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Vestfolddelegatene på Norges Bondelags årsmøte 2017. Bak fra venstre: Harald Lie, Hans Edvard 
Holtung, Thorleif Müller, Hans Edvard Torp (leder kornutvalget) og Hans Martin Gran. Foran fra ven-
stre: Elin Røed (org sjef) Anne-Helene Sommerstad Bruserud, Silje Eckdahl og Hans Kristian Teien. 
Kathrine Kleveland (Nei til EU) fra Holmestrand var gjest. 

Miljømerket trykksak 241 749 Print Konsult, Andebu Miljømerket trykksak 241 749 – Print Konsult, Andebu

Forsidebilde: Fra Vestfold Bondelags valgkamparrangement hvor alle listetoppene deltok og fikk en tur over 
Vestfold med Dakotaen.

Tlf.: 72 50 50 50  •  www.felleskjopet.no

TOTALLEVERANDØREN 
DU KAN STOLE PÅ

Et solid samvirke gir bonden nødvendig trygghet og sikrer gode leveranser 
av både råvarer, produkter og tjenester. 
I fellesskap utvikles selskapet til bondens beste både på kort og lang sikt.

Sunt bondevett gir best resultat!
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Hilsen fra lederen
Dette har vært mitt tredje år som leder i Vestfold Bondelag. Jeg er 
heldig som har et godt styre med meg og et meget veldrevet fyl-
keskontor! Jeg vil også gjerne få rose Fylkeskommunen, Fylkes-
mannen, NHO, LO og de mange dyktige politikerne i Vestfold. 
De lytter til Vestfold Bondelag, og de bryr seg om matindustrien i 
fylket vårt. De ser veldig godt sammenhengen mellom det bonden 
produserer, og behovet for norske råvarer til matindustrien. For-
ståelsen er stor for at tollvernet ikke bare er til for bonden, men 
også for alle arbeidsplassene i matindustrien. 

Tollvernet er konstant i spill. Det erfarte vi nylig gjennom artikkel 
19 forhandlingene med EU. Neste ut er Mercosur, søramerikan-
ske land som forhandler med EFTA. Resultatet av slike forhand-
linger har en lei tendens til å resultere i tollfrie kvoter på landbruksvarer som er i konkurranse med norsk 
produksjon. Dermed svekkes norsk produksjon. WTO med sine ministermøter, har lenge forsøkt å få til 
en helhetlig avtale for nedbygging av tollbarrierer. De har innsett at det blir for vanskelig, men enes år 
om annet om enkeltelementer som kan ramme norsk landbruk. Opphør av eksportstøtte, er et eksempel 
på det. Angrep på internstøtta, gul boks, er et annet. Jeg er glad for at Norges Bondelag har tollvernet som 
høyeste prioritet, og følger med på hva som skjer internasjonalt. Det gjør nok regjeringen også. Den må 
stå opp for norske interesser.

Jordbruksmeldinga, og behandlingen av den, engasjerte virkelig alle med hjerte for norsk landbruk. Re-
gjeringens utgangspunkt var et angrep på den norske modellen. Stortinget nullet ut de fleste av angre-
pene, og sørget for ei melding vi kan leve med. Det er i sånne perioder at Bondelaget viser sin styrke. 
Hovedmålet i regjeringens forslag til jordbruksmelding var en kostnadseffektiv matproduksjon. Landbru-
ket effektiviserer hele tiden, men det er mange andre hensyn som må tas. Små og store gårder over hele 
landet, som produserer trygg og ren mat, bidrar til spredt bosetning og et kulturlandskap som er et godt 
utgangspunkt for turisme. 

Valget sist høst ble vunnet av de sittende regjeringspartiene. Det skal de ha, selv om de nå må ha med 
seg mer enn Venstre for å få flertall i Stortinget. Jeg synes vi har god kontakt med Stortingspolitikerne 
fra Vestfold. Vi er ikke enige i alle saker, men har gode diskusjoner som opplyser alle parter. Da vi nylig 
besøkte Vestfoldbenken på Stortinget snakket vi blant annet om Jeløyaerklæringen. Den har gode ordly-
der om norsk landbruk, men også elementer av omkamper som med fordel kunne vært utelatt. Her tenker 
jeg på Opplysningskontorene og konsesjonslova. Vi ser også at regjeringen ønsker å svekke samvirkene, 
særlig Tine. Her er det på sin plass å vise til hva EU gjør for tiden. EU styrker bøndenes muligheter til å 
danne samvirker for å redusere problem med overproduksjon. Dette, samt andre grep, styrker dessuten 
bondens makt i verdikjeden. Kjedenes maktovertak er uheldig, og rammer alle som er leverandører, ikke 
bare bønder. På akkurat dette området ser jeg derfor gjerne at den norske regjeringen faktisk lærer av EU 
og tar grep for å sikre bedre handelsskikk. 

Enda et år har medlemstallet steget i både Vestfold Bondelag, og i Norges Bondelag. Det sier mye om 
interessen for landbruket i landet vårt og er et resultat av godt arbeid i mange veldrevne lokallag. Takk 
til alle gode samarbeidspartnere og medlemmer/tillitsvalgte i Norges Bondelag! Lykke til med et spen-
nende år! 

Leder, Vestfold Bondelag
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 1. 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 landets far.

 2. Jord du er vår moder - Overalt ennu,
  Skifter livets goder, Trofast bliver du.
  Ligger hvor du lå, Byder hvor du gå,
  Årvisst enn i dag - Åndens underlag

 7. 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.

Bondesangen
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Æresmedlemmer i Vestfold Bondelag 

   
   Hroar Kværne
    Oppnevnt på Vestfold Bondelags årsmøte i Sandefjord 1997

    
    Vidar P. Andresen
    Oppnevnt på Vestfold Bondelags årsmøte på Gjennestad 2014

Styret:

Leder: Thorleif Müller, Sanneveien 8, 
 3140 Nøtterøy 
 90 56 75 44 mobil
 thormu@online.no    
 
   

Nestleder:   Harald Lie, Sørbyv. 898, 3178 Våle  
 90 92 91 77 mobil
 tufte.gaard@gmail.com 

Styremedl: Silje K. Eckdahl, Borreveien 104, 3186 Horten
 91 59 55 93 mobil
 eikgard@online.no 

 

I. Styret, utvalg og representasjon
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 Karine Huseby, Husebyveien 70, 3280 Tjodalyng
 93 40 44 62 mobil
 karine@husebygaarden.no 

 Hans Edvard Holtung, Fonsveien 490, 3174 Revetal
 93 44 37 16 mobil
 hans-edvard@holtung.org  
                            

1. vara:      Anne-Helene Sommerstad Bruserud, 
 Dalenveien 732, 3160 Stokke
 45 48 70 51 mobil
 anne.sommerstad@gmail.com 

VBK-rep.:   Veronica B. Clementz, Kjoseveien 551, 3268 Larvik
 90 96 11 08 mobil
 veronica-b@live.no 

VBU-rep.: Karina Skjauff, Håskenveien 771, 3158 Andebu
 41 76 31 42 mobil
 kskjauff@gmail.com 

2.vara Dag Fredrik Eftedal, Hedrumveien 644, 3270 Larvik
 47 46 68 46 mobil
 paajordet@gmail.com

3.vara Kari Lise Joarsdotter Breivik, Vadumvn øst 30,
 3159 Melsomvik
 45 48 56 85 mobil
 kjeringatibjorn@hotmail.com
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UTSENDINGER

Utsendinger til Norges Bondelags årsmøte 2016/2017
 Hans Edvard Holtung, Fon
 Hans Martin Gran, Sande og Strømm
 Anne-Helene Sommerstad Bruserud, Andebu

Utsendinger til Norges Bondelags årsmøte 2017/2018
 Harald Lie, Våle
 Karine Huseby, Tjølling
 Silje Eckdahl, Borre og Undrumsdal

Vararepresentant for Vestfold Bondelags nestleder til representantskapet 
i Norges Bondelag:
 Hans Edvard Holtung, Fon

Utsendinger til Vestfold Bygdekvinnelags årsmøte i 2018:
 Karine Huseby, Tjølling
 Anne-Helene S. Bruserud, Andebu
            
Utsendinger til Vestfold Bygdeungdomslags årsmøte i 2018:
 Silje Eckdahl, Borre og Undrumsdal
 Hans Edvard Holtung, Fon

Årsmøtet i Vestfold Bondelag fikk i år besøk av Lars Petter Bartnes, leder i NB. Grøntpro-
dusenter i Vestfold benyttet anledningen til en prat med lederen i pausa.
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OPPNEVNINGER TIL REFERANSEGRUPPER / STYRER / RÅD:

Referansegruppe for grøntsektoren:
Leder: Karine Huseby, Tjølling/ Div grønnsaker og potet
  Bjørge Madsen, Åsgårdstrand/ Vårløk, persille og dill. 
  Dag Fredrik Eftedal, Hedrum/Gulrot og potet
  Tom Christensen, Slagen/ Jordbær, moreller og plommer
  Åsmund Bjertnæs, Nøtterøy/ Salat og potet
  Harald Inge Sand, Strømm/ Epler
  Olav Brataas, Slagen/ Løk, GPS og reg.leder Gartnerhallen
  Hans Kristian Berge, Tjølling/ Salat veksthus
  Bernt Freberg, Nøtterøy/ Industrigrønnsaker
  Møyfrid Hem, Vestfold Gartnerlag (konsultativ)
  Lars Arne Høgetveit, NLR Viken (konsultativ)
  Kari Mette Holm, FMLA (konsultativt)
  Sekretær  Amund Kind 

Referansegruppe for korn etc.:
Leder: Hans Edvard Holtung, Fon
  Audun Flåtten, Ramnes, økologisk
  Vegard Bøe Larsen, Tjølling
  Knut Søyland, Våle/Vestfold Frøavlslag 
  Hans Jørgen Olsen Røren, Sem
  Wenche Myhre Dahle, Felleskjøpet
  Per Martin Lea, Norgesfôr Vestfold
  Ingvild Evju, NLR Viken (konsultativ)
  Jon Randby, FLMA (konsultativ)
  Sekretær Kåre Larsen

Referansegruppe for husdyr:
Leder: Silje Eckdahl, Borre/styremedl VB
  Alf Solberg, Andebu/ Tyr Vestfold
  Lars Bjarne Linneflaatten, Skoppum/ Vestfold Sauavlslag
  Hans Harald Kirkevold, Ramnes/ Norsvin
  Anne Helene S. Bruserud, Stokke/ Vestfold Landbrukstjenester 
  Charlotte Langklep, Undrumsdal/ Kjøttringen (økologisk)
  Kari Lise J Breivik, Stokke/ Tine
  Harald Wedel Jarlsberg, Ramnes/ Eggringen
  Nils Henry Haugen, Stokke/ Nortura
  Sigbjørn Rød, Andebu/ Kjøttringen (fjørfe)
  Axel Herman Holt, Ramnes/Pelsdyralslaget Sør 
  Mona Olsrød, FMLA (konsultativ)
  Sekretær Kåre Larsen
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Grunneierutvalget:
Leder:  Harald Lie, Våle
  Marit Kaupang Aspaas, Tjølling
  Marit Sibbern, Re 
  Sekretær Amund Kind

Verveutvalget:
  Harald Lie, Våle
  Thorleif Müller, Nøtterøy
  Elin Røed
  Amund Kind

Styret i Vestfold Bygdekvinnelag:
Karine Huseby, Tjølling 

Styret i Vestfold Bygdeungdomslag:
Thorleif Müller, Nøtterøy   

Arbeidsutvalget:
Leder og nestleder, org.sjef er sekretær

Studieforbundet Næring og Samfunn (SNS):
Elin Røed– vara: Amund Kind

Norges Bondelags representantskap:
Thorleif Müller, Nøtterøy

Aksjonsutvalg:
Styret

Valgnemnd:
Leder:  Knut Hansejordet, Lardal, 
Nestleder:  Hans Harald Kirkevold, Re, 
Medl:  Hans Skjelland, Andebu, Hans Martin Gran, Sande og Strømm, 
   Elisabeth Irgens Hokstad, Tjølling   

Diverse:
Leder, nestleder og ansatte har vært engasjert i flere utvalg og prosjekter
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Ansatte på kontoret pr. 31.12.2017

   Organisasjonssjef   
   Elin Røed
   92 81 83 33
   elin.roed@bondelaget.no 

   Rådgiver
   Amund Kind 
   92 41 99 10
   amund.kind@bondelaget.no 

   

   Førstekonsulent (60%), daglig leder SNS (30%) og 
   Grønn Partner (10%) 
   Elisabeth Larsen
   93 23 06 46
   elisabeth.larsen@bondelaget.no 

   Prosjekt, org.arbeid og regnskap (deltid)   
   Kåre Larsen
   90 56 30 55
   kare.larsen@bondelaget.no

   Prosjektleder Kornsatsing i Vestfold (deltid)
   Oddbjørn Rød
   92 03 90 93
   oddbjorn.rod@bondelaget.no 

Adressen er: Vestfold Bondelag, Gjennestadtunet 85, 3160 Stokke
Telefon 33 36 32 00, e-post: vestfold@bondelaget.no

II. Fylkeskontoret
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Kontoret er lokalisert til Grønt Fagsenter, Gjennestadtunet på Gjennestad 
Gartnerskole.  De som har ansatte på Grønt Fagsenter er: 
 Vestfold Bondelag
 Norsk Landbruksrådgiving Viken
 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells 
 Grønn Partner AS
 Vestfold Landbrukstjenester SA
 MidtVestfold Regnskap SA
 4H Vestfold 
 Studieforbundet Næring og Samfunn (SNS) Vestfold

Kontoret er fylkeskontor for Norges Bondelag / Bondelagets Servicekontor 
AS. Kontoret har serviceoppgaver for:
 Studieforbundet Næring og Samfunn
 Jordvern Vestfold
 Vestfold Landbruksselskap
 Grønn Partner AS
 Prosjekter
 Vestfold Bygdekvinnelag
 Vestfold Bygdeungdomslag
 Vestfold Nei til EU

Omfang av aktiviteter
Møterommene på kontoret har vært i bruk i overkant av 200 ganger til møter og kurs av 
organisasjonene tilknyttet Grønt Fagsenter på Gjennestadtunet.  

Ansatte har deltatt på mange seminarer/kurs/møter på og utenfor kontoret i løpet av året. 
Kontoret har dessuten sekretariatsoppgaver for andre organisasjoner som har medført en 
del møter. Oppgavene ses i sammenheng med Bondelagets arbeid og mål. 

Norges Bondelag har opprettet fagteam og vært engasjert i prosjekter hvor kontorets an-
satte har deltatt, f.eks fagteam Matjord og utarbeidelse av nytt organisasjonskurs.

Kontoret er engasjert i prosjekter og prosesser som er tilknyttet vestfoldlandbruket. Videre 
er det lagt ned mye arbeid i utvikling og vedlikehold av Vestfolds populære landbrukspor-
tal www.grontfagsenter.no og egen organisasjonshjemmeside knyttet til bondelagets hjem-
meside www.bondelaget.no/vestfold. Fylkeslaget har også egen Facebookside
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Rabattavtale med TESS- Skagerak AS. Avtalen og adresser.
Avtalen ble inngått med bakgrunn i vedtak i arbeidsutvalg og styre.  
Medlemmer i Vestfold Bondelag får rabatter som varierer etter produkt, samtidig som 
Vestfold Bondelag får en liten godtgjørelse av salget.  
 
Betalingsbetingelser:
Kontant ved vareavhenting i butikk, eller pr.30 dager netto ved fakturering.  Den enkelte 
gårdbruker faktureres direkte etter kundeopprettelse.  Det skal ikke belastes fakturagebyr 
til medlemmer av Vestfold Bondelag når fakturaens pålydende er over kr. 300,- eks. moms. 
(samlefaktura kan avtales lokalt)
 
Annet vedrørende avtalen:
• Retur må alltid avtales med saksbehandler i Tess-butikk.
• Avtalen dekkes av Tess-gruppens system for kvalitetssikring.
• Ved første gangs handel er det viktig å ha med seg sitt organisasjons / foretaksnummer 
 slik at en blir registrert for kredittkjøp.  

Avtalen gjelder ved følgende avdelinger i Tess Skagerak AS:

TESS avd. Tønsberg       TESS avd. Horten TESS avd. Holmestrand
Valløvn 2               Nedrevei 8, Bygg 11 Bjergestr.7 
3118 Tønsberg 3183 Horten 3080 Holmestrand          
tonsberg@tess.no horten@tess.no holmestrand@tess.no 
33 74 12 70 33 50 10 00 33 06 65 50  

TESS avd. Sandefjord    TESS avd. Larvik
Søndre Kullerød 2                  Elveveien 30 B
3241 Sandefjord           3262 Larvik
sandefjord@tess.no larvik@tess.no 
33 02 43 80 33 11 80 40

Avtalen kan sies opp med 3 måneders varsel. 
Partene vil møtes en gang pr år for gjennomgang av avtalen.  Tess forbeholder seg retten 
til eventuelt å forandre rabattsatsene.  Ved evt. forandringer skal melding om dette gis til 
Vestfold Bondelag.
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Årsmøtet ble avholdt 16.mars 2017 på Gjennestad Gartnerskole i Stokke. Leder Thorleif 
Müller ønsket årsmøtedelegater, gjester og æresmedlem Vidar P. Andresen velkommen. 
Møteleder var Andreas Botne.

Vinner av EMIL-prisen 2017 ble Jan Grønseth fra Hof for sin evne til å formidle det gode 
bygdeliv på en lun og god måte som treffer folkesjela.

Fylkesleder Thorleif Müller innrømmet i sin leders tale til årsmøtet i Vestfold Bondelag at 
det er krevende å ha oversikt «over alt» i landbruket, men at det begynner å hjelpe etter 2 
år som fylkesleder. Han slo innledningsvis fast at jordbruksmeldinga regjeringen la fram i 
desember er et angrep på norsk landbruk. Han var glad meldinga skaper engasjement hos 
både bønder og politikere. Han trakk fram angrepene på markedsordningene som det minst 
forståelige i en situasjon hvor det er stor enighet om at butikk-kjedenes makt allerede er 
svært stor. Müller var stolt over solidariteten vestfoldbøndene viser for bondekollegaer 
over hele landet og at organisasjonen tydelig har fått fram at denne meldinga mer dreier 
seg om avvikling enn utvikling. Det er utvikling vi ønsker å bruke tida vår på!

Müller kommenterte også andre store saker Bondelaget har jobbet med det siste året, som 
f.eks jordbruksoppgjøret og nytt næringspolitisk program. Han roste lokallagene for Åpen 

III. Årsmøtet 2017

Årets Emilprisvinner, Jan Grønseth fra Hof får overrekt prisen fra fylkesleder og org.sjef.
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Gård som samlet nærmere 20 000 besøkende i Vestfold i 2016 og takket for en flott tur til 
Irland under Ledermøtet 2016. Nevnt ble også Landbrukshelga og besøk av 3 ministere, 
blant dem Statsminister Erna Solberg, i løpet av 2 uker, samt pågående arbeid og nye spen-
nende prosjekter knyttet til det å øke kornproduksjonen, grønn konkurransekraft, bonden 
som arbeidsgiver, fornybar solenergi fra gårdsbruk i Vestfold og ny verdiskapingsrapport 
ble også kommentert. 
Arbeidsåret som ligger foran blir ikke mindre hektisk, påpekte Müller, med sluttføring av 
arbeidet med ny jordbruksmelding, valgkampen 2017, stadige endringsforslag fra regjerin-
gen, samt et spennende jordbruksoppgjør basert på ny jordbruksmelding.

Årsmøtet i Vestfold Bondelag hadde gleden av å få besøk av leder i Norges Bondelag, 
Lars Petter Bartnes for andre år på rad. Han delte sine tanker omkring ny jordbruksmel-
ding, årets jordbruksoppgjør og Valg 2017. Bartnes skrøt av det politiske trøkket organisa-
sjonen har klart å skape gjennom jordbruksmelding, samt påvirkning av partiprogrammene 
før høstens valg. Han trakk dessuten fram det gode fokuset Vestfold Bondelag har klart å få 
på verdiskapinga landbruket står for og samarbeidet med LO og NHO. Avslutningsvis tok 
Bartnes tak i Bondelagets klimaarbeid. Vi skal jobbe knallhardt videre med å skape mest 
mulig norsk mat med minst mulig klimaavtrykk.

Leders tale og innlegget fra Bartnes ble fulgt av en engasjert generaldebatt med innspill 
fra årsmøtet.

Hva skjer i Vestfold nå? var en egen sak hvor det ble orienteringer fra Den magiske 
fabrikken, prosjektet «Fornybar solenergi fra gårdsbruk i Vestfold», inspirasjonsbonde Au-
dun Flåtten i Landbrukets ØKOLØFT og landbrukets betydning i nye vestfoldkommuner 
etter 2020.

Årets lokallag ble Hedrum Bondelag, her representert ved nestleder Arne Martin Malerød 
og Karl Robert Bergan. De mottok stående applaus fra årsmøtet.
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Årsmeldingen 2016 ble ansett gjennomgått i Leders tale.

Org.sjef Elin Røed gikk i gjennom regnskap 2016 som viste et overskudd på tross av at vi 
var i Irland på Ledermøte. 

Røed la også fram et budsjett for 2017. Både regnskap og budsjett ble vedtatt slik det var 
foreslått.

Arbeidsplan for 2017/2018 ble også godkjent.

Valgkomitéen v/ Hans Harald Kirkevold, redegjorde for valgkomitéens arbeid og enstem-
mige innstilling. 

Valg ble gjennomført i henhold til innstillingen. Både leder og nestleder ble gjenvalgt og 
alle de faste styremedlemmene med unntak av Kari Lise J Breivik hadde sagt ja til gjen-
valg. Silje Eckdahl ble nytt styremedlem. Ny 1. vara ble Anne-Helene Sommerstad fra 
Andebu, 2. vara ble Dag Fredrik Eftedal fra Hedrum, mens Kari Lise J. Breivik ble 3. vara. 

Det var mange gjester som kom med en hilsen underveis.

Årsmøtet ble lukket for gjester før sak om Aksjonsplaner og etter det avsluttet med blom-
steroverrekkelser til møteleder, kontoret og æresmedlemmer. 
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Det har vært avholdt 11 styremøter i arbeidsåret. Blant sakene som er behandlet nevnes:

Uttalelse foran jordbruksforhandlingene 2017 fra Vestfold bondelag

Styret drøftet saken i møtet 1. mars med bakgrunn i uttalelser fra lokale bondelag, referan-
segruppene grønt, husdyr og korn, samt innspill fra enkelte samarbeidspartnere

Styret i Vestfold Bondelag ønsket å påpeke at ambisjonslista ikke må ligge lavere fordi vi 
forhandler med FrP. Vi må tette inntektsgapet. Forhandlingene må ta hensyn til stortings-
flertallets merknader. Forutsigbarhet er viktig og eventuelle endringer må gjøres gradvis og 
med en nedtrappingsplan. Etter flere år med satsing på de største enhetene, forventer vi i år 
et det blir fokus på struktur. I typiske kornfylker er det også områder med mange små og 
tungdrevne skifter som står i fare for å gå ut av produksjon. Tilskudd med struktur treffer 
også distriktene godt. 

De viktigste prioriteringene for Vestfold Bondelag i jordbruksoppgjøret 2017 var: 
• Bedre økonomi i kornproduksjon 
• Tiltak som øker jordas produksjonsevne

Andre uttalelser og saker som har vært til behandling:

• Oppfølging og påvirkningsarbeid ny jordbruksmelding – prioritert fokus fra Vestfold
• Aksjonsberedskap og oppnevning av aksjonsgruppe ifm jordbruksoppgjøret
• Innspill til valgnemnda i Norges Bondelag
• Planlegging og gjennomføring av inspirasjons- og grunneierrettighetskurs på Land-

brukshelga 2017
• Høring på dyrehelseforskriften
• Prioritering av ressurser etter omorganisering i vannforskriftarbeidet.
• Nye kommuner i Vestfold – Bondelagets strategi og samordning av lokallag
• Deltakelse på Fylkesmannens kompetansesamlinger
• Oppnevninger til styrer og referansegrupper/utvalg
• Styreseminar med nytt fylkesstyre
• Gjennomgang av medlemsundersøkelsen 2017
• Arbeidsplan 2017-18
• Deltakelse i Bane NORs nydyrkingsgruppe for Nykirke-Barkåker.
• Høringsuttalelse til Bane NOR for planprogram InterCity Tønsberg – Larvik.
• Høringsuttalelse til planprogram for revisjon RPBA
• Deltakelse og representasjon på Åpen Gård i Vestfold.
• Forberedelser til innspill på årsmøtet i Norges Bondelag
• Politikerkontakt, samt planlegging, gjennomføring og evaluering av Valgkamparran-

gement 2017.

IV. Fra saksbehandlingen
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• Filmatisering av geologi og vestfoldlandbruket
• Planlegging, gjennomføring og evaluering av Ledermøtet 2017 på Eidene, Tjøme
• Orienteringer og status på løpende prosjekt; Kornsatsing i Vestfold, Solstrøm fra vest-

foldlandbruket, oppdatering av Verdiskapingsrapporten, Utredning om konkurranse-
kraft i grøntsektoren.

• Planlegging og gjennomføring av styretur til Oslo hvor vi satte fokus på aktuell po-
litisk situasjon etter valget, kommunikasjon, landbruksutdanning, bynært landbruk, 
KSL, bonden som arbeidsgiver og beredskap og aktuelt om internasjonalt landbruk.

• Oppnevning av representant i vårt Heimevernsdistrikt
• Representasjon og budskap på årsmøter i lokallagene, samt egen sak om oppfølging av 

innspill til fylkeslaget.
• Prioriterte saker i Bondelaget for arbeidsåret 2017-18.
• Aktive lokallagsmidler 2017 -18
• Prosjekt Solstrøm – rapport og veien videre
• Innspill til aksjonsutvalget i Norges Bondelag
• En utfordrende driftssesong og innhøsting – oppfølging av bønder som har det tøft.
• Referat fra referansegruppemøter
• Vervekampanje og vervedag 11.desember
• Oppfølging av flere lokallag i nordfylket angående avtale med Viken Fiber
• Samarbeid mellom lokallag i samme kommune
• Regionreformen – samarbeid Vestfold og Telemark
• Forslag til ny instruks for valgkomitéen i Vestfold Bondelag
• Innspill til evalueringsprosessen RPBA
• Innspill til Vestfold Fylkeskommune angående jordbruksforhandlingene 2018

Det er fast tradisjon at nye lokallagsledere får Bondelagsnek-pin. Fornøyde lokallagsle-
dere er fra venstre Bjørn Dybo Breivik (Stokke), Per Halvor Kaja Mostad (Brunlanes) og 
Thomas Pettersen (Lardal). 
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I juni 2012 ble det vedtatt nytt Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold (RNP) 
2012-2015. Vestfold Bondelag har hatt tett dialog med Fylkesmannen i Vestfold og Vest-
fold fylkeskommune i hele prosessen fram mot ny vedtatt RNP. Ny RNP vil bli utarbeidet 
i samarbeid med Telemark i 2018.
Overordnet mål for landbruket i Vestfold er formulert slik i RNP:
• Matproduksjonen i Vestfold skal økes gjennom å sikre og utvikle de matproduserende 

arealene
• Vestfoldlandbrukets produksjon av mat, fiber og tjenester skal være konkurransedyk-

tig, markedsrettet og miljøvennlig, og bidra med fellesgoder for befolkningen.

Det er pekt på og laget egne mål for i alt 5 satsningsområder; Matproduksjon, Skog og 
trebruk, Bygdenæringer, Kompetanse og Omdømmebygging.

Alle nye tiltak skal vurderes i forhold til hovedmålene og kriteriene (1) markedsoriente-
ring, (2) lønnsomhet, (3) miljø/klima og (4) samfunnsnytte.

Vestfold Bondelag har hatt følgende prosjekter gående i 2017:

Grønn Forskning Oslofjorden
Det regionale prosjektet Grønn forskning Oslofjorden (GFO) er nå avsluttet, etter tre akti-
ve år, 01.10.14 til 30.09.2017. Harald Hetland har vært engasjert som prosjektleder, ansatt 
av NLR Viken og med kontorplass hos Vestfold Bondelag. Initiativet til prosjektet var ut-
løst av et sterkt ønske om tettere samarbeid mellom næring, FoU institusjoner og offentlig 
sektor om strategi og aktivitet rundt innovasjon i landbruket. En viktig del av dette var å 
målrette forskningen til å løse de utfordringer som næringen fortløpende støter på. Dessu-
ten var det et mål om å samordne innspill og behov for forskning slik at FoU institusjonene 
kom i bedre inngrep og dialog med næringen. En parallell til dette var å bidra med rådgi-
ving for å bruke forskningsresultater, samt skape engasjement for å ta i bruk ny kunnskap 
for å øke konkurransekraften og verdiskapingen i landbruket og tilknyttede virksomheter. 

Gartner og Agronom som 2+2 fagbrevstudium
Vestfold er et av 5 prøvefylker hvor naturbruksfagene Gartnerfag og Agronom nå gjen-
nomføres som fagbrevstudium - 2 år på skole og 2 år som lærling. Hva skal til for å skape 
en variert, fleksibel og attraktiv lærlingordning for 2+2 Garter og Agronom? Vi initierte 
et forprosjekt i februar 2014 hvor rådgiver Amund Kind var prosjektleder og som skulle 
forsøke å svare på dette spørsmålet.
Vestfold Landbrukstjenester (VLT) ble utfordret til å lage en skisse for en lærlingring som 
går ut på at VLT er opplæringskontor, at de ansetter lærlingene og har kontrakter med bøn-
der/gartnere/lærebedrifter slik at lærlingene vil kunne ha læretiden sin hos opptil 3-4 ulike 
bønder/gartnere/lærebedrifter.

V. Næringsutvikling - prosjektarbeid



20

Melsomvikveien 180
3159 Melsomvik       

 vfk.no/melsom-vgs 
33 36 39 00

Naturbruk 

videregående skole

Den grønne 
veien til din 
fremtidige
karriere

• Naturbruk (yrkesfag/studieforberedende) 
   med fordypning hest, hund, dyrepleie eller landbruk
• Studiespesialisering med toppidrett hest
• Medier og kommunikasjon (studieforberedende)

Velkommen til Melsom vgs!
Foto: Jonas Selim
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VLTs skisse for lærlingring og våre ideer ble presentert i møter med landbruksnæringa og 
elever/skolene og ble gjennomgående godt mottatt. Møtene bekreftet at næringa i Vestfold 
støtter prøveprosjektet og ønsker å stå sammen for å skaffe lærlingene læreplasser.

Forprosjektet ble avsluttet i mai 2014 og konkluderte med at VLT jobber videre med å 
utvikle modellen med lærlingring, at de søker om å bli godkjent som opplæringskontor, 
følger opp en del praktiske ting som må på plass før lærlingene skal ut i bedrift og arbeider 
videre med informasjon ut mot både potensielle elever og lærebedrifter slik at antallet 
lærlinger og lærebedrifter blir god. Det vil også være viktig å gjøre en jobb med å skaffe 
motiverte lærlinger. 

Forprosjektet ledet derfor til et hovedprosjekt Etablering av nytt opplæringskontor for yr-
kesfagene Gartner og Agronom hvor VLT v/ Runar Wold er prosjektleder. Vestfold Bon-
delag v/ rådgiver Amund Kind sitter i prosjektgruppa. VLT ble i 2015 godkjent som opp-
læringskontor og erfaringene så langt tyder på at de to første kullene med lærlinger som 
startet opp høsten 2015 og 2016 er godt i varetatt med den organiseringen vi har lagt opp 
til i Vestfold. Det samme gjelder tilbakemeldingene fra de bøndene og gartnerne som til nå 
er godkjente som lærebedrifter.

Prøveprosjektet skal endelig evalueres i 2019/20 etter at 4 årskull har fått forsøkt seg som 
lærlinger. Vi søkte høsten 2016 om utvidelse av prøveprosjektet for å kunne tilby et lærlin-
geløp gjennom hele prosjektperioden, men fikk avslag på dette. Det betyr at elevene som 
startet på VG1 Naturbruk høsten 2017 ble tatt opp til ordinært 3 årig teoretisk agronom- og 
gartnerutdanning.

Biogjødselforum Vestfold
Biogjødselforum er etablert og registrert i Brønnøysund. Vedtekter er innført og det er 
valgt et fungerende styre. Alle som har avtale med Greve Biogass er medlemmer. Proses-
sen fram mot denne organiseringen har vært gjennomført som et prosjekt der Vestfold 
Bondelag ved Grønn Partner AS har vært prosjekteier.
2017 har vært forumet sitt første ordinære driftsår med årsmøte og medlemsmøter.
Grønn Partner AS har påtatt seg å være sekretariat og det er gjort avtale med MidtVestfold 
Regnskap SA om regnskapsføring.
Det konkrete målet med prosjektet er dermed nådd og prosjektet er avsluttet.

Kornsatsing i Vestfold
Referansegruppe korn i Vestfold Bondelag har tatt initiativ til et kornprosjekt i fylket. En 
negativ utvikling med reduserte kornarealer, reduserte avlinger og dårligere økonomi i 
korndyrking er bakgrunnen for prosjektet. Kornprosjektet har derfor som hovedmål å øke 
kornproduksjonen i Vestfold, fortrinnsvis gjennom bærekraftig økning av avlinger på ek-
sisterende kornarealer. Kornprosjektet skal:
• Formidle kunnskap til kornprodusenter, med hovedfokus rettet mot nye og unge pro-

dusenter.
• Etablere møteplasser for produsenter for å styrke dyrkingsmiljøet, og legge til rette for 

utveksling av erfaring og kunnskap mellom erfarne og uerfarne produsenter.
• Arbeide for å sikre rekruttering til kornproduksjonen, ved at interessen for korndyrking 

opprettholdes gjennom økt kunnskap og samarbeid mellom produsenter. 



22



23

Oddbjørn Rød ble ansatt i Vestfold Bondelag som prosjektleder i oktober. Vestfold Bon-
delag er prosjekteier og medlemmene i styringsgruppa er fra Vestfold Bondelag. Prosjekt-
gruppa består av et medlem fra hver bidragsyter til prosjektet; Vestfold Bondelag, NLR 
Viken, Felleskjøpet, Vestfoldmøllene og Fylkesmannens Landbruksavdeling.

Det er allerede arrangert et grunnkurs i kornproduksjon og Rød har prioritert informasjons-
arbeid høsten 2017. Prosjektet skal vare fram mot 2021.

Grønn konkurransekraft
Prosjektet er bestilt og eiet av Norges Bondelag og Oslofjorden frukt og bær. Prosjektet 
ledes av Norges Bondelag og Oslofjorden frukt og bær, prosjektleder er daglig leder Anne 
Kari Skjørdal.  Prosjektet ledes av en styringsgruppe med en bredt sammensatt referanse-
gruppe som støtte. Vestfold Bondelag er representert i både styringsgruppe og referanse-
gruppe.

Prosjektet ønsker å øke verdiskapingen i sektoren og danne grunnlag for en samlet offensiv 
satsing fra næringen på økt forbruk av norske grønnsaker, poteter, frukt og bær. En måte 
er å se på eksempler på rammevilkår for slik produksjon i utvalgte EU-land, og hvordan 
disse rammene påvirker konkurransevilkårene, eller kan tjene som basis for tilsvarende 
ordninger for norske produsenter. En god faglig oversikt over dette feltet eksisterer ikke.
AgriAnalyse er fått oppdraget med å utarbeide en slik faglig oversikt i egen rapport.

Oppdatert verdiskapingsrapport
AgriAnalyse utarbeidet i 2014 en verdiskapingsrapporten «Verdiskaping fra jord til bord 
- om landbruk og matindustri i Vestfold» med støtte fra NHO, LO, Vestfold Bondelag og 
Vestfold Bonde- og småbrukarlag, samt Fylkesmannen i Vestfold og Vestfold fylkeskom-
mune. I 2017 ble partene enig om å oppdatere verdiskapingsrapporten.  Den nye rappor-
ten «Vestfolds grønne næringsliv - verdiskaping i landbruket og matindustrien» viser at 
matindustrien alene står for 2700 arbeidsplasser og en omsetning på over 11 milliarder. 
I tillegg kommer sysselsetting og omsetting i primærjord- og skogbruk, skogindustri og 
ringvirkninger.  
Alt henger sammen med at Vestfold har de beste forutsetninger for matproduksjon og det 
gir oss et særlig ansvar for å ta vare på matjorda vår. 

Solstrøm fra gårdsbruk i Vestfold fase 1
I januar dro vi i gang prosjektet «Solstrøm fra gårdsbruk i Vestfold». Vestfold Bondelag har 
vært prosjekteier og vært representert i prosjekt-/styringsgruppe ved org.sjef Elin Røed og 
fylkesleder Thorleif Müller. Amund Føyn har vært prosjektleder.  

Prosjektmålet har vært å avklare om det kan være økonomisk riktig å utnytte solstrøm 
fra gårdsbruk i Vestfold, samt analyse av hvilke typer gårdsbruk solstrøm kan være egnet 
for, og gjøre denne kunnskapen tilgjengelig for bønder i Vestfold. Prosjektet har også hatt 
som mål å vurdere mulighet for salg av strøm og om dette kan ha effekt på beredskap ved 
strømbortfall. 
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Det er et stort potensial for solcelleanlegg på gårdsbruk i Vestfold. Det er mange gårdsbruk 
med stort forbruk og gode solforhold. Fortsatt er egenprodusert solstrøm dyrere enn kjøpt 
strøm, men det er sannsynlig at det blir konkurransedyktig om få år siden det er ventet at 
både spotpris og nettleie øker fram mot år 2030 og prisen på solcelleanlegg faller ytterli-
gere. 

De fleste solcelleanlegg er altså i dag ulønnsomme, men de kan bidra til å bedre omdøm-
met til den enkelte gård og norsk landbruk generelt. Norsk landbruk framstilles som en 
grønn og bærekraftig sektor, og mer bruk av solstrøm kan dermed bygge opp under dette.

Analysen er sammenfattet i rapporten «Solstrøm fra gårdsbruk i Vestfold» av Amund Føyn 
og presentert på Ledermøtet, samt på Grønt Fagsenter. Resultatene er også gjort kjent gjen-
nom foredrag og innlegg for hovedutvalg for klima, energi og næring i fylkeskommunen.

Vestfold Bondelag vurderer å søke finansiering av fase II i prosjektet. Den vil bli justert i 
forhold til opprinnelig plan, og vil inneholde oppfølging av referansebruk og avklaringer i 
forhold til nett- og strømselskap.
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Tillitsmannsmøter, andre møter og kurs

Matpolitisk fylkesmøte på Melsom vgs 18.01.17
Nestlederen i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, innledet da 40 tillitsvalgte som hadde tatt 
turen til Melsom vgs på det årlige matpolitiske møtet. Sjelden har det vært større grunn til 
å samles. Både ny jordbruksmelding, jordbruksoppgjør og forberedelser til høstens Stor-
tingsvalg ble livlig diskutert. 

Landbrukshelga 2017 i Langesund 28.-29.01.17
m/ blant annet Unge Bønder, Inspirasjons- og grunneierrettighetskurs 
Rundt 215 deltakere med smått og stort deltok på Landbrukshelga, som åpnet med 2 felles-
foredrag; spennende fortellinger fra «Helt naturlig» - produsent Jan Grønset og skråblikk 
fra Ove Melllingen, redaktør i Telemarksavisa.
Deretter fordelte deltakerne seg på de ulike kurstilbudene, som foruten Nå er det min tur/
Unge Bønder kurs for landbruksinteressert ungdom, Inspirasjonskurs for tillitsvalgte og 
kurs om grunneierrettigheter bestod av kursene Eierskifte, Inn på tunet som næring, God 
dyrevelferd og økonomi i pelsdyrgården og egne kurs for svineprodusenter i regi av Nor-
svin og melkeprodusenter i regi av Tine.

VI. Organisasjonsarbeidet

Aasmund Nordstoga ledet festmiddagen under Landbrukshelga 2017.
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Bålbrenning for norsk landbruk 31.01.17
Å tenne bål er et gammelt varsel om fare. Tirsdag 31. januar kl. 15 tente lokallagene i 
Vestfold Bondelag varselbål på utvalgte sted. På samme tid tente bønder over hele landet 
bål som et varsel om at Regjeringas jordbruksmelding fører matproduksjonen i feil retning. 

Debattmøte om ny jordbruksmelding 06.02.17
Det måtte settes ut mange ekstra stoler da Vestfold Bondelag arrangerte debattmøte om 
regjeringens forslag til ny jordbruksmelding på Gjennestad 6.februar. Fylkesleder Mül-
ler kunne ønske nærmere 170 engasjerte bønder og landbruksinteresserte Vestfoldinger 
velkommen! Stortingsrepresentantene og førstekandidatene til høstens valg Dag Terje 
Andersen (AP), Anders Tyvand (KrF) og Kårstein Eidem Løvaas (H)  klar beskjed fra 
grasrota i sitt hjemfylke; Regjeringens forslag til ny jordbruksmelding og ensidige fokus 
på kostnadseffektiv matproduksjon gir oss ikke den trygge maten og det landet vi ønsker 
oss! Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, innledet.

Grøntmøte om bonden som arbeidsgiver 08.03.17.
Vestfold Bondelag arrangerte 8. mars et møte med praktisk informasjon for bønder som er 
arbeidsgivere. Grøntprodusenter var spesielt invitert og de 25 deltakerne fikk god informa-
sjon om yrkesskadeforsikring, det å skaffe bankkonto for utenlandske arbeidere, nytt fra 
skatteetaten og en stadig mer fleksibel lærlingordning for agronomer og gartnere. De fikk 
også møte en syrisk bonde og høre om ordningene NAV har knyttet til arbeidstrening og 
integrering. 

Korndagen 08.03.17.
Rundt 60 stykker deltok på den årlige Korndagen som avholdes i Gullkrona i Statens Park. 
De frammøtte fikk blant annet høre om mekaniseringsøkonomi og presisjonsjordbruk på 
Jarlsberg Hovedgård, mjølauke i korn og ny optisk rensemetode, status på, og hvordan leve 
med, hønsehirse.

Camilla Røed, nestleder i Botne og Hillestad, var en av mange som ga klar beskjed til 
regjeringens representant i panelet hva de syntes om deres forslag til jordbruksmelding.
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Deltakelse i nydyrkingsgruppe
Vestfold Bondelag ved rådgiver Amund Kind deltok våren 2017 på flere møter i regi av 
Bane Nor for å finne gode kompenserende tiltak og løsninger for flytting av matjord/ny-
dyrking langs ny og gammel jernbanetrasé i forbindelse med ny InterCity mellom Nykirke 
og Barkåker.

Vestfold Bondelags aksjonsgruppe 09.03.17
«Aksjonsgeneral» Harald Lie samlet oppnevnte aksjonsgruppe med lokallagsrepresentan-
tene Erik Grytnes (Andebu), Ellen A. Dieset (Lardal), Anne Aa. Andvik (Ramnes) og Hans 
Edv. Moe Østby (Sandar), samt Jon Olav Svartdal (Vestfold Bygdeungdomslag) og org.
sjef Elin Røed til første møte. Målet var å inngå en jordbruksavtale med ny regjering, men 
aksjonsplanene måtte være klare og lokallagene motiverte dersom det skulle vise seg å bli 
nødvendig å aksjonere.

Årsmøte i Vestfold Bondelag 16.03.17
Egen omtale i årsmeldinga

Mange lokallagsaktiviteter
Hva hadde organisasjonsarbeidet vært uten lokallagene? Mange lokallag arrangerte og 
deltok på sosiale tilstelninger, fagkvelder, møter med ordfører og innspillsmøter ifm jord-
bruksoppgjøret. Her kommer noen eksempler: Botne og Hillestad besøkte Den Magiske 
Fabrikken, Andebu Bondelag inviterte til «jordebord» i forbindelse med feiringen av sitt 
150 årsjubileum, i Kjose har de tradisjonsrik bygdekveld på Eikvang sammen med bygde-
kvinnelaget, mens Lardal Bondelag hvert år organiserer innsamling av landbruksplast og 
gjennomfører landbruksspillet på ungdomsskolen. Lista kunne vært mye lenger!

Besøk på Stortinget ifm behandling av jordbruksmelding 25.04.17
Dagen før jordbruksoppgjøret startet be-
handlet Stortinget ny jordbruksmelding. 
På galleriet satt flere fra Vestfold og fulgte 
debatten. Vestfoldrepresentantene Dag 
Terje Andersen (Ap) og Anders Tyvand 
(KrF) hadde innlegg.

Årets jordbruksoppgjør

Overlevering av jordbrukets 
krav 25.04.17
- I går kveld vedtok Stortinget en ny land-
brukspolitikk. Dette gir nye muligheter for 
å sikre mangfoldet i norsk landbruk. Stor-
tinget har vedtatt å redusere inntektsgapet 
mellom jordbruket og andre grupper. Det forplikter! Jordbruket har derfor overlevert et 
ambisiøst, men nødvendig krav til staten i årets jordbruksforhandlinger, var fylkesleder 
Thorleif Müllers kommentar til kravet som hadde ei økonomisk ramme på 1450 millioner, 
der 1150 millioner skal finansieres av budsjettmidler. Det utgjorde ei inntektsøkning på 

Vestfoldinger på Stortinget i forbindelse 
med behandlingen av ny jordbruksmel-
ding.



29

31.700 kroner per årsverk og var spesielt innrettet mot små og mellomstore bruk, og med 
ekstra tiltak for distrikter som har hatt negativ utvikling. Vestfoldbonden støtter dette! Vi 
trenger bønder på vestlandet og i Nord-Norge. 

Statens tilbud ble lagt fram 05.05.17
- Det er under to uker siden Stortinget vedtok en ny jordbrukspolitikk. De ønsker en satsing 
på framtidig matproduksjon og vraket regjeringens forslag til jordbrukspolitikk. Dette tar 
regjeringa ikke hensyn til, og de viser ingen vilje til å følge Stortinget. Det provoserer 
meg, var Müller kommentar da jordbruket fikk overlevert statens tilbud til årets jordbruks-
forhandlinger. Statens tilbud var på 410 millioner, noe som ville gitt en mulighet for inn-
tektsvekst på 9000 kr per årsverk. Andre grupper forventes en inntektsvekst på kr 16 700.
Det var som vanlig en engasjert gjeng med tillitsvalgte som kom med sine umiddelbare 
reaksjoner og råd til forhandlingsutvalget da lokallagene samlet seg på kvelden for å gjen-
nomgå Statens tilbud. Det var stor frustrasjon over at Staten kan få seg til å tilby bøndene 
en inntektsvekst på kr 7.700 mindre enn andre grupper. Aksjonsplanene ble også gjennom-
gått i detalj av «aksjonsgeneral» Harald Lie og org sjef Elin Røed

Brudd i jordbruksforhandlingene 16.05.17
Etter ni dager med intense forhandlinger ble det brudd i jordbruksforhandlingene. Regje-
ringen viste ingen vilje til å legge Stortingets nylig vedtatte jordbruksmelding til grunn i 
forhandlingene. Ei heller å tette inntektsgapet. - Å ta fra noen og gi til andre, er ikke noe 
løft for ei næring som representerer grunnlaget for Norges største fastlandsindustri. Vi kan 
ikke skrive under på en jordbruksavtale som på sikt vil svekke norsk matproduksjon, kom-
menterte leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller da bruddet var et faktum. 

Lokallagenes umiddelbare aksjoner 16.05.17
Rundt i hele fylket kunne man umiddelbart se reaksjoner fra frustrerte bønder selv om 
det var dagen før 17.mai. Plakater og bannere ga klart uttrykk for at det nå er på høy tid å 
stoppe/snu regjeringens landbrukspolitikk! 

Aksjoner i Tønsberg 18.05.17
Både Vestfold Bondelag og Vestfold Bygdeungdomslag ga klar beskjed til Fylkesmann 
Per Arne Olsen om hvorfor bøndene måtte bryte årets jordbruksforhandlinger. Deretter ble 
asfalten i Tønsberg tromlet!

Bøndene blokkerte utkjøring av mat 19.05.17
Kl 06 blokkerte bøndene utkjøring av varer fra matkjedenes grossistlagre rundt i hele lan-
det. –Vi vil synliggjøre at norsk mat ikke er en selvfølge, kunngjorde fylkesleder Thorleif 
Müller som sammen med over 50 bønder fra Vestfold og Telemark blokkerte ASKO-an-
legget i Larvik. -Vi ønsker ikke å ramme forbrukerne. Men vi må si klart ifra om konse-
kvensene av at regjeringa ikke vil satse på jordbruket. Det er en politikk som kan ramme 
forbrukerens ønsker om trygg kvalitetsmat. Vi håper forbrukerne har forståelse for aksjo-
nen, understreket Müller. Blokaden ble opphevet kl 09.

Flere traktoraksjoner 20.05.17
Flere steder ble det arrangerte traktortreff godt synlig i nærmiljøet. Målet var at folk flest 
skal oppleve at norsk matpolitikk handler om matproduksjon og næringsliv i egen kom-
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mune. -Vi vil produsere mer mat på norske ressurser, sier lokale bønder som er skuffa over 
at regjeringen ikke vil satse på norsk landbruk. Regjeringen sier at de har trukket seg langt. 
Sannheten er at ikke en eneste gang de siste 40 år har blir inngått en jordbruksavtale med 
en så liten forhandlingsgevinst som det nå ble tilbudt. Ikke rart det ble brudd! Gapet øker!

Opptog i Oslo 23.05.17
150 Vestfoldinger ryddet tid i en sen våronn for å dra til Oslo og demonstrere mot regje-
ringas tilbud i jordbruksforhandlingene.  Sammen med mellom 3 - 4000 bønder fra hele 
landet utgjorde vi en godt synlig gjeng som både hørtes og syntes godt i bybildet. Tusen 
takk til alle som var med! 

Medlemsmøte om jordbruksforhandlingene 29.05.17
Brita Skallerud besøkte Vestfold Bondelag for å orientere om årets jordbruksoppgjør. Det 
ble som vanlig mange ærlige betraktninger! Hun skrøt av de andre i forhandlingsutvalget 
og av en dyktig administrasjon i Norges Bondelag. De fremmøtte ga skryt tilbake og full 
støtte til forhandlingsutvalget for at de brøt.

Behandling i Stortinget 16.06.17 og fordelingsforhandlinger fram til 26.06.17
Jordbruksoppgjøret gikk tilbake til Stortinget som vedtok den økonomiske rammen og 
noen føringer 16. juni. Stortingsflertallet bestående av Høyre, FrP og Venstre vedtok en 
jordbruksavtale med ei ramme på 625 millioner kroner. Samtidig vedtok partiene målpri-
sene som skal gjelde fra 1. juli i år, og de ga partene i jordbruksforhandlingene i oppgave 
å fordele de resterende midlene. Sent på kvelden 26. juni ble man enige. Leder i Norges 
Bondelag, Lars Petter Bartnes, ledet fordelingsforhandlingene fra jordbrukets side. - Vi 
har fått gjennomslag for å beholde målprisen for gris og det generelle beitetilskuddet. 
Omfordelingseffektene mellom produsentene er redusert, sier Bartnes. - Vi brøt årets jord-
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Har du benyttet deg av 
medlemsfordelene dine?

Som medlem av Norges Bondelag  
kan du få store fordeler hos oss:
• 20 prosent rabatt på private forsikringer

• inntil 29 prosent rabatt på driftsforsikringer, ytterligere  
 16 prosent rabatt ved god risikoscore

• ekstra rabatt på bilforsikring for ungdom

Kontakt oss på telefon 915 03100 
eller les mer på gjensidige.no/landbruk
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bruksforhandlinger fordi regjeringa gav oss et tilbud som ikke svarte på utfordringene i 
norsk landbruk. Stortinget har høyna ramma, men den er likevel for lav til at det er rom for 
nødvendige satsinger, var Bondelagets tydelige budskap.

Årsmøte i Norges Bondelag i Sarpsborg 14.-15.06.17
Årsmøtet 2017 var lagt til Sarpsborg. Utsendingene fra Vestfold var aktive både med inn-
legg og replikker. Viktige saker som landbrukets verdiskaping, digitale kart i landbruket, 
landbruksutdanning og kompetansekrav i landbruket var tema vestfoldingene tok opp.

Åpen Gård 2017
Åpen Gård arrangementene i Vestfold ble også i år en kjempesuksess. Hvis en tar med 
arrangementer i samarbeid med historielag og lignende ble det totalt arrangert 13 Åpen 
Gård. Følgende lokallag arrangerte: Andebu, Stokke, Sem, Sandar, Botne og Hillestad, 
Borre og Undrumsdal, Hedrum, Lardal, Ramnes, Sande og Strømm, Nøtterøy og Tjøme, 
Hof og Våle. 
Til sammen rundt 20 000 voksne og barn var innom arrangementene og fikk oppleve dyr, 
mat og miljø. Åpen Gård er et svært positivt arrangement for vestfoldlandbruket. Her får 
bønder og matprodusenter vist hva vi leverer til samfunnet av smak, opplevelse og natur.  
Både store og små gleder seg over alt de ser, hører og smaker.

Sandar Bondelag var et av lagene som fylte 150 år i 2017. De satte også en solid besøks-
rekord under Åpen Gård på Fat og Fe på Fevang, med 3000 besøkende!

Møte med politiet angående støy 14.08.17
Vestfold Bondelag inviterte seg til møte med politiet 14.august for å diskutere støy fra 
landbruksvirksomhet på kveld og natt. Det ble en god dialog hvor vi ble enige om noen 
«kjøreregler» for årets innhøstingssesong. Politiet vil etter samråd med kommuneoverle-
gen la bøndene kjøre på natta og i helgene. Samtidig oppfordres bøndene til å gjennomfø-
re bare helt nødvendig innhøsting i de tider på døgnet der dette kan være en utfordring for 
nærmiljøet, samt å utbedre f.eks eldre korntørkere slik at de er mest mulig stillegående. 
Politiet ber også bøndene forsøke å unngå saktegående transporter i rushtid.
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Valg 2017

Tok landbrukspolitikken til nye høyder 23.08.17
Alle listetoppene stilte da Vestfold Bondelag inviterte til valgkamparrangement 23.august. 
-Vi skal løfte landbrukspolitikken - skikkelig høyt, sa Thorleif Müller da han ønsket liste-
toppene velkommen til flytur over Vestfold med Dakotaen. Målet var å vise fram det flotte 
landbruket og hvor variert det er, også i Vestfold. Mange ble overrasket hvor mye skog 
og utmark det er i Vestfold. Etter lunsj var det politisk debatt som fikk fram forskjellen på 
partienens landbrukspolitikk. De var også svært uenige om hvor uenige de er! På omslaget 
av årsmeldingen kan man se politikere, bondelagsrepresentanter og Dakotaen.

Valgkamparrangement på Tønsberg Torv 24.08.17.
Kvelden etter inviterte LO, NHO og Vestfold Bondelag folk og partier til Tønsberg Torv. Det 
ikke folk flest tenker på er at Stortingsvalget i september også har stor betydning for en av de 
viktigste næringene i Vestfold, landbruk og næringsmiddelindustrien. Førstelistekandidatene 
måtte svare for hvordan sitt parti ønsker å legge best mulig til rette for denne næringa også i 
framtida. Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelagvar en av innlederne. Og som bilde til 
høyre viser fikk vi uventet hjelp fra Dag Terje Andersen (Ap) til å rigge standen.
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Kurs i effektiv gåsejakt 30.08.17
Både teori rundt effektiv gåsejakt og reell skytetrening stod på programmet da Vestfold 
Bondelag og Vestfold/Brunlanes Jeger og Fiskerforening gjennomførte gåsejaktkurs i slut-
ten av august. -Svært nyttig og bra kurs! var tilbakemeldingene fra ivrige jegere.

Lokallagsledersamling 25.09.17
Lokallagsledersamlingen i september markerte starten på arbeidsåret i lokallaga. Det nær-
mer seg lokale årsmøter og valgkomiteer i hele fylker er nå satt i gang. Lokallaga ble opp-
datert på politisk situasjon etter valget, det var orienteringer om kornprosjekt og «Solstrøm 
fra låvetak i Vestfold», samt praktiske tips før gjennomføring av lokalt årsmøte.

Styretur til Oslo 27.-28.09.17
I forkant av årsmøtene i lokallaga prioriterte fylkesstyret å dra på styretur til Landbrukets 
Hus i Oslo der de ble oppdatert på viktige saker fra ansatte og tillitsvalgte i Norges Bon-
delag.  Det ble satt fokus på aktuell politisk situasjon etter valget, kommunikasjon, land-
bruksutdanning, bynært landbruk, KSL, bonden som arbeidsgiver og beredskap og aktuelt 
om internasjonalt landbruk 

Unge Bønder – samling i Larvik 12.10.17
Felleskjøpet og de lokale bondelagene i Larvik arrangerte egen samling for unge bønder. 
Nevlunghavn Gjestegiveri ble fylt til randen. Vi hadde håpet på 15 deltakere, vi ble svært 
glade da over 30 meldte seg på og er helt overveldet over at så mange som 46 unge bøn-
der fra Larvik dukket opp! Planlegging av tilsvarende samlinger videre nordover i fylket 
startet umiddelbart.

Skattekurs 12.-13.10.17 
Vestfold Bondelag arrangerte årets Skattekurs på Sundvolden Hotell i Buskerud. Over 80 
ansatte på bondelagstilknyttede regnskapskontor var samlet for å bli oppdatert på siste 
nytt, spesielt innen det som gjelder landbruksregnskap. Avdelingssjef for Regnskap og 
Juridisk Service (RJS) i Norges Bondelag, Arnstein Tveito, hadde med seg mange gode 
foredragsholdere.

Lokale årsmøter i slutten av oktober 17
Det ble arrangerte lokale årsmøter i slutten av oktober. Fylkesstyret eller –kontoret var 
representert på alle årsmøtene, som er en verdifull anledning til å informere og ta i mot 
informasjon fra våre medlemmer. Lokallagsarbeidet fungerer godt i Vestfold! 

Ledermøte på Eidene, Tjøme 17.-18.11.17
Nærmere 80 deltakere og gjester var samlet ute på Eidene på Tjøme da Vestfold Bondelag 
arrangerte Ledermøtet 2017. Det ble mange fine diskusjoner, gode innledninger og nyttige 
innspill fra engasjerte lokallag i Vestfold på alt fra verdiskaping, til organisasjonsarbeid og 
faglige tema. Fredag hadde vi blant annet besøk av Håkon Mageli, konserndirektør i Orkla, 
og resultatene fra Solstrømprosjektet ble lansert. 

Vervekampanjen og vervedag 11.12.17
På ledermøtet i november ble det dratt i gang en ekstra verveoffensiv. Det ble lansert 
premie til det lokallaget som i løpet av året var best til å verve medlemmer og i desember 
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En fornøyd gjeng nådde målet på vervedagen!

inviterte fylkesstyret til egen vervedag. Flere fra fylkesstyret og lokallagene stilte opp og 
ringte rundt til potensielle medlemmer. Målet var å nå 3200 medlemmer. For hvert nytt 
medlem ble det bjellet og hengt opp et nek. 33 nek hang på veggen da vi avsluttet verveda-
gen og ved utgangen av året var vi eksakt 3200 medlemmer i Vestfold Bondelag! Andebu 
Bondelag vant årets vervepremie.

Førjulslunsj for pensjonister og æresmedlemmer 18.12.17
Tradisjonen tro inviterte Vestfold Bondelag sine æresmedlemmer og noen pensjonister til 
førjulslunsj på Grønt Fagsenter. Og som vanlig ble det gode diskusjoner om vestfoldland-
bruket! 
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VII.  Medlemsoversikt og lokallag

 Antall Antall 
Lokallag        pr. 31.12.16       pr. 31.12.17 Innmeldt Utmeldt

Borre og Undrumsdal Bondelag 193 191 11 13
Botne Og Hillestad Bondelag 166 164 8 10
Sem Bondelag 281 273 9 17
Sandar Bondelag 226 225 9 10
Tjølling Bondelag 186 186 6 6
Brunlanes Landbrukslag 122 117 2 7
Kjose Bondelag 30 32 5 3
Hedrum Bondelag 219 216 2 5
Sande og Strømm Landbrukslag 326 328 19 17
Hof Bondelag 138 133 1 6
Våle Bondelag 227 234 10 3
Ramnes Bondelag 178 178 5 5
Fon Bondelag 79 80 1 0
Vivestad Bondelag 29 32 3 0
Andebu Bondelag 214 234 24 4
Stokke Bondelag 296 294 7 9
Nøtterøy/Tjøme Landbrukslag 106 108 12 10
Lardal Bondelag 167 168 9 8
Direkte Medlem Av Fylkeslaget 7 7 0 0

Totalt  3190 3200 143 133

Lokallagsleder Erik Grytnes kunne for-
nøyd konstatere at det kom over 400 innom 
på «Jordebord» i anledning Andebu Bon-
delags 150 årsfeiring. Et aktivt og synlige 
lokallag gjør det også lettere å verve. 
Andebu Bondelag vant årets vervepremie. 
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Oversikt over tillitsvalgte
Ledere/kontaktpersoner i lokale bondelag 2017/2018

Andebu Erik Grytnes 92410765
 Nesvn. 500, 3158 Andebu erikgrytnes@hotmail.com 
Borre og Jan-Einar Apeness 97505977
Undrumsdal  Stenbjørnrødvn. 11, 3185 Skoppum jea@stenbjornrod.no
  borrebondelag@gmail.com 
Botne og Jan Egil Sølvernes 90697503
Hillestad  Gaupåsvn. 1, 3086 Holmestrand je.solvernes@online.no 
                                                                botneoghillestad.bondelag@hotmail.com 
Brunlanes Per Halvor Kaja Mostad 90847128
 Helgeroavn. 192, 3294 Stavern perhalvor@jahrengard.no 
Fon Snorre Langeland 97118457
 Fonsvn. 749, 3174 Revetal maxharry@hotmail.com
Hedrum Torstein Lie 95108095
 Skinmovn. 167, 3220 Sandefjord tors.lie.gard@gmail.com 
Hof Petter Åsberg Kjennerud 99546800
 Kjennerudvn. 5, 3090 Hof petter@kjennerud.net
Kjose Ivar Næss 48209609
 Kjosevn. 460, 3268 Larvik ivarn@kjose.net
Lardal Thomas Pettersen     99624685
 Nordre Svartangvn. 106, 3275 Svarstad thpett2@online.no 
Nøtterøy og Åsmund Bjertnæs 90572231
Tjøme  Øvre Smidsrødv. 23, 3120 Nøtterøy asmund@hjertesalat.no
Ramnes Anne Aasnæs Andvik 48150212
 Ramnesvn. 817, 3175 Ramnes anandvik@online.no 
Sandar Hans Edvard Moe Østby 95199851
 Østbyvn. 144, 3280 Tjodalyng hansmoeo8@gmail.com
Sande og Hans Kristian Teien 41487437
Strømm  Teienvn. 67, 3070 SANDE hkteien@gmail.com
Sem Lars Rom 90935295
 Romsvn. 166, 3114 Tønsberg larsrom66@gmail.com
Stokke Bjørn Dybo Breivik 99293160
 Vadumvn. Øst 31, 3159 Melsomvik bjorn_kyrbondi@hotmail.com 
Tjølling Ole B. Arvesen 90954511
 Furustadvn. 129, 3232 Sandefjord ole.b.arvesen@online.no
Vivestad Sverre Langeland 91110966
 Damtjernvn. 119, 3175 Ramnes sverrelangeland@gmail.com
Våle Svein Ivar Ånestad 41494604
 Bakkevn. 93, 3178 Våle siaanestad@hotmail.com 
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Referansegrupper og utvalg i Vestfold Bondelag

Referansegruppe grønt
Referansegruppen har hatt 2 møter i meldingsåret. 

Innspill til jordbruksforhandlingene var hovedtema på det tradisjonelle vårmøtet. Priorite-
terte innspill fra referansegruppe grønt var:
• Et velfungerende importvern er det viktigste av alt! Viktig budskap selv om det ikke er 

noe vi direkte forhandler om.
• Gi oss et klima-, miljø- og investeringsfond, som både stimulerer til investeringer med 

klima- og miljøgevinst og investeringer som gir økt matproduksjon. Et slikt fond vil 
sikre tryggere rammer for langsiktig planlegging og inntektsutjevning!

• Referansegruppe Grønt mener det er viktig å prioritere tilskudd som stimulerer til økt 
matproduksjon

• Midler til forskning som fremmer gode agronomiske løsninger med klimagevinst og økt 
matproduksjon må prioriteres.

Det ble arrangert et Grøntmøte 8.mars med fokus på bonden som arbeidsgiver og utenlandsk 
arbeidskraft. Det var innlegg knyttet til yrkesskadeforsikring, bankkonto for utlendinger, A-
melding og skattekort, en stadig mer fleksibel lærlingordning ogarbeidstreningsordning hos 
NAV hvor vi også fikk møte en flyktning som har vært bonde i Syria. 

Under høstmøtet gikk vi i gjennom årets avlings- og markedssituasjon, men tok også opp en 
del saker som det er viktig for grøntprodusentene at Norges Bondelag jobber med.

Det årlige møte med grøntkontaktene i Norges Bondelag ble utsatt til januar. 

Referansegruppe korn
Referansegruppe korn har hatt 2 møter i arbeidsåret og behandlet 7 saker, herunder innspill 
til fylkesstyret foran styrets uttalelse om jordbruksforhandlingene til Norges Bondelag. Hans 
Edvard Holtung er leder av referansegruppa.

I referansegruppas innspill til årets jordbruksforhandlinger ble det lagt vekt på behovet for 
å bedre lønnsomheten i kornproduksjon. Dette er viktig for å nå Stortingets mål om økt pro-
duksjon av mat. Kravet fra Referansegruppe korn var en målprisøkning på 45 øre pr kg for 
forkorn, og 65 øre pr kg for matkorn. Det er viktig at tilleggene kommer som økt pris pr kg 
korn for å stimulere til økte avlinger. 

VIII. Referansegrupper og 
 samarbeidende organisasjoner, 
 regnskapskontorer, advokater 
 og takstmenn



39

Ordningen med grøftetilskudd må videreføres. Klimautfordringene vi står overfor gjør det 
også nødvendig med betydelige investeringer i andre hydrotekniske tiltak. Det er behov for 
økte midler fra SMIL-ordningen til denne type anlegg.

Referansegruppa var som vanlig medarrangør på årets korndag. Hovedtemaer i 2017 var 
«Mekaniseringsøkonomi» ved Lars Kjuus NLR Øst og «Fokus på mekaniseringsøkonomi 
og presisjonsjordbruk på Jarlsberg» ved Egil Samnøy, Jarlsberg Hovedgård. 

På høstmøtet i referansegruppa står resultatene fra årets avlingssesong i fokus. Etter tidenes 
kornår i 2015/2016 på over 120.000 tonn korn levert i Vestfold, ble det en liten nedgang til 
107.000 tonn i 2016/2017. Arealene går fortsatt noe ned, men ser ut til å stabilisere seg i 
overkant av 230.000 da. Gjennomsnittsavlingen i 2016/2017 ble på 463 kg/da. Vekstseson-
gen 2017 ble et veldig spesiell, med en vanskelig vår med flere store regnskyll i mai og star-
ten på juni. Siste del av juni og juli ble tørr, og i august var det også gode forhold. Senhøsten 
ble imidlertid svært regntung, og det medførte vanskelig innhøsting med høy vannprosent 
og lav matkornandel på vårhveten. I sum ser mathveteandelen ut til å bli i overkant av 40 
% i Vestfold, men ca. 70 % av mathveten er høsthvete som er tresket i august, før regnet. 
På landsbasis ser det ut til at vi får en totalavling på ca. 1,2 mill tonn, mens bare ca. 35% av 
hveten går til mat. 

Det ble også orientert og diskutert rundt kornstatistikk, nye erosjonsrisikokart, nematoder 
og mjøldrøye. Arbeidsgruppa for kornprosjekt som ble nedsatt i 2016, jobbet videre med en 
prosjektplan og organisering, og «Kornsatsing i Vestfold» ble startet opp på høsten 2017.

Referansegruppe husdyr
Referansegruppe husdyr har hatt 2 møter i arbeidsåret med grundige gjennomganger av si-
tuasjonen for de ulike husdyrslaga i fylket. Silje Eckdahl ble ny leder for referansegruppa.

Markedsbalansen på sau ble vanskelig også i 2017. Overskudd på snaut 1.800 tonn i 2016 og 
enda større overskudd i 2017, gjør at en går inn i 2018 med 2.900 tonn sau og lam på regu-
leringslager. Stort overskudd av lam har gjort det vanskelig å få solgt sau, og prisene på sau 
er redusert fra ca. 15 kr/kg til ca. 5 kr/kg. På egg er det fremdeles betydelige overskudd. Det 
kommer en del nye produsenter i en situasjon med permanent overskudd. Flere kjeder ønsker 
kun egg fra frittgående høner, og mange hus må derfor bygges om. Svineproduksjonen øker 
noe, men markedsbalansen er ganske stabil med et overskudd på ca.  2.000 tonn.  Kylling-
produksjonen er nå delt i tre, mellom Nortura, Norsk kylling og Den Stolte Hane. Nortura 
har fremdeles for mange produsenter, og fortsetter å kjøpe ut kyllingplasser. Melkekvotene 
ble redusert med 3% i 2017, og markedet er omtrent i balanse. Underskuddet av storfekjøtt 
er redusert, og produksjonen øker slik at det kan gå mot balanse i løpet av få år. 

Referansegruppa ga innspill til styret i Vestfold Bondelag foran uttalelsen til jordbruksfor-
handlingene; Importvernet er det aller viktigste for norsk landbruk for å kunne opprettholde 
og øke prisene. Det er ikke rom for økt kraftforpris i de kraftforkrevende produksjonene. 
Beitetilskuddene bør økes, og tilskuddet til gras i sone 1 må gjeninnføres.
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KOMPETANSE SOM LØNNER SEG

1. Sikkerhet i tømmermarkedet

2. Høyest mulig tømmerpris

3.  Informasjon og arrangementer

4.  Andelseiertillegg

5.  Dyktige lokale skogbruks-
 ledere

6.  Medlem i det lokale 
 skogeierområdet

7. Investere i verdikjeden

8. Næringspolitikk for bedre  
 rammebetingelser

9. Fordelsavtaler

10. Gratis tilgang til «DinSkog»

10 gode grunner 
til å være andelseier 

i Viken Skog
viken.skog.no/

andelseier
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På høstmøtet var det som vanlig statusrapporter fra de forskjellige organisasjonene. Mar-
kedssituasjonen og inntransport av storfe ble diskutert. Husdyrmøtet 2018 ble diskutert, og 
tema ble markedssituasjon og produksjonsregulering. 

Trygg mat og god dyrevelferd skal være viktige kjennetegn ved norsk matproduksjon. Fort-
satt god dyrevelferd og god dialog med Mattilsynet her i Vestfold har derfor vært tema på 
begge møter i referansegruppa i år.

Grunneierutvalget
Det er ikke avholdt møter i grunneierutvalget i 2017. Grunneierutvalget har derimot i sam-
arbeid med advokatene hos Norges Bondelag fulgt opp en større sak om avtale mellom 
grunneiere i Tjølling og Larvik kommune om Kyststien. Vi har også jobbet med en sak som 
berører mange medlemmer i nordfylket angående graving av ny fiberkabel og deltatt på møte 
i Hof. Medlemmene i grunneierutvalget har vært kontaktet av bondelagsmedlemmer flere 
ganger i løpet av året og har fungert som «førstelinjetjeneste» overfor disse.

Samarbeidende organisasjoner

Samarbeidsrådet øst

Følgende organisasjoner er medlemmer:
Nortura                                                          Telemark Bondelag
Tine Meierier øst                                            Buskerud Bondelag
Felleskjøpet Agri                                   Vestfold Bondelag
Landkreditt                                                Østfold Bondelag
Garnerhallen Norsk Bonde og Småbrukerlag
  Akershus Bondelag (sekretariat)                             

Samarbeidsrådet formål er å:
A  gjennomføre utadrettet virksomhet for å ivareta landbrukets interesser i regionen.
B være et forum for medlemsorganisasjonene hvor landbrukspolitiske utfordringer og 
     samarbeidsoppgaver i regionen drøftes.
C  arbeidet for økt tilslutning til de økonomiske og faglige organisasjonene i landbruket.
D  ellers bidra til å oppfylle de til enhver tid gjeldende avtaler om regionalt samarbeid mel-

lom Norsk Landbrukssamvirke og faglagene.

Arbeidsåret 2017 (utdrag av gjennomførte aktiviteter):
Leder i arbeidsåret har vært Jon Ansten Johansen, (Felleskjøpet Agri). Nestleder har vært
Anne Birgitte Riis-Johansen (Tine).
Årssamlingen ble avholdt 14. februar på Gol med omvisning i Norturas produksjonslokaler. 

Forum for organisasjonsansvarlige (FFO) står for driften av Samarbeidsrådet Øst, og består
av organisasjonsansvarlige fra de økonomiske organisasjonene samt fylkesbondelagene i
regionen. Dette forumet har hatt møter 19. april og 18. oktober. FFO har bevilget midler til 
fylkesbondelagene til gjennomføring av informasjons- og opplæringstiltak. I 2017 har det 
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vært stort fokus på ny jordbruksmelding og Stortingsvalget. I tillegg har utadrettet virksom-
het mot allmennheten blitt prioritert. I Vestfold har prosjekter som Nordgardssetra, Åpen 
Gård og politikerkontakt fått økonomisk støtte fra SØ.

Vestfold Landbruksselskap
Vestfold Landbruksselskap har til formål å bidra til å styrke Vestfolds landbruk. Medlemmer 
av Vestfold Landbruksselskap er Vestfold Bondelag, Viken Skog, Fylkesmannens landbruks-
avdeling, Melsom Videregående Skole og Gjennestad Gartnerskole.

Styret i Vestfold Landbruksselskap består av det til enhver tid valgte styre i Vestfold Bonde-
lag.  Styret innkaller til medlemsmøte når styret finner det ønskelig, eller minst 3 av medlem-
mene forlanger det.

Sekretariat i Vestfold Landbruksselskap er sekretariatet i Vestfold Bondelag.

Styret har hatt to styremøter i meldingsåret hvor det blant annet ble satt i gang en prosess for 
å selge de gamle bygningene på utstillingsplassen på Jarlsberg Travbane. I juni var avtalen 
med Vestfold Trav Eiendom klar og bygningene ble solgt for kr 750 000. 

G. Jahnsen og hustrus legat er slått sammen med Vestfold Fylkes Landbruksfond. Sammen-
slåingen gjelder fra 1.1. 2013. Vedtektene i Vestfold Fylkes Landbruksfond er tilpasset dette. 

Vestfold Landbruksselskap er eneeier av Grønn Partner AS med totalt 68 aksjer.  

Grønn Partner AS
Selskapets formål er rådgivning, kompetansehevning, aktuelle prosjekter og andre oppdrag/ 
produkter. 

Selskapet drifter internettportalen Grønt Fagsenter. Det er opprettet en leieavtale med Vest-
fold Bondelag. Her er det daglig nyheter for de med interesse for landbruk, og sida er en 
viktig informasjonskanal ut til vestfoldlandbruket.

Elisabeth Larsen er ansatt i en 10 % stilling for å drifte nettportalen og ta seg av administra-
tive oppgaver.

Videre samarbeider en med regnskapskontorene om markedsføring av deres tjenester på nett 
og om møtevirksomhet. 

Styret består av: Leder Elin Røed, Thorleif Müller og Amund Kind
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REGNSKAPSKONTORENE I VESTFOLD

Andebu Regnskapkontor SA 33 44 30 60
Boks 48, 3158 Andebu hogne@andeburegnskap.no 

Vekstra  Nordre Vestfold SA 33 09 82 00
Vesthøyv. 19, 3080 Holmestrand vnv@vekstra.no
Revåvn. 45, 3070 Sande     

Brunlanes Regnskapskontor 33 18 47 53
Sigurdsgt. 1, 3256 Larvik post@brunlanesregnskapskontor.no
 
Hedrum Regnskap SA 33 13 00 00
Løkka 8, 3271 Larvik post@hedrum-regnskap.no

Re Regnskap AS 33 39 68 70
Ramnesvn. 919, 3175 Ramnes raf@re-regnskap.no

Hof Regnskapskontor SA 33 05 85 60
Thorshaugv. 19, 3090 Hof post@hof-regnskap.no

Sandar Regnskap SA 33 42 16 00
Hjertnespromenaden 31, 3211 Sandefjord sandarre@online.no

Saga Regnskap A/S (Hov Regnskap) 33 13 91 91
Olavsgt. 2, 3256 Larvik larvik@sagarr.no 

MidtVestfold Regnskap SA 33 36 32 20
Gjennestadtunet 79, 3160 Stokke post@midtvestfold.no

Våle Regnskapskontor SA 33 06 45 00
Boks 35, 3178 Våle firmapost@vrk.no

Tjølling Regnskap SA 33 12 63 00
Kirkefjerdingen 2, 3280 Tjodalyng kristen@tjollingregnskap.no

Merkur Regnskap SA, avd. Lardal 31 00 50 33
Lågavn. 35, 3275 Svarstad hans-arne@merkur-regnskap.no

Økonomitorget Sande A/S 33 78 99 10
Boks 40, 3071 SANDE anne.kari@okotorget.no

Saga Regnskap A/S (ROS Økonomi) 33 06 46 40
Gamlevn. 1, 3174 REVETAL post@rosokonomi.no

Kjell Thorsen 33 44 00 65
Lakstjønnvn. 21, 3158 ANDEBU kjell.thorsen@online.no

Z-regnskap 91 88 20 56
Gudumveien 15, 3080 HOLMESTRAND jon@zregnskapas.no 
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BONDELAGETS SAMARBEIDSADVOKATER
  
Advokatene i Torget 1 AS v/adv. Ståle Landmark
Besøksadresse: Torget 1, 2.etg, Larvik
Postadresse: Postboks 35, 3251 Larvik
Telefon: 33 12 12 86
stale@adv.as
 
HBL Advokatfirma Haraldsen Bydal Lie
v/advokatene Anne Tellefsen, Aksel Haraldsen og Ole Søby
Besøksadresse: Storgaten 39, Tønsberg
Postadresse: Postboks 414, 3101 Tønsberg
Telefon: 33 35 82 00
 post@hbl.no
 
TAKSTMENN KNYTTET TIL BONDELAGETS TAKSTMANNSGRUPPE
 
ROS Økonomi AS v/Marit Sibbern
Gamleveien 1a, 3174 Revetal 
ms@rosokonomi.no
91 73 24 55 

Bedre Råd AS v/ Per Einar Hoff
Sentrumsveien 62, 3647 Hvittingfoss 
peh@bedrerad.no 
97 19 19 95 
 
Takstringen AS v/ Erling Riis
Drakeåsveien 35
3229 Sandefjord
erling.riis@takstringen.no
90 98 92 18 
 
Lars Åge Hovland
Hovland gård
3280 Tjodalyng
hovl-l@online.no 
48 03 91 99
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Fylkesmannen i Vestfold, landbruksavdelingen

Telefon 33 37 10 00 Postadresse Besøksadresse
E-post: postfmve@fmve.no  Postboks 2076 Statens Park – Bygg I
www.fylkesmannen.no/vestfold   3103 Tønsberg Anton Jenssensgt. 4

Dette er ikke en komplett orientering om avdelingens arbeid, men noen utvalgte tema som 
vi tror vil være av interesse. Fylkesmannen har en rolle i å formidle og gjennomføre vedtatt 
landbrukspolitikk ut i fylket, men også å fange opp og formidle signaler tilbake til na-
sjonale landbruksmyndigheter. Samarbeidet med næringsorganisasjonene er derfor viktig.

Vi har i 2017 gjennomført 16 kompetansesamlinger innen ulike fagfelt. Kommunal land-
bruksforvaltning er hovedmålgruppe, men næringsorganisasjonene inviteres og deltar ak-
tivt på samlingene. Kommunen er landbruksmyndighet på svært mange områder. 

Arealforvaltning
2016 er det siste året vi har tall for omdisponering av dyrket og dyrkbar mark. I alt 244 
daa ble omdisponert i 2016. Av de 169 var 183 daa dyrka og 61 daa dyrkbar mark. Det er 
et noe høyere tall enn året før hvor 169 daa ble omdisponert, 90 daa dyrket. Stortinget har 
vedtatt at den årlige omdisponeringen av dyrket mark gradvis skal ned til under 4000 daa 
pr år i 2020. Det forutsetter et fortsatt sterkt jordvern. Fylkeskommunens pågående revi-
sjon av Regional plan for bærekraftig areal politikk (RPBA) må legge grunnlaget for det 
og kommunepolitikernes holdninger er avgjørende for å nå målet. 

Figuren nedenfor viser nedbygging av dyrka og dyrkbar jord de siste årene.

IX. Kort om landbruket i Vestfold

Kilde: SSB KOSTRA fra 2005, Fylkesmannen før 2005. (Omdisponering ved enkeltvedtak 
etter jordloven og regulering etter plan- bygningsloven.)
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Næringsutvikling  
Vårt «Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold 2012-2015» skal revideres i 2018 og 
oppdraget fra Landbruks- og matdepartementet er at det skal lages et felles program for den nye 
regionen, Vestfold og Telemark. Arbeidet skal utføres av det breie partnerskapet sammen i begge 
fylker og være ferdig innen 31.12.18. 

Utrednings- og tilretteleggingsmidler (UT-midler hos Fylkesmannen) 
Bevilgningen var i 2017 på kr 1 450 000, en nedgang fra tidligere år. Med inndratte midler hadde 
vi totalt kr 1 904 039 til disposisjon i 2017. Det ble innvilget 19 søknader for til sammen kr 
1 903 360,- . En søknad ble avslått. 

Regionalt næringsprogram for Vestfold 2012-2015 (RNP) har ligget til grunn for innvilgede 
søknader. Fordelingen på RNP’s satsningsområder har i kroner fordelt seg slik:  

Volumproduksjon 1 283 360 kr Skog og trebruk 300 000 kr 
Matspesialiteter 0 kr Bioenergi 0 kr 
Økologisk produksjon 0 kr Kompetanse 100 000 kr 
Landbruksbaserte 
opplevelser og reiseliv 

 85 000 kr Omdømmebygging 135 000 kr 

Inn på tunet  0 kr Total sum 1 903 360 kr 

Investerings- og bedriftsutviklingsmidler (IBU-midler) 
Disse midlene forvaltes av Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold (IN). I Vestfold ble det 
gitt tilskudd med i alt 16,4 millioner kroner i 42 saker. IN melder om stor interesse for 
investering og utvikling og jamt stor pågang av søknader. Dette skyldes opplagt det lave 
rentenivået vi har, god markedstilpasning stort sett og lønnsomhet i næringen, og noen år med 
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Næringsutvikling 
Vårt «Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold 2012-2015» skal revideres i 
2018 og oppdraget fra Landbruks- og matdepartementet er at det skal lages et felles pro-
gram for den nye regionen, Vestfold og Telemark. Arbeidet skal utføres av det breie part-
nerskapet sammen i begge fylker og være ferdig innen 31.12.18.

Utrednings- og tilretteleggingsmidler (UT-midler hos Fylkesmannen)
Bevilgningen var i 2017 på kr 1 450 000, en nedgang fra tidligere år. Med inndratte midler 
hadde vi totalt kr 1 904 039 til disposisjon i 2017. Det ble innvilget 19 søknader for til 
sammen kr 1 903 360,- . En søknad ble avslått.

Regionalt næringsprogram for Vestfold 2012-2015 (RNP) har ligget til grunn for innvil-
gede søknader. Fordelingen på RNP’s satsningsområder har i kroner fordelt seg slik: 

Investerings- og bedriftsutviklingsmidler (IBU-midler)
Disse midlene forvaltes av Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold (IN). I Vestfold ble 
det gitt tilskudd med i alt 16,4 millioner kroner i 42 saker. IN melder om stor interesse for 
investering og utvikling og jamt stor pågang av søknader. Dette skyldes opplagt det lave 
rentenivået vi har, god markedstilpasning stort sett og lønnsomhet i næringen, og noen 
år med gode avlinger. Regionale signaler peker på behovet for styrke å fylkets regionale 
fortrinn ved å sikre en effektiv arealbruk til planteproduksjon som grønnsaker, frukt, bær, 
potet og matkorn. 40 % av IBU-midlene gikk til husdyrproduksjon, 60 % til planteproduk-
sjon og andre prosjekter. Det gis generell høy prioritering og utmåling til unge søkere. 

Mat, ernæring og gode måltidsopplevelser - Måltidsvenn
Som en oppfølging av arbeidet som ble startet i 2016 med å følge opp LMD’s fokus på mat 
og ernæring for eldre, har Fylkesmannens landbruksavdeling og helse- og sosialavdeling i 
samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Vestfold, Horten kom-
mune og Vestfold Bygdekvinnelag etablert prosjektet Måltidsvenn. Målet er å redusere 
risikoen for underernæring hos eldre, og særlig personer som har en begynnende kognitiv 
svikt, ved å etablere måltidsvenner som kan bidra til gode måltidsopplevelser for eldre 
som bor alene. 

I en oppstart ble tilbudet gitt til personer som bor i omsorgsleiligheter på Nordfløyen Gan-
nestad på Borre. Nykirke Bygdekvinnelag har stilt opp som Måltidsvenner og har hver 
torsdag laget middag med norske sesongråvarer og mattradisjoner, servert og spist sammen 
med beboerne.  Beboere, pårørende og kommunen er svært fornøyd med tilbudet. Så langt 
ser resultatene ut til å gi både ernæringsmessig gevinst og økt sosial aktivitet hos bebo-

Volumproduksjon kr 1 283 360,-
Matspesialiteter kr 0,-
Økologisk produksjon kr 0,-
Landbruksbaserte 
opplevelser og reiseliv kr 85 000,-
Inn på tunet kr 0,-

Skog og trebruk kr 300 000,-
Bioenergi kr 0,-
Kompetanse kr 100 000,-
Omdømmebygging kr 135 000,-

Total sum kr 1 903 360,-
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erne. I 2018 håper prosjektet og Horten kommune at flere frivillige organisasjoner vil være 
Måltidsvenn, slik at flere som bor i omsorgsleilighet kan få tilsvarende tilbud. Nykirke 
Bygdekvinnelag har lagt ned mye arbeid i å forme kvaliteten på hva en Måltidsvenn skal 
være, en av suksessfaktorene for at prosjektet lykkes.

Osloregionen – en mat- og reiselivsregion i støpeskjeen
Bygging av Matnasjonen Norge er et av målene i landbruks- og matpolitikken. Stortinget 
peker på at det er et stort potensial for økt verdiskaping knyttet til lokal mat. Vestfold har 
i to treårsperioder deltatt på Grüne Woche i Berlin som ett av 8 fylker på Østlandet. Nå er 
målet å bygge videre på det arbeidet som er nedlagt i forbindelse med deltagelsen og få 
til verdiskaping knyttet til mat- og reiseliv. Kontakt og nettverksbygging i Berlin har vært 
viktig for videre arbeid.

Parallelt med Osloregionens arbeid med denne samarbeidsplanen, har Nærings- og Fis-
keridepartementet utarbeidet en stortingsmelding om reiseliv. Videre har Landbruks- og 
Matdepartementet utarbeidet en strategi for landbruksbasert reiseliv som ble lansert i ja-
nuar 2017.  Partnerskapet i vår region ønsker å arbeide videre med dette. Tiltakene som ble 
konkretisert av retter seg mot følgende målgrupper: Produsenter av lokal mat og drikke, 
Reiselivsbedrifter (HORECA, attraksjoner og arrangementer), Kjøkken i offentlige virk-
somheter, Skole- og barnehagesektoren og Private forbrukere. Økt bruk av lokalmat skal 
gi Osloregionen økt attraktivitet som besøksmål, som igjen vil gi økt verdiskapning for 
lokalmat- og reiselivsbedriftene i regionen.

Frukt- og bærproduksjon
Fylkesmannen i Vestfold har satsningsområde frukt og bær og forsøker å sitte tett på næ-
ringen og den utviklingen som skjer. Det er en aktiv næring og det er et øket fokus på å 
takle de utfordrende klimaprognosene med varmere og våtere klima. Jordbær og bringebær 
i substratproduksjon er et av de tiltakene, sammen med tunnel som det jobbes mye med. 
Det er en helt ny måte å produsere bær på, og Fylkesmannen har sammen med Innovasjon 
Norge vært med og støttet prosjekter til NLR Viken og Oslofjorden Frukt & Bær for å få 
denne kunnskapen. 

Teknologi i frukt og bær produksjon er et tema hvor næringen jobber tett på forskningen. 
Høsten 2017 ble de første jordbærene plukket med robot, hvor det nå er søkt patent på den 
teknologien. Robot i frukt er også et fokus, og det var en workshop på Ås høsten 2017, 
hvor hele den norske fruktnæringen var representert. Det jobbes videre med å konkretisere 
de innspillene som kom den dagen, hvor arbeidsbesparende operasjoner skal prioriteres. 

TINE
Det er en stadig økende gjennomsnittsalder blant TINE sine melkeprodusenter i Vestfold, 
46% av produsentene er 50 år eller mer og blant disse produsentene er det 35% som ikke 
vet om de har noen som ønsker å overta gården (ref TINE). Det er generelt liten kunnskap 
om prosessen rundt eiendomsoverdragelse og generasjonsskifter, noe som kan bidra til 
utsettelser av denne prosessen. TINE har tatt tak i dette ved å sette i gang et prosjekt med 
tittelen «Menneskene, Etterkommerne, Livsløpet, Kompetanse i Vestfold» arbeidstittel 
MELK. Fylkesmannen i Vestfold har sammen med Innovasjon Norge og Fylkeskommu-
nen i Vestfold støttet prosjektet, og har også fått mulighet til å følge tett på. For Vestfold er 
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TINE viktig mhp melkeproduksjonen hos bonden, men også med alle de arbeidsplassene 
som TINE bidrar med via sitt anlegg i Tønsberg.  

NLR Innovasjon
Prosjektet Grønn Forskning Oslofjorden videreføres i prosjektet NLR Innovasjon. Det er 
til sammen søkt om midler til to fulle årsverk, tre stillinger, for å dekke fylkene Vestfold, 
Telemark, Østfold, Akershus og Buskerud med bidrag fra alle fylkene. Det er de tre NLR 
enhetene i de aktuelle fylkene som eier prosjektet, med daglig leder Anne Kari Heen Skjør-
dal. Hun vil ha koordineringsansvaret for de tre stillingene, og sitter på Grønt Fagsenter i 
Stokke. Vestfold sin andel blir finansiert av Vestfold Fylkeskommune og Fylkesmannen i 
Vestfold. De tre stillingene skal være godt forankret og ansatt i den lokale NLR enheten for 
på den måten få rask og god kontakt med både bonden og rådgiverne. NLR Innovasjon skal 
fremme bondens behov for forskning og skal favne alle produsentene rundt Oslofjorden. 

Kornproduksjon og arealbruk
Det skjer en gradvis endring av arealbruken i fylket. Grasarealene har økt og kornarealene 
minket de siste 15 årene. Tre gode kornår 2014 – 2016 og noe bedre kornpriser har styrket 
kornøkonomien, og det ser ut til å stoppe nedgangen i kornareal. For første år på svært 
lenge økte kornarealet i 2017. Vi tror det nye kornprosjektet vil skape optimisme og økt 
satsing på korn til tross for et vanskelig år i fjor.

Grønnsaksarealene øker, mens potetarealet er stabilt. Bærarealet har gått noe ned de sei-
nere årene, men det er optimisme og nyrekruttering som gir håp framover. Tuneller gir nye 
muligheter.

Utvikling av kornproduksjon og kornareal i Vestfold
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Grønnsaksarealene øker, mens potetarealet er stabilt. Bærarealet har gått noe ned de seinere 
årene, men det er optimisme og nyrekruttering som gir håp framover. Tuneller gir nye 
muligheter. 
 
Erstatning avlingssvikt 
Fjoråret var et vanskelig år for mange kornbønder og noen potetprodusenter. Det er 102 
søknader om erstatning for avlingssvikt i 2017. 83 av disse er søknader i vekstgruppe korn og 
14 i potet. Saksbehandlingen så langt viser mange små utbetalinger i korn og noen store 
utbetalinger i potet. Vi tror betydningen av erstatningsordningen blir overvurdert. 
Erstatningen kan i enkelttilfeller være en god krisehjelp, men samlet betyr erstatningene lite 
for økonomien. Egenandelen på 30 % fører til små utbetalinger. Førstehåndsverdien (samlet 
kornoppgjør) av kornproduksjonen i 2016 var ca. 329 millioner kr og da utgjør utbetalingene i 
vekstgruppe korn i Vestfold siste 10 år små beløp – samlet 11 millioner kr siste 10 år (se 
tabellen nedenfor). 
 
År Antall saker Beløp kr 
2007 59 1 655 254 
2008 0 0 
2009 53 1 883 398 
2010 8 0 
2011 123 3 083 386 
2012 17 223 794 
2013 123 4 335 549 
2014 1 0 
2015 10 0 
2016 2 0 
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Erstatning avlingssvikt
Fjoråret var et vanskelig år for mange kornbønder og noen potetprodusenter. Det er 102 
søknader om erstatning for avlingssvikt i 2017. 83 av disse er søknader i vekstgruppe korn 
og 14 i potet. Saksbehandlingen så langt viser mange små utbetalinger i korn og noen store 
utbetalinger i potet. Vi tror betydningen av erstatningsordningen blir overvurdert. Erstat-
ningen kan i enkelttilfeller være en god krisehjelp, men samlet betyr erstatningene lite for 
økonomien. Egenandelen på 30 % fører til små utbetalinger. Førstehåndsverdien (samlet 
kornoppgjør) av kornproduksjonen i 2016 var ca. 329 millioner kr og da utgjør utbetalin-
gene i vekstgruppe korn i Vestfold siste 10 år små beløp – samlet 11 millioner kr siste 10 
år (se tabellen nedenfor).

År Antall saker Beløp kr
2007 59 1 655 254,-
2008 0 0,-
2009 53 1 883 398,-
2010 8 0,-
2011 123 3 083 386,-
2012 17 223 794,-
2013 123 4 335 549,-
2014 1 0,-
2015 10 0,-
2016 2 0,-

Totalsum 396 11 181 381,-

Husdyrproduksjon

Melkeproduksjon i Vestfold
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Totalsum 396 11 181 381 
 
Husdyrproduksjon 
 

 
 
Antall melkekuer har vært stabilt rundt 2500 de seinere årene, men antall foretak med 
melkeproduksjon reduseres litt for hvert år og er halvert de siste 15 årene. Melkeproduksjonen 
har imidlertid økt med ca. 1000 tonn fra 2009. Det viser den betydelige avdråttsøkningen som 
skjer innen melkeproduksjon og mulige utfordringer i mindre andel grovfôr. Kravet om 
omlegging til løsdrift er utsatt til 2034. I følge tall fra Agri Analyse er mer enn ¾ av 
melkebrukene i Vestfold organisert i løsdrift. Det er den høyeste andelen i landet. Antall 
melkekuer er stabil, mens med ammekuene fortsetter tendensen med en svak økning. 
Purketallet fortsetter å synke, mens antall søyer fortsatt har en svak økning.  
 
Vestfold har fått sine første tilfeller av MRSA i svinebesetninger. Det er en stor belastning for 
produsentene som rammes, selv om den offentlige erstatningsordningen dekker deler av tapet. 
MRSA er en forkortelse for meticilinresistente Staphylococcus aureus. Det finnes flere ulike 
varianter av MRSA. Den varianten som etablerer seg lett hos dyr kalles for LA-MRSA, eller 
dyreassosiert MRSA. 
 
 
Tilskuddsforvaltning 
 
Nytt fagsystem for produksjonstilskudd i 2017 
Det nye fagsystemet for produksjonstilskudd, eStil PT, ble tatt i bruk i 2017. Hovedinntrykket 
er at både bøndene og forvaltningen er fornøyde med det nye systemet. Noen søkere har 
opplevd problemer med pålogging og problemer med å tolke feil- og varselmeldinger. 
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Antall melkekuer har vært stabilt rundt 2500 de seinere årene, men antall foretak med mel-
keproduksjon reduseres litt for hvert år og er halvert de siste 15 årene. Melkeproduksjonen 
har imidlertid økt med ca. 1000 tonn fra 2009. Det viser den betydelige avdråttsøkningen 
som skjer innen melkeproduksjon og mulige utfordringer i mindre andel grovfôr. Kravet 
om omlegging til løsdrift er utsatt til 2034. I følge tall fra Agri Analyse er mer enn ¾ av 
melkebrukene i Vestfold organisert i løsdrift. Det er den høyeste andelen i landet. Antall 
melkekuer er stabil, mens med ammekuene fortsetter tendensen med en svak økning. Pur-
ketallet fortsetter å synke, mens antall søyer fortsatt har en svak økning. 

Vestfold har fått sine første tilfeller av MRSA i svinebesetninger. Det er en stor belastning 
for produsentene som rammes, selv om den offentlige erstatningsordningen dekker deler 
av tapet. MRSA er en forkortelse for meticilinresistente Staphylococcus aureus. Det finnes 
flere ulike varianter av MRSA. Den varianten som etablerer seg lett hos dyr kalles for LA-
MRSA, eller dyreassosiert MRSA.

Tilskuddsforvaltning

Nytt fagsystem for produksjonstilskudd i 2017
Det nye fagsystemet for produksjonstilskudd, eStil PT, ble tatt i bruk i 2017. Hovedinn-
trykket er at både bøndene og forvaltningen er fornøyde med det nye systemet. Noen sø-
kere har opplevd problemer med pålogging og problemer med å tolke feil- og varsel-
meldinger. Kommunene har brukt mye tid på veiledning av søkerne. Kommunene fatter 
vedtak om produksjonstilskudd først i månedsskiftet januar/februar. Fullstendig oversikt 
over tilskuddsutbetalingene og utviklingen fra 2016 til 2017 har vi dermed ikke før denne 
årsrapporten går i trykken.

Hovedsøknadsfristen for alle produksjoner er nå 15. oktober, den samme som RMP-fristen. 
Det fører til at høsten er krevende for kommunene, med stor arbeidsmengde. Vår oppfor-
dring blir, som tidligere, at bøndene må starte søknadsprosessen i god tid før søknadsfris-
ten og kontakte kommunen hvis de har spørsmål eller det oppstår problemer. Avklaringer 
som gjøres i forkant av innlevering av søknad sparer både søkere og saksbehandlere for 
ekstraarbeid og forsinkelser.

Søknadsfristene er fra 2018 15. mars og 15. oktober. Søknadsfristene er absolutte. Fra og 
med 2018 skal søknader som kommer inn etter søknadsfristen avvises. Det er ikke lenger 
mulig å levere søknaden for sent mot et trekk pr. dag etter fristen.

Kontrollarbeid
Kontroll er fremdeles et prioritert område fra Landbruks- og matdepartementet og Land-
bruksdirektoratet. Det nye fagsystemet for søknad om produksjonstilskudd og det kartba-
serte fagsystemet for regionalt miljøprogram (RMP-tilskuddet) har flyttet en del av kon-
trollene ut til søker. Søker får feil- eller varselmeldinger dersom det søkes om for store 
arealer, dersom det ikke er samsvar mellom de ulike delene av søknaden, dersom omsøkte 
verdier er «unormale» osv. Vi mener at de nye fagsystemene er en forbedring for søker og 
forvaltning, fordi kvaliteten på søknadsdataene blir bedre og nødvendige avklaringer kan 
gjøres på et tidligere stadium enn før.
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Samtidig fører flere kontroller på søkernivå til økte forventninger om at søknadene som 
kommer inn er korrekte. Dersom kommunen godkjenner en annen verdi enn det som er 
omsøkt, for eksempel et redusert antall dekar, må kommunen i saksbehandlingssystemet 
legge inn en skriftlig forklaring på avviket. Kommunene skal vurdere avkorting i foreta-
kets tilskudd hvis det er gitt feil opplysninger i søknaden som ville medført en urettmes-
sig utbetaling av tilskudd. I det nye fagsystemet for produksjonstilskudd, må kommunen 
komme med en skriftlig vurdering av avkorting, både der det fattes vedtak om avkorting 
og hvis kommunen kommer til at det ikke skal avkortes. Landbruks- og matdepartementet 
forventer at feilopplysninger skal føre til avkorting.

I løpet av 2018 vil det bli tatt i bruk nye fagsystemer for flere tilskuddsordninger, blant an-
net tilskudd til avløsning ved sykdom og tidligpensjon til jordbrukere. I de nye systemene, 
må bonden levere søknad elektronisk via Altinn og nødvendig dokumentasjon må enten 
lastes opp av søker eller hentes elektronisk fra andre instanser, f.eks. fra Skatteetaten.

Generelt for alle landbruksordninger gjelder samme utvikling som i andre bransjer: Kravet 
til skriftlig dokumentasjon skjerpes. I forbindelse med kontroll må foretaket kunne legge 
frem den dokumentasjonen kommunen eller Fylkesmannen etterspør. Det kan være ulike 
planer og journaler, regnskapsbilag, kontoutskrifter, oppgjørsbrev, dyreholdslister eller 
kart, for å nevne noe. Vår beste anbefaling er at bøndene lager gode rutiner, slik at produk-
sjon og oppbevaring av dokumentasjon blir en del av arbeidshverdagen.

Tilskuddsutbetalinger
Nedenfor er en oversikt over tilskuddsutbetalinger i Vestfold i 2016. Tallene for 2017 er 
ikke klare enda.  Produksjonstilskuddet er det klart største tilskuddet.
• Produksjonstilskudd  202,0 mill. kr
• Tilskudd regionale miljøtiltak (RMP)  16,6 mill. kr
• Tilskudd drenering  3,7 mill. kr
• Investeringstilskudd miljøtiltak (SMIL) 4,8 mill. kr
• Nærings- og miljømidler skog (NMSK) 3,2 mill. kr
• Skogsbilveier  4,7 mill. kr
• Investeringstilskudd landbruk (IBU-midler Innovasjon Norge) 15,5 mill. kr
• Utredningsmidler (UT-midler Fylkesmannen) 2,0 mill. kr

Produksjonstilskuddets betydning i forskjellige produksjoner:

 Produksjoner Førstehånds- Produksjons- Andel av 
  verdi* tilskudd førstehåndsverdi
 Husdyr 664 73 11 %
 Grovfôr 93 19 20 %
 Korn 329 85 26 %
 Potet, grønnsaker, frukt og bær 557 25 4 %
 Sum 1643 202 12 %

* Verdier av produserte produkter ut av gården (oppgjørsverdi)
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Miljø-, klima- og kulturlandskapstiltak i jordbruket
Vi vurderer avrenning av jord og næringsstoffer til vassdrag og kyst som den største mil-
jøutfordringen for jordbruket i fylket. I Vestfold har vassdragene stor andel jordbruksa-
realer med intensiv drift i nedbørsfeltet. Det er særlig avrenningen av fosfor som skaper 
problemer i de mange mindre og større vannene og innsjøene. Det viktigste tiltaket mot 
avrenning av jord og fosfor er å utsette jordarbeidingen til våren. Det er særlig de mest 
erosjonsutsatte arealene som betyr mye og disse blir prioritert med høye tilskuddssatser. 

Vi venter på nye og riktigere erosjonsrisikokart for å kunne målrette tilskuddsmidlene enda 
bedre. NIBIO har presentert foreløpige erosjonsrisikokart som viser at erosjonsrisikoen er 
høyere enn tidligere beregnet i Vestfold. Det skyldes først og fremst mer nedbør og mer 
nedbørintensive perioder enn klimadataene som ble brukt i tidligere modell (da ble det 
brukt samme klimadata for hele Østlandet). Vestfold skiller seg ut fra de andre østlandsfyl-
kene. De nye kartene viser at jordbruksarealene i Hedmark og Oppland får en lavere ero-
sjonsrisiko enn tidligere. Fylkesfordelingen av RMP-midler bør ta hensyn til dette i 2018. 
Hvis ikke må tilskuddssatsene settes kraftig ned i Vestfold og det vil være svært uheldig.

Utbedring av hydrotekniske tiltak (gamle rørgater med for liten kapasitet og punkterosjon) 
kan lokalt ha stor effekt og blir derfor prioritert i kommunenes tildeling av SMIL-midler. 
2 mill. kr i ekstra tildeling til hydrotekniske tiltak i 2017 og 2018 er en god prioritering fra 
myndighetene. Hele tildelingen ble brukt i 2017.

Vestfold er et tett befolket område med mange småbyer og tettsteder nært til intensiv drevet 
jordbruksarealer og skog. Vestfold har også en skjærgård med gode beiteressurser på øy-
ene. Jordbrukets kulturlandskap er viktig for folks trivsel og friluftsliv. RMP-tilskudd og 
SMIL-midler brukes målrettet for å fremme jordbrukets kulturlandskap, særlig gjennom 
beiting, og tilrettelegging for ferdsel.

 Vestfolds Utvalgte kulturlandskap «Skjærgården øst for Nøtterøy og Tjøme» har 15 000 
dekar «landareal». Tilskuddordningen styrker grunnlaget for gårdsdrift på tre av øyene, og 
bidrar til skjøtsel på mange av de andre øyene. Gamle gjengrodde kulturmarker er åpnet 
opp igjen, verdifull natur og kulturminner ivaretatt og det tilrettelegges for ferdsel. Den 
ekstraordinære høye tilskuddsrammen som ble mottatt for 2017 er brukt i sin helhet.

Det aktive jordbruket i Vestfold har store klimautslipp, men kunnskapsgrunnlaget om ut-
slipp og effekt av tiltak er fortsatt mangelfull. Det gjøres imidlertid effektive tiltak for å 
redusere utslippene. Vel 60.000 tonn husdyrgjødsel ble i 2017 brukt til biogassproduksjon 
sammen med matavfall hos Greve Biogass i Tønsberg. Det gir et betydelig kutt i klimaut-
slipp ved at produsert biogass erstatter fossilt drivstoff og bioresten erstatter kunstgjødsel 
og øker det organiske innholdet i jorda. Utslippene reduseres ytterligere ved at Greve Bio-
gass stiller krav om tildekking av biorestlagrene. Det meste av bioresten spres miljøvenn-
lig ved stripespredning og tilførselsslanger. Entreprenører har skaffet seg slikt spredeutstyr 
og de sprer også husdyrgjødsel med dette miljøvennlige spredeutstyret som reduserer ut-
slipp av klimagasser til luft og reduserer jordpakking og dermed lystgasstap. Arealet med 
RMP-tilskudd til miljøvennlig spredning har økt betydelig i flere år.

Drenering av dårlig drenert jord reduserer lystgasstapet, reduserer avrenningen av jord og 
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næringsstoffer og øker avlingene. Klimautslipp og avrenning per produsert enhet reduse-
res dermed betydelig. 

Det har vært stor grøfteaktivitet i fylket etter at grøftetilskuddet ble gjeninnført i 2013. 
Dobling av tilskuddet siste år økte interessen ytterligere. Grøftekapasiteten hos entrepre-
nørene var for liten de første årene og det førte til et etterslep i utført grøfting. Nytt utstyr 
og nye entreprenører har gitt betydelig økt grøftekapasitet. Men etterspørselen fra nabo-
fylkene er også økende.

Grøfteaktivitet i Vestfold:
  
   2013 2014 2015 2016 2017
 Innvilget tilskudd til drenering, kr  6 179 720 6 019 900 4 165 870 2 186 575 11 924 645
 Innvilget areal, dekar*  6170 6010 4160 2180 5960

* arealet er beregnet ut fra tilskuddssatsen 1000 kr/dekar de første 4 årene og 2000 kr/dekar i 2017 

Skogbruk
Avvirkningen i Vestfold er fortsatt på et stabilt høyt nivå. Vel 400.000 m3 er registrert av-
virket i 2017, og hvor gran er det klart viktigste treslaget. 56 % av Vestfolds landareal er 
dekket av produktiv skog. Det utgjør 1,2 mill. daa fordelt på ca. 3.500 eiendommer. Kun 
45 % av skogarealet er gran dominert, 35 % lauv dominert, 15 % furu dominert, og 5 % 
impediment og våtmark. Det største tømmerkvantumet avvirkes i kulturbestand av gran på 
høy bonitet der tilvekst og volum i sluttavvirkning er langt høyere enn i naturskog. 

Har vi avskoging i Norge? Norge avskoges med ca. 58 kvadratkilometer hvert år. En stor 
del av avskogingen i Norge skjer i form av små gradvise utvidelser av eksisterende infra-
struktur. Lokalt virker disse endringene sannsynligvis uvesentlige og udramatiske – en 
ny parkeringsplass bak et industriområde her, et par nye hus der – men i sum utgjør disse 
endringene et betydelig areal. I sum viser statistikken at utbygging står for 68 % av av-
skogingsarealet, omlegging til beite utgjorde 18 % og nydyrking bidro med 13 %. (Kilde: 
NIBIO Rapport nr 152.2017 Analyse av størrelse, årsaker til og reduksjonsmuligheter for 
avskoging i Norge)

Klimagassregnskapet viser at avskoging utgjør en betydelig del av Norges klimagassut-
slipp. Utslippene fra avskoging tilsvarer det dobbelte av utslippene fra innenlandsk flytra-
fikk (1,3 millioner tonn CO2) eller en fjerdedel av utslippene fra veitrafikk (10, 3 millioner 
tonn CO2).

Avskoging er et lite diskutert tema i Norge. Årsaken ligger i at samtidig som det skjer en 
systematisk avskoging, så skjer det en naturlig skogutvidelse som følge av økt CO2 kon-
sentrasjon i lufta og økt temperatur, samt bevisst påskoging av nye arealer. Dette gjør at 
Norges skogareal i sum har holdt seg relativt konstant.

Tilplanting etter sluttavvirkning er godt innarbeidet i Vestfoldskogbruket. Per kubikkme-
ter avvirket tømmer, settes det ut 3 planter som tilsvarer et plantetall for fylket på vel 
1,2 mill. Prosjektet for økt skogkulturaktivitet, et samarbeidsprosjekt mellom Viken skog, 
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kommunene og Fylkesmannen, har vært en suksess. Systematisk oppfølging av skogeiere 
som har hogd er nøkkelen til den høye planteaktiviteten. I 2017 ser vi også en økning i 
ungskogarealet som stelles med formål å produsere kvalitetsskog for framtida. Tilplanting 
etter hogst og stell av ungskogen er helt nødvendig hvis vi skal kunne øke hogstkvantumet 
av grantømmer i framtida. Per i dag er det grantømmer industrien etterspør og som gir 
skogeierne størst lønnsomhet i å produsere.

Tømmertransport på det offentlige veinettet i Vestfold: Infrastruktur som effektiviserer 
transporten og bidrar til konkurransedyktige rammevilkår er av stor betydning for skog-
bruket. Forskriftsendringene som kom i 2013, åpnet for tillatt lengde på tømmervogntog 
fra 22 til 24 meter og tillatt totalvekt fra 56 til 60 tonn. Fylkesveinettet i Vestfold er i et-
terkant av forskriftsendringene blitt skrevet opp i tråd med skogbrukets interesser. Kun 
korte strekninger av mindre betydning for skogbruket gjenstår, mens det gjenstår noe på 
broutbedringer. På det kommunale veinettet er det mange strekninger som ikke blitt skre-
vet opp til 24 meter og 60 tonn totalvekt. Veiansvarlige i kommunene oppgir at kommu-
neøkonomien og prioriteringer av pengebruken er en skranke for å kunne oppgradere disse 
veiene. Vi vet at transportkostnadene reduseres med 15 -20 % og drivstofforbruket med 20 
% når tillatt totalvekt kan økes fra 50 til 60 tonn.

Statistikk for jordbruksproduksjon
Vi pleier å sammenlikne søknadsdata for produksjonstilskudd siste to år i årsrapporten. 
Men Landbruksdirektoratet har lagt om fagsystemet i år og har ikke publisert foreløpige 
søknadsdata ennå.
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Samvirkeorganisasjonene:

NORTURA på Sem
Besøksadresse:  Åskollen, Sem
Postadresse:  Postboks 2009, 3103 Tønsberg
E-post:   firmapost@nortura.no 
Telefon:  03070
    800 33 227 (grønt nummer til medlemssenter)
    www.nortura.no 

NORTURA på Revetal
Besøksadresse:  Kåpeveien 6, Revetal
Postadresse:  Postboks 24, 3164 Revetal
Telefon:  03070
E-post:   post@prioreggprodukter.no 
 
 
TINE MEIERIET SEM
Besøksadresse:  Åskollen 2, Sem
Postadresse:  Postboks 114, 3170 Sem
Telefon:  03080
E-post:   firmapost@tine.no
    www.tine.no 

FELLESKJØPET AGRI BA (VESTFOLD)

Tønsberg
Besøksadresse:  Avd Barkåker, Wirgenesvei 6, 3157 Barkåker 
Telefon:  03520

Larvik
Besøksadresse:  Løkka 8, 3263 Larvik
Telefon:  33164310

Hovedkontor
Postadresse:   Pb 469 Sentrum, 0105 Oslo
Telefon:    03520
Epost:    firmapost@felleskjopet.no
    www.felleskjopet.no  
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Studieforbundet Næring og Samfunn Vestfold

Etter sammenslåingen i 2013 består Studieforbundet næring og samfunn (SNS) av Studi-
eforbundet næring og samfunn Vestfold, og Studieforbundet næring og samfunn Region 
Telemark/Vestfold. SNS Vestfold er den aktive kursarrangøren i Vestfold, og i Telemark er 
det Bygdevis som står for kursvirksomheten. Regionleddet arrangerer ikke kurs. 

Styrene har fra årsmøtene 7. juni 2017, bestått av: 
SNS Vestfold: Region SNS Telemark/Vestfold: 
Elin Røed (Vestfold Bondelag)  Elin Røed (Vestfold Bondelag) 
Lars-Arne Høgetveit (Norsk Landbruksrådgiving)  Arne Martin Malerød (TINE) 
Anne Ka Munkejord (Vestfold Bygdekvinnelag)  Jan Thorsen (Telemark Bondelag) 
Arne Martin Malerød (TINE)  Kari Findal (Telemark Bygdekvinnelag) 
Nils Henry Haugen (Nortura)  Britt Jane Koch (Norsk forbund for 
  utviklingshemmede) 

I SNS Vestfold er Elisabeth Larsen ansatt i 30% stilling. Region SNS Telemark/Vestfold lei-
er kontorhjelp av SNS Vestfold ved behov. Bygdevis får kontorhjelp av Telemark Bondelag. 
I 2017 har det i Vestfold vært arrangert flere plantevernkurs, ett HMS-kurs, ett Maskinfører-
kurs, samt Landbrukshelg og Avløserkurs. 

Landbrukshelga 28. – 29. januar ble en stor suksess med 200 deltakere i alle aldre. Delta-
kerne kunne etter en felles åpning med Jan Grønseth (Fra TV-serien «Helt naturlig») og Ove 
Mellingen (Redaktør i Telemarksavisa) velge mellom 8 forskjellige kurs. 
Vi vil takke til våre samarbeidspartnere og kurslærere, som vi er helt avhengig av for å 
kunne tilby relevante og gode kurs til Vestfoldbonden. 

Jordvern Vestfold  

Jordvern Vestfold (JV) er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon.  JV vil gjennom 
handling og målrettet informasjonsarbeid mot media, politikere og opinionen søke å samle 
bred forståelse og støtte for nødvendigheten av et sterkt jordvern i Vestfold.  I dette arbeidet 
er det viktig å understreke jordvernets betydning som en bred samfunnssak. JV krever at 
utbygging skal skje på andre arealer enn matjord.

X. Meldinger fra samarbeidende 
 organisasjoner
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Årsmøtet ble avholdt 6. april på Gjennestad vgs i Stokke. Etter årsmøtet består styret av:
Leder: Sigbjørn Fjærvoll, Melsomvik mobil 90686508
Nestleder: Arne Nøkland, Våle mobil 94808749
 Fredrik A. Backe, Undrumsdal, mobil 91191829
 Kristen Skoli, Sandefjord  mobil 94134581
 Per Nikolai Haukeland, Tjølling mobil 92810622
Møtende 1. vara Aage Irgens Høeg, Tjølling mobil 99644640
2.vara Solveig Haugan Jonsen mobil 90722711
 Vestfold Bondelag v/ Amund Kind er kasserer/sekretær

I forbindelse med årsmøte ble det også arrangert åpent møte «Smart sentrumsutvikling – 
redder matjord og kommuneøkonomien». Hovedinnleder var sjefsarkitekt Michael Fuller-
Gee, Hans Hilding Hønsvall, leder for hovedutvalg for samferdsel og areal i VFK og Geir 
Viksand, rådmann i Tønsberg kommune. Rundt 70 personer møtte opp. 

Vi delte også ut Årets matjordpris 2017. Prisen ble i år delt mellom Knutepunkt Horten Vest 
og Horten kommune for deres innsats til beste for matjorda ved valg av ny jernbanetrasé 
mellom Nykirke og Barkåker. 

Vern av Vestfolds verdifulle matjord er blitt et viktig kriterium i Regional Plan for Bære-
kraftig Arealpolitikk (RPBA) i Vestfold. Planen er nå under revisjon og må forbedres på 
flere punkter, selv om VFK fikk nasjonal jordvernpris for RPBA i 2017. Vi har hatt eget 
dialogmøte med planavdelingen i VFK og deltatt på flere møter angående revisjonen. 

Dessuten ser vi at kommunene stadig forsøker å jobbe inn matjordarealer utenom kommu-
neplaner og RPBA. Vi har derfor måttet følge opp med innspill til flere detaljplaner. 
Jordvern Vestfold har dessuten invitert seg til og gjennomført dialogmøter med planutvalg 
og administrasjon i Horten og Tønsberg. Vi håper dette kan øke forståelse for og fokus på 
jordvern.

Jordvern Vestfold og Naturvernforbundet i Vestfold spurte i fjor høst Civitas, som er et 
velrennomert konsulentfirma innen byutvikling, miljø og samfunnsplanlegging; 
Finnes det løsninger for Bypakke Tønsberg som styrker sentrumshandelen, skaper en trygg 
fastlandsforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg, gir en god trafikkavvikling, hvor videre 
vekstmuligheter sikres ved satsing på gang, sykkel og kollektiv transport og som også er bra 
for klima, naturmangfoldet og matjorda rundt Tønsberg?  26. januar lanserte CIVITAS sin 
vurdering. De anbefalte alternativet med parallell kanalbru og at dette tas inn igjen i videre 
prosess. Lanseringen ble fulgt opp med møter med politiske partier.

Stortinget vedtok ny jordvernstrategi med innskjerpet jordvernmål i desember 2015. Jord-
vern Vestfold har både gjennom egne åpne møter, dialogmøter, høringsuttalelser, aviskro-
nikker og i forbindelse med revidering av RPBA satt fokus på hvordan dette må få følger 
for arealpolitikken i Vestfold.

Jordvern Vestfold har jobbet med å bevisstgjøre Bane NOR på verdien av matjorda i Vestfold. 
Nestleder har i 2017 deltatt i en nydyrkingsgruppe som har sett på hvordan potensialet for 
matproduksjon kan opprettholdes når ny InterCity skal legges mellom Nykirke og Barkåker. 
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Vi har også fulgt opp prosessen med InterCity mellom Tønsberg og Larvik. Det måtte gle-
delig nok settes inn ekstrastoler for å få plass til alle på det åpne høstmøtet 1. november. 
«Jakten på den gode løsningen! – ny InterCity og hensynet til matjorda» ble direkteoverført 
i Tønsbergs Blad og både Bane NOR og alle berørte ordførere deltok. Det ble også god 
diskusjon rundt kompenserende tiltak. 

På det åpne møtet, samt gjennom helsides annonse i flere Vestfoldaviser markerte vi at det 
var 20 år siden Jordvern Vestfold ble etablert i 1997.

Det har vært arrangert 6 styremøter. I tillegg har arbeidsutvalget (leder, nestleder og sekre-
tær) hatt flere møter mellom styremøtene for å følge opp uttalelser og styrets arbeid.

Jordvern Vestfold har bidratt i stor grad til å utvikle samarbeidet med de andre regionale 
jordvernforeningene. Leder Sigbjørn Fjærvoll deltok på stiftelsesmøte i Nordland i juni. 
Ikke minst har vi utviklet ny felles hjemmeside i tillegg til at vi har etablert nye regionale 
undersider. Vi har ordnet felles epost-løsning og utviklet ny felles logo.  Vi var medarrangør 
og Fjærvoll overleverte opprop på vegne av både jordvernforeninger, Norges Bondelag og 
flere da vi markerte 2 årsdagen for ny jordvernstrategi foran Stortinget i november.

Nettsiden www.jordvern.no, samt vår regionale underside forsøker vi å holde mest mulig 
oppdatert og vi har opprettet egen Facebook-side. 

Takk til alle jordvern-engasjerte bondelagsmedlemmer og til Vestfold Bondelag for kas-
serer- og sekretariatsbistand!

Vestfold Bygdeungdomslag

Styret i Vestfold BU har i perioden 2017/18 bestått av: 
Leder Jon Olav Svartdal
Organisatorisk nestleder Henriette Lofstad Johnsen
Bygdepolitisk nestleder Anne-Helene Sommerstad Bruserud
Lagsutviklingsleder Uno Kristoffer Østlie
Økonomileder Karina Skjauff
Kulturleder Harald Jacobsen
Tevlingsleder Kristian Lunde
Infoleder Kathrine Skaug
Redaktør Mina Marie Nyhus
1.vara Camilla Vaaden
2.vara Line Johannessen

Bondelagets representant Thorleif Müller
Bygdekvinnelagets representant Elin Kvarme

Representant i Vestfold Bondelag Karina Skjauff
Representant i Vestfold Bygdekvinnelag Kristian Lunde
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Pr. 31. desember 2017 hadde Vestfold Bygdeungdomslag 721 medlemmer. Det er «all time 
high» og en økning med 223 medlemmer i løpet av året! Medlemmene fordeler seg over 
våre fem aktive lokallag; Botne/Hillestad, Lågendalen, Re, Sande og Stokke og Andebu.

Styret i Vestfold BU har hatt tolv styremøter og to styrehelgsamlinger i løpet av styreåret. 
Samtlige av møtene har foregått på Gjennestad, med unntak av styrehelgsamlingene som 
har foregått på hytter, den første styrehelgsamlingen hadde VBU sammen med Buskerud og 
Telemark for å planlegge Landsstevne og Østafjellscupen. Den andre styrehelgsamlingen 
hadde VBU i forbindelse med planlegging av årsmøte. 

4H Vestfold 
 
I 4H Vestfold har vi i dag 22 klubber og ca 600 medlemmer under 26 år i 
tillegg har vi nesten 100 voksne klubbrådgivere. 4H-kontoret har i 2017 
bestått av Irene Pande, regionleder og Anita Opsahl Nilsen som organisasjonsrådgiver. 
4H Vestfold sitt fylkesstyre i 2017 har bestått av:
Leder Bjørn Harald Iversen 
Nestleder  Malin Kultorp  
Styremedlem  Stine Merethe Horntvedt, Kristian Flåtnes og Gro Anita Røed
Vararepresentant  Kim Remi Opsahl Nilsen (medlemmenes representant), 
  Mariann Hegge og Mari Johannessen

VIGGAs representant har vært Robin Schei Østvik og Fylkesmannens landbruksavdeling 
har vært representert ved Lisbeth Haugan. 

Ordfører i Årsmøte er Jill Eirin Undem.

4H Vestfold har lagt bak seg nok et aktivt år, året ble startet med nyttårsball på klubbhuset til 
Sande sportsklubb, videre har vi hatt opplæringskurs for styremedlemmer, fylkesårsmøte, 
den årlige nattvolleyball turneringen og skogdag på 4H-hytta i Storås. Vestfoldingene er 
glad i kurs og neste 100 deltok på storkurset vi arrangerte for 4H Buskerud og 4H Vestfold. 
Sommeren er leirtid med aspirantleir på Melsom, fylkesleir på Århus 4H-gård i Skien og i 
juli/august reiste 93 4H-ere og ledere på Nordisk leir i Østfold.
Høsten er høstfest tid i klubbene og året ble avsluttet med den høytidelige plakettfesten hvor 
24 4H-ere mottok 4H plaketten på Gjennestad videregående skole.  

4H Vestfold har fokus på de eldste medlemmene og arrangere hvert år Trivselsagentkurs. 
Kurset for 2017 var som vanlig veldig populært.

4H-hytta i Storås blir brukt både av 4H-klubber og privatpersoner til møter, høstfest, ju-
bileer og andre sosiale arrangement. Vi ser en positiv utvikling på utleievirksomheten av 
4H-hytta. Siden vi nå noen år har hatt helårsvei opp til hytta ved at det er bygget tunell slik 
at veien ikke kommer i konflikt med skiløypa er hytta like populær sommer som vinter. Vi 
ønsker at den flotte hytta vår skal bli brukt så mye som mulig til møter og aktiviteter. 
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Nordgardsetra 4H-Seter kan se tilbake på en flott sesong med høyt besøkstall. Vi jobber 
kontinuerlig med å øke deltakelsen på seterkursene, kursene er også et tilbud til ungdom 
utenfor 4H. Budeiene og miljøet på setra er unikt og vi er svært glade for den dugnads-
innsatsen som legges ned på setra. Den offisielle åpningen av årets sesong ble foretatt av 
Fylkesmannen i Vestfold, Per Arne Olsen. Den flotte bakerovnen vår og røykeovnen har 
gitt økt aktivitet og innhold i seterkursene. Vi satser friskt på en ny sesong i 2018 med både 
seterkurs, temakurs og aktiviteter i helgene. Nordgardsetra 4H-seter kommer til å være en 
viktig turistattraksjon og kurssted for 4H også i årene som kommer. 
Etter omorganisering i 4H trådde i kraft 01.07.16 er Irene Pande regionleder i region BTV 
(Buskerud, Telemark og Vestfold) Det er fortsatt fylkesfinansierte stillinger i de tre fylkene 
som primært skal jobbe med klubb og medlemspleie. 
Fylkesstyrene har fått flere oppgaver knyttet til den daglige driften av 4H-arbeidet i fylket 
og flere frivillige må til hvis vi skal opprettholde aktiviteten på dagens nivå. Hele organisa-
sjonen 4H har gjennomgått store endringer, men vi i 4H Vestfold skal fortsatt jobbe for et 
aktivt og godt 4H-tilbud til barn og ungdom der de bor i hele fylket. 
Følg oss på: www.4h.no/vestfold   
http://www.facebook.com/4HVestfold

Norsk Landbruksrådgiving Viken

Norsk Landbruksrådgiving Viken (NLR Viken), https://viken.nlr.no/, er en rådgivingsen-
het med 22 ansatte som har kontorer på Grønt Fagsenter Gjennestad (hovedkontor, 3160 
Stokke), Foss gård (3403 Lier), samt på Særheim (4353 Klepp st.), Lyssand Blomstersalg 
AS (5210 Os) og Mære Landbruksskole (7710 Sparbu). 

NLR Viken utfører rådgiving og forsøk innenfor de kulturer vi arbeider med, både konven-
sjonell og økologisk, på friland og i veksthus hvor vi er landsdekkende. Våre rådgivere har 
spisskompetanse som står til disposisjon for våre medlemmer innen korn, frø, proteinvek-
ster, potet, grovfôr, grønnsaker, frukt, bær og blomster – på friland og i veksthus. Ut over 
dette tilbyr vi en godt utprøvd tjeneste innenfor HMS til landbruket.  

NLR Viken administrerer prosjektet «NLR Innovasjon Osloregion», en fortsettelse av pro-
sjektet «Grønn forskning Oslofjorden». Initiativet til prosjektet kom fra Vestfold fylkes-
kommune, som ønsket å videreføre de gode resultatene i prosjektet Grønn forskning Oslo-
fjorden. De tre NLR enhetene i Osloregionen, NLR Viken, NLR Øst og NLR Østafjells, har 
sammen utarbeidet ei prosjektskisse som grunnlag for finansiering av prosjektet.
Vestfold fylkeskommune har prioritert midler til prosjektet ved at mat er et av satsingsom-
rådene i fylkeskommunens program for forskningsbasert innovasjon i regionen (FORREG). 
Fylkesmannen i Vestfold bidrar i tillegg med finansiering, slik at NLR Viken kunne ansette en 
kompetansemegler i prosjektet. Anne Kari Heen Skjørdal tiltrådte denne stillingen 1. februar. 
Kompetansemegling fungerer ved at bonden fremmer et behov for forskning, og at dette 
behovet kobles til rett forskningsmiljø, slik at det kan utvikles gode og nye innovasjons-
prosjekt i regionen. Prosjektene skal gjennomføres hos og for bonden, og være nyttige for 
bonden som deltar i ordningen. Kompetansemegleren skal være et godt bindeledd mellom 
bonde og forskningsmiljø. Det er viktig at det er bonden selv som fremmer problemstillin-
gen og behovet, slik at forskningen og utviklingen får en god forankring i næringen.
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NLR Viken er knyttet til sentralenheten Norsk Landbruksrådgiving (NLR), som er en in-
teresse- og serviceorganisasjon for rådgivingsenhetene i Norge. NLR Viken utvikler og et-
terprøver kunnskap gjennom lokale forsøk, og formidler dette til våre medlemmer gjennom 
rådgiving og ulike publikasjoner. 

NLR Viken gjennomfører hvert år over 100 ulike feltforsøk innen jord- og hagebruksvek-
ster. 

NLR Viken har utstrakt prosjektsamarbeid med markedsaktører, offentlige myndigheter, 
forskningsinstitusjoner, rådgivingsenheter, private selskaper og organisasjoner innen land-
bruket. Foruten stor rådgivingsaktivitet og intensivrådgiving utarbeider vi gjødslingsplaner 
og andre tjenester for medlemmene og eksterne oppdragsgivere, samt arrangerer ulike kurs 
i tillegg til fagmøter, gartneri- og markvandringer. Produktutvikling er også et sentralt ar-
beidsfelt i NLR Viken. 

Sammen med 3 andre NLR-regioner på Østlandet har NLR Viken i løpet av 2017 gitt ut 4 
utgaver av medlemsbladet «Grønt i fokus» i tillegg til at NLR Viken gir ut en rekke nyhets-
bulletinger innen de ulike kulturene, kalt «Nytt om». 

NLR Viken hadde ved utgangen av 2017 925 ordinære medlemmer, i tillegg til flere ge-
nerasjonsmedlemmer og støttemedlemmer. Vi opplever et økt tilfang av nye medlemmer.  

NLR HMS er landbrukets sin egen forebyggende HMS-tjeneste. Målet er bedre arbeids-
miljø, færre ulykker og yrkeslidelser i landbruket. Ved kjøp av HMS-tjeneste i NLR får du 
tilbud om bedriftshelsetjeneste, personlig rådgiving og oppfølging av HMS på gården. All 
rådgiving er tilpasset gårdbrukere og ansatte på gårdsbruk, basert på landbruksfaglig og me-
disinsk kompetanse. I samarbeid med Bedriftshelsen AS og Stamina (Buskerud) tilbyr NLR 
Viken bedriftshelsetjeneste i Vestfold og deler av Buskerud. Vi tilbyr også krisehåndtering 
og fagkurs. De som kjøper HMS-tjeneste får ekstra rabatt på landbruksforsikringspremien 
og hjelp til å oppfylle lovpålagte krav. 

Tema for gårdsbesøkene er sikker jobb analyse, risikovurdering og psykisk helse. Arbeids-
miljøloven setter krav til alle som driver næringsvirksomhet om opplæring i HMS. NLR 
HMS har utviklet et grunnleggende kurs i praktisk HMS-arbeid. Målet er å gjøre HMS 
enkelt, praktisk og nyttig for deltakeren. Det bygger på myndighetens og KSL’s krav. 

Styret i NLR Viken har i 2017 bestått av:
 Paul Edvard Vittersø Styreleder (repr. korn, jordbr.)
 Magne H. Bergerud Nestleder (repr. veksthus)
 Ragnhild Nærstad Styremedlem (repr. grønnsaker)
 May Lisbeth Justad Styremedlem (repr. frukt og bær)
 Torgeir Tajet Styremedlem (ansattes repr.)
 Morten Erichsen Møtende varamedlem (repr. korn, jordbr.)
 Kari Mette Holm Konsultativ representant for FMLA Vestfold
 Otto Galleberg Konsultativ representant for FMLA Buskerud
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Ansatte i NLR Viken pr. januar 2018:
 Kjetil Gran Bergsholm Daglig leder
 Ingvild Evju Rådgiver korn og oljefrø
 Mari Bøhagen Hauge Rådgiver korn og oljefrø
 John Ingar Øverland Rådgiver frø og proteinvekster
 Siri Abrahamsen Rådgiver potet
 Julie Wiik Rådgiver grovfôr og klima
 Torgeir Tajet Rådgiver grønnsaker friland, drenering
 Lars-Arne Høgetveit Rådgiver grønnsaker friland
 Anne Lene Malmer Rådgiver grønnsaker friland
 Hans Håkon Helmen Rådgiver grønnsaker friland 
 Jørund Lothe Forsøkstekniker
 Anne Eline Nærstad Forsøkstekniker (lærling) 
 Anders Sand Rådgiver veksthus / energi / økonomi (innleid)
 Liv R. Knudtzon Rådgiver veksthus 
 Astrid Sigaard Andersen Rådgiver veksthus
 Annichen Smith Eriksen Rådgiver veksthus
 Magne Berland Rådgiver veksthus
 Gunnar Larsen Rådgiver veksthus
 Sigrid Mogan Rådgiver bær
 Ingvill Hauso Rådgiver bær
 Stanislav Strbac Rådgiver bær
 Gaute Myren  Rådgiver frukt
 Knut Olav Omholt Rådgiver HMS, maskinteknikk, økonomi
 Anne Kari Heen Skjørdal Kompetansemegler NLR Innovasjon Osloregion

Norsk Landbruksrådgiving Østafjells              

NLR Østafjells hadde ved utgangen av 2017 1384 medlemmer i Telemark, Vestfold, Bus-
kerud og Akershus vest for Oslo.
Basis i virksomheten er forsøksarbeid og planterådgiving innenfor korn, grovfôr, frukt og
bær. Det gis rådgiving i både konvensjonelle og økologiske dyrkingsmetoder. I samarbeid 
med NLR Viken gis det også tilbud bedriftshelsetjeneste, bær- og potetdyrking.

Vi har også tilbud om økonomisk, byggteknisk og annen konsulentpreget rådgiving. 
Særlig nevner vi at NLR Østafjells funksjonstester åker- og tåkesprøyter også i Vestfold.
Se mer om tilbud og priser på www.nlrø.no under «Rådgivingstilbod».

Organisasjonen har 23 ansatte fordelt på sju ulike kontorsteder; Tinn, Gvarv og Skien i
Telemark, Modum, Rollag og Gol i Buskerud og Stokke (Grønt Fagsenter) i Vestfold.
Styret i NLR Østafjells har i 2017 bestått av Odd Oskarsen (leder, fra Sauherad), Ivar Gul-
seth (nestleder, fra Skien), Lars Fullu (fra Nore), Knut Olav Skrindo (fra Ål), Vidar Valen
(fra Sauherad) og Eirik Kolsrud avløst av Per-Ivar Hanedalen fra 1.desember (ansattes re-
presentant).

Kontoret ved Grønt Fagsenter i Vestfold er lokalisert i 2. etasje i hus 85 (samme bygget
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som Vestfold Bondelag). I 2017 var Gjennestadkontoret bemannet med seks rådgivere;
- Silja Valand, rådgiver i økologisk korn- og frødyrking
- Thomas Holz, rådgiver i økologisk grønnsakdyrking
- Hege Sundet, redaktør Økologisk landbruk
- Svein Ivar Ånestad, bygningsplanlegger
- Arne Nøkland, økonomirådgiver

Tom Erik Varlo og Per-Ivar Hanedalen i forbindelse med funksjonstesting av åker- og
tåkesprøyter.
Mer informasjon om organisasjonen, ansatte og arrangementer finner du på www.nlrø.no.

Vestfold Landbrukstjenester SA

Vestfold Landbrukstjenester SA er en del av fellesskapet på Grønt Fagsenter. Vår hoved-
oppgave er å skaffe avløsing til medlemmer og kunder slik at de får fritid, avlastning og 
avløsing under sykdom og krise. Utlønning av utenlandsk arbeidskraft i grønnsaksproduk-
sjon m.m. er også vesentlig. Vi er arbeidsgiver for avløserne, lønner, og sørger for at det 
formelle er i orden.

Våre landbruksvikarer rykker ut ved akutt behov for avløsing ved sykdom, ulykker og 
dødsfall. Vi har i 2017 hatt 5 faste landbruksvikarer. Til sammen 5 årsverk. Vi opplever 
økning i forespørsler etter landbruksvikarer og avløsere. Vi har dekket etterspørselen når 
bønder har vært syke, og har heldigvis mange flinke avløsere som stiller opp dersom det er 
behov og landbruksvikaren ikke er tilgjengelig.

VLT har etter hvert en relativ høy aktivitet som opplæringskontor for lærlinger innen gart-
ner- og landbruksfag. Ved utgangen av 2017 har vi 18 lærlinger og 2 lærekandidater  utplas-
sert i 24 medlemsbedrifter.
Vi er med i et prøveprosjekt for et utdanningsløp til fagbrev i landbruk- og gartnerfag med 
2 år i skole og 2 år i bedrift. Prøveprosjektet evalueres løpende og skal konkluderes i 2020.

Omsetningen i 2017 har vært på 30,5 mill.  Ca 95 årsverk er utført av 443 ansatte.
Antall medlemsbedrifter i 2017 er 211.

Administrasjonen utgjør 2,4 stillinger.
Runar Wold Daglig leder
Håkon Green Leikaas  Regnskap og lønnsansvarlig
Anita Kjærås Moland Administrasjonssekretær.

Styret har i 2017 bestått av:
Jon Herman Wold-Hansen, Våle leder
Bjørnar Langklep, Undrumsdal nestleder
Kari Lise Joarsdotter Breivik, Stokke styremedlem
Anne-Helene Sommerstad Bruserud styremedlem
Gro Anita Rød, Andebu   1. vara
Ida K. Røsland ansattes representant


