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Hilsen fra lederen
Dette har vært mitt fjerde år som leder i Vestfold Bondelag. Jeg 
er fortsatt heldig som har et godt styre med meg og et meget vel-
drevet fylkeskontor! Jeg vil også gjerne få rose Fylkeskommunen, 
Fylkesmannen, NHO, LO og de mange dyktige politikerne i Vest-
fold. Vi har tett og god dialog med dem alle. Vi har forskjellige 
roller, men samarbeider godt, til beste for Vestfold-bonden.
Regionreformen påvirker også Bondelaget. Vi har ikke bedt om 
denne reformen, men vi forholder oss til at verden rundt oss en-
dres. Fylkesmannen er allerede blitt felles for Telemark og Vest-
fold. Fra nyttår vil det samme gjelde Fylkeskommunen. Politiske 
partier og organisasjoner slår seg også sammen, for å tilpasse seg 
de nye regionene. Årsmøtet i Norges Bondelag vil i juni avgjøre 
når og hvordan organisasjonen tilpasser seg. Jeg kan love at uan-
sett hva som skjer, så vil Vestfold Bondelag gjøre alt vi kan for at lokallaga skal oppleve minst like god 
oppfølging som før. Lokallaga er som kjent ryggraden i Norges Bondelag. Fylkeskontoret vil fortsatt 
ligge på Gjennestad. 

Den politiske situasjonen ble nylig endret. KrF gikk inn i regjeringen. Den er dermed blitt en flertalls-
regjering. Spenningen var stor da ny plattform ble presentert. Det var betryggende å se at bærebjelkene, 
som sikrer små og mellomstore bruk over hele Norge, er tatt vare på. Dette som vi kaller «Den norske 
landbruksmodellen», er årsaken til at vi mot alle odds har et flott landbruk i steinrøysa her oppe i nord!
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. Løftene i plattformen er gode, 
hva tollvernet angår. Vi vil følge nøye med på at ikke tollvernet svekkes i ulike bilaterale / multilate-
rale forhandlinger. Skjer det, flyttes produksjon til andre land. Vi trenger faktisk å styrke vår evne til å 
produsere vår egen mat. I et beredskapsmessig perspektiv, er dette viktig. Det samme er etablering av et 
beredskapslager for matkorn. Vi tok oss råd til dette i etterkrigstiden. Min klare mening er at dette må vi 
raskt få på plass! Ikke for bonden, han/hun vil nok klare seg, men for at alle innbyggere skal få mel i en 
krisesituasjon.

Vern av matjord har også med beredskap å gjøre. Her vil jeg gjerne få skryte av politikerne våre! Det har 
skjedd et paradigmeskifte, som gjør at svært få politikere ønsker å trampe på bondens næringsarealer. Vi 
er ikke i «mål» ennå, men det er gledelig å se at mye går i riktig retning.

Enda et år har medlemstallet steget i Vestfold Bondelag.  Det sier mye om interessen for landbruket i fyl-
ket 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 spennende 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:   Silje K. Eckdahl, Borreveien 104, 3186 Horten 
 91 59 55 93 mobil
 eikgard@online.no 

Styremedl: Karine Huseby, Husebyveien 70, 3280 Tjodalyng
 93 40 44 62 mobil
 karine@husebygaarden.no 

I. Styret, utvalg og representasjon
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 Anne-Helene Sommerstad Bruserud, 
 Skjellandveien 3, 3158 Andebu
 45 48 70 51 mobil
 anne.sommerstad@gmail.com 

 

 Arne Martin Malerød, Lysebov. 173, 3282 Kvelde
 90 01 97 06 mobil
 amalerod@yahoo.com 
  
                            

1. vara:      Anne Aasnæs Andvik, Ramnesv. 817, 3175 Ramnes
 48 15 02 12 mobil
 anandvik@online.no 

VBK-rep.:   Tove Moland, Kjosev. 923, 3268 Larvik
 46 87 88 60
 lamola@online.no

VBU-rep.: Jon Olav Svartdal, Hulveien 23B, 3160 Stokke
 41 67 97 42 mobil
 leder.vestfold@gmail.com 

2.vara Hans Jørgen Olsen Røren, Basbergv. 42, 
 3114 Tønsberg
 91 31 93 56 mobil
 jolser@online.no 

3.vara Audun Flåtten, Kåpeveien 196, 3174 Revetak
 93 02 42 44 mobil
 audunflatten@gmail.com 
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UTSENDINGER

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

Utsendinger til Norges Bondelags årsmøte 2018/19
Anne-Helene Sommerstad Bruserud, Andebu
Arne Martin Malerød, Hedrum
Anne Aasnæs Andvik, Ramnes

Vararepresentant for Vestfold Bondelags nestleder til representantskapet i 
Norges Bondelag:
Anne-Helene Sommerstad Bruserud, Andebu

Utsendinger til Vestfold Bygdekvinnelags årsmøte i 2019:
Karine Huseby, Tjølling
Silje Eckdahl, Borre og Undrumsdal
            
Utsendinger til Vestfold Bygdeungdomslags årsmøte i 2019:
Anne-Helene Sommerstad Bruserud, Andebu
Arne Martin Malerød, Hedrum

Landbruket er ei politisk næring og det meste av landbrukspolitikken er nasjonal. I januar 
fikk arbeidsutvalget i Vestfold Bondelag møte Vestfolds representanter på Stortinget.
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OPPNEVNINGER TIL REFERANSEGRUPPER / STYRER / RÅD:

Referansegruppe for grøntsektoren:
Leder: Karine Huseby, Tjølling/ Div grønnsaker og potet
  Dag Fredrik Eftedal, Hedrum/Gulrot og potet
  Tom Christensen, Slagen/ Jordbær (SKP i GPS), moreller og plommer
  Harald Inge Sand, Strømm/ Epler
  Olav Brataas, Slagen/ Løk (SKP i GPS)
  Hans Kristian Berge, Tjølling/ Salat veksthus og reg. leder Gartnerhallen Sør
  Bernt Freberg, Nøtterøy/ Industrigrønnsaker
  Ole Andreas Ringdal Brekke, Sandefjord/ Potet og gulrøtter industri
  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 Jørgen Olsen Røren, Sem/varamedl VB
  Hans Edvard Holtung, Fon
  Audun Flåtten, Ramnes, økologisk
  Vegard Bøe Larsen, Tjølling
  Knut Søyland, Våle/Vestfold Frøavlslag 
  Nils Andreas Lien, Andebu
  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:  Arne Martin Malerød, Kvelde/styremedl VB
  Alf Solberg, Andebu/ Tyr Vestfold
  Lars Bjarne Linneflaatten, Skoppum/ Vestfold Sau og Geit
  Hans Harald Kirkevold, Ramnes/ Norsvin Vestfold
  Anne-Helene S. Bruserud, Stokke/ Vestfold Landbrukstjenester 
  Charlotte Langklep, Undrumsdal/ Kjøttringen (økologisk)
  Kari Lise J Breivik, Stokke/ Tine
  Ole Henrik Berg, Lardal/ 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:
ble vedtatt lagt ned i 2018, uten at dette på noen måte er et signal om at arbeidet med 
grunneierrettigheter prioriteres ned. Kontoret lager seg en oversikt over ressurspersoner 
som kan kontaktes i konkrete saker.

Verveutvalget:
Anne-Helene Sommerstad Bruserud, Andebu
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

Møteleder for årsmøtet 2019:
Knut Olav Omholt, Lardal

Valgnemnd:
Leder:  Hans Harald Kirkevold, Re, 
Nestleder:  Hans Skjelland, Andebu,
Medl:  Hans Martin Gran, Sande og Strømm, Elisabeth Irgens Hokstad, Tjølling
   og Hans Edvard Torp, Våle  

Diverse:
Leder, nestleder og ansatte har vært engasjert i flere utvalg og prosjekter
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Ansatte på kontoret pr. 31.12.2018

   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 BA
 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
 Biogjødselforum Vestfold

Omfang av aktiviteter
Møterommene på kontoret har vært i bruk i overkant av 200 ganger til møter og kurs av 
organisasjonene/forsøksringene 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. 

Her er det høytidelig overrekkelse av Bondelagsnek-pin til Christian Natland Apeness fra 
Borre og Undrumsdal under middagen på Ledermøtet 2018.
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Norges Bondelag har opprettet fagteam og vært engasjert i prosjekter hvor kontorets an-
satte har deltatt, f.eks fagteam Matjord, nytt organisasjonskurs og organisasjonsprosess 
ifm fylkessammenslåing.

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

Rabattavtale med TESS- Skagerak AS. Avtalen og adresser.
Medlemmer i Vestfold Bondelag får rabatter som varierer etter produkt, samtidig som 
Vestfold Bondelag får en liten provisjon 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.
• 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



14

Årsmøtet ble avholdt 14.mars 2018 på 
Gjennestad Gartnerskole i Stokke. Leder 
Thorleif Müller ønsket årsmøtedelegater, 
gjester og æresmedlem Vidar P. Andre-
sen velkommen. Møteleder var Andreas 
Botne.

Vinner av EMIL-prisen 2018 ble Ivar Sør-
by fra Våle for sitt arbeid gjennom mange 
år med å ivareta bøndenes interesser i for-
bindelse med etablering og oppstart av in-
dustrielt biogassanlegg i Vestfold.

Fylkesleder Thorleif Müller startet Leders 
tale med å peke på det store engasjementet 
som finnes i lokallagene og blant de tillitsvalgte i Bondelaget. -Stor aktivitet og synlighet 
både lokalt og sentralt er en viktig årsak til at Bondelaget også i 2017 hadde en flott med-
lemsvekst, slo Müller fast. Han pekte videre på hvor bra organisasjonen fungerer. Det har 
vi sett i flere store kamper det siste året og han nevnte eksempler fra ny jordbruksmelding, 
jordbruksoppgjør og valgkampen i 2017. Kommentert ble også andre saker Bondelaget har 
jobbet med det siste året; Åpen Gård, næringsutvikling (hvor prosjektene Korn i Vestfold 
og Grønn konkurransekraft ble nevnt spesielt), arbeid med internasjonale handelsavtaler, 
dyrevelferd og plantehelse, viktige prosesser og planer her i Vestfold, samt regionreformen 
og tilpasninger til denne. 

Avslutningsvis takket Müller også for veldig godt samarbeid med mange andre i Vestfold; 
fylkesmannen og fylkeskommunen, politikere på alle plan, NHO og LO. Han ga også ros 
til øvrige styremedlemmer, Norges Bondelag sentralt og fylkeskontoret for god støtte og 
stort engasjement i jobben som gjøres. 
  
- Mat er noe av det viktigste folk spiser. I Norge spiser vi alt for mye som ikke er produsert 
i Norge. Det gjelder for så vidt dyra også. Mulighetene finnes. Vi kunne produsert mer 
mat til vår egen befolkning.  Det handler om rammebetingeler og kunnskap, forskning og 
utvikling. Det grønne skiftet kommer. Vi må være villige til å tenke utslipp i det vi gjør, 
samtidig som vi skal lage mer mat. Bøndene og myndighetene må sammen finne ut hvor-
dan best oppnår dette! var Müllers avsluttende oppfordring. 

Årsmøtet i Vestfold Bondelag hadde besøk av Bodhild Fjelltveit, styremedlem i Norges 
Bondelag og Tony Barman, prosjektleder for «Klimasmart Landbruk». 
Fjelltveit innledet om arbeidet inn mot jordbruksoppgjøret og berørte markedssituasjon, 
grøntnæringas kontakt med markedet, kanalisering og dyrevelferd. Hun kom også innom 
regionreform og vår egen organisasjonsprosess.  Barmann fortalte om prosjektet, hvilke 

III. Årsmøtet 2018

Ivar Sørby, fikk overrakt EMIL-prisen fra 
fylkesleder og org.sjef.
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regler og forpliktelser vi må jobbe etter og 
mulighetene som ligger i de klimasmarte 
løsningene.

Leders tale og innleggene fra Fjelltveit og 
Barmann ble fulgt av en engasjert general-
debatt med innspill fra årsmøtet.

Årets lokallag ble Andebu Bondelag, her 
representert ved leder Erik Grytnes, Alf 
Solberg og Kristian Nilsson. De mottok 
velfortjent applaus fra årsmøtet.

Bredbåndsutbygging i Vestfold var en sak organisasjonen og flere lokallag i nordfylket 
hadde brukt mye tid på vinteren og våren 2018. Det ble derfor tatt opp som egen sak i  års-
møtet og styremedlem Silje Eckdahl leste opp et forslag til resolusjon «Spør først – grav 
etterpå – om fibergraving i Vestfold» som ble vedtatt. 

Årsmeldingen 2017 ble ansett gjennomgått i Leders tale.

Org.sjef Elin Røed gikk først igjennom regnskap 2017, deretter styrets forslag til budsjett 
for 2018. Både regnskap og budsjett ble vedtatt slik det var foreslått.

Arbeidsplan for 2018/2019 ble også godkjent.

Valgkomitéen v/ Knut Hansejordet, redegjorde for valgkomitéens arbeid og enstemmige 
innstilling. 
Valg ble gjennomført i henhold til innstillingen. Leder ble gjenvalgt, men nestleder Ha-
rald Lie stilte ikke til gjenvalg. Ny nestleder ble Silje Eckdahl. Anne-Helene Sommerstad 
Bruserud og Martin Malerød ble nye styremedlemmer. Det ble også utskiftninger blant 
varamedlemmene hvor Anne Aasnæs Andvik, Hans Jørgen Olsen Røren og Audun Flåtten 
ble valgt. 

Det var mange gjester som kom med hilsninger underveis.

Thorleif Müller benyttet anledningen før 
møtet ble lukket til å takke avtroppende 
nestleder Harald Lie. Det tok litt tid å gå 
igjennom alt Harald har jobbet med og Mül-
ler var tydelig på at VB har hatt stor nytte 
av Lies store kontaktnett gjennom mange år.

Årsmøtet ble lukket for gjester før sak om 
Aksjonsplaner og etter det avsluttet med 
blomsteroverrekkelser til møteleder, kon-
toret og æresmedlemmer. 
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Det har vært avholdt 9 styremøter i arbeidsåret. Blant sakene som er behandlet nevnes:

Uttalelse foran jordbruksforhandlingene 2018 fra Vestfold bondelag
Styret drøftet saken i møtet 6. mars med bakgrunn i uttalelser fra lokale bondelag, referan-
segruppene grønt, husdyr og korn, samt innspill fra enkelte samarbeidspartnere
De viktigste innspillene var knyttet til
• Inntektsutvikling - kronemessig bedre inntektsutvikling enn andre grupper
• Markedsbalansering – Overproduksjon er dyrt og vi må bruke de verktøyene vi har for 

å skape balanse i markedet. Ikke kreve målprisøkninger eller økte tilskudd som direkte 
fører til overproduksjon, samtidig ikke godta at markedssituasjonen brukes for å holde 
økonomien i landbruket nede. Mange tilskuddsordninger er langsiktige og skal ikke 
brukes som markedsreguleringsverktøy! 

• Prioriterte tilskudd - I år bør vi prioritere tilskudd som bedrer økonomien uten å være 
produksjonsdrivende (se utfyllende beskrivelse i kap 3): Tilskudd til avløser ved ferie 
og fritid, Tilskudd til avløser ved sykdom og fødsel, Jordstykketillegg for å sikre drift 
av mindre teiger, Investeringsmidler til reinvestering, ombygging, klima- og miljøtil-
tak, klimatilpasning, Arealtilskudd til grass i sone 1 

• Korn - Lønnsomhet i kornproduksjonen er nøkkelen for å kunne utnytte alle arealer 
og øke matproduksjonen. Hele norsk landbruk trenger en økt kornproduksjon! Bedret 
kornøkonomi er også det viktigste virkemiddelet for at ikke gras skal fortrenge korn!  
Det ble her vist til økt kornpris, jordstykketillegg for å sikre drift av mindre teiger, in-
vesteringsmidler (IBU) til nyinvestering/oppgradering av korntørker og lager, beholde 
grøftetilskuddet og øke andelen SMIL-midler til hydrotekniske anlegg, FoU-midler 
til utvikling av kornsorter med avlingspotesial og egenskaper som er tilpasset endrede 
klimatiske forhold. Utvikle fôrkornsorter med høyere proteinverdi. 

• Grønt - Viktigst er fungerende importvern og innføre mulighet til fondsavsetning for
 klima/miljøtiltak og inntektsutjamning mellom år. 

Andre uttalelser og saker som har vært til behandling:
• Ny instruks for valgkomitéen i Vestfold Bondelag
• Aksjonsberedskap og oppnevning av aksjonsgruppe ifm jordbruksoppgjøret
• Innspill til organisasjonsutvalget i Norges Bondelag
• Innspill til valgnemnda i Norges Bondelag
• Standardavtale og prosess knyttet til graving av fiberkabel, samt resolusjon til årsmøtet.
• Veksthus på dyrka mark på Tassebekk
• Søknad fra VBU om tilskudd til stortelt
• Innspill på hva som bør være NBs holdning til CRISPR-teknologi
• Innspill til NB om arbeidsfordeling mellom Fylkesmannen og Fylkeskommunen
• Styreseminar for nytt fylkesstyre om drift av fylkeskontor, fylkeslag, økonomi, godt-

gjørelser, kursing m.m
• Deltakelse på Fylkesmannens kompetansesamlinger
• Oppnevninger til styrer og referansegrupper/utvalg

IV. Fra saksbehandlingen
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• Vårkampanjen 2018
• Felles innspill med Telemark Bondelag til partiprogram før valget 2019 – fulgt opp 

med møter med partienes programkomitéer gjennom hele året.
• Forberedelser til innspill på årsmøtet i Norges Bondelag
• Tørken 2018, tilleggsforhandlinger om krisepakke og oppfølging av bønder som har det tøft
• Deltakelse og representasjon på Åpen Gård i Vestfold.
• Medlemsstatus og vervearbeid
• Planlegging, gjennomføring og evaluering av styretur til Telemark 26.-27.september
• Innlemming av prioriterte saker hos Norges Bondelag i VBs arbeidsplan
• Innspill til nasjonal instruks for regionale miljøprogram og prioriteringer i nytt felles 

regionalt miljøprogram (RMP) i Vestfold og Telemark
• Støtte til arbeidet for å bevare matjorda på Borgheim Syd
• Representasjon og budskap på årsmøter i lokallagene.
• Behandling av rapport fra organisasjonsutvalget i NB
• Planlegging, gjennomføring og evaluering av Ledermøtet 2018
• Oppfølging av møter i referansegruppene
• Orientering om arbeidet med nytt Regionalt Næringsprogram (RNP) for Vestfold og 

Telemark
• Høringsuttalelse til revidert Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA) i 

Vestfold
• Utbygging tett på bynært landbruk
• Oppfølging av lokale årsmøter 
• Temadiskusjon: Strategi for Vestfold Bondelags mediearbeid
• Innspill til Vestfold Fylkeskommune angående jordbruksforhandlingene 2019
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Vestfold Bondelag har hatt følgende prosjekter gående i 2018:

Kornsatsing i Vestfold
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 
eksisterende 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. 

Prosjektleder Oddbjørn Rød har kontor i Vestfold Bondelags lokaler på Grønt Fagsen-
ter, Gjennestad.Vestfold Bondelag er prosjekteier og medlemmene i styringsgruppa er fra 
Vestfold Bondelag. Prosjektgruppa består av et medlem fra hver bidragsyter til prosjektet; 
Vestfold Bondelag, NLR Viken, Felleskjøpet, Vestfoldmøllene og Fylkesmannens Land-
bruksavdeling.

Det er i 2018 gjennomført mange tiltak; infoarbeid, grunnkurs i korndyrking, inkludering 
av nye kornprodusenter i eksisterende dyrkingsgrupper, både regionale og lokale temamø-
ter om korn, markvandringer, deltakelse på Åpen Gård, avlingskamp er dratt i gang og div 
representasjon. 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 Anne Kari Skjør-
dal.  Prosjektet ledes av en styringsgruppe med en bredt sammensatt referansegruppe som 
støtte. Vestfold Bondelag er representert i både styringsgruppe og referansegruppe.

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, 
og AgriAnalyse ble engasjert for lage en slik oversikt.

AgriAnalyse presenterte sin rapport «EUs landbrukspolitikk - ordninger for grøntnærin-
gen» i april. Selv om rapporten gir et oversiktelig bilde av støtteordningene for grøntpro-
dusenter i EU viser følgende avsnitt fra Gartneryrket.no at det er vanskelig å sammenligne 
tallene med norske forhold; I gjennomsnitt gir EU en direkte støtte på nesten 250 kroner 

V. Prosjektarbeid
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Melsomvikveien 180, 3159 Melsomvik
33 36 39 00 - melsom.vgs@vfk.no

www.vfk.no/melsom-vgs

Følg drømmen!

• skal overta gård eller småbruk?
• er interessert i utendørs arbeid, dyr og miljø?
• vil arbeide innen landbruk, skog- eller hagebruk?
• ønsker mer kunnskap om natur- og kulturlandskap?

Kanskje du...

Nettbasert agronomutdanning 
med samlinger på 
Melsom vgs.

Søknadsfrist 1. mai 2019
Kontakt:
Linda Isolde Hiis - 926 09 265 - lindaisoldh@vfk.no
Anders Østby - 415 52 650 - anderso@vfk.no 

Foto: Christer Næss

Bli agronom
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per dekar areal i drift. I tillegg kommer noe markedsstøtte, og cirka en billion kroner på 
bygdeutvikling i perioden 2014 til 2020. Store tall, men det skal da også fordeles på mange 
søkere, og alle får selvsagt ikke like mye. Sammenlignes støtten en gjennomsnittlig spansk 
gartner får med hva en norsk gartner får, blir EU-støtten relativt beskjeden. Men den støt-
ten kommer da på toppen av lavere lønninger, bedre produksjonsforhold og så videre. 

Prosjektet er avsluttet. 

Solstrøm fra gårdsbruk i Vestfold fase II – erfaringer og dokumentasjon fra 
referanseanlegg
I 2017 ble prosjektet «Solstrøm fra gårdsbruk i Vestfold fase I» avsluttet. Konklusjonen 
var et det er et stort potensial for solcelleanlegg på gårdsbruk i Vestfold, mange gårdsbruk 
har 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. 

I 2018 fikk Vestfold Bondelag finansiert fase II av prosjektet. Det er Vestfold Fylkeskom-
mune som bidrar med midler. Vestfold Bondelag er prosjekteier og er representert i pro-
sjekt-/styringsgruppe ved org.sjef Elin Røed og fylkesleder Thorleif Müller. Prosjektleder 
er Simen Bergan.

I prosjektet vil vi følge minst 5 bønder som har eller skal installerer solcelleanlegg på egen 
gård. Vi skal dokumentere hva solcelleanleggene faktisk produserer og hvordan strømmen 
brukes. Vi vil også dele erfaringene disse bøndene har med planlegging, vurderinger, inn-
kjøp og igangsetting. På denne måten kan vi lokalisere flaksehalser og bringe fram kunn-
skap som er offentlig tilgjengelig og nyttig for alle små og mellomstore bedrifter i Vestfold.

Prosjektet vil også arrangere temamøter som er åpne for alle interesserte. To slike ble gjen-
nomført i november og desember, med svært mange frammøtte.

Prosjektet fortsetter ut 2019.



22

Nå har vi samlet alt på ett sted!

BANK FOND FORSIKRING

 

Vi satser videre for å tilby landbruket de beste produktene innen bank, fond og 
forsikring! Med Landkreditt Forsikring på laget kan vi tilby våre  landbrukskunder  
et bredt spekter produkter, gode priser og høy kompetanse på landbruk.  

Les mer på Landkreditt.no eller snakk med oss på 23 00 08 00.

NY!
TINE Medlemssenter 51 37 15 00 
medlem.tine.no

10  gode grunner 
til å være TINE-medlem

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

Et samvirke som jobber for at du 
som eier får best mulig resultat av 
din melkeproduksjon.

Delta aktivt i produsentlagets 
faglige og sosiale aktiviteter.

Sikre deg tilgang til markedet og 
kraft videre i verdikjeden fra bås 
til bord.

Bidra i god eierstyring av en  
stor virksomhet.

TINE-samvirket sikrer deg høyest 
mulig råvarepris.

20 øre per liter de første 
12 mnd. og rabatt på rådgiving.

Ta del i verdiskapningen når  
råvaren foredles.

Nyttige styringsverktøy for 
din melkeproduksjon.

Tilgang til profesjonell rådgiving 
tilpasset dine behov og mål.

Ta del i TINEs eget nettverk 
for unge bønder.
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Tillitsmannsmøter, andre møter og kurs

Kurs i smartere påvirkning og arealpolitikk 11.01.18
Bondelagene i Buskerud, Telemark og Vestfold arrangerte kurs i Smartere påvirkning og 
arealforvaltning. Gode innledninger fra både kommunale forvaltere, en bonde som også 
er statssekretær, en av Bondelagets samarbeidsadvokater, en matjordplan-konsulent, samt 
egne krefter og god erfaringsutveksling gjorde dette til en variert og lærerik dag!

Matpolitisk fylkesmøte på Melsom vgs 18.01.18
Det matpolitiske fylkesmøte ble naturlig nok preget av den nye regjeringsplattformen og 
hva som står om landbruk der. Frøydis Haugen er 2.nestleder i Norges Bondelag og hun 
var kveldens hovedinnleder. 

Møte med vestfoldbenken på Stortinget 18.01.18
Landbruket er ei politisk næring, og det meste av landbrukspolitikken er nasjonal. Vestfold 
Bondelag er derfor opptatt av å ha god kontakt med våre Stortingsrepresentanter, slik at 
disse kjenner godt til sysselsetting og verdiskaping i landbruket og matindustrien. I januar 
fikk arbeidsutvalget i Vestfold Bondelag møte Vestfolds representanter på Stortinget. En 
helt fersk og ny regjeringsplattform ble diskutert.

VI. Organisasjonsarbeidet



24



25

Inspirasjonskurs 26.-27.01.18
Vestfold Bondelag samlet sine tillitsvalgte til et Inspirasjonskurs på Hotel Wassilioff i Sta-
vern.  Frammøtet var godt, og det var en lydhør forsamling som fikk mange nyttige tips til 
lokallagsarbeidet.  I tillegg ga tidligere nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud, en 
spennende og sprudlende innføring i landbrukspolitikk.

Husdyrmøte 12.02.18
Markedsutsikter for husdyrprodukter, overproduksjon og markedsbalansering var tema på 
årets husdyrmøte på Gjennestad. Tine, Nortura, Norsvin, Tyr, Vestfold Sau/Geit og Bon-
delaget arrangere dette møtet sammen. Innledere var Lars Petter Bartnes, leder i Norges 
Bondelag, Hans Thorn Wittussen, Nortura, og Bård Gultvedt, Norgesgruppen. 
 
Grøntmøte 28.02.18
Bøndene som deltok på årets Grøntmøte ble utfordret på alt fra praktiske ting ved det å 
være arbeidsgiver til mer følsomme tema knyttet til det å ta vare på hverandre i en tøff 
hverdag. Arbeidstilsynet, Skatt Sør, MidtVestfold Regnskap innledet på arbeidsgivertema, 
mens Hans Kristian Berge, Clas Huseby og Inger Johanne Sikkeland delte noen tanker 
rundt det å ta vare på hverandre.

Korndagen 08.03.18
Den tradisjonelle korndagen ble i år avholdt på Gjennestad Gartnerskole. Rundt 50 delta-
kere fikk med seg et rikholdig program med mange interessante tema.  Det var foredrags-
holdere fra Yara, NLR Viken, NLR Østafjells og prosjektet Kornsatsing i Vestfold.

Årsmøte i Vestfold Bondelag 14.03.18
Egen omtale i årsmeldinga

Møte i Vestfold Bondelags aksjonsgruppe 15.03.18
Thorleif Müller og Silje Eckdahl samlet oppnevnte aksjonsgruppe med lokallagsrepre-
sentantene Svein Ivar Ånestad (Våle Bondelag), Lars Rom (Sem Bondelag), Erik Gryt-
nes (Andebu Bondelag), Bjørn Dybo Breivik (Stokke  Bondelag) og Jon Olav Svartdal 
(Vestfold Bygdeungdomslag) Målet er alltid å inngå en jordbruksavtale med den til enhver 
sittende regjering, men aksjonsplanene måtte være klare og lokallagene motiverte dersom 
det skulle vise seg å bli nødvendig å aksjonere.

Møte med regnskapskontorene 19.03.18
Bondelaget har samarbeidsavtale med 17 regnskapskontorer i Vestfold. Daglig ledere på 
disse var samlet hos Vestfold Bondelag for et halvårig møte med erfaringsutveksling. Den-
ne gangen var tema selvstendig næringsdrivende og sykemeldinger.

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. Lista kunne vært lang, men her kommer noen eksempler: Stokke Bonde-
lag arrangerte grøftemøte på Borgen Mølle, fagmøte korn ble arrangert av flere lokallag 
blant annet i Tjølling og Borre og Undrumsdal arrangerte «trøstefest» etter en for mange 
begredelig innhøsting. Under Bondelagets vårkampanje organiserte mange lokallag gårds-
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besøk for å vise barn fra både barnehager og skoler hvor maten kommer fra, blant annet i 
Andebu, Ramnes, Sande og Strømm.  

Unge Bønder/Nå er det min tur kurs 14.04.18
20 landbruksinteresserte ungdommer fra hele Vestfold var på rundtur i midtfylket. Vi be-
søkte både pelsdyrfarm og bønder som driver med ammeku, gris, sau og plante-, frø- og 
kornproduksjon. 

Årets jordbruksoppgjør

Overlevering av jordbrukets krav 26.04.18
Jordbruket krevde kronemessig lik utvikling som andre grupper pluss kr 6000 pr årsverk 
til reduksjon av inntektsgap (ramme på 1830 mill). -Kravet vårt møter dagens utfordrin-
ger med gode løsninger for framtida, sier leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller. -Vi 
foreslår virkemidler som kan løse dagens utfordringer i landbruket. Det skal lønne seg å 
dyrke all jord, vi skal ha gode klimatiltak, vi må ha mulighet til å balansere produksjonen 
etter forbruket og gode velferdsordninger som gir unge lyst til å satse på matproduksjon. 

Statens tilbud ble lagt fram – møte med lokallag 04.05.18
Statens tilbud hadde en ramme på 1 mrd, der 670 millioner tas over budsjett.  Staten regnet 
dette til å være prosentvis lik inntektsvekst som andre grupper (3,5%). -Regnestykket til 
staten bygger på urealistiske forventninger om økt prisuttak i markedet, var kommentaren 
fra Thorleif Müller. -Halvparten av den forventet inntekstveksten kan derfor bli vanske-
lig å ta ut. Et marked i balanse er avgjørende og i kravet peker vi på løsninger for å møte 

Landbruksinteressert vestfoldungdom fikk se pelsdyrgården til Axel Holt på nært hold.
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overproduksjonen. Staten forventer at hele ubalansen i markedet kan løses i løpet av ett 
år. Vestfold Bondelag samlet lokallagene på kvelden for orientering, tilbakemeldinger og 
gjennomgang av mulige aksjonsplaner.

Avtale med staten 16.05.17
Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ble enige med staten om en jord-
bruksavtale for 2019, etter ni dager med forhandlinger. – Forhandlingsutvalget har greid å 
styrke mulighetene for å balansere markedet for svin og sau, kommenterte leder i Vestfold 
Bondelag, Thorleif Müller. -Spesielt svin er en veldig viktig produksjon i Vestfold og dette 
betyr mye for oss. Ramma ble på 1100 millioner kroner, med bl.a løft for velferdsordnin-
ger, særskilt tilskudd for små og mellomstore melkebruk og prioritet på frukt, bær, grønt 
og korn.

Medlemsmøte om jordbruksforhandlingene i Bø 29.05.18
Vestfold Bondelag hadde ikke noe eget møte om jordbruksforhandlingene i år. Leder i 
Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes kom imidlertid til Bø i Telemark for å orientere om 
forhandlingene og forhandlingsresultatet. Vi oppfordret våre medlemmer til å reise dit.

Årsmøte i Norges Bondelag i Lillehammer 07.-08.06.18
Bondetinget 2018 var lagt til Lillehammer. Utsendingene fra Vestfold var aktive både med 
innlegg og replikker. Viktige saker som markedsbalanse i svin, grunneierrettigheter ved 
fiberutbygging, dyrevelferd, rekruttering og fondsordning for jordbruket var tema vestfol-
dingene tok opp.

Åpen Gård 2018
Åpen Gård arrangementene i Vestfold ble også i år en kjempesuksess. Hvis en tar med ar-
rangementer i samarbeid med historielag og lignende ble det totalt arrangert 12 Åpen Gård. 
Følgende lokallag arrangerte: Andebu, Stokke, Sem, Sandar, Botne og Hillestad, Borre og 
Undrumsdal, Hedrum, Lardal, Ramnes, Sande og Strømm, Nøtterøy og Tjøme og Våle. 
Til sammen rundt 17 000 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.

Møte om tørke og fôrsituasjonen 11.07.18
Midt i fellesferien arrangerte Vestfold Bondelag i samarbeid med flere landbruksorgani-
sasjoner møte om tørken og grovfôrsituasjonen. Det samlet ca 170 vestfoldbønder hos 
Nortura i Tønsberg. Rådgivere ga praktiske tips i en krevende sesong. Oppsummert ble 
husdyrbøndene frarådet å slakte produksjonsdyr, noe som vil gi tap av inntekter i flere år. 
De ble i stedet oppfordret til å ta kontakt med sine fôrrådgivere og endre fôrplanene. Korn-
bønder ble oppfordret til å ta vare på halmen. På møtet orienterte også landbruksdirektør 
Olav Sandlund om regelverket for avlingsskadeerstatning og fylkesleder Thorleif Müller 
om hva Bondelaget gjør.

Løpende orientering om sommerens ekstreme varme og tørke
Vestfold Bondelag tok på seg rollen med å holde bøndene i Vestfold fortløpende orientert 
om både ordninger, aktuelle tiltak og mulighet for hjelp og bistand i forbindelse med som-
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merens ekstreme varme og tørke, blant annet via landbruksportalen www.grontfagsenter.
no. Vi arrangerte også eget møte for lokallagene 6. august om situasjonen og hva lokal-
lagene kunne gjøre for rammede bønder.

Besøk av Grøntutvalget i Norges Bondelag 27.08.18
Grøntutvalget i Norges Bondelag besøkte Vestfold og VB var vertskap. Grøntutvalget fikk 
diskutere gartnerutdanning med Gjennestad vgs før vi tok de med til Norrek og Larvik Løk 
for å vise fram verdiskaping i næringsmiddelindustrien, samt tilpasninger i årets sesong.

Tørkemøte for grøntprodusentene 17.09.18
Bønder med grønnsaker, potet, frukt og bær ble invitert til møte på Gjennestad. Tema 
var årets avlingssituasjon, tilleggsforhandlingene om krisepakke, avlingsskadeerstatning, 
markedssituasjonen og behovet for å ta vare på hverandre. Det var alle Bondelaga rundt 
Oslofjorden som inviterte. Tilsvarende møte i Råde 21.august.

Møte med Melsom vgs 12.09
Arbeidsutvalget møtte skoleledelsen og diskuterte voksenagronom, erfaringer med 2+2, 
nytt tilbud naturbruk -energi og miljø, samarbeid og rekruttering og regionalt samarbeid.

Lokallagsledersamling 24.09.18
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 
oppdatert på politisk situasjon og ståa i Bondelaget, samt praktiske tips før gjennomføring 
av lokalt årsmøte.

Styretur til Telemark 26.-27.09.18
Fylkene Vestfold og Telemark slår seg sammen fra 01.01.2020. I forkant av årsmøtene i 
lokallaga prioriterte derfor fylkesstyret å dra på styretur til Telemark. Det ble tid til oppda-
tering på aktuelle tema fra Norges Bondelag, men først og fremst fikk styret bli litt bedre 
kjent med Telemark. I løpet av rundturen i minibuss fikk vi møte både epleprodusenter, 
geitebønder og verdens største besetning av Telemarkskyr! 
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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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Skattekurs 11.-12.10.18 
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. Det var Regnskap og Juridisk Ser-
vice (RJS) i Norges Bondelag som hadde ansvar for det faglige innholdet og stilte med 
mange gode foredragsholdere.

Lokale årsmøter i slutten av oktober 18
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! 

Unge Bønder 22.11.18
Unge bønder og landbruksinteresserte ungdommer som møtte opp i stuene på Melsom 
vgs fikk gode tips til hvordan de kan forberede seg både mentalt og agronomisk på mer 
ekstremvær. Arrangert i samarbeid med Vestfold Bygdeungdomslag.

Ledermøte på Thorbjørnrud Hotell, Hadeland 23.-24.11.18
Nærmere 50 deltakere og gjester samlet seg på Thorbjørnrud Hotell på Hadeland da Vest-
fold Bondelag arrangerte sitt Ledermøtet 2018. Markedsregulering, klimaforhandlinger, 
regionreform, juridisk service, lokallagsarbeid og siste nytt fra både Bondelaget og sam-
virkebedriftene stod på programmet og temaene skapte engasjement. I tillegg ble det kjørt 
en egen vervekonkurranse som skaffet mange nye medlemmer.

Vestfold Bondelag har vært medarrangør på flere klima- og energimøter 
Temakveld om flisfyringsanlegg i Tjølling 21.11
Fagdag om solstrøm fra låvetak, Gjennestad 29.11
Fagdag om gårdsvarmeanlegg, Tønsberg 03.12
Kveldsseminar om solstrøm, Tjølling 05.12

Stormøte om bonden og beredskap 04.12.18
Er vi bønder forberedt på hva som kan skje av kriser og hendelser i egen kommune eller 
bygd? Vet vi hvordan vi kan bidra og hvordan myndighetene ser på landbrukets ressur-
ser i en krise? Vestfold Bondelag inviterte alle bønder i Vestfold, fylkesberedskapssjefen, 
brannsjefen, Sivilforsvaret, Mattilsynet og Skagerak Nett til stormøte om bonden og be-
redskap. Nærmere 50 bønder deltok.

Samling for nye tillitsvalgte 06.12.18 
I Vestfold er det omtrent 100 tillitsvalgte i Bondelagets 18 lokallag. I år var det mye gjen-
valg, og bare tre nye ledere. Likevel deltok 11 nye tillitsvalgte på samling for å lære mer 
om Bondelaget og få tips til godt styrearbeid og aktiviteter lokalt. Det ble fokus på aktivi-
teter for medlemmer og godt og ryddig organisasjonsarbeid.

Førjulslunsj for pensjonister og æresmedlemmer 12.12.18
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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Oppetid

Her er noen av servicetilbudene som 
vil bidra til en enklere og mer lønnsom 
hverdag:

•  Deletelefonen
•  Landsdekkende servicetelefon 24/7
•  Glimrende service- og garantiavtaler
• JDLink, trådløs mekanikerhjelp
•  Hovedlager i Norge med 30.000 artikler   
• Levering over natta til de fleste av våre avdelinger
• Stor tetthet av verksteder, flest i landet   
 – 44 verksteder, 250 mekanikere, 110 servicebiler

Som bondens partner er Felleskjøpet 
opptatt av å legge forholdene godt til 
rette for at dyra, avlingene og økonomien 
din får best mulige forutsetninger til å vokse. 
Derfor gir vi deg og maskinparken din best 
mulig – og mest mulig – oppetid. 
Hele året. Døgnet rundt.
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VII.  Medlemsoversikt og lokallag

 Antall Antall 
Lokallag        pr. 31.12.17       pr. 31.12.18 Innmeldt Utmeldt

Borre og Undrumsdal Bondelag 191 192 7 6
Botne Og Hillestad Bondelag 164 158 3 9
Sem Bondelag 273 277 14 10
Sandar Bondelag 225 234 18 9
Tjølling Bondelag 186 179 7 14
Brunlanes Landbrukslag 117 124 11 4
Kjose Bondelag 32 30 0 2
Hedrum Bondelag 216 210 10 16
Sande og Strømm Landbrukslag 328 336 18 10
Hof Bondelag 133 138 8 3
Våle Bondelag 234 229 7 12
Ramnes Bondelag 178 177 8 9
Fon Bondelag 80 82 3 1
Vivestad Bondelag 32 32 0 0
Andebu Bondelag 234 232 10 12
Stokke Bondelag 294 298 16 12
Nøtterøy/Tjøme Landbrukslag 108 108 3 3
Lardal Bondelag 168 163 1 6
Direkte medlem av fylkeslaget 7 2 0 5

Totalt 3200 3201 144 143
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Oversikt over tillitsvalgte
Ledere/kontaktpersoner i lokale bondelag 2018/2019

Andebu Erik Grytnes 92410765
 Nesvn. 500, 3158 Andebu erikgrytnes@hotmail.com 
Borre og Christian N. Apeness 47265412
Undrumsdal Stenbjørnrødvn. 15, 3185 Skoppum kapeness@gmail.com
  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 Per Øivin Sola 41237312
Strømm  Søndre Jahrenv. 37, 3073 SANDE sola@jahrengaard.nom
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 Øivind Skjeggestad 95037789
 Skjeggestad 3, 3280 Tjodalyng oskjeggestad@hotmail.com
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 referansegruppemøter i meldingsåret og arrangert 2 åpne møter. 
Karine Huseby har ledet referansegruppe Grønt hele året.

Innspill til jordbruksforhandlingene var hovedtema på det tradisjonelle vårmøtet. Priorite-
terte innspill fra referansegruppe grønt var:
• Et velfungerende importvern er det viktigste av alt! Det må presses på for en fleksibel 

overgang til prosenttoll på flere grøntproduksjoner slik at vår oppgjørspris kan følge den 
generelle prisutviklingen i samfunnet. 

• 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 der det er rom i markedet

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

Det ble arrangert et åpent Grøntmøte 28.februar med nyttig og praktisk info knyttet til det å 
være arbeidsgiver, men også perspektiver knyttet til det å bygge en kultur for å bry seg om 
hverandre.

Etter den ekstremt varme og tørre sommeren inviterte vi også til møte for grøntprodusentene 
17.september med orienteringer om årets tilleggsforhandlinger, avlingsskade, bonden som 
menneske oppi det hele og hvordan markedet har fungert.

Under høstmøtet gikk vi igjennom årets svært spesielle avlings- og markedssituasjon, disku-
terte avlingsskadeordningen, rulleringen av RMP, men tok også opp en del saker som det er 
viktig for grøntprodusentene at Norges Bondelag jobber med.

Referansegruppe Grønt var representert på det årlige møte med grøntkontaktene i Norges 
Bondelag i november. 

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 

VIII. Referansegrupper og 
 samarbeidende organisasjoner, 
 regnskapskontorer, advokater 
 og takstmenn
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Edvard Holtung ledet referansegruppa fram til årsmøtet 2018, mens Hans Jørgen Olsen Rø-
ren var leder resten av året.

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 
produksjon av mat. Kravet fra Referansegruppe korn var en målprisøkning på 10 øre pr kg 
for rug, 20 øre for fôrkorn, og 30 øre pr kg for matkorn og 40 øre for oljefrø. Det er viktig at 
tilleggene kommer som økt pris pr kg korn for å stimulere til økte avlinger.
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 2018 var 
«CropSAT og presisjonslandbruk» ved Jan Eivind Kvam-Andersen, Yara, og «Fangvekster 
og jordkarbonprosjektet» ved Silja Vaaland og John Ingar Øverland, NLR Viken. 
På høstmøtet i referansegruppa står resultatene fra årets avlingssesong i fokus. Sesongen 
2017/2018 endte opp med en totalavling i Vestfold på vel 98.000 tonn mot 107.000 tonn i 
2016/2017. Gjennomsnittsavlingen i ble på 407 kg/da. Kornarealet økte noe, til 241.400 da. 
Vekstsesongen 2018 ble et år for historiebøkene, og den mye omtalte tørkesommeren 1947 
ble slått. Svært lite regn og høye temperaturer ga dårlige avlinger i alle produksjoner. Norske 
Felleskjøps prognose sier at avlingen havner på 674.000 tonn inkludert erter og oljefrø. Det 
er 56 % av snittet for 2013-2017. Mathveteandelen ser ut til å bli 65 % mot 39 % i 2017. 
Frøavlingene ble i gjennomsnitt omtrent normale. Innhøstningen var grei, med lite behov for 
tørking, og det er sådd et rekordstort areal med høstkorn. For å dekke fôrbehov til husdyr, 
ble det slått ca 20.000 da korn til fôr i Vestfold.
Det ble også orientert rundt avlingsskade. Det var forventet ca 1000 søknader i Vestfold og 
utbetaling på over 100 mill kr. Det ble også orientert om arbeidet med samordning av RMP 
mellom Vestfold og Telemark.

Referansegruppe husdyr
Referansegruppe husdyr har hatt 2 møter i arbeidsåret med grundige gjennomganger av si-
tuasjonen for de ulike husdyrslaga i fylket. Silje Eckdahl var leder fram til årsmøtet i VB, 
mens Arne Martin Malerød ble ny leder for referansegruppa.

Markedsbalansen var vanskelig på flere dyreslag i 2018. På sau er produksjonen redusert, og 
overskuddet inkludert import ble ca 1.300 tonn. Det er sauekjøtt som er utfordringen nå, lam 
er nær balanse.  På egg ble det et lite overskudd i 2018, men flere nyetableringer ser ut til å gi 
utfordringer for 2019.  Svineproduksjonen har økt betydelig, og overskuddet ble på ca 5.700 
tonn.  Det er vedtatt en utkjøpsordning på purker, og sammen med reduserte bedekninger gir 
det håp om bedringer framover. Kyllingproduksjonen er delt i tre, mellom Nortura, Norsk 
kylling og Den Stolte Hane. Nortura har fremdeles for mange produsenter, og produsentene 
har hatt 18 % redusert produksjon i 2018. På grunn av tørke og lave fôravlinger ble melke-
kvotene økt fra 98 % til 104 % på ettersommeren 2018.  Det ga større respons enn ventet, og 
gir noe mindre behov for melk i 2019. Underskuddet av storfekjøtt er redusert, og produk-
sjonen øker slik at det ser ut til å bli balanse i løpet av få år. 
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- solkraftverk til private hjem, landbruk, industri og offentlige bygg. 

Saga Energy AS, Energiveien 20, 4056 Tananger. 

www.sagaenergy.no  sales@sagaenergy.no  
Tel: 51227700 
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I Jeløya-plattformen bestemte de tre nye regjeringspartnerne, Høyre, Fremskrittspartiet og 
Venstre, at pelsdyrproduksjonen i Norge skal avvikles innen 2025, stikk i strid med Stortin-
gets vedtak om fortsatt drift i januar 2017. Det ga sterke reaksjoner i næringa, og det jobbes 
med mulig rettsak og kompensasjonsordninger. 

Referansegruppa ga innspill til styret i Vestfold Bondelag foran uttalelsen til jordbruksfor-
handlingene. Importvernet og markedsordningene er aller viktigste for norsk landbruk for 
å kunne ha en produksjon i balanse og opprettholde og øke prisene. Det er ikke rom for 
økt kraftfôrpris i de kraftfôrkrevende produksjonene. Avløserordningene må bedres, beitetil-
skuddene videreføres, og tilskuddet til gras i sone 1 må gjeninnføres.
På høstmøtet var det som vanlig statusrapporter fra de forskjellige organisasjonene. Mar-
kedssituasjonen, dyrevelferd og statens forslag til innstramminger i bruk av engangspurker 
ble diskutert. 

Grunneierutvalget
Grunneierutvalget ble lagt ned i 2018, uten at dette på noen måte er et signal om at arbeidet 
med grunneierrettigheter prioriteres ned. Kontoret lager seg en oversikt over ressurspersoner 
som kan kontaktes i konkrete saker og fungerer som førstelinjetjeneste i slike saker. I 2018 
har vi blant annet jobbet mye med prosesser og avtaler knyttet til fibergraving.

Samarbeidende organisasjoner 

Landbruksrådet Øst (tidligere Samarbeidsrådet Øst)
På årssamlingen til Samarbeidsrådet Øst 31. oktober ble dette oppløst og arbeidet skal vide-
reføres i Landbruksrådet Øst.

Landbruksråd Øst består av medlemsorganisasjonene i Norsk Landbrukssamvirke, Norges 
Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i fylkene Østfold, Akershus, Buskerud, Vest-
fold og Telemark.

Formålet 
Landbruksrådet er et samarbeidsforum for landbrukets organisasjoner og skal bidra til å 
fremme landbrukets felles interesser i regionen. Landbruksrådet skal være en arena for læ-
ring, nettverksbygging og koordinering for tillitsvalgte og ansatte på regionalt nivå, bidra til 
en koordinert samfunnskontakt i regionen og delta i utvikling av regional grønn næring og 
bruk av regionale virkemidler.

Arbeidsåret 2018
Leder i arbeidsåret har vært Jon Ansten Johansen, (Felleskjøpet Agri). Nestleder har vært
Anne Birgitte Riis-JOhansen (Tine), i både Samarbeidsrådet Øst og Landbruksrådet Øst.

Årssamlingene ble avholdt 31. oktober på Felleskjøpets lokaler i Drammen. 

Samarbeidsrådet Øst har bevilget midler til fylkesbondelagene til gjennomføring av infor-
masjons- og opplæringstiltak. I 2018 har Vestfold mottatt støtte til Åpen Gård, politikerkon-
takt og Nordgardssetra. 
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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 ett styremøte i meldingsåret.  

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 www.grontfagsenter.no.  Her er det daglig nyheter for de 
med interesse for landbruk, og sida er en viktig informasjonskanal ut til vestfoldlandbru-
ket. I «Aktivitetskalender» på nettsiden søkes det å informere om møtevirksomhet tilknyt-
tet landbruket. Man samarbeider også med regnskapskontorene om markedsføring av deres 
tjenester.
 
Styret består av: Leder Elin Røed, Thorleif Müller og Amund Kind
 
Elisabeth Larsen er ansatt i en 10 % stilling for å drifte nettportalen og ta seg av administra-
tive oppgaver.
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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@bnes.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 post@sandarregnskap.no

Saga Regnskap A/S (Hov Regnskap) 45 95 19 00
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

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 revetal@sagarr.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
staale.landmark@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 

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
 
Bedre Råd AS v/ Per Einar Hoff
Sentrumsveien 62, 3647 Hvittingfoss 
peh@bedrerad.no 
97 19 19 95 
 
 Bondelagets Servicekontor AS har i løpet av høsten avsluttet samarbeidet med de enkelte 
takstmenn og i stedet inngått en samarbeidsavtale med organisasjonen Norsk Landbruks-
taks SA som vil være gjeldende fra 01.01.2019. 
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Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Landbruksavdelingen
Fra 1.1.2019 er Fylkesmannen i Vestfold og Telemark slått sammen. Det blir kontorsted 
både i Skien og Tønsberg ut 2020. Fra 2021 vil landbruksavdelingen og de fleste andre av-
delinger være samlokalisert i Tønsberg. Kontaktinformasjonen til Fylkesmannen i Vestfold 
og Telemark i Tønsberg er:
Telefon 33 37 10 00 Postadresse Besøksadresse
E-post: fmvtpost@fylkesmannen.no Postboks 2076 Statens Park – Bygg I
www.fylkesmannen.no/vestfold-og-telemark 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.

Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU)
Utarbeiding av nytt felles Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU) for Vestfold og Te-
lemark var et viktig og krevende arbeid i 2018. RBU har underprogrammene Regionalt 
næringsprogram (RNP), Regionalt miljøprogram (RMP) og Regionalt skog- og klimapro-
gram (RSK). Regionalt bygdeutviklingsprogram er en overbygning som viser sammen-
hengene mellom underprogrammene.  Det er i underprogrammene det meste av arbeidet 
er utført. Programmene legger viktige føringer for landbruket i regionen de neste 4 årene. 
Mer omtale av programmene lenger ut i rapporten. Vi har hatt et godt samarbeid med 
næringsorganisasjonene og andre aktører. Arbeidet har vært nyttig for å bli kjent med hver-
andres fylker. 

Næringsutvikling 
Regionalt Næringsprogram for landbruket i Vestfold og Telemark 2019-2022
I 2018 ble Regionalt næringsprogram utarbeidet for perioden 2019-2022 for det nye fylket 
Vestfold og Telemark. Dokumentet gir en kort innføring i status for landbruket med tilhø-
rende næringer i regionen. Viktigste formålet med det regionale næringsprogrammet er å 
peke på muligheter og sette mål for videre utvikling og satsning. Det regionale næringspro-
grammet har en medfølgende handlingsplan som utarbeides årlig. Handlingsplanen peker 
på konkrete strategier og tiltak for å nå målene i det regionale næringsprogrammet. Det 
er valgt å ha årlige handlingsplaner for å kunne være så presise og fleksible som mulig. 
Det var et godt stykke arbeid som ble gjort i partnerskapet; Vestfold bondelag, Telemark 
bondelag, Vestfold Bonde og småbrukarlag, Telemark Bonde og småbrukarlag, KS i begge 
fylker, Fylkeskommunene Vestfold og Telemark og Fylkesmennene i Vestfold og Tele-
mark. En del av prosessen i arbeidet var å bli bedre kjent med begge fylkene og resultatet 
ble en relativt omfattende liste over satsningsområder og mål for 2019-2022.

De overordnede målene for landbruket i Vestfold og Telemark ble:
1. Landbruket i Vestfold og Telemark skal utvikles ved å ta i bruk alle gårdens ressurser 

og bidra til verdiskaping og beredskap i hele verdikjeden.

IX. Kort om landbruket i Vestfold



42

2. Landbruket skal være framtidsrettet og bærekraftig, med reduserte utslipp av klima-
gasser og økt binding av karbon, uten at det reduserer matproduksjonen. 

3. Matproduksjonen i Vestfold og Telemark skal økes ved videre utvikling og aktiv drift 
av de matproduserende arealene.

4. Landbrukets produksjon av mat, tre og tjenester skal være konkurransedyktig, mar-
kedsrettet og klimavennlig og bidra med fellesgoder til befolkningen.

Det er flere virkemiddelpotter som blir berørt av strategiene og føringene i det nye 
regionale næringsprogrammet: 
• Utrednings- og tilretteleggingsmidlene (UT-midler), i dag forvaltet av Fylkesman-

nens landbruksavdeling, men skal overføres til fylkeskommunen i 2020
• Bedriftsutviklingsmidlene i landbruket (IBU-midler), forvaltet av Innovasjon Norge 
• Andre Innovasjon Norge programmer 
• Midler til rekruttering og kompetanse i landbruket, forvaltet av fylkeskommunen
• Klima- og miljømidlene forvaltet av Fylkesmannens landbruksavdeling

Det kan også være andre økonomiske virkemidler som er aktuelle for satsinger og 
prosjekter innen landbrukssektoren. Føringer i det nye regionale næringsprogrammet skal 
også omfatte disse:
• Regionale utviklingsmidler og ulike budsjettmidler, som forvaltes av fylkeskommu-

nene
• Forskningsmidler forvaltet av regionale forskningsfond og Norges forskningsråd

Den årlige handlingsplanen for 2019 viser omfanget i det nye fylket, og siden virkemidlene 
i 2019 fortsatt er fordelt på fylkene Telemark og Vestfold, blir det fylkesvise prioriteringer 
av satsningsområdene for begge fylkene.

KOMPETANSE 
SOM LØNNER SEG

i verdens-
klasse

verdi-kjede
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I Vestfold er det enighet i partnerskapet om at det er ønskelig med mobilisering og støtte til 
produksjoner med markedspotensial. Fokus på grøntproduksjonene og korn, frø, olje- og 
proteinvekster. Det er utrykt skepsis til mobilisering og bruk av IBU midler til kapasitets-
utvidelse på storfe, der det er utsikkerhet om det er rom for mer i markedet jmf. signaler 
fra Nortura. Vestfold bondelag var tydelige på at ikke skal gis tilskudd til nyetableringer 
på storfe på kornområder. Det kan gis støtte til fornying og oppgradering hos eksisterende 
produsenter, med tanke på dyrevelferd, HMS og rekruttering/generasjonsskifte. Det var 
gitt signaler om bekymringer for at gjeldsbyrden ikke måtte bli for stor for den nye gene-
rasjonen. Rekruttering er viktig både med hensyn på generasjonsskifte, men også kompe-
tanse som videregående 2+2 (lærlingeordningen) for gartner og agronom og voksenagro-
nom. Det er ønskelig at det fortsatt jobbes med mat med lokal identitet, og forståelsen for 
at volumproduksjonene i Vestfold er en del av dette arbeidet. Vestfold har mange gode 
eksempler på at dette, som for eksempel merkingen «jordbær fra Vestfold».

Utrednings- og tilretteleggingsmidler (UT-midler hos Fylkesmannen)
Bevilgningen var i 2018 på kr 1 450 000, det samme som for 2017. Med inndratte mid-
ler hadde vi totalt kr 1 543 394 til disposisjon i 2018. Det ble innvilget 13 søknader for 
til sammen kr 1 265 250. En søknad ble avslått. Regionalt næringsprogram for Vestfold 
2012-2015 (RNP) har ligget til grunn for innvilgede søknader. Økt volumproduksjon er 
hovedmålet i programmet og har derfor fått mest midler. 

Fordelingen på RNP’s satsningsområder har i kroner fordelt seg slik:   
• kr 525 250    Volumproduksjon
• kr 150 000 Økologisk produksjon
• kr 500 000 Skog og trebruk 
• kr 60 000    Kompetanse 
• kr 30 000 Omdømmebygging

Totalt forbruk kr 1 265 250

Erstatning avlingssvikt
Tørkesommeren var ekstrem. Gamle folk sier de må tilbake til 1955 og 1947 for å finne 
noe som kan sammenliknes med sommeren 2018. Den høye varmen forsterket tørkepro-
blemene.  Selv i år med mange erstatningssaker er det bare en håndfull grovfôrsøknader i 
Vestfold. Men i 2018 er det 334 grovfôrsøknader.  Det er ekstra krevende med grovfôrdyr 
som mangler fôr. Heldigvis finnes det en erstatningsordning framforhandlet i jordbruks-
oppgjøret. Dekningen av tap opp til 70 % av normalårsavling er en god hjelp i et slikt år. 
Men alle erstatningssakene har også vist svakheter og forbedringspotensial i ordningen. 
Det er nok et aktuelt tema for årets jordbruksoppgjør.

Saksbehandlingen av over 1000 saker har vært krevende for kommunene i saksforbere-
delser og Fylkesmannen som vedtaksmyndighet. Det har vært nødvendig å nedprioritere 
annet arbeid. Hos Fylkesmannen har 7 av 12 ansatte vært involvert i saksbehandling av 
erstatningssakene.
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Tabellen under viser utbetalt erstatning fra 2007 til 2018. Vi regner med ca. 140 mill. kr 
i utbetalt erstatning for 2018. Til sammenlikning er det utbetalt mindre enn 60 mill. kr i 
årene 2007-2017.

År Antall saker Utbetalt kr

2007 157 19 027 430
2008 13 925 661
2009 74 3 371 941
2010 14 1 140 462
2011 168 7 499 231
2012 39 3 783 471
2013 155 10 637 235
2014 8 1 401 177
2015 25 2 132 297
2016 5 773 676
2017 109 7 228 295

Sum 2007-2017 767 57 920 876

Foreløpig utbetalt for 2018 (1. feb) 1019 122 012 985

Miljø-, klima- og kulturlandskapstiltak i jordbruket
I arbeidet med nytt regionalt miljøprogram (RMP) for Vestfold og Telemark ser vi stor 
forskjell mellom de to fylkene – også når det gjelder miljøutfordringer. I Vestfold brukes 
ca. 85 % av RMP-tilskuddet til avrenningstiltak. I Telemark er gjengroingsutfordringer og 
kulturlandskapstiltakene like viktige som avrenningstiltakene. I Vestfold har vassdragene 
stor andel jordbruksarealer med intensiv drift i nedbørsfeltet. Det er særlig avrenningen av 
fosfor som skaper problemer i de mange mindre og større vannene og innsjøene, men også 
i de nære sjøområdene. 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 
for den totale avrenningen og disse blir prioritert med høye tilskuddssatser. Nå er det utar-
beidet nye og bedre erosjonsrisikokart. Kartene viser noe høyere erosjonsrisiko i Vestfold, 
Telemark og Agder enn på de gamle kartene. I de andre fylkene på Østlandet viser de nye 
kartene mindre erosjonsrisiko. I Hedmark og Oppland er det langt mindre erosjonsrisiko i 
følge de nye kartene. Det kan være grunnlag for å få en større tildeling av midler til RMP-
tiltak til vårt område i neste jordbruksoppgjør.

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. 
To mill. kr i ekstra tildeling til hydrotekniske tiltak i 2017 og 2018 er en god prioritering 
fra myndighetene. Hele tildelingen ble brukt i 2017 og svært mye av midlene for 2018 ble 
også brukt opp til tross for en vanskelig tørkesommer og anstrengt økonomi for mange 
bønder.
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Det aktive jordbruket i Vestfold har store klimautslipp, men kunnskapsgrunnlaget om ut-
slipp og effekt av tiltak er fortsatt mangelfult. Det gjøres imidlertid effektive tiltak for å 
redusere utslippene. Vel 60.000 tonn husdyrgjødsel ble i 2018 brukt til biogassproduksjon 
sammen med matavfall hos Greve Biogass i Tønsberg. Det gir et betydelig kutt i klima-
utslipp ved at produsert biogass erstatter fossilt drivstoff og nesten 100.000 tonn biorest 
erstatter kunstgjødsel og øker det organiske innholdet i jorda. Utslippene reduseres yt-
terligere ved at Greve Biogass stiller krav om tildekking av biorestlagrene. Det meste av 
bioresten spres miljøvennlig ved stripespredning og tilførselsslanger. Entreprenører har 
skaffet seg slikt spredeutstyr og de sprer også husdyrgjødsel med dette miljøvennlige spre-
deutstyret som reduserer utslipp av klimagasser til luft og reduserer jordpakking og der-
med lystgasstap. Arealet med RMP-tilskudd til miljøvennlig spredning har økt betydelig i 
flere år og er nå 35.000 dekar.

Drenering av dårlig drenert jord reduserer lystgasstapet, reduserer avrenningen av jord og 
næringsstoffer og øker avlingene. Klimautslipp og avrenning per produsert enhet reduseres 
dermed betydelig. Noe mindre grøfteaktivitet i 2018 kan nok skyldes tørkesommeren og 
anstrengt økonomi. Klimaprognosen tilsier imidlertid oftere våt våronn og ikke minst våte-
re høst og vanskelige innhøstingsforhold. Grøftebehovet vil derfor sannsynligvis bli større.

Skogbruk
Avvirkingen i Vestfold økte til rekordhøye 450.000 m3 i 2018, og gran er det klart viktigste 
treslaget. Det største tømmerkvantumet avvirkes i kulturbestand av gran på god bonitet 
hvor i enkelte bestand kan avvirkes over 50 m3 per daa. Tømmerprisene i 2018 var gode 
med en gjennomsnittlig økning på nærmere 50 kr per m3 (en økning på ca. 15%).

Tørkesommeren innvirkning på skogen vil vi først få svar på utover i 2019, men bekym-
ringsmeldinger om tørkestresset gammelskog, sammen med rekordhøye billefangster i 
utplasserte forsøksfeller rundt i fylket i 2018, gjør at skogeierne bør følge nøye med på 
utviklingen.

Til tross for ekstrem tørke klarte vi oss i Vestfold uten store skogbranntilløp. Skogeieran-
delslagene må berømmes for god planlegging av tømmerdriftene, høyt fokus på forebyg-
gende tiltak og god informasjon ut til befolkningen om skogbrannfaren. Til tross for den 
ekstreme tørken ble det ikke innført hogststopp i fylket. 

Investeringene i nyplanting og ungskogpleie har holdt seg på et stabilt høyt nivå. I 2018 
ble det satt ut ca. 1.250.000 planter som nyplanting + ca. 50.000 planter som supplering i 
eldre plantefelt. Hvordan disse nyplantingene klarer seg etter tørkesommeren, vil vi først 
få svar på utover i vekstsesongen 2019.
Skogkulturprosjektet i Vestfold er et samarbeidsprosjekt mellom Viken skog, kommunene i 
fylket og Fylkesmannen. Det har lykkes å få til innarbeidede rutiner ved at det inngås plan-
teavtaler med skogeierne straks de har avvirket skog på eiendommen sin. Videre arbeides 
det med å få til rutiner for oppfølging av plantefeltene ved å tilby skogeierne systematisk 
hjelp med å følge opp foryngelsesfeltene etter planting. Behovet for økt innsats i Vestfold-
skogbruket ligger nettopp i det følge opp fremtidsskogen for å optimalisere produksjonen. 
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Eksport og import av rundtømmer fortsetter trenden etter bortfallet av treforedlingsindustri 
i Norge. Av en avvirkning på ca. 10,5 mill. m3, ble ca. 40 % eksportert ut av landet i 2018. 
Fortrinnsvis massevirke, men også noe skurtømmer. I tillegg til rundtømmer, eksporteres 
biproduktene fra sagbruksindustrien. I dag selges industriflis til Sverige, Tyskland, Eng-
land og Nederland. Relativt høye transportkostnader gjør de fra før lavt prisete bipro-
duktene nærmest verdiløse for sagbrukene, noe som igjen går ut over betalingsevnen for 
skurtømmeret til skogeier. 

Arealforvaltning
I alt 235 daa ble omdisponert i 2017. Av dette var 152 daa dyrka og 83 daa dyrkbar mark. 
Omdisponeringen til boliger og andre bygg har økt noe de siste 4 årene. Stortinget har ved-
tatt 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 reviderte Regional 
plan for bærekraftig areal politikk (RPBA) må legge grunnlaget for det. Kommunepoliti-
kernes holdninger er avgjørende for å nå målet. 

Figuren nedenfor viser nedbygging av dyrka og dyrkbar jord de siste årene.
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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 
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Kilde:	SSB	KOSTRA	fra	2005,	Fylkesmannen	før	2005.	(Omdisponering	ved	enkeltvedtak	etter	jordloven	og	regulering	etter	plan- bygningsloven.)
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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 

Larvik
Besøksadresse: Løkka 8, 3263 Larvik

Telefon:  72505050
Epost:   firmapost@felleskjopet.no
    www.felleskjopet.no  
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Studieforbundet Næring og Samfunn Vestfold
Studieforbundet næring og samfunn (SNS) består i vårt område av Studieforbundet næring 
og samfunn Region Telemark/Vestfold og lokalutvalget Studieforbundet næring og sam-
funn Vestfold. SNS Vestfold er den aktive kursarrangøren i Vestfold, og i Telemark er det 
Bygdevis som står for kursvirksomheten. Regionen arrangerer ikke kurs.
Styrene har fra årsmøtene 13. juni 2018, bestått av:

SNS Vestfold: Region SNS Telemark/Vestfold:
Elin Røed (Vestfold Bondelag) Elin Røed (Vestfold Bondelag)
Lars-Arne Høgetveit (Norsk Landbruksrådgiving) Bjørnar Steinsholt (TINE)
Anne Ka Munkejord(Vestfold Bygdekvinnelag) Jan Thorsen (Telemark Bondelag)
Bjørnar Steinsholt (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 2018 har det i Vestfold vært arrangert flere plantevernkurs, ett KSL-kurs, to HMS-kurs, og 
ett kurs i Varme arbeider. Mye tid har i 2018 også gått med til planlegging av Landbruks-
helga 2019.  Den ble gjennomført 26. – 27. januar med ca 150 fornøyde deltakere. 
En stor takk 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.
 
Årsmøtet ble avholdt 21.mars på Gjennestad vgs i Stokke, med eget faginnslag fra Erik 
Dahl fra Bamble Bondelag om smart påvirkning for et bedre jordvern. Vi delte også ut 
Årets matjordpris 2018 til Einar Sissener for hans grundige og utholdende arbeid i kampen 
mot nedbygging av Mojordene spesielt, samt å påvirke arealpolitikken i Sandefjord i en 
smartere og mer arealeffektiv retning. Etter flere år i styret og som leder takket Sigbjørn 
Fjærvoll nei til gjenvalg.
 
Styret består i 2018/19 av Dag N. Kristoffersen (leder, Åsgårdstrand), Arne Nøkland (nest-
leder, Våle), Fredrik A. Backe (Undrumsdal), Kristen Skoli (Sandefjord), Per Nikolai Hau-

X. Meldinger fra samarbeidende 
 organisasjoner
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keland (Tjølling), Aage Irgens Høeg (møtende 1. vara, Tjølling) og Solveig Haugan Jonsen 
(2.vara, Vivestad). Vestfold Bondelag v/ Amund Kind er kasserer/sekretær
 
Vern av matjord er blitt et viktig kriterium i all arealplanlegging i Vestfold. Jordvern Vest-
fold har i 2018 brukt mye ressurser på blant annet revisjon av Regional Plan for Bærekraftig 
Arealpolitikk (RPBA) og prosessen med InterCity gjennom fylket.
 
For å skape større bevissthet rundt jordvern og å komme mer i inngrep med kommunene 
har vi gjennomført dialogmøter med Vestfold Fylkeskommune og representanter fra alle de 
«nye» 6 Vestfoldkommunene
 
Det har vært arrangert 7 styremøter. I tillegg har arbeidsutvalget (leder, nestleder og sekre-
tær) hatt flere møter mellom styremøtene for å følge opp uttalelser og styrets arbeid.
 
Torsdag 15. november arrangerte vi åpent jordvernmøte på Gjennestad. Oscar Puschmann, 
landskapsgeograf fra Nibio innleder med et bildekåsseri over sentrumsutviklingen i Vest-
fold. Kårstein Eidem Løvaas (H) og Nils T. Bjørke (SP) fortalte henholdsvis hva regjerin-
gen har ment med sin oppdaterte jordvernstrategi og om Stortinget var fornøyde. Deretter 
fikk regionale aktører innen plan og utvikling svare på om vi i Vestfold klarer å følge opp 
nasjonale innstramminger i jordvernpolitikken, både i arealplaner og i praksis...
 
Jordvern Vestfold har bidratt i stor grad til å utvikle samarbeidet med de andre regionale 
jordvernforeningene og -alliansene. I mars deltok vi på vegne av jordvernforeningene og 
-alliansene på et innspillsmøte hos LMD som et ledd i revisjonen av den nasjonale jord-
vernstrategien.
 
Nettsiden www.jordvern.no, samt vår regionale underside og Facebook-side forsøker vi å 
holde mest mulig oppdatert.
 
Takk til alle jordvern-engasjerte bondelagsmedlemmer og til Vestfold Bondelag for kas-
serer- og sekretariatsbistand!

Vestfold Bygdeungdomslag
Styret i Vestfold BU har i perioden 2018/19 bestått av: 
Leder                                                              Jon Olav Svartdal
Organisatorisk nestleder                               Henriette Lofstad Johnsen
Bygdepolitisk nestleder                                 Magnus Rød

Øvrige styremedlemmer er Petter Tobias Bettum (Lagsutviklingsleder), Karina Skjauff 
(Økonomileder), Johanne Lærum Espeseth (Kulturleder), Jenny Gjelstad (Tevlingsleder), 
Kristina Kråkemo (Infoleder) og Mina Marie Nyhus (Redaktør). Varamedlemmer er Anton 
Dahl, Ken Jørgen Solberg Akselsen og Maren Kirstine Andvik. Bondelagets representant er 
Thorleif Müller og Bygdekvinnelagets representant er Elin Kvarme.

Pr. 31. desember 2018 hadde Vestfold Bygdeungdomslag 762 medlemmer. Det er «all time 
high» og en økning med 42 medlemmer i løpet av året! Medlemmene fordeler seg over 
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våre fem aktive lokallag; Botne/Hillestad (162), Lågendalen (83), Re (149), Sande (100) og 
Stokke og Andebu (268).
 
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.
 
VBU disponerer kontor, hylleplass, og kopimaskin på Vestfold Bondelags kontorer på 
Gjennestadtunet.
 

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 2018 
bestått av Irene Pande, regionleder og Anita Opsahl Nilsen som organisasjonsrådgiver. 

4H Vestfold sitt fylkesstyre i 2018 har bestått av:
Leder Bjørn Harald Iversen 
Nestleder  Kristian Flåtnes  
Styremedlem  Stine Merethe Horntvedt, Mariann Hegg 
  og Håvard Kjellsen Bjerke
Vararepresentant  Kim Remi Opsahl Nilsen (medlemmenes 
  representant), Mari Johannessen og Adrian 
  Abrahamsen

VIGGAs representant har vært Line Hjørungnes Jacobsen og Fylkesmannens landbruksav-
deling 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 kommune-
huset i Sande, videre har vi hatt opplæringskurs for styremedlemmer, fylkesårsmøte, den 
årlige nattvolleyball turneringen og skogdag i Storås. Vestfoldingene er glad i kurs og 54 
deltok på storkurset i Buskerud for 4H Buskerud og 4H Vestfold. Sommeren er leirtid med 
aspirantleir på Melsom der det var 158 deltagere, på fylkesleir i Vivestad var det 133 delta-
ger, og i juli reiste 58 4H-ere og ledere på Landsleir i Rogaland.
Høsten er høstfest tid i klubbene og året ble avsluttet med den høytidelige plakettfesten hvor 
41 4H-ere mottok 4H plaketten på Gjennestad videregående skole.  

4H Vestfold har fokus på de eldste medlemmene og arrangere hvert år Trivselsagentkurs. 
Kurset for 2018 var som vanlig veldig populært.

I år har det også vært smiekurs. 5 deltagere deltok i smia på Sande Prestegård og 4 stk var 
med i smia på Stokke Bygdetun



51

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. 

Nordgardsetra 4H-Seter kan se tilbake på en flott sesong med fulle seterkurs. Seterkursene 
er også et tilbud til ungdom utenfor 4H. Budeiene og miljøet på setra er unikt og vi er svært 
glade for den dugnadsinnsatsen som legges ned på setra. Den offisielle åpningen av årets 
sesong ble foretatt av Ordfører i Larvik – Rune Høiseth. Den flotte bakerovnen vår og 
røykeovnen har gitt økt aktivitet og innhold i seterkursene. Vi satser friskt på en ny sesong 
i 2019 med både seterkurs, temakurs og aktiviteter i helgene. Nordgardsetra 4H-seter kom-
mer 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 24 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 Os-
lofjorden. De tre NLR enhetene i Osloregionen, NLR Viken, NLR Øst og NLR Østafjells, 
har sammen utarbeidet ei prosjektskisse som grunnlag for finansiering av prosjektet. Kom-
petansemegler Anne Kari Heen Skjørdal er ansatt i NLR Viken og koordinerer prosjektet. 
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 
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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.
NLR Viken er knyttet til sentralenheten Norsk Landbruksrådgiving (NLR S), som er en 
interesse- og serviceorganisasjon for rådgivingsenhetene i Norge. NLR Viken utvikler og 
etterprøver kunnskap gjennom lokale forsøk, og formidler dette til våre medlemmer gjen-
nom rådgiving og ulike publikasjoner. 

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

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 2018 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 2018 916 ordinære medlemmer, i tillegg til flere ge-
nerasjonsmedlemmer og støttemedlemmer. Vi opplever stor interesse for vår virksomhet.  

NLR HMS er landbrukets sin egen forebyggende HMS-tjeneste. Målet er bedre arbeids-
miljø, færre ulykker og yrkeslidelser i landbruket. Ved kjøp av HMS-avtale 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-avtale 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 2018 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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NLR Viken har pr. januar 2019 25 ansatte, hvorav 15 har tilhold på Grønt Fagsenter i Stok-
ke. Oversikt over disse finnes på www.grontfagsenter.no under «Oss på Grønt Fagsenter»

Norsk Landbruksrådgiving Østafjells              
NLR Østafjells hadde ved utgangen av 2018 1340 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 om bedriftshelsetjeneste og rådgiving i bær- og potet-
dyrking.

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 19 ansatte fordelt på sju ulike kontorsteder; Tinn, Gvarv og Skien i
Telemark, Modum, Rollag og Gol i Buskerud og Stokke (Grønt Fagsenter) i Vestfold.
Kontoret ved Grønt Fagsenter i Vestfold er lokalisert i 2. etasje i hus 85 (samme bygget
som Vestfold Bondelag). I 2018 var Gjennestadkontoret bemannet med fem rådgivere.
Oversikt over disse finnes på www.grontfagsenter.no under «Oss på Grønt Fagsenter».
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Styret i NLR Østafjells har i 2018 bestått av Odd Oskarsen (leder, fra Sauherad), 
Ivar Gulseth (nestleder, fra Skien), Lars Fullu (fra Nore), Knut Olav Skrindo (fra Ål), 
Vidar Valen (fra Sauherad) og Per-Ivar Hanedalen (ansattes representant).

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 hovedoppgave er å skaffe avløsing til medlemmer og kunder slik at 
de får fritid, avlastning og avløsing under sykdom og krise. Utlønning av utenlandsk ar-
beidskraft i grønnsaksproduksjon 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 2018 hatt 5 faste landbruksvikarer. Til sammen 4,8 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 2018 har vi 16 lærlinger og 2 lærekandidater  utplas-
sert i 18 medlemsbedrifter. Vi har nå 40 medlemsbedrifter tilknyttet opplæringskontoret.
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 2018 har vært på 32 mill. 
Ca 85 årsverk er utført av 341 ansatte.
Antall medlemsbedrifter i 2018 er 211.

Administrasjonen utgjør 2,4 stillinger.
Runar Wold Daglig leder
Håkon Green Leikaas  Regnskap og lønnsansvarlig
Anita Kjærås Moland Administrasjonssekretær. 
  Sluttet 31.12.2018
Karina Huseby  Administrasjonssekretær fra 15.11.2018

Styret har i 2018 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
Arnfinn Strand ansattes representant


