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Bondesangen 
Tekst: Jonas Dahl 

Melodi: Rett som ørnen stiger 

 
 

All kultur er dyrken – Først og fremst av jord. 
Der er moderstyrken, først bak plogen gror. 

Samfunnslivet frem, bygd og by og hjem, 
Første bonden var hele livets far. 

 
 

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

 
 

Sterk som havets bølge, Norges bondestand. 
Sine fedre følge, tro mot Gud og land. 
Bølg til tegn derpå, blad og aks og strå. 

Bølg fra støl til strand, om vårt fedreland. 
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Hilsen fra leder 

Dette har vært året vi ikke vil ha tilbake når det gjelder det værmessige. Tørken vi hadde sommer har 
preget mange av oss og gitt oss utfordringer som vi aldri har opplevd. Varmen og tørken startet allerede 
nærmest i våronna og gav seg ikke før løpet var kjørt. Akershus var vel et av fylkene som ble aller verst 
rammet. Etter hvert skjønte vi at dette kunne bli veldig vanskelig for mange og vi så behovet for at vi 
organiserte oss for å redde det som reddes kunne. Fôrmangelen var det som vi først måtte ta tak i. Mange 
så for seg at de måtte slakte dyr lenge før de hadde planlagt, og noen så for seg at de måtte ta ned 
produksjonen for å komme igjennom vinteren. Vi var med på å organisere møter og jeg må si meg 
imponert over hva dere ute i lokallaga fikk til av organisering. Fokuset var å ta vare på alt som kunne 
brukes til fôr. Kornbonden ble oppfordret til å ta vare på halmen og det var gledelig å se at omtrent all 
halmen ble berget. All honnør til både kornbonden og presse-mannskapet for den innsatsen. 
 
Heldigvis så har vi en avlingsskadeordning som er god i Norge. Det finnes ingen andre land som har en 
tilsvarende ordning. Men selvfølgelig er det noen som faller litt utenom og det kan godt hende at vi skal 
se litt nærmere på den. Landbruket forandrer seg hele tida og det er viktig at ordningen treffer alle. I 
tillegg til denne ordningen så fikk vi i år også forhandlet fram en krisepakke. Poenget var å få satt inn 
avbøtende tiltak tidlig slik at en blant annet slapp for tidlig slakting av dyr. I tillegg var det et poeng at 
pengene skulle komme fort slik at den likvide situasjonen ikke ble for vanskelig. Helt rettferdig ble det 
ikke og det skal vi ta med oss. Alle produksjoner fikk nyte godt av at taket ble løftet fr 750.00 til 1,5 mill. 
Utover det så ble det ikke noe ekstra på kornbonden, bærbonden eller potetbonden.  
 
Politisk har året vært preget av Krf sitt veivalg. De endte med å gå inn i Solberg-regjeringen. Dermed 
endres det politiske spillet i og med regjeringen nå har flertall i Stortinget. Kampen om 
landbrukspolitikken vil da stå i regjeringa og ikke i Stortinget. Det blir spennende å følge dette. Vi må sette 
vår lit til at Krf står på sin landbrukspolitikk sjøl i harde regjeringsforhandlinger. Granavold-erklæringen 
var i så måte ikke så ille. Denne endringen i regjering førte også til at vi igjen fikk en ny minister. Olaug 
Bollestad får en tøff oppgave, men hun er en dame fra bygda med bein i nesa så vi får la henne få prøve 
seg. 
 
En utfordring vi nå har i norsk landbruk er at vi har markedsdekning i mange produksjoner. På husdyrsida 
er det stort sett dekning og vel så det. Alt fokuset som har kommet på kjøtt i forbindelse med EAT-
rapporten har heller ikke bidratt i riktig retning i så henseende. Vi er i Akershus Bondelag opptatt av at vi 
må unngå overproduksjon og vi har signalisert at vi må sette på bremsene i satsingen på å øke produksjon 
av storfekjøtt. Imidlertid er vi klare på at den husdyrproduksjonen vi har i Akershus vil vi beholde. Vi 
trenger å bruke innovasjonsmidler på opprusting og fornying i alle typer produksjoner. Vi trenger å bevare 
det graset vi har i fylket. Vi har mye jord som er best egnet for gras, samt at vi trenger å ha en del gras 
langs våre vassdrag med tanke på miljø. 
 
På korn og grønnsaker er det imidlertid markedsmuligheter. Der kan vi med fordel bruke 
innovasjonsmidler for å styrke og øke produksjonen. Det er bra at vi i 2018 brukte mye av potten på 
korntørker. Det er mye snakk om beredskap i Norge nå. Jeg tror det kan være en god 
beredskapstankegang å lagre mer korn på gårdene. Her må storsamfunnet være med å bidra slik at det 
blir lønnsomt for bonden å bygge lager. Når det gjelder produksjon av frukt, bær og grønnsaker så er det 
jo en utvikling i samfunnet at vi skal spise mer av det. Vi importerer også mye av disse produktene. Her er 
det muligheter for den kreative og innovative produsenten som klarer å gå nye veier. Vi har heldigvis 
noen produsenter av dette slaget i Akershus. De gjør en fantastisk innsats for å skaffe oss bær og 
grønnsaker, men det kan være plass til flere i disse produksjonene framover. 
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Vi har nå fått regionen Viken å forholde oss til. Fylkesmennene har slått seg samme fra nyttår i år, 
fylkeskommunen slår seg sammen neste år. I Bondelaget jobber vi med å finne den beste løsningen i 
dette nye landskapet. Et utvalg har jobbet med dette og kommet fram til at det er det beste for Norges 
Bondelag å følge den nye regiondelingen. Denne saken er imidlertid ikke vedtatt og det blir spennende å 
være med på prosessen framover og hva som blir vedtatt på årsmøte i NB i juni. Jeg tror det viktigste er at 
vi må organisere oss slik at vi får gjort jobben vår skikkelig framover. Både jobben opp mot politikere og 
jobben ute i alle lokallaga. Et Viken Bondelag blir kjempestort med 72 lokallag og nesten 25% av 
medlemmene i Norges Bondelag. Jeg tror vi skal greie å organisere oss i Akershus uansett hvordan dette 
ender. Det som er viktig for oss i denne prosessen nå er at vi ikke skal miste representasjon og innflytelse.  
Tilslutt vil jeg takke alle tillitsvalgte i alle lokallag, i fylkesstyret, i råd og utvalg for en god innsats. Våre 
ansatte gjør også en kjempejobb. Alles innsats er viktig for vår jobb for bonden i Akershus! 
 
Med vennlig hilsen Sigurd 
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PRESENTASJON AV TILLITSVALGTE 2018-2019 

 
Styret  
 

  
 

 
 

   
 
 

  
 

 

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

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

 
 

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

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

 

Styremedlem: Helge Olaf Aas 
Adr: Åsleia 181, 2080 EIDSVOLL 
Tlf: 918 19 067 
E-post: olaf-aa@online.no 

 

mailto:sigurd@gardsbutikk.no
mailto:eli.berven@nortura.no
mailto:annkknud@gmail.com
mailto:sve-bje@frisurf.no
mailto:olaf-aa@online.no
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ABK-representant: Marit H. Lund 
Adr.: Irisveien 9, 0870 Oslo 
Tlf.: 928 90 372 
E-post: m.h.lund@online.no  

3. vara Kari-Anne Svennebye Aanerud 
Adr.: Blakervegen 527, 1925 Blaker 
Tlf.: 902 07 464 
E-post: kari-anne@husebygard.no  

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

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

ABU-representant: Maja Aas 
Adr.: Kjerkevegen 372, 2040 Kløfta 
Tlf: 473 57 281 
E-post: majaaas96@gmail.com 
  

 

mailto:kari-anne@husebygard.no
mailto:kjellbjastad@hotmail.com
mailto:terje@sulerudgard.no
mailto:majaaas96@gmail.com


7 

 

REPRESENTASJON FOR AKERSHUS BONDELAG 2018-19 

 
1. Regionansvarlig 

Øvre Romerike  Helge Olaf Aas 

Nedre Romerike     Eli Berven 

Follo og Vest    Ann-Kristin Knudsen 

2. Fagansvar innen styret 

Miljø / klima    Sigurd Enger 

Korn    Ann-Kristin Knudsen 

Husdyr    Eli Berven 

Rovdyr    Helge Olaf Aas 

Grønt    Terje G Romsaas 

Jordvern   Svein Bjerke 

HMS    Ann-Kristin Knudsen 

Kompetanse   Ann-Kristin Knudsen og Eli Berven 

Åpen gård   Svein Bjerke 

Inn på tunet   Ann-Kristin Knudsen    

Næringsutvikling/ lokal mat Eli Berven 

Økologisk landbruk   Terje G Romsaas 

 

3. Medlem av Akershus Bygdekvinnelags styre: Eli Berven. Vara: Ann-Kristin Knudsen  

4. Mulig å sende 2 utsendinger i tillegg til styremedl. til årsmøtet i Akershus Bygdekvinnelag:  

Ann-Kristin Knudsen og én fra aktuelt lokallag der årsmøtet skal arrangeres.  

5. Medlem av Akershus Bygdeungdomslags styre: Terje G Romsaas. Vara: Svein Bjerke 

6. Mulig å sende 2 utsendinger i tillegg til styremedl. til årsmøtet i Akershus Bygdeungdomslag:  

Eli Berven og én fra aktuelt lokallag der årsmøtet skal arrangeres.  

7. Representant til Utmarksavdelingen for Østfold og Akershus 

Sigurd Enger. Vara: Eli Berven 

8. Representant til Åpen Gård i Oslo og Akershus: Svein Bjerke  

9. Beredskapsansvarlige Fylkesleder og org. sjef 

10. Medlem i Heimevernets distriktsråd, distrikt 02 (2018-2021): Eli Berven, vara: Terje G Romsaas  
11. Samrådingsutvalget med Gjensidige: Fylkesleder og org. sjef 

12. Representant til Regiongruppa for Landbrukets HMS - tjeneste i Akershus: Ann-Kristin Knudsen  

13. Utsendinger til årsmøtet i Samarbeidsrådet Øst: Fylkesleder, nestleder og organisasjonssjef  

14. Felles fagutvalg for korn og miljø, Akershus Bondelag og Østfold Bondelag 

Ann-Kristin Knudsen (leder), Sigurd Enger og Øyvind Kjølberg. Vara: Svein Bjerke 

15. Felles fagutvalg for grønt, Akershus Bondelag og Østfold Bondelag 

Terje G Romsaas, Morten Tømte og Per Fredrik Saxebøl. Vara: Kristin Bue 

16. Inn på tunet Akershus (Akershus Bondelag er støttemedlem): Helge Olaf Aas 

17. Regional Matkultur Oslofjord (Akershus Bondelag er støttemedlem): Eli Berven 

18. Representanter til Rådgivende utvalg for etterutdanningsutvalget i Akershus: Ann-Kristin Knudsen 

og Eli Berven 
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19. Fylkesmannen i Oslo og Akershus; 

RMP arbeidsgruppe: Sigurd Enger + adm., vara: Stig Vormeland 

 RBU / RNP arbeidsgruppe: Helge Olaf Aas + adm., vara: 

Representant til partnerskapet: Fylkesleder og nestleder, og fagansvarlig ved behov.  

20. Representant til styret i Stiftelsen Smebøls Landbrukslegat: Svein Bjerke   

21. A – BSF arbeidsgruppe: Fylkesleder 

22. Vannområdeprosjektene 

(Der Bondelaget møter i styringsgruppene er vi inne som observatør.)  

MORSA-prosjektet (Vannsjø -/Hobølvassdraget) 

Styringsgruppen: Svein Bjerke, vara Øyvind Kjølberg 

Temagruppe landbruk: Svein Bjerke og Ole Karlsrud. 

Leiravassdraget 

Styringsgruppen: Eli Berven. Vara: Sigurd Enger 

Temagruppe landbruk: Einar Korvald 

Bunnefjorden, Gjersjøen og Årungen (PURA) 

Styringsgruppen: Tom Wetlesen. 

Temagruppe landbruk: Tom Wetlesen og Kjell Johansen. 

Haldenvassdraget 

Styringsgruppe: Sigurd Enger. Vara: Stig Vormeland  

Temagruppe landbruk: Stig Vormeland 

Vannområde Øyeren 

Faggruppe landbruk: Terje Fossen-Hellesjø  

Mjøsa-prosjektet 

Referansegruppe: Hedmark Bondelag representerer også Akershus    

Hurdalsvassdraget / Vorma 

Landbruksgruppe: Bjørn Baadshaug  

23. Representant i Markarådet: Helge Olaf Aas, Vara: Vidar Kapelrud 

24. Rovviltkontakt / observatør i rovviltnemnda: Helge Olaf Aas 
25. Planleggingsgruppen for Nyskapingskonferansen: Helge Olaf Aas 
26. ØQ (Foregangsfylket for bærekraftig og økologisk meny i storhusholdninger): Terje G Romsaas 
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AKTIVITETER I AKERSHUS BONDELAG 2018 

 

Organisasjonen 
Årsmøtet i Akershus Bondelag 14. mars 2018 ble avholdt på Losby Gods i Lørenskog. Etter valgene har 
styret bestått av styreleder Sigurd Enger, nestleder Eli Berven, styremedlemmene Ann-Kristin Knudsen, 
Helge Olaf Aas og Svein Bjerke, Marit H. Lund (Akershus Bygdekvinnelag), Maja Aas (Akershus 
Bygdeungdomslag) samt 1. vara Terje Gulbrand Romsaas. I tillegg har 2. vara Kjell Johansen og 3. vara 
Kari-Anne Svennebye Aanerud møtt på enkelte møter. Styret har avholdt 12 møter der 84 saker er 
behandlet – i tillegg til orienterings- og referatsaker.  
 
På årsmøtet 14. mars ble også Enebakk Landbrukslag overrakt prisen som «Årets lokallag», og Jan 
Stabbetorp, rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving Øst ble hedret med «Stå på-prisen». 
 
I oktober gjennomførte styret et felles styremøte med Møre 
og Romsdal Bondelag – i Akershus. Et møte hvor vi fikk vist 
frem landbruket i Akershus.  
 
Akershus Bondelag har for øvrig hatt en veldig god 
medlemsutvikling de siste årene, og hadde ved utgangen av 
2018 økt medlemstallet til 5350. 
 
 
Næringspolitisk arbeid 

Akershus Bondelag sine innspill til jordbruksforhandlingene var som tidligere år basert på innspill fra 
lokallagene, fra dialogmøte med landbruksorganisasjonene og fra våre felles fagutvalg med Østfold. 
Jordbrukets krav var på 1830 millioner kroner, som ble møtt av et tilbud på 1000 millioner kroner. Statens 
regnestykke for inntektsmuligheter baserte seg på at bonden skulle kunne hente urealistisk mye av 
inntekta si i markedet.  
Avtale ble inngått onsdag 16. mai med en ramme på 1100 mill. kr, en økning på 100 mill kr. I forhold til 
opprinnelig tilbud. Dette er beregnet å gi en inntektsvekst på 11 700 kr per årsverk, som er basert på en 
mer realistisk prising av markedsinntektene enn i statens tilbud. Målprisen for matkorn ble økt med 10 
øre per kg, mens fôrkorn ble økt med 8 øre per kg. 
 
Lovsaker 

I regjeringsplattformen mellom Høyre, FrP og Venstre (Jeløya-plattformen) fra januar 2018 skriver 
regjeringa at de vil utrede konsekvensene av å avvikle odelsloven og grunnlovsvernet av odelsretten. 
Imidlertid stemte Stortinget 8. mai 2018 ned representantforslag om å oppheve Grunnlovens § 117 om 
odels- og åsetesretten. Forslagene var fremmet av stortingsrepresentanter fra Høyre og Frp og av 
stortingsrepresentanter fra Venstre. 
22. november 2018 sendte regjeringen ut på høring et lovforslag om avvikling av pelsdyrnæringa. 
Forslaget er en oppfølging av Jeløya-plattformen hvor Venstre fikk gjennomslag for å fjerne næringa. 
Forslaget legger opp til avvikling innen 1.2.2025. Kort tid i forveien, i januar 2017, utgjorde Høyre, FrP og 
KrF Stortingsflertallet som vedtok ei bærekraftig utvikling av den samme næringa. 
 
 
 
 
 
 



10 

 

Akershus på bondetinget 
Akershus Bondelag bidro på Norges Bondelags årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni 2018 med innlegg av 
bl.a. Ann-Kristin Knudsen om erstatningsordning for klimabetinget avlingssvikt og Helge Olas Aas tok opp 
dyrevelferd og oppfordret Bondelaget til å ta grundige diskusjoner internt om saken, og ikke la media 
styre utviklingen av saken. 

 
 
Rovdyr 
Rovdyr er dessverre fortsatt en høyaktuell sak i Akershus. Beitesesongen var litt roligere enn året før, men 
det var tap til ulv både innenfor og utenfor ulvesona i Akershus også i 2018. Nord i fylket ble det også 
dokumentert en del tap av sau til gaupe. På den politiske fronten startet 2018 med rettsak om 
lisensfelling av ulv etter at WWF gikk til søksmål mot staten for å få stanset jakta. WWF vant ikke frem. I 
juni vedtok rovviltnemnda kvote for lisensfelling av ulv vinteren 2018-2019 som innebar at tre flokker 
skulle tas ut innenfor ulvesona. Dette fordi stortingets bestandsmål er oppnådd med god margin. En av 
flokkene som skulle tas ut var mangenflokken i Aurskog-Høland, dette har vært en kjent flokk som har 
gjort seg synlig i lokalsamfunnet i flere år. Rett før jakta skulle starte 1. januar 2019 behandlet 
miljøverndepartementet klage på lisensjakta og det ble bestemt at kun en av de tre flokkene skulle tas ut, 
mangenflokken var ikke en av disse.  Dette førte til stor frustrasjon og en stor politisk markering for å få 
gjennomført Stortingets vedtak om forvalting av ulv ble arrangert i Oslo i januar.  
 
Villsvin 
Villsvin er en uønsket art i norsk fauna. Men med en villsvinbestand ute av kontroll i Sverige, har vi også i 
Østfold, Akershus og sørlige Hedmark tydelig merket at villsvin etablerer seg i grensetraktene. Dette er 
bekymringsfullt, for villsvin kan bringe smitte av f.eks. afrikansk svinepest inn i landet som igjen kan 
smitte til svinebesetninger. I tillegg roter og ødelegger villsvin åker og eng. Akershus Bondelag har 
etterspurt mer kunnskap slik at bekjempelsen av villsvin som svartelistet art i Norge blir best mulig. 
Akershus Bondelag er nå gjennom prosjektet «Villsvin på grensen» i regi av Utmarksavdelingen for 
Akershus og Østfold (UAØ) med i arbeidet for å hindre villsvin å etablere seg i vårt fylke. 
 

 
Stormøte korn 
Det felles korn- og miljøutvalget for Østfold og Akershus 
arrangerte nok et vellykket «Stormøte korn» – denne gang i Ås.  
Steinar Reiten fra KrF, Geir Pollestad fra Sp og Nils Kristen 
Sandtrøen fra Ap innledet på møtet. Aslak Bonde ledet møtet 
og det var en fin dialog med spørsmål fra møteleder og fra salen 
til politikerne.  
 

Kornprogrammet 
Kornprogrammet er et prosjekt som ble initiert av det «regionale partnerskapet for landbruket» i 
Akershus i 2014. Bakgrunnen var at man hadde sett en dårlig utvikling i kornavling, areal og økonomi i 
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mange år. Det ble bestemt at det skulle opprettes et treårig kornprogram og at Akershus Bondelag skulle 
stå for prosjektet. Partnerskapet i Østfold så de samme utfordringene og ønsket at også Østfold skulle bli 
med i prosjektet. Dermed ble det bestemt å søke på et felles prosjekt for begge fylkene. Anders Klaseie, 
rådgiver i Akershus Bondelag, er administrativ prosjektleder og har ledet arbeidet til 
prosjektmedarbeiderne og vært sekretær for styrings- og prosjektgruppa. Sigurd Enger, leder i Akershus 
Bondelag, er prosjektleder. Det ble tidlig bestemt at de agronomisk rettede aktivitetene i hovedsak skulle 
gå i regi av landbruksrådgivingen. Hovedaktivitetene i 2018 har vært: Foredragsbase/markvandringer, 
kornskolen, fagmøter/fagdager, fagtur til Sverige og Brunnby fältdager. For mer utfyllende info viser vi til 
kornprogrammets årsrapport. Siden det fra 2020 blir et felles Viken fylke og det blir noen endringer for 
hvordan midler som finansierer kornprogrammet organiseres vil vi søke om å få drifte kornprogrammet 
etter samme mal også ute 2019.   
 
Den politiske situasjonen  
Stortingsvalget 2017 ga som resultat en regjeringsplattform for en mindretallsregjering med Høyre, FrP og 
Venstre (Jeløya-plattformen).  
I Stortinget hadde man da et «landbruksflertall» som i mange saker førte til at regjeringens forslag ikke 
ble vedtatt eller ble moderert – se f.eks. lovsakene rundt fjerning av odelsloven. 
KrF gjennomførte høsten 2018 en intern prosess for å klarlegge om partiet skulle samarbeide mot 
venstresiden eller mot regjeringssiden. Resultatet ble at KrF valgte å gå inn i forhandlinger om 
regjeringsdeltagelse med Høyre, FrP og Venstre. I midten av januar 2019 ble det klart at KrF ville gå inn i 
regjeringen, og en ny plattform for en flertallsregjering ble utformet («Granavoll-plattformen»). I 
plattformen sikres mange viktige landbrukspolitiske hovedgrep, men situasjonen i Stortinget og 
manøvreringsrommet der vil bli vesentlig endret. 
 
Regionprosessen 

Regionreformen innebærer at fylkene Akershus, Østfold og Buskerud skal slås sammen til Viken fylke fra 
1.1.2020. Nytt fylkesmannsembetene for Oslo og Viken trådte i kraft 1.1.2019.   
Utvalget oppnevnt av styret i Norges Bondelag i desember 2017 avga en foreløpig innstilling i oktober 
2018. Men allerede på årsmøtet i Akershus Bondelag 14. mars 2018 var regionreformen og Bondelagets 
arbeid med tilpasning til denne eget deltema under generaldebatten. Punkter som ble påpekt i debatten 
var bl.a. at erfaringene fra Trøndelag tyder på at ny struktur må føre til ett felles styre. Samordning er 
vanskelig. Videre ble det uttrykt bekymring for det store antallet lokallag i den nye Viken Bondelag og 
hvordan et styre kunne holde kontakten med disse.  
Utvalgets foreløpige innstilling var på høring i lokallagene i november 2018, og Akershus Bondelag «tvilte 
seg frem» til å støtte utvalgets hovedforslag om at Bondelaget skal følge regionreformens nye 
fylkesinndeling. Saken kommer igjen opp på årsmøtet i Akershus Bondelag 20. mars 2019, og saken får sin 
endelige avgjørelse på årsmøtet i Norges Bondelag i juni 2019. 
Disse prosessene har allerede ført til en god del møter, kontakt og fellesaktiviteter med fylkesbonde-
lagene i Østfold og Buskerud – bl.a. felles Ledermøte på Klækken i november 2018. 
 
Areal- og jordvernarbeid  
Det har også i 2018 vært jobbet mye med arealsaker. Jordvern har blitt mer «trendy», og det er lettere å 
få oppmerksomhet når dyrka mark er truet. Lokallagene har vært aktive, både med å melde inn saker 
hvor matjord er truet, og med å skrive egne høringsuttalelser. Mange kommuner er nå i sluttbehandling 
av kommuneplanene. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus skaper mye frustrasjon. Det 
er spesielt kravet til avstand til kollektivknutepunkt som er krevende. I enkelte saker hvor dyrka mark er 
truet virker planen mot sin hensikt. Kommunene blir tvunget til å bygge ned, fordi man ikke får lov til å ta 
i bruk arealer litt lenger unna. 
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Fylkeskontoret deltar i Konseptuvalgsutredningene for ny vei mellom Fredrikstad/Sarpsborg og 
Lillestrøm/Gardermoen (ring 4), og Kongsvingerbanen. 
 
Lokallagene i Akershus 
Uten lokallagenes innsats hadde ikke Akershus Bondelag hatt mulighet til å være en slagkraftig 
organisasjon. Lokallagene stiller opp gjennom hele året – fra studieringer, tørkesamlinger, markeringer for 
både jordvern og rovdyrpolitikk til «Åpen Gård»-arrangementer – og, ikke minst på kurs og samlinger 
gjennom hele året. 
 
Lokallagene i Follo deltok på introduksjonskurs i klimasmart landbruk i 
november. Her diskuterte engasjerte deltakere tiltak for å redusere gårdens 
utslipp og hvordan tilpasse seg et klima i endring.  
 

 
 
 
 
Seks av våre lokallag arrangerte «Åpen Gård» nok en gang med veldig godt 
besøk.  
I november deltok sju lokallag på vervedugnader. Det ga god virkning og økt 
medlemstall for de lokallagene som deltok.  
 

Akershus Bondelag inviterte i slutten av november til felles ledermøte 
med Bondelagene i Buskerud og Østfold på Klækken hotell. På møtet 
med nærmere 140 tillitsvalgte deltok 42 personer fra Akershus. Det 
ble holdt innledninger fra de tre fylkeslederne om landbruket i alle 
fylkene. I tillegg fikk deltakerne en orientering fra Einar Frogner om 
organisasjonsprosessen i Norges Bondelag. Fylkesmannsembetet og 
samarbeidende organisasjoner holdt også innledninger.  
 
I løpet av to kvelder i januar samlet vi nyvalgte styremedlemmer til organisasjonsskurs i Landbrukets hus, 
og i slutten av januar møtte nær 60 lokallagsledere og -styremedlemmer på tre regionsamlinger hvor 
studieopplegget før jordbruksforhandlingene, lokalvalget 2019 og aktuelle saker fra Akershus Bondelag 
stod på sakskartet 
 
Tørken 
Tidlig i juni da folk i Akershus flyktet til badestrender kunne 
fylkesleder Sigurd Enger konstatere at det ikke ble noen god 
avlingshøst. Hvor kritisk det skulle bli kunne man kanskje ikke se 
for seg allerede da, men at dette gjorde at man begynte å jobbe 
med tiltak for å begrense skadene.  
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Lokallagene gjennomførte møter og det ble avholdt totalt 9 
møter. Fokus på møtene var blant annet berging av halm, 
avlingsskadeordningen, HMS, såkorn og fôringsplaner. 
Møtene var godt besøkt. Om lag 800 stk. deltok på møtene. 
Landbrukskontoret og Norsk Landbruksrådgiving var til stede 
på de fleste møtene. Akershus Bondelag deltok ved enten 
styret eller kontoret på alle møtene og presenterte det 
Norges Bondelag arbeidet med. Mange av lokallagene tok på 
seg et koordineringsansvar med tanke på pressing og pakking 
av halm. 

 
Medietrykket var stort, både fra lokale og 
regionale medier, våre tillitsvalgte og andre har 
stilt opp på en god måte. 
Det var relativt få henvendelser direkte til 
Akershus-kontoret, mens i uke 29 og 30 var det 
stor pågang ettersom kontoret også bistod Norges 
Bondelag i disse ukene.  
Tørkesituasjonen også blitt synliggjort gjennom 
fylkeslagets nettsider og facebook-side.  
I alt nær 1800 brukere fikk utbetalt erstatning i Akershus. 
 
 

Priser 
ByBi vant Bedriftsutviklingsprisen 2018 for landbruk i Oslo! ByBi er Oslos urbane birøkterlag og 
miljøorganisasjon. De er organisert som et lokallag i Norges Birøkterlag, og har rundt 400 medlemmer. 
Kringler Gjestegård i Nannestad vant Bedriftsutviklingsprisen for landbruket i Akershus for 2018.  
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FELLES UTVALG FOR ØSTFOLD OG AKERSHUS 

 

Korn og miljøutvalget 
Akershus og Østfold Bondelag har et felles korn- og miljøutvalg, der sekretariatsfunksjonen innehas av 
Akershus Bondelag. Utvalget har hatt to ordinære møter i 2018, i tillegg til at utvalget er prosjektgruppe i 
Kornprogrammet dermed blir det meste av møteaktiviteten i utvalget kanalisert inn der. Hovedtema på 
korn- og miljøutvalgsmøtene har vært uttalelse til jordbruksforhandlingene, arrangere stormøtet om 
korn, oppfølging av RMP og vannområdearbeid.  
Korn- og miljøutvalget har bestått av Ann Kristin Knudsen (leder) (AB), Svend Arild Uvaag (nestleder) (ØB), 
Ole-Kristian Bergerud (ØB), Per Kristian Solberg (ØB), Sigurd Enger (AB), Øivind Kjølberg (AB). I tillegg 
varaene Jon-Arne Hersleth (ØB) og Svein Bjerke (AB). 
 
Felles grøntutvalg   
Østfold Bondelag har felles fagutvalg med Akershus Bondelag på fagområdene grønnsaker, potet, frukt og 
bær. Sekretariatsfunksjonen innehas av Østfold Bondelag. Grøntutvalget har avholdt to utvalgsmøter i 
2018. Ett i februar hvor innspill til Jordbruksforhandlingene 2018 og fagmøte med tema «Utenlandsk 
arbeidskraft og bonden som arbeidsgiver» ble planlagt, og ett på høsten hvor årets tørkeutfordringer, 
krisepakke, avlingsskadeordningen m.v. ble drøftet. Utvalget tok initiativ til samarbeid om fagmøter for 
grøntprodusenter i forbindelse med tørken, og de problemer den påførte produsentene. Utvalget har 
også drøftet hvordan vi kan sikre og øke frukt og bær, og grøntproduksjonene i våre fylker og definert at 
vår rolle først og fremst handler om å styre og utvikle produksjonsmiljøet, bidra til å bedre de politiske og 
økonomiske rammevilkårene og bidra til å øke totalmarkedet. 
Utvalget har i 2018 bestått av: leder Henning Lyche Røed (ØB), Terje Gudbrand Romsaas (AB), Hans 
Solberg (ØB), Morten Tømte (AB), Per Fredrik Saxebøl, (AB), Stina Aarsland (ØB) og Berit Ullestad (ØB). I 
tillegg til Ole Henrik Aakeberg (ØB) og Kristin Bue Jahn (AB) som vara. 
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REGNSKAP 2018  

 

 
 
 

 

  

Resultatregnskap 2018

 Navn  Regnskap 2018  Budsjett 2018 - 

kjernevirksomheten 

 Regnskap 2017 

Salgsinntekter -419 522,00                          -70 000,00 109 300,00

Andre inntekter -2 394 427,33                      -1 335 000,00 1 326 988,80

 Sum inntekter -2 813 949,33 -1 405 000,00 1 436 288,80

Lønnskostnader 759 521,96                           730 000,00 759 469,21

 Driftskostnader                         2 051 345,35 662 000,00 847 209,85

 Sum kostnader 2 810 867,31 1 392 000,00 1 606 679,06

 Driftsresultat 3 082,02 13 000,00 -170 390,26

 Finansresultat                               34 945,72 25 000,00 36 351,96

 Resultat 38 027,74 38 000,00 -134 038,30

Balanse 31.12.2018

Eiendeler Gjeld og Egenkapital

Bank/Fordring 1 059 814 Egenkapital 01.01.2018 1 511 548

Bank bundet - BSF midler 316 695 Årets resultat 38 028

Sum Bank/Fond 1 376 509                              Egenkapital 31.12.2018 1 549 576                                 

Periodisering kurs 128 947                                    

Fordinger prosjekter 618 709                                 Avsatt BSF midler 316 695

Sum Fordring 618 709                                 Sum Gjeld 445 642                                    

  

Sum Eiendeler 1 995 218                              Sum Gjeld og egenkapital 1 995 218                                 
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FRA SAMARBEIDENDE ORGANISASJONER 

 

UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD 
Storgt. 55, 1870 Ørje                              
Tlf: 920 47 234                                        

Årsmelding Utmarksavdelingen 2018 

Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold (UAØ) ble etablert i 1989. Styret består av representanter fra 
Østfold Bondelag (Svend Arild Uvaag, leder), Akershus Bondelag (Sigurd Enger), Glommen skog SA (Anne-
Berit Joval Kverner), Viken skog SA (Hallvard Brevig, Akershus Grunneierlag SA (Leif Taaje, nestleder) og 
Østfold Utmarkslag SA (Thore Opsahl Haugerud).                                                                                                                                 
 
Utmarksavdelingen skal ivareta grunneiernes interesser ved å drive aktiv forvaltning og utvikle 
utmarksnæringa kommersielt. UAØ kombinerer arbeidet med biologisk forvaltning og næringsutvikling innen 
temaene vilt, fisk, kreps, friluftsliv og tomtefeste. 
Utmarksavdelingens administrasjon sitter på Ørje i Glommen skog SA sine lokaler og har bestått av Pål 
Sindre Svae og Øystein Toverud. I 2018 ble Elin Kollerud ansatt som ny utmarkssjef og hun startet i 
Utmarksavdelingen 1. september. Øystein Toverud gikk av med pensjon ved årsskiftet 2018/2019.  
UAØs regnskap for 2018 viser totalt en omsetning på kr. 2 926 912,- og resultatet er et overskudd på kr.13 
069,- 
Det er gitt ut tre «Utmarksmeldinger», tre «Elgnytt» og tre «Bortfestenytt» i løpet av året.   
UAØ har hatt sekretærfunksjon i flere overbygninger i vassdrag og regionsamarbeid for elg, i tillegg til 
Akershus Grunneierlag SA og Østfold Utmarkslag SA. Fem grunneierlag knyttet til sjøene i Haldenvassdraget 
har gått sammen og dannet Havass Fiskelag SA. UAØ er sekretær også for dette samvirket.  
 
Vilt  
31% av tidsbruken er på viltarbeid med hovedfokus på elg.  
En stor del av arbeidet med elg foregår som sekretær og faglig rådgiver i mange av elgregionene i Akershus. 
Det er også i år foretatt aldersanalyse av elg (Vorma/Storsjøen, RØE m.fl.).  «Elgnytt» har ca 100 abonnenter 
i tillegg til at medlemslag i fylkesutmarkslag får tidsskriftet.  Vi har utarbeidet elgstatistikk på bakgrunn av 
«sett elg» i Oslo og Akershus, og noen enkeltanalyser. I 2018 reviderte vi flere bestandsplaner på elg, i både 
Ullensaker, Sarpsborg, Aremark m flere. På Hurumlandet og i RØE gjennomførte vi elgbeitetakseringer i 
2018.  
 
Arbeidet med villsvin blir mer og mer aktivt, og vi startet opp Villsvin på grensen i 2018. Første året gikk i stor 
grad med til oppstart og etablering av prosjektet, men noen resultater er oppnådd. Vi har inngått et større 
samarbeid med Norskog, Norges Bondelag og Glommen Skog om et felles prosjekt, som er en utvidelse av 
Villsvin på Grensen.  
Vi er flittig brukt som foredragsholder både i Østfold, Akershus og Hedmark, spesielt på temaet villsvin.  
Utfordringer med gåsebestanden er fortsatt et aktuelt tema, men det har vært noe mindre arbeid med dette 
i 2018.  Det er tatt initiativ til en nasjonal gåsekonferanse i 2019 og finansiering til dette er på plass. 
Arrangører av konferansen er Utmarksavdelingen, Norges bondelag, NINA, Norges jeger og fiskerforbund og 
Fylkesmannen i Trøndelag.  
 
UAØ har gjort en kartlegging av jaktprodukter på ulike viltarter i geografien Aurskog-Høland, Rømskog, 
Marker, Aremark og Halden. Formålet er å få økt kunnskapsgrunnlag om eksisterende jaktprodukter som 
tilbys i det åpne markedet, med tanke på å bistå grunneiere i å videreutvikle jaktprodukter med 
utgangspunkt i næringsgrunnlaget på deres eiendommer. Kartleggingen viser at det selges jaktkort og 
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jaktterreng på de fleste viltarter. Flere tilbyr også ledige plasser på jaktlag og mulighet for å være med 
grunneier på jakt. Husvær for jegere, trening av hund, kurs i linjetaksering og kjøtt tilbys kun av et fåtall 
grunneiere. 
 
Fisk og kreps 
24% av tiden vår benyttes på arbeid med kreps, fisk og vann.  
Arbeidet med tiltak for krepsebestanden i Aurskog-Høland i samarbeid med kommunen fortsetter. 
Hovedmålet er å øke edelkrepsbestanden i flere vann. Kalkstein er kjøpt inn og legges ut i Ulviksjøen, 
Tævsjøen og Morttjern vinteren 2018/2019.  Videre er det foretatt prøvekrepsing i Hafsteinelva ved Skårer 
bru.    
For Fylkesmannen i Oslo og Akershus er det foretatt prøvekrepsing i 8 ulike vann. For NINA er det foretatt 
prøvefiske i et vann. For «vannområdet Grensevassdragene» er det foretatt prøvekrepsing i Nessjøen og 
Veksa, samt et burforsøk i Billa.  
UAØ vant nytt anbud om å undersøke kreps i Nitelva og noen sideelver. Resultatene fra arbeidet bidro til en 
anbefaling om ikke å fortsette arbeidet med kreps i Spenningsbybekken og Ørfiskebekken. Man bør 
prioritere arbeidet med kreps i Nitelva og Ela. 
UAØ har også vurdert krepsebestanden i Leira, Gjermåa, Rotua og sidebekker. Det ble prøvekrepset på 45 
lokaliteter for å registrere krepsens tilstedeværelse, samt vurdert potensielle trusler og tiltak mot edelkreps 
på alle lokalitetene. Krepsebestanden er samlet sett liten og UAØ foreslår videre undersøkelser og tiltak for å 
øke krepsebestanden på flere av lokalitetene.  
UAØ har avsluttet forprosjekt på kreps i Interreg, i samarbeid med Länstyrelsen i Värmland og Fylkesmannen 
i Oslo og Akershus. Målet i prosjektet er finne tiltak som kan redusere krepsepest og forbedre svake 
edelkrepsbestander. Fylkesmannen i Oslo og Akershus vil utarbeide en søknad til hovedprosjekt i Interreg i 
2019.  
UAØ deltar fortsatt i nasjonal arbeidsgruppe for edelkreps som representant for grunneierne.  
UAØ følger NMBUs telemetrirprosjekt i Ara, der 40 gjedder er merket med en sender i buken. Målet er mer 
kunnskap om gjedde i våre områder. Grunneierlagene i Haldensvassdraget er medfinansiører.  
 
Turisme 
35% av tiden ble brukt på å utvikle småskala turisme i 2018.  
Hovedfokus har vært å utvikle turisme knyttet til aktivitetene sykkel og vandring med ledige hus på 
gårdsbruk. Vi ser også på andre naturbaserte aktiviteter som kan utvikles til de aktuelle overnattingsstedene. 
Dette er samarbeid med svensk side og er knyttet geografisk til Haldenvassdraget.   
Også i 2018 har UAØ arbeidet med å skaffe flere vertskap for fisketurisme. Totalt har vi befart 13 potensielle 
vertskap i Østfold og knyttet disse opp mot salgsagenter. I Vestfjella i Aremark har vi utviklet 
besøksnæringen med et tilbud på et godt ørretfiske  
UAØ har i samarbeid med Glommen Skog SA en satsing på fisketurisme i Hedmark. Det er avholdt flere 
møter med grunneiere og grunneierlag med tanke på å vurdere kvaliteten på hytter og fiskeressurser. Det 
ble også foretatt et prøvefiske i august i samarbeid med grunneiere. Videre har det i ettertid vært flere 
møter med grunneierne om et samarbeid om forvaltning av fiskeressursen. Potensielle vertskap har fått 
informasjon og det ble holdt et kurs for vertskap (11 deltakere) på Skaslien i august. Likevel er det foreløpig 
ikke konkrete produkter å vise til. Prosjektet fortsetter i 2019 
 
Tomtefeste 
Rundt 6 % av tiden har blitt brukt på arbeid med tomtefeste. UAØ har i 2018 spesielt hatt fokus på å hjelpe 
bortfestere med å regulere festeavtaler som har gått ut og som nå kan reguleres etter ny §33 i 
Tomtefesteloven. Tidsskriftet «Bortfestenytt» har rundt 300 abonnenter over hele Norge. «Kontrakthjelper» 
er et dataverktøy som UAØ har utviklet i samarbeid med Høyskolen i Østfold og som stadig flere 
enkeltgrunneiere med tomter ønsker. Det er svært nyttig for å passe på frister, sammenstille og rydde i 
festekontraktene samt andre avtaler. Det inneholder også fakturaprogram.
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Årsmelding Akershus 

Bygdeungdomslag 2018 

Styret har i arbeidsåret 2018-2019 bestått 
av:  
Leder: Jorunn Bogstad 
Organisatorisk nestleder: Kjersti Bogstad 
Bygdepolitisk nestleder: Maja Aas  
Økonomiansvarlig: Anne Margrethe Elton  
Tevlingsleder: Hedda Trandem/Marie Tveit   
Aktivitet- og kulturleder: Sissel Strøm  
Infoleder: Amalie Trandem/Hedda Trandem  
Nybrottsleder: Hjalmar Nordby  
1.vara: Jørgen Klaseie  
2.vara: Marie Tveit/Kristine Tveit  
3.vara: Kristine Tveit/Grete Grøndahl  
ABK-representant: Ingrid Grene Henriksen  
ABL-representant: Terje Romsaas   
NBU-representant: Inger Johanne Brandsrud  
 
Nok et aktivt arbeidsår er over for Akershus Bygdeungdomslag, og de 15 lokallagene har arrangert mange 
varierte aktiviteter og tevlinger. Av de tradisjonelle tevlingsarrangementene har Aurskog-Høland BU 
avholdt fylkesmesterskap i motorsag, Eidsvoll BU arrangerte ABUs vårarrangementet, Nes BU arrangerte 
et vellykket sommerstevne for 200 deltagere, under stevne arrangerte Hurdal BU Stihl-cup.  Senere på 
høsten arrangerte Vestby BU ABUs Høstarrangement.  
 
I løpet av året har både lokallagstyrene og fylkesstyret blitt kurset godt. I mars deltok nesten hele 
fylkesstyret på vårkurs i regi av Norges Bygdeungdomslag, her vi ble kurset i våre verv. I april deltok 20 
personer på ABUs nemndshelg i Rakkestad, her kom de i gang med utarbeidelsen av mandater og 
planlegging av arbeidsåret. I september var det igjen klart for ABUs høstkurs på Hadeland Hotell. 80 stk 
møtte opp og her ble de nyvalgte lokallagstyrene kurset om organisasjonen av fylkesstyret. I tillegg har 
det vært flere samlinger for lokallagene gjennom året med forskjellige temaer.  
 
I fjor arrangerte ABU en vellykket tur til Toten for å se på sommershowet ”Urbane Totninger”, og hadde 
lyst til å gjenta suksessen i år. Dessverre var ikke oppslutningen på langt nær så stor i år, og kun fem stk. 
deltok. Motsetningen var stor da vi i januar arrangerte tur til Trysil, der 30 stk. deltok!  
 
I stekende varme ble NBUs Landsstevne arrangert på Kalnes videregående i Østfold. Akershus var det 
største fylke, med 388 stevnedeltagere! Med den kuleste fylkesleieren, og høyt aktivitetsnivå hele uka, 
var det absolutt en vellykket uke. Flere akershusinger tevlet mye og godt, noe som resulterte i mange 
gode tevlingsresultater. I år var NBUs Høstarrangement i Skogn i Trøndelag, 12 akershusinger kjørte buss 
sammen med Østfold oppover. Også her var det god tevlingsdeltakelse, og alle kom på pallen i de 
forskjellige tevlingene!  
 
Etter et år med medlemsvekst i Akershus i fjor, opplever vi dessverre et år med medlemsnedgang 
sammen med resten av organisasjonen. Akershus endte på 890 medlemmer, mens Norges 
Bygdeungdomslag endte på 6745 medlemmer.  
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4. – 6.oktober skal Akershus BU arrangere NBUs høstarrangement på Frogner i Sørum. Dette er et 
tevlingsarrangement der det kommer bygdeungdommer fra hele landet, som overnatter på skole, tevler 
på dagtid og deltar på konsert og bankett på kveldstid. Denne helgen trenger vi dugnadshjelp, så hold 
gjerne av datoen!  
 
Akershus Bygdeungdomslag takker for samarbeidet i 2018!  

Årsmelding Akershus Bygdekvinnelag 2018 
Akershus Bygdekvinnelag (ABK) har 22 lokallag med ca 1100 medlemmer. 
Lokallagene er delt i fire soner. Hver sone har et fylkesstyremedlem som sin 
soneleder. Lokallagene kan kontakte soneleder eller andre i styret når det er 
behov, og fylkestyremedlemmene stiller opp om det er ønskelig. Det er 
mange og varierte aktiviteter i lokallagene, og alle er på Facebook og har 
nettsider under bygdekvinnelaget.no.  
 
Årsmøtet 2018 ble holdt på Sem Gjestegård 10.mars i samarbeid med Asker Bygdekvinnelag og Bærum 
Bygdekvinnelag. Søndag 11.mars var det inspirasjonsseminar med tema Mangfold. Frogn Bygdekvinnelag 
og Østre Udnes Bygdekvinnelag presenterte noen av sine aktiviteter. Bakgrunnen var at Norges 
Bygdekvinnelag (NBK) kåret Frogn Bkl til Årets lokallag 2017, og Voksenopplæringsforbundet Akershus 
(VOFO A) tildelte Læringsprisen 2017 til Østre Udnes Bkl.  
 
Styret i 2018: Leder Ingrid Grene Henriksen, nestleder Kari Fjeldstad Luke, styremedlemmer Liv Kristin 
Brattum, Marit Helene Lund, Christine Skjellum Eriksrud, Bodil Berg og vara Marit Stranna. Det var 
11styremøter i 2018. I tillegg var det planleggingsmøter i forbindelse med Bygdekvinnetreff og årsmøtet 
2019. Fylkesstyrets oppgave er å støtte og motivere lokallagene i arbeidet de gjør for å skape gode 
bygder. Som et ”mellomledd” mellom sentralleddet og lokallagene, inspirerer fylkesstyret lokallagene til å 
ta tak i prosjekter og tiltak som er regi av Norges Bygdekvinnelag sentralt. Fylkesstyret ønsker slik at 
medlemmene skal oppleve at de er en del av en stor organisasjon.  
 
I løpet av 2018 arrangerte alle sonene åpne temamøter. Nytt av året var at de tradisjonelle fire 
sonestyremøtene (møter for nyvalgte styrer) ble arrangert som ett felles bygdekvinnetreff med tittel 
Kreativt mangfold. Voksenopplæringsforbundet Akershus gav økonomisk støtte til inspirasjonsseminaret, 
to sonemøter og bygdekvinnetreffet.  
 
Styremedlemmer har vært representert på fylkesleder- og organisasjonssamling i regi av NBK. Fire 
styremedlemmer og tre representanter fra lokallagene var delegater på NBKs landsmøte. ABKs 
representanter var aktive i debattene og fikk vedtatt noen av forslagene de la fram. På landsmøtet ble det 
vedtatt en prøveordning slik at alle under 30 år betaler ½ kontingent i 2019 og 2020. Så blir ordningen 
evaluert!  
 
ABK er en samfunnsaktør som deltar i aktuelle saker med f.eks. leserinnlegg. I forbindelse med 25. 
november - FNs dag for bekjempelse av vold mot kvinner, ble det trykt felles leserinnlegg fra ABK og 
Akershus Bygdeungdomslag i flere aviser i Akershus. ABK har selvfølgelig egen Facebookside og nettside 
under bygdekvinnelaget.no  
 
Styret i Akershus Bygdekvinnelag takker for godt og nyttig samarbeid i 2018 og ser fram til nye år med 
felles innsats for gode bygder!  
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Årsrapport Samarbeidsrådet Øst, arbeidsåret 2018 
 

Leder i arbeidsåret har vært Jon Ansten Johansen (FK). Nestleder 
har vært Anne Birgitte Riis-Johansen (TINE). 
 
Årssamlingen 2018 
Faglagene presenterte prosjektene i 2017 og det ble gitt orienteringer fra samvirkeorganisasjonene om 
aktuelle saker.  
Forsamlingen fikk høre et gjesteinnlegg fra daglig leder ved Dyrsku’n Arrangement AS, Geir Helge 
Espedalen. Han snakket om Dyrsku’ns rolle for landbruket, landbruket som en del av det norske 
næringslivet, og landbrukets behov for å synliggjøre seg bedre i den rollen. 
 
FFO 
Forum for organisasjonsansvarlige står for driften av Samarbeidsrådet Øst, og består av 
organisasjonsansvarlige fra de økonomiske organisasjonene samt fylkesbondelagene i regionen. 
 
I 2018 har FFO bestått av: 
 

- Jon Ansten Johansen, Felleskjøpet Agri, leder 
- Anne Birgitte Riis-Johansen, Tine, nestleder 
- Lill Anett Elgesem, Tine  
- Børge Slettebø, Nortura 
- Ole Reino Tala, Nortura 
- Anders Sigstad, Landkreditt Bank 

- Hans Kristian Teien, Landkreditt Bank 

- Anton Ole Evju, Felleskjøpet Agri 

- John Gunnar Swang, Gartnerhallen 
- Arve Gladheim, Gartnerhallen 
- Egil Chr. Hoen, fylkesbondelagene 
- Vidar Kapelrud, Akershus Bondelag 

- Wenche Redzepi, Buskerud Bondelag 

- Jan Thorsen, Telemark Bondelag 

- Elin Røed, Vestfold Bondelag 

- Mina Mjærum Johansen, Østfold Bondelag 

- Ketil Jørstad, Buskerud Bonde- og småbrukarlag 
- Helle K Gjerde, Telemark Bonde- og småbrukarlag 
- Kari Tellefsen, Bonde- og småbrukarlagene 

 
Det har blitt avholdt ett møte i FFO i 2018 (5. april). På det møtet ble det vedtatt å ikke avholde ett møte 
til, men isteden gjennomføre en årssamling i oktober med saken om oppløsning som tema. 
 

Gjennomføring av arbeidsplan 2018 
Samarbeidsrådet Øst ble ikke tilført noen midler i 2018, det har derfor ikke vært noe aktivitet utover FFO 
møtet i april.  
 
I henhold til vedtaket som ble gjort på årssamlingen i februar under sak 5 Budsjett og arbeidsplan 2018 
har FFO fordelt tilgjengelige midler i Landbruksrådet Øst.  
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Alle Bondelagene og Bonde- og Småbrukarlagene har søkt om støtte i 2018. De aktivitetene det er søkt 
om støtte til er blant annet; åpen gård, politikerkontakt, opplysningsarbeid, stander på arrangementer, 
samvirkeopplæring og klimasmart landbruk.  
 
Følgende støtte ble gitt til faglagene i 2018: 

  Fordelt av FFO 

    
Østfold Bondelag 82 000  
Akershus Bondelag 82 000  
Buskerud Bondelag 82 000  
Vestfold Bondelag 82 000  
Telemark Bondelag 82 000  
Buskerud Bonde- og Småbrukarlag  16 000  
Telemar Bonde- og Småbrukarlag  16 000  

Vestfold Bonde- og Småbrukarlag  16 000  

Oslo/Akershus Bonde- og Småbrukarlag  16 000  

Østfold Bonde- og Småbrukarlag  16 000  
Totalt  490 000  

 
 
Norsk Landbrukssamvirke har gjort endringer i modellen for fordeling av midler til Landbruksrådene: 
 

Den delen av samlet bevilgning som skal gå til aktivitet i samarbeidsrådene fordeles mellom 
samarbeidsrådene etter en nøkkel hvor halvparten fordeles likt og halvparten fordeles etter antall 
bønder i regionen.  
 

Dette medfører at Landbruksrådet Øst vil få halvert sine aktivitetsmidler i 2019, sammenlignet med 2017.  
 
FFO har også arbeidet med oppløsningen av Samarbeidsrådet Øst og opprettelsen av Landbruksrådet Øst.  
 
Det ble gjennomført en ekstra årssamling i Samarbeidsrådet Øst 31. oktober 2018 hvor man 
gjennomførte første etappe i å oppløse Samarbeidsrådet Øst.  
 
Pr. 15.10.2018 står det totalt kr. 717 136,18 på konto i Samarbeidsrådet Øst. 
Endelig regnskap blir lagt frem på den ekstraordinære årssamlingen hvor endelig vedtak om oppløsning 
fattes.  
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Lokallagsledere med kontaktinformasjon og medlemstall 

Lokallag Leder Epost Telefon 
Medlemmer 
2017/2018  

Aker Og Oslo Bondelag Kristin Nesmoen knesmoen@hotmail.no 97679721 533 519 

Oslo Bybondelag Anita Natvik anita.natvik89@gmail.com 98849455 41 53 

Vestby Landbrukslag Stein Are Lie stein.lie@roxtec.com 97437803 237 232 

Kråkstad/Ski Bondelag Kjell Johansen kjellbjastad@hotmail.com 90919334 269 270 

Ås Landbrukslag Ottar Kristoffer Kjus bogkju@online.no 91391456 339 336 

Frogn Bondelag Per Fr. Saxebøl p-fresax@online.no 90143171 140 145 

Nesodden Landbrukslag Jan Gulbrandsen ja-gulb2@online.no 90592830 72 71 

Asker og Bærum Bondelag Karen Elisabeth O. Bjørum karen@bjorum.no  391 379 

Aurskog Bondelag Lars Vegard Borstad lveg-b@online.no 90738919 140 138 

Nordre Høland Bondelag Rita Rakstad rita.iren.rakstad@felleskjopet.no 92011252 171 164 

Søndre Høland Landbrukslag Petter Solli Aaserud aaserud@gmail.com 92888913 182 181 

Sørum Bondelag Joar Hylland Mikkelsen Joar.hylland.mikkelsen@gmail.com 40280061  212 221 

Frogner Bondelag Theodor Gauterud theodor@gauterud.no 92453550 72 74 

Blaker Bondelag Kai Helge Eid Fjuk kaifjuk@hotmail.no 95832318 157 153 

Fet Jordbruksforening Per-Jacob Ølstad h-budahl@online.no 48024802 164 166 

Rælingen Landbrukslag Thomas Karlstad thomas@eurosign.no 90025883 71 70 

Enebakk Landbrukslag Jørgen Thorshov joe-tho@online.no 91732569 181 181 

Lørenskog Landbruksforening Ole Haug ole_haug@online.no 90127084 63 68 

Skedsmo Bondelag Kristine Koller kristine@fossumgaard.no 92633524 163 163 

Nittedal og Hakadal Bondelag Olav Skrøver Aaraas olav.aaraas@gmail.com   96626347 129 132 

Gjerdrum Bondelag Anders Kjærstad asmyrhovedgard@gmail.com 41447375 158 158 

Ullensaker Bondelag Marthe Bogstad martheb_90@hotmail.com 93496582 388 419 

Nes Landbrukslag Dave Jr. Eggum eggumjr@gmail.com 48045600 495 482 

Eidsvoll Landbruksforening Amund Dønnum amund.donnum@gmail.com 41512804 273 263 

Feiring Landbrukslag Jens Ola Lundstad jens.ola.lundstad@eidsvoll.vgs.no  91600687 24 24 

Nannestad Bondelag Trond Korvald t-korva@online.no 91600687 206 204 

Hurdal Landbrukslag Frank Hoel-Knai frankhk@frisurf.no 90626036 73 83 

Direkte medlem fylkeslaget                  1 

 Totalt       5344 5350 
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Samarbeidende regnskapskontor, advokater og takstmenn 

 

Samarbeidende advokatkontorer           

Advokatfirma Wahl-Larsen AS Fridtjof Nansens plass 5 0160 OSLO 22 01 06 70 
  

Advokatfirmaet Hjort DA Pb. 471 Sentrum 0105 OSLO 22 47 18 00 
  

Advokatfirmaet Lund & Co DA Pb. 1148, Sentrum 0104 OSLO 99 11 99 00 
  

Advokatfirmaet Seland Orwall DA Postboks 1938 Vika 0125 OSLO 24 13 43 40 
  

Djerv Advokatfirma AS Theresesgate 14 0452 OSLO 92 03 60 46   
 
Samarbeidende regnskapskontorer 

 Drengsrudbekken 4 1383 ASKER 66 76 09 02 
 

  

Aurskog Regnskapskontor AS Aurvn., 1930 AURSKOG 63 85 38 50 
 

  

Blaker Regnskapskontor AS Svarstadvn 1 1925 BLAKER 63 86 60 50 
 

  

B-S Regnskap AS Pb. 116 1941 BJØRKELANGEN 63 85 89 80 
  

Erøy Regnskap AS Pb. 224 1401 SKI 64 91 14 06 
  

Feiring Regnskapstjenester ANS Feiringvegen 1189 2093 FEIRING 63 95 60 62 
 

  

Fenstad Regnskapskontor AS Droggetoppen 2 2150 ÅRNES 63 91 29 00 
  

Fet Regnskapskontor Pb. 59 1900 FETSUND 67 90 00 40 
 

  

Follo Regnskap SA Pb. 8 1431 ÅS 64 97 41 90 
 

  

Gansdalen Regnskapskontor Holtedalsvn. 415 1903 GAN 63 88 34 16 
 

  

Heiaas Regnskap AS Haugvn. 7 1911 FLATEBY 64 92 64 33 
 

  

Leira Regnskap SA Pb. 2 2024 GJERDRUM 97 99 85 60 
 

  

Lommedalen Regnskap & Service as Pb. 13 1350 LOMMEDALEN 90 19 53 14 
 

  

Nannestad Regnskapslag SA Pb. 27, 2031 NANNESTAD 63 99 68 00 
 

  

Ormstad Regnskap AS Skjea, bergvegen 55 1923 Sørum  
 

 

Sigma Regnskap AS Pb. 63 1960 LØKEN 63 85 42 20 
  

Skedsmo Regnskap AS Pb. 135 2021 SKEDSMOKORSET 64 83 63 80 
  

Thorshaug Regnskap Bjørke 2067 JESSHEIM 63 97 04 05 
 

  

Vestby Regnskapskontor AS Klevervn. 3 1540 VESTBY 64 98 51 10 
  

Vorma Økonomi og Regnskap SA Seterstøavegen 2c 2150 ÅRNES 63 91 29 20 
  

 
Samarbeidende takstmenn           

Oversikt over samarbeidende takstmenn 
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mailto:post@vestbyregnskap.no
http://www.vestbyregnskap.no/
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http://vorma.no/
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Fylkeskontoret 

Organisasjonssjef  
Vidar Kapelrud  
Mobil 959 70 093 
e-post vidar.kapelrud@bondelaget.no  
 
Rådgiver  
Anders Klaseie  
Mobil 415 000 30 
e-post anders.klaseie@bondelaget.no  

Rådgiver 
Eline Stokstad Oserud  
Mobil 971 28 563  
e-post eline.stokstad.oserud@bondelaget.no  
 
Rådgiver  
Simen Solbakken  
mob: 976 07 740 
e-post: simen.solbakken@bondelaget.no 

 
 
 
Fakturaadresse  
Akershus Bondelag, postboks 9354 Grønland, 0135 Oslo 
Org. nummer: 939 678 670 
Fakturaer sendes fortrinnsvis elektronisk i EHF-format,  
eller som vedlegg til e-post fakturamottak@bondelaget.no 
 
 
 
 
  

mailto:vidar.kapelrud@bondelaget.no
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Egne notater 
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Vi får Norge til å gro! 
 

2018 © Akershus Bondelag 
Hvamsvegen 696 

2165 Hvam 
 

akershus@bondelaget.no 
www.bondelaget.no/akershus 

 
 
 
 

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