
MARKER BONDELAG 
 

ÅRSMELDING 2019 
 
 

Styret har i år bestått av: 
Leder:     Ole Petter Aarnes 
Nestleder:    Anne Maren Engeloug 
Kasserer:    Thomas Haneborg 
Studieleder og sekretær:  Kjartan Eg Lodden 
Verveansvarlig:   Jens Håkon Bjerke 
Fast møtende vara:    Morten Huse 
 
Marker Bondelag har i år hatt 7 ordinære styremøter.   
Leder deltatt på 1 møte i Landbruksgruppa vannområde Haldenvassdraget. 
Leder har deltatt på 2 næringsutviklingsmøter i Marker kommune.  
 
Vår kontaktperson i Østfold Bondelag er Ole Kristian Bergerud. Laget har pr 14.10.2019, 234 
medlemmer. Vi har hvert år nye medlemmer. 
 
Ledersamling 
Ledersamling på Klækken Hotell i nye Viken bondelag – Thomas deltok. 
Aktuelle temaer: Sammenslåing av bondelagsregionene og sammenslåing av fylkene Østfold, 
Akershus og Buskerud. 
 
Landbruksgruppa 
Det har vært et møte i Landbruksgruppa (Kommunene langs Haldenvassdraget, kommunene, 
tilhørende bondelag og fylkesmannen i Akershus og Østfold), hvor blant annet rullering av 
RMP-ordningen var tema. Ny gjødselforskrift for øvrig utsatt. 
 
Åpen gård på Facebook 
Leder viste stolt frem sin kylling besetning på Aarnæs. 
 
Klimakveld 
Leder deltok på klimakveld i forbindelse med ny klimaplan. Planprogrammet 
 
Innspill til jordbruksforhandlingene 
Frafallet av tilskudd til grasproduksjon har fått uheldige konsekvenser for en del av 
produsentene i kommunene våre da en god del av arealet ikke egner seg til kornproduksjon 
på grunn av topografiske årsaker. Marker bondelag har også i 2019 jobbet med denne saken 
opp mot Østfold og Norges Bondelag. 

• Telefonmøter med Østfold bondelag 
Flere møter vedrørende jordbruksforhandlingene 

 



Telefonmøte med Østfold bondelag vedrørende «grisedokumentar» 
I forbindelse med «grisedokumentaren» ble det avhold flere telefonmøter i regi av Østfold 
bondelag hvor Marker bondelag deltok. 
 
Innspill til nedskalering av mjølkeproduksjon 
Marker bondelag har oversendt innspill til Østfold bondelag i forbindelse med nedskalering 
av mjølkeproduksjon. 
 
Lørdag i slusene 
I juli arrangerte vi lørdag i slusene sammen med bygdekvinnelagene i Marker og 
skogeierlaget. Vi serverte mat og hadde aktiviteter for barn og voksne. I tillegg var det 
populært at vi hadde dyr tilstede. Det var kyllinger, kalv og familien Østbye stilte opp med 

sauer. Arrangementet ble godt besøkt! Tusen takk til alle som bidro denne dagen        
 
Årsmøte i Østfold bondelag 
Marker og Aremark bondelag hadde et innlegg om soneinndelingssaken. 
 
Inspirasjonskveld om frukt, bær og grønt i Grenseland 24.september 
24. September arrangerte Marker bondelag sammen med Aremark bondelag, Guldkorn, 
Ressursparken Inspirasjonskveld for frukt, bær og grønt. Østfold har ekstremt mange 
muligheter. Følg drømmene dine, var rådet fra Live Svalastog Skinnes fra Nedre Skinnes 
Gård. En herlig presentasjon fra Lundeby gård i Råde og deres vei fra gårdens lange rabarbra 
historie. Kryssgården fra Vestfold med sin allsidige økologiske produksjon vakte 
engasjement. Askim Frukt - og Bærpresseri sin endring i tanker og handling til en bærekraftig 
bedrift som om setter for 60 mill. men samtidig legger vekt på fornyelse, at det skal være 
norsk og aller helst fra Østlandet og samarbeid med andre frukt - og bærbønder. Vold gård 
med sitt gulrotpakkeri og deres erfaringer vakte oppsikt. Spesielt markedstilgang og tanker 
rundt produksjon. 
 
Årsmøte i Marker Bygdeungdomslag (MBU) 
Thomas deltok som bondelagets representant. 



 



 


