
 

 

Årsberetning for Skiptvet Bondelag 2018-2019 

 

Styret har bestått av: 

Leder:  Per Kristian Solberg 

Nestleder:  Øyvind Wethal 

Kasserer:  Lars Agnalt 

Sekretær:  Harry Hågensen 

Studieleder: Ole Magnus Christiansen 

Skolekontakt: Ole Henrik Stenerud 

 

Siden forrige årsmøte har det vært avholdt 4 styremøter, samt en del kontakt på telefon og 

mail. 

Aktiviteter for medlemmer har vært følgende: 

10.januar: Pub kveld på kroa, pizza og presentasjon av aktivitetsplan for nytt arbeidsår. 

24. januar: Temamøte, Vannområde Glomma Sør med besøk av Maria Ystrøm Bislingen. 

Her fikk vi innføring i hvilke tiltak som bør gjøres for å sikre vannkvaliteten i 

vårt vannområde. Vi fikk også besøk av barnehagene i bygda, siden de hadde 

et prosjekt om vann, og vannets betydning for livet på jorda. Vi ble imponert 

over arbeidet som ble gjort og hvor fint barna ble presentert for stoffet. 

Øyvind Thømt og Lars Agnalt kom med nyheter fra Landbrukskontoret.  

15. februar: Levere svar for studieringen « Svar foran jordbruksforhandlingene « 

21.mars: Våronnmøte med fokus på høsthvetedyrking. Bjørn Inge Rostad tok for seg 

dyrkningsteknikk, gjødsling og plantevern, og Ole Henrik Lauritzen så på 

økonomien med dyrking av mathvete kontra for hvete. 

17. mai: Bondelaget og Bygdekvinnelaget stilt opp i Borgertoget og vi var en stor gjeng 

  



2. juni Bygdedagen etter innarbeidet tradisjon med informasjon om landbruk og 

utstilling av dyr. 

13. juni: Markvandring hos Tor Jacob Solberg og vi hadde besøk av Else Willadsen som 

tok for seg årsveksten, som i motsetning til i fjor, sto veldig fint. Else er også 

ekspert på jordhelse og jordliv og viste oss hvordan jordstrukturen var hos Tor 

Jacob. Vi fikk også en veldig spennende innføring i insektenes verden av 

Wenche Dramstad, og spesielt homla sto i fokus, siden den er utrydningstruet 

og trenger vår omtanke. Nyheter fra landbrukskontoret ble presentert av 

Øyvind Thømt. 

 

25 august: Etter initiativ fra Bygdekvinnelaget har vi samarbeidet om felles arrangement 

og det endte opp med at vi søkte om å være arrangør av Åpen Gård 2019. 

Dette fant sted på Hoel hos Marit og Alf Håvard Bro den 25. august. Dette er 

et stort arrangement og det var mye planlegging og forberedelser i forkant. 

Det var en arbeidsgruppe med 3 fra bondelaget og 3 fra bygdekvinnelaget, 

pluss Alf Håvard, som vert for Åpen Gård. Vi var veldig heldig med været den 

dagen, noe som bidro til at vi fikk hele 640 besøkende og hele arrangementet 

gikk veldig bra, ingen ulykker av noe slag, bare blide og fornøyde gjester som 

koste seg på gården. Vi retter en stor takk til alle som bidro med dugnad i 

forkant og under selve dagen. Arbeidsgruppen har i etterkant hatt en 

evaluering, og vi har da et notat som viser hva som var bra og som kan 

videreføres, samt noe som kan gjøres på en annen måte ved neste anledning. 

Gruppen konkluderte med at Åpen gård ikke bør arrangeres hvert år, men 

kanskje annet hvert år kan være passende.  

 

Aktiviteter rettet mot skole og barnehager. 

 

10. januar HMS dag på Kirkelund med elever fra 9. klasse. Anlaug Wennevold hadde en 

teoretisk del, der elevene fikk se og høre hva Helse, Miljø og Sikkerhet har for 

betydning i hverdagen og hvordan vi kan beskytte oss mot ulykker. Kåre 

Ødemark viste i praksis hvordan man er kledt med sikkerhetsutstyr når man 

arbeider i skogen, og hvordan motorsaga skal brukes på en sikker måte. Etter 

demonstrasjonen ble alle servert pølser og varm solbærtoddy. 

6. februar: Skolegris, med hjelp av Kåre Ødemark hadde vi en demonstrasjon med 

oppdeling av gris. Med midlene gitt av det nedlagte svineavelslaget hadde vi 

kjøpt en halv gris som skulle deles opp og pakkes inn etter alle kunstens 

regler. Elevene fikk da se og høre hvordan vi skaffer oss den maten vi må ha, 

og kjøttet ble da overrakt til skolen for bruk i heimkunnskapsfaget, slik at de 

lærer å lage maten med ekte råvarer helt fra bunnen av. 



15. mai: Kuslipp hos Marit og Alf Håvard Bro og slipp av geiter ved kirken. Vi hadde 

besøk av 3. klasse fra Vestgård og barnehagene. På kirkebakken serverte vi 

saft og boller til alle sammen og det var ca 180 barn og voksne til stede. 3. 

klasse gikk så over til Marit og Alf Håvard og på veien hadde de natursti, og så 

ble kuene slippet. Etterpå var det grilling og alle gikk fornøyde hjem. 

21. mai: Vi tok imot barn fra barnehagene, hos Alf Håvard, i forbindelse med 

vannprosjektet som de holder på med. Vi viste barna hva vi bruker vann til i 

landbruket, alt fra drikke til dyra, hvor mye vann som en ku trenger i løpet av 

et døgn, og hvor alt vannet til slutt havner. 

  

Vi har også deltatt på følgende: 

• Lars Agnalt og Per Kristian Solberg representerte laget på ledersamling på Klækken 

Hotell, der fylkene Østfold, Akershus og Buskerud hadde felles samling. 

• Øyvind Wethal og Per Kristian Solberg representert laget på Østfold Bondelag sitt 

årsmøte i Rakkestad.  

• 5 styremedlemmer har deltatt på organisasjonskurs i regi av Norges Bondelag 

• Kongen besøkte Skiptvet den 30. april og vi hadde felles stands med 

bygdekvinnelaget, og Kongen smakte på flatbrød, som Eva Stavseng serverte han. 

• Laget sponset også årets TV aksjon med kr 1000,- 

• Vi har levert svar på høring om organisering av bondelagene når vi får Viken fylke, 

nedskalering av melkeproduksjonen og rullering av Kommunens arealplan 

• Vi har også samarbeidet med Skiptvet Digital i utarbeidelse av «Grunneieravtale» i 

forbindelse med utbygging av fibernettet 

 

 

 

 

Styret vil til slutt få takke medlemmene for god oppslutning om våre 

arrangementer, som vi har gjennomført det siste arbeidsåret. 

 

 

 

 

 


