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Utsendinger fra Vestfold Bondelag med stemmerett. Fra venstre Arne Martin Malerød, Anne-Helene 
Sommerstad Bruserud, Thorleif Müller, Karine Huseby, Silje Eckdahl, Hans Jørgen Olsen Røren og 
Anne Aasnes Andvik. Fra Vestfold møtte i tillegg Hans Edvard Torp som er leder i kornutvalget og 
styreleder i Landkreditt og Harald Lie som styreleder i Norske Landbrukstjenester. Elin Røed møtte 
som org sjef.

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

Forsidebilde: Øverst til v: Gode beredskapsdiskusjoner. Foto: Amund Kind. Øverst til høyre: Fra Åpen gård i  
Holmestrand 2019. Kuene på vei inn til melking. Nederst: Fra Bondelagets valgkamparrangement 2019: Debat-
ten gikk varmt.

TINE Medlemssenter 51 37 15 00 
medlem.tine.no

10  gode grunner til å være TINE-medlem
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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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Hilsen fra lederen

Dette har vært mitt femte år som leder i Vestfold Bondelag. 
Jeg merker at erfaring er godt å ha med seg. Fortsatt har jeg 
et godt styre med meg, og et meget veldrevet fylkeskontor! 
Rundt oss har vi myndigheter, partier og organisasjoner, som 
alle har betydning for landbrukets utvikling. Vi har tett og god 
dialog med dem alle. Vi har forskjellige roller, men samarbei-
der godt, til beste for Vestfold-bonden.

Regionreformen er iverksatt. Vestfold og Telemark er ett fylke 
nå. Det er godt å se at mange dyktige mennesker har fått roller 
i «det nye», som for eksempel i Fylkesmannens Landbruksav-
deling og i Fylkeskommunen.  Mange politiske partier og organisasjoner har slått seg sammen for 
å tilpasse seg det nye fylket.  Mitt ønske er at Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag slår seg 
sammen i 2021. Tidsplanen for dette, vedtas nå i mars på våre fylkesårsmøter. Jeg er overbevist om 
at ett felles fylkesstyre vil være den mest effektive måten å arbeide på! Fokuset fremover vil være 
at lokallaga skal oppleve minst like god oppfølging som før. Fylkeskontorene vil fortsatt ligge på 
Gjennestad og i Gvarv.

Den politiske situasjonen ble nylig endret. FRP gikk ut av regjeringen. Vi har dermed ikke en 
flertallsregjering lenger. Stortinget vil få mer makt og innflytelse. Det åpner opp for en mer spen-
nende politisk hverdag! KRF bidro til at denne regjeringen har en plattform, som tar hensyn til 
bærebjelkene i landbrukspolitikken. Norges Bondelag skal arbeide knallhardt for at politikerne ikke 
glemmer dette. 

Tollvernet er den aller viktigste forutsetningen for at vi har det landbruket, og den matindustrien 
vi faktisk har. I dag premieres den som kan selge en vare billig. Fremover må klima-avtrykk og 
bærekraft bli viktige elementer i tollvernet. Det er gledelig å se at flere og flere land implementerer 
elementer av dette i handelsavtaler. WTO sine regler gir et begrenset handlingsrom. Mitt håp er at 
WTO fremover vil makte å gjøre endringer som sikrer at bærekraftig matproduksjon blir vinneren. 

Min største takk går til lokallaga våre! Dere er dyktige og fremoverlente. Uten dere, ryggraden i 
Bondelaget, ville lite skjedd rundt omkring i Norges land! Takk til alle gode samarbeidspartnere, 
politikere og andre som påvirker utviklingen i landet vårt. Vi har våre roller, men vi ønsker alle å 
bidra til et bedre Norge! 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
   - død 19. april 2019, 91 år gammel

    
    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
 silje@eikgard.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:      Hans Jørgen Olsen Røren, Basbergv. 42, 
 3114 Tønsberg
 91 31 93 56 mobil
 jolser@online.no 

VBK-rep.:   Siv Sommerstad, Hoksrødveien 39 B, 3158 Andebu
 48 22 79 80 mobil
 siv.sommerstad@gmail.com

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

2.vara Inger Synøve Johnsen, Bispev. 1475, 3178 Våle
 90 54 76 22 mobil
 insyhe@hotmail.com

3.vara Svein Holmøy, Kåpeveien 266, 3174 Revetal
 91 37 61 27 mobil
 svein.holmoy@hotmail.com
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UTSENDINGER

Utsendinger til Norges Bondelags årsmøte 2018/2019
Anne Helene Sommerstad, Andebu
Arne Martin Malerød, Hedrum
Anne Aasnæs Andvik, Ramnes

Utsendinger til Norges Bondelags årsmøte 2019/20
Hans Jørgen Olsen Røren, Sem
Karine Huseby, Tjølling                                                        
Silje Eckdahl, Borre og Undrumsdal

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

Utsendinger til Vestfold Bygdekvinnelags årsmøte i 2020:
Karine Huseby, Tjølling
Silje Eckdahl, Borre og Undrumsdal
            
Utsendinger til Vestfold Bygdeungdomslags årsmøte i 2020:
Anne-Helene Sommerstad Bruserud, Andebu
Arne Martin Malerød, Hedrum

Landbruket er ei politisk næring og det meste av landbrukspolitikken er nasjonal. I februar 
fikk arbeidsutvalget i Vestfold Bondelag besøk av Vestfolds Stortingsrepresentanter.
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OPPNEVNINGER TIL REFERANSEGRUPPER / STYRER / RÅD:

Referansegruppe for grøntsektoren:
Leder: Karine Huseby, Tjølling/ Div grønnsaker og potet
  Siri Kvam-Andersen, Sem/ Kål, potet og bringebær
  Tom Christensen, Slagen/ Jordbær, moreller og plommer
  Harald Inge Sand, Strømm/ Epler
  Olav Brataas, Slagen/ Løk, GPS og reg.leder Gartnerhallen
  Hans Kristian Berge, Tjølling/ Salat veksthus
  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
  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
  Silja Valand, NLR Viken (konsultativ)
  Jon Randby, FMLA (konsultativ)
  Sekretær Kåre Larsen

Referansegruppe for husdyr:
Leder: Arne Martin Malerød, Kvelde/styremedl VB
  Thomas Pettersen, Lardal/ Tyr Vestfold
  Lars Bjarne Linneflaatten, Skoppum/ Vestfold Sau og Geit
  Hans Harald Kirkevold, Ramnes/ Norsvin
  Anne-Helene S. Bruserud, Andebu/ Vestfold Landbrukstjenester 
  Hans Kristian Teien, Sande/ Melk (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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Verveutvalget:
Anne-Helene Sommerstad Bruserud, Andebu
Svein Holmøy, Ramnes
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 2020:
Knut Olav Omholt, Lardal

Valgnemnd:
Leder:  Elisabeth Irgens Hokstad, Tjølling 
Nestleder: Hans Martin Gran, Sande og Strømm 
Medl:  Hans Edvard Torp, Våle, Kari Lise Joarsdatter Breivik, Stokke og 
   Nils Henry Haugen, Sandar
  
Diverse:
Leder, nestleder og ansatte har vært engasjert i flere utvalg og prosjekter
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Ansatte på kontoret pr. 31.12.2019

   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. Landbrukets organisasjoner på Grønt Fagsenter er:
 Vestfold Bondelag
 Norsk Landbruksrådgiving Viken
 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells 
 Grønn Partner AS
 Vestfold Landbrukstjenester SA
 Pilar 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/rådgivningstjenestene tilknyttet Grønt Fagsenter på Gjennestadtunet.  

Det er fast tradisjon at nye lokallagsledere får Bondelagsnek-pin. Her har f.v Anders Lø-
verød (Ramnes Bondelag), Birgitte Ringdal Brekke (Sandar Bondelag) og Karsten Berg 
(Borre og Undrumsdal Bondelag) fått hver sin bondelagsnek-pin av fylkesleder Thorleif 
Müller under Ledermøtet 2019.
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Ansatte har deltatt på mange seminarer/kurs/møter på og utenfor kontoret i løpet av året. 
Kontoret har dessuten sekretariatsoppgaver for andre organisasjoner som har medført en 
del møter. Oppgavene ses i sammenheng med Bondelagets arbeid og mål. 

Norges Bondelag har opprettet fagteam og vært engasjert i prosjekter hvor kontorets an-
satte har deltatt, f.eks fagteam Matjord, 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 drift av den populære landbruksportal www.gront-
fagsenter.no (se egen omtale under prosjekt om omlegging i 2019) og egen organisasjons-
hjemmeside knyttet til bondelagets hjemmeside 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
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Årsmøtet ble avholdt 13.mars 2019 på Gjennestad Gartnerskole i Stokke. Leder Thorleif 
Müller ønsket årsmøtedelegater, gjester og æresmedlem Vidar P. Andresen velkommen. 
Møteleder var Knut Olav Omholt.

Vinner av EMIL-prisen 2019 ble Ingunn og Georg Skjeggestad som eier og driver Ram-
nes Søndre Besøksgård og gårdsbutikk.

Fylkesleder Thorleif Müller startet Leders tale med å peke på de velfungerende lokal-
lagene vi har i Vestfold. – Lokallagenes bidrag, innspill og kommentarer, er viktige. Dere 
påvirker hva vi skal jobbe med, og hva vi skal mene og uttale i forskjellige sammenhenger! 
Det finnes også utrolig mange flinke bønder i fylket vårt, med et bredt spekter av produk-
sjoner. Det gjør meg faktisk ganske ydmyk. Han skrøt av hvordan bønder og landbruks-
myndighetene hadde jobbet og samarbeidet for å komme seg gjennom et tøft og tørt 2018. 
Müller omtalte videre den forestående regionreformen og hvordan Bondelagene i Vestfold 
og Telemark må tilpasse seg dette. -Dette vil berike oss og skal gå bra! Om de forestående 
jordbruksforhandlinger trakk han fram viktigheten av å legge til rette for økt kornproduk-
sjon. Kommentert ble også andre saker Bondelaget har jobbet med det siste året og vil 
jobbe med i året som kommer; Åpen Gård, medlemsverving, næringsutvikling, arbeid med 
internasjonale handelsavtaler, markedssituasjonen og jordvern, den politiske situasjonen 
og politikerkontakt og godt samarbeid med Landbruksmyndighetene i Vestfold. Vestfold 
Bygdeungdomslag og Landsstevnet 2019 ble også nevnt spesielt.

Årsmøtet i Vestfold Bondelag hadde besøk av Anne Zondag, samfunnsanalytiker i 
MatPrat, Tom Roterud, KSL-sjef i MatMerk og Birte Usland, styremedlem i Norges 
Bondelag. Anne Zondag snakket om tilliten til norsk kjøtt, utviklingstrekk og lovte at 
MatPrat fortsatt skal hjelpe bonden og norsk landbruk med å skape fortsatt god tillit hos 
forbruker. Tom Roterud snakket om Nyt Norge-merket og at både merket og «den norske 
bonden» har stor tillit hos folket. Han pekte på hvor viktig det er å kommunisere på de 
rette kanalene. Birte Usland snakket om veien fram mot jordbruksforhandlingene med en 
flertallsregjering.

Nestleder Silje Eckdahl orienterte i en egen sak om regionreformen og hvor saken om 
sammenslåing står i Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag. Hun la fram et forslag til 
resolusjon på vegne av styret. 

Årets lokallag ble Stokke Bondelag.

Årsmeldingen 2018 ble ansett gjennomgått i Leders tale og ble vedtatt.

Org.sjef Elin Røed gikk først igjennom regnskap 2018, deretter styrets forslag til budsjett 
for 2019. Både regnskap og budsjett ble vedtatt slik det var foreslått.

III. Årsmøtet 2019



15

Leders tale, resolusjonen og innleggene fra Zondag, Roterud og Usland ble fulgt av en 
engasjert generaldebatt med innspill fra årsmøtet.

Årets lokallag ble Stokke Bondelag, her representert ved leder Bjørn Dybo Breivik, Ane 
Hjetland Holt og Per Martin Lea og flankert av Anne-Helene S Bruserud og Elin Røed. De 
mottok velfortjent applaus fra årsmøtet.
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Arbeidsplan for 2019/2020 ble godkjent.

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

Valg ble gjennomført i henhold til innstillingen. De som var på valg, leder Thorleif Müller, 
nestleder Silje Eckdahl og styremedlem Karine Huseby ble alle gjenvalgt. Hans Jørgen 
Olsen Røren, Inger Synøve Johnsen og Svein Holmøy ble valgt som varamedlemmer. 

Det var mange gjester som kom med hilsninger underveis.

Her er det nyvalgte styret, f.v Silje Eckdahl, Karine Huseby, Jon Olav Svartdal (VBU), 
Inger Synøve Johnsen (2.vara), Hans Jørgen Olsen Røren (1.vara), Anne-Helene S. Bruse-
rud og Thorleif Müller. Arne Martin Malerød og Svein Holmøy var forhindret fra å delta.
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Det har vært avholdt 9 styremøter i arbeidsåret. Blant sakene som er behandlet nevnes:

Uttalelse foran jordbruksforhandlingene 2019 fra Vestfold bondelag
Styret drøftet saken i møtet 5. mars med bakgrunn i uttalelser fra lokale bondelag, referanse-
gruppene grønt, husdyr og korn, samt innspill fra enkelte samarbeidspartnere
De viktigste innspillene var knyttet til
• Inntektsutvikling - kronemessig bedre inntektsutvikling enn andre grupper
• Markedsbalansering - Overproduksjon, eller bekymring for overproduksjon, kom-

binert med et krympende hjemmemarked, skaper stor bekymring. Å ha et marked i 
balanse er viktig for bondens økonomi – men er også avgjørende for tilliten til jord-
brukspolitikken. Vi må ikke gi investeringsmidler til kapasitetsutvidelse der det er 
overproduksjon. Det er samtidig viktig å opprettholde økonomien i eksisterende bruk.

• Korn - Lønnsomhet i kornproduksjonen er nøkkelen for å kunne utnytte alle arealer 
og øke matproduksjonen på norske ressurser. Bedret kornøkonomi er også det viktig-
ste virkemiddelet for at ikke gras skal fortrenge korn!  Det ble her vist til økt kornpris 
selv om det ikke kompenseres fullt ut med prisnedskriving, jordstykketillegg for å 
sikre drift av mindre teiger, investeringsmidler (IBU) til nyinvestering/oppgradering 
av korntørker og lager, øke RMP-midlene til avrenningstiltak i områder som får større 
andel areal i høye erosjonsklasser ifm oppdaterte erosjonsklassekart, beholde grøfte-
tilskuddet, FoU-midler til utvikling av kornsorter med avlingspotesial og egenskaper 
som er tilpasset endrede klimatiske forhold, utvikle fôrkornsorter med høyere protein-
verdi og økt arealtilskudd dersom kostnadsveksten ikke dekkes av økt målpris. 

• Grønt – Utrede mulige forbedringer av importvernet for grønt 
• Prioriterte tilskudd - Det må satses på landbruk og matindustri i det grønne skiftet, 

vi kan ikke akseptere kutt i budsjettoverføringene og vi prioriterte følgende tilskudd: 
Tilskudd til avløser ved ferie og fritid, Tilskudd til avløser ved sykdom og fødsel, Jord-
stykketillegg for å sikre drift av mindre skifter og Investeringsmidler til reinvestering, 
ombygging, klima- og miljøtiltak, klimatilpasning 

• Innføre et klima-, miljø- og investeringsfond m/skattefordeler - Vestfold Bondelag 
har i flere år spilt inn detaljerte forslag om fond. Norges Bondelag har jobbet godt med 
dette og vi støtter innspillet til statsbudsjettet 2019 om skattefordel på klimatiltak. Selv 
om forslaget om fond har blitt avvist mange ganger, mener Vestfold Bondelag at dette 
bør gjentas.

Andre uttalelser og saker som har vært til behandling:
• Ny regjering og regjeringsplattform
• Nytt regionalt miljøprogram (RMP), nasjonal instruks og regionale RMP-forskrift for 

Vestfold og Telemark
• Prioritering av IBU-midler
• Forbud mot nydyrking av myr
• Nytt dyrevelferdsprogram
• Vestfold Bondelags medieplan

IV. Fra saksbehandlingen
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• Høring på endring i konsesjonsgrenser for svin (engangspurker)
• Planlegging og gjennomføring av inspirasjonskurs på Landbrukshelga 2019
• Innspill til valgnemnda i Norges Bondelag
• Sakspapirer (årsmelding, regnskap, budsjett, arbeidsplan og program) for årsmøtet i VB
• Kampanje, aksjonsberedskap og oppnevning av aksjonsgruppe ifm jordbruksoppgjøret
• Gjennomgang av Norges Bondelags medlemsundersøkelse
• Jordbrukets klimadokument og gjennomgang av klimaavtalen med regjeringen
• Konsesjonssaker hos Treschow-Fritzøe og Semb Hovedgård
• Regionreformen og organisering av Bondelagets fylkeslag, samt resolusjon på fylkesårsmøtet
• Satser og rutiner for aktive lokallagsmidler
• 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
• Prosjekt Ny landbruksportal for Vestfold og Telemark
• Gjennomgang av Statens tilbud i jordbruksforhandlingene og reviderte aksjonsplaner 

og senere gjennomgang av inngått jordbruksavtale.
• Samarbeid med Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB)
• Høring av planprogram og hovedutfordringer for regional vannforvaltningsplan for 

vannregion Vest-Viken 2022-2027
• Forberedelser til innspill på årsmøtet i Norges Bondelag
• RMP-tilskuddet til soner for pollinerende insekter
• Film om svin på NRK Brennpunkt
• Plastrester i biogjødsel fra Greve Biogass
• Organisasjonsprosessen i Vestfold og Telemark etter vedtak på Bondetinget 
• Forberede og gjennomføre valgkamparrangement for Vestfold og Telemark 28. august
• Innspill til utvalg i Norges Bondelag
• Møte med Mattilsynet og rutiner rundt tilsyn
• Nedskalering av norsk melkeproduksjon
• Deltakelse og representasjon på Åpen Gård i Vestfold.
• Medlemsstatus og vervearbeid
• Representasjon og budskap på årsmøter i lokallagene.
• Innlemming av prioriterte saker hos Norges Bondelag i VBs arbeidsplan
• Lansering av ny Grønt Fagsenter Landbruksportal
• Planlegging, gjennomføring og evaluering av styretur til Oslo 6.-7.november
• Planlegging, gjennomføring og evaluering av Ledermøtet 2019
• Oppfølging av lokale årsmøter 
• Ekstraordinært årsmøte i SNS Vestfold
• Endringer i ansettelsesforhold til Elisabeth Larsen
• Sammenslåing til Vestfold og Telemark Bondelag: anbefaling av tidspunkt og instruks 

for valgnemnda
• Arbeid for tilgang på plantevernmidler
• Prosjektet Klimarobust kornproduksjon
• Klimaplan for Vestfold Bondelag 2019/20
• Innspill til fylkeskommunen angående jordbruksforhandlingene 2020 
• Oppfølging av møter i referansegruppene
• Status prosjekter i Vestfold Bondelag
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Vestfold Bondelag har hatt følgende prosjekter gående i 2019:

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 2019 gjennomført mange tiltak; infoarbeid, grunnkurs i korndyrking. Det er arran-
gert flere temadager enn i prosjektplanen, både regionale og lokale, pga stor interesse og 
godt oppmøte, kurs på Landbrukshelga, markvandringer, deltakelse på Åpen Gård, studie-
tur til Korn 2019 og div representasjon. Avlingskampen måtte gjøres om til et forsøk pga 
dårlig overlevelse men ga noen interessante resultat som ble presentert i egen markvand-
ring. Prosjektet skal vare fram mot 2021.

Solstrøm fra gårdsbruk i Vestfold fase II – erfaringer og dokumentasjon 
fra referanseanlegg
I 2018 og 2019 har Vestfold Bondelag gjennomført fase II av prosjektet «Solstrøm fra 
gårdsbruk i Vestfold». Dette er gjort i samarbeid med Vestfold klima- og energiforum. Vi 
har funnet fram til fem gårdsbruk som hadde investert eller ville investere i solcelleanlegg 
på egen gård. Det ble inngått avtaler med disse, og prosjektleder Simen Bergan har fulgt 
bøndene i de ulike fasene av investeringen. På alle referanseanleggene er det vurdert kost-
nad og nytte med å i tillegg investere i batterikapasitet for å forskyve forbruket i forhold 
til produksjonen. Erfaringene fra disse anleggene, både praktisk og økonomisk, vil være 
til stor nytte for bønder eller andre små og mellomstore bedrifter som vurderer å investere 
i solcelleanlegg.

Vestfold Fylkeskommune har bevilget prosjektmidler, og dette har vært utløsende for 
gjennomføringen. I tillegg ser vi at fire av de fem referansebøndene har fått støtte til in-

V. Prosjektarbeid
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vesteringen fra Fylkeskommunens klimamidler. Med dagens lønnsomhet har dette vært 
avgjørende.

Vestfold Bondelag vil takke de fem bøndene som har deltatt i prosjektet. De har vært vil-
lige til å dele sine opplysninger om forbruk og økonomi, samt delt sine erfaringer på godt 
og vondt. Det er nettopp slik åpenhet som gjør at ny teknologi og nye løsninger kan spre 
seg raskt i næringa.

Prosjektrapporten blir ferdigstilt i januar 2020, og resultatene av prosjektet vil bli presen-
tert på årsmøtet til Vestfold Bondelag i 2020.

Grønn Partner AS har hatt følgende prosjekt i 2019:

Grønt Fagsenter - landbruksportal for Vestfold og Telemark – del 1 og 2
Landbruksportalen Grønt Fagsenter er en nettside som ble lansert i 2001. Den har vært ret-
tet mot bønder i Vestfold, uavhengig av medlemskap og organisasjonstilknytning. Nettsida 
regnes som den viktigste informasjonskanalen ut til vestfoldlandbruket og er godt kjent i 
næringa, med omtrent 1000 unike besøkende hver uke, nyheter hver dag og en mye brukt 
aktivitetskalender. 

Leverandøren (Duett) som drifter publiseringsverktøyet (Columbiweb) signaliserte i ja-
nuar 2019 at de ikke satser videre på verktøyet og at vi måtte flytte portalen til ny plattform 
før nyttår.

Siden dette sammenfalt med at Vestfold og Telemark fylker skulle slås sammen, og både 
fylkeslagene i Bondelaget og andre landbruksorganisasjoner dermed ser på sin organi-
sasjonsstruktur, og at regionreformen uansett vil føre til tettere samarbeid i Vestfold og 
Telemark landbruket var det naturlig å se på om portalen burde utvides til å gjelde hele 
det nye fylket.

I fase 1 av prosjekt Ny landbruksportal for Vestfold og Telemark var målet opprinnelig at 
vi skulle få laget en strategi for en ny felles landbruksportal, som grunnlag for å avklare 
om landbruksportalen Grønt Fagsenter skal utvides til å dekke hele det nye fylket. Møter 
med og tilbakemeldinger fra landbruksorganisasjonene, samt svarene fra en brukerunder-
søkelse som er gjennomført, gjorde oss trygge på at landbruksportalen Grønt Fagsenter 
kan utvides til å gjelde begge fylkene. 

Prosjektets fase 2 hadde derfor som hovedmål å utforme en ny felles landbruksportal som 
skal være interessant å bruke for alle bønder i Vestfold og Telemark, samt nyttig for ak-
tørene i landbruket å bruke for å dele info og kunnskap. Håpet er at den nye portalen skal 
kunne gi geitebonden i Vinje, grønnsaksprodusenten i Brunlanes, eplebonden i Gvarv og 
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•  120 HK – 502 Nm
•  Dyna 4 – kløtsjfritt vendegir
•  100 l min hydraulikkpumpe
•  540/540E/1000 omdr. PTO
•  Tre spoleventiler
•  Bakrutepusser
•  AC og luftsete
•  DAB+ radio
•  Komplett frontlaster Q3S
•  Hjulsett 540/65R38 & 440/65R28

MF 5712 S

Eiksenteret 
Stokke
Melsomvikveien 7, 
3160 Stokke
Tlf. 40 00 79 88

Eiksenteret 
Porsgrunn
Bjørndalsjordet 1,
3919 Porsgrunn
Tlf. 40 00 79 88

HOS EIKSENTERET VESTFOLD OG TELEMARK

GJØR ET 
KNALLKJØP!

•  95 HK – 355 Nm
•  Kløtsjfritt vendegir
•  Elektronisk trepunktsregulering
•  Bakrutepusser
•  AC
•  DAB+ radio
•  Komplett frontlaster Quicke X3S
•  Hjulsett 540/65R34 & 440/65R24

MF 4709 Global
DEFINISJONEN AV TIDSMESSIG INGENIØRKUNST

510.000,-
Pris levert Eiksenteret. eks. mva

690.000,-
Pris levert Eiksenteret. eks. mva
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kornbonden i Slagen bedre innsikt i hverandres hverdag. Nevnte møter med landbruksor-
ganisasjonene, brukerundersøkelse, samt nøye gjennomgang av statistikk av dagens bruk 
(Google Analytics) ga oss en klar formening om hva en ny felles portal burde inneholde. 

I fase 2 gjennomførte vi derfor følgende tiltak: 
• Utarbeiding av ny logo og grafisk uttrykk for ny portal 
• Oppbygging av sidemaler, innhold og arkiv, 
• Teknisk implementering av nytt og gammelt innhold, 
• Lansering og informasjon ut til våre brukere.

Portalen i ny form og farge var på lufta 2. desember. Det er Amund Kind som har vært 
prosjektleder og Folkebadet som har stått for teknisk gjennomføring og faglig bistand.

Deltagelse i andre prosjekter:

Klimarobust kornproduksjon
Vi må spille mer på lag med jorda framover om vi skal få til et mer klimarobust land-
bruk, som fremdeles produserer nok mat. Dette er hovedkonklusjonen i et forprosjekt som 
satte søkelyset på hvordan vi kan få til en mer klimarobust kornproduksjon i Vestfold og 
Telemark. Vi må også skaffe oss bedre og sikrere prognoser for klimaet vi har i vente. 
Prosjektet har vært kjørt av Telemarkforskning.  Vestfold Bondelag har vært representert i 
referansegruppa med Svein Holmøy

Ring 72 50 50 50 for reservedeler og 
teknisk support på landbruksmaskiner.

Det fi nnes ei tid når tida 
ikke alltid strekker til.
Vi er klare til innsats.



25

Noen glimt fra arbeidsåret til Vestfold Bondelag:

Fakkeltog mot regjeringens rovdyrpolitikk 08.01.19
Over 100 vestfoldinger satte seg på bussene og deltok i fakkeltoget med tusenvis av andre 
mot regjeringens trenering av å følge opp rovdyrforliket. 

Deltakelse på Partnerskapskonferansen 17.-18.01.19
Thorleif Müller og Silje Eckdahl deltok for Vestfold Bondelag på Partnerskapskonferansen 
2019.

Besøk av ny landbruksdirektør og assisterende landbruksdirektør 22.01.19
Ny landbruksdirektør, Helge Nymoen, og hans assisterende, Marita Bruun besøkte Vest-
fold Bondelag på Grønt Fagsenter.

Møte med FMLA ang tilskuddsrapporter og prioriteringer videre 23.01.19
Partnerskapet møttes for å diskutere tilskuddsordningene knyttet til IBU (Innovasjon Nor-
ge), UT (fylkesmannen) og RK (fylkeskommunen)

Landbrukshelga 2019 i Langesund 26.-27. januar 2019 
Rundt 150 deltakere med smått og stort hadde meldt seg på Landbrukshelga 2019, som 
åpnet med et interessant foredrag av Yngve Ekern, kjent bl.a. fra Aftenposten. Siden vi fra 

VI. Organisasjonsarbeidet

Glimt fra Landbrukshelga 2019.
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årsskiftet 2019/2020 blir et felles fylke, ønsket vi å vise litt av mangfoldet av landbruket i 
Vestfold og Telemark.; Hege Gonsholt fortalte fra sin drift med geit i Tinn, og Hans Kris-
tian Berge fortalte om sin grønnsakproduksjon i Tjølling.

Etter lunsj var det en bolk med parallelle sesjoner med 4 ulike tema, noe som ble svært 
godt mottatt, før deltakerne fordelte seg på helgas hovedkurs.  De kunne velge mellom In-
spirasjonskurs for tillitsvalgte, Eierskiftekurs, Kurs for storfêbønder, Kurs for kornbønder, 
KSL-kurs og Hva skal jeg bruke gården min til?

Møte med vestfoldbenken på Stortinget 08.02.19
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 februar 
fikk arbeidsutvalget i Vestfold Bondelag møte Vestfolds representanter på Stortinget. 

Husdyrmøte 12.02.19
Amfiet på Gjennestad var helt fullt med husdyrbønder som ville høre om hva som skjer 
med salget av kjøtt i Norge når det er så stort fokus på redusert kjøttforbruk. Etter tre 
gode innledninger var det mange spørsmål og meninger fra salen. Tine, Nortura, Norsvin, 
Tyr, Vestfold Sau/Geit og Bondelaget arrangere dette møtet sammen. Innledere var Harald 
Bjerknes, konserndirektør i Nortura, Christian Anton Smedshaug, AgriAnalyse og Magnus 
Johnsen, kjøttprodusent i Re. 

Korndagen 04.03.19
Den tradisjonelle korndagen ble i år avholdt på Gjennestad Gartnerskole. Rundt 80 delta-
kere fikk med seg et rikholdig program med mange interessante tema; såkornsituasjonen, 
forslag til ny RMP for Vestfold og Telemark, og om dyrking av høstkorn.

Konsesjonssak Fritzøe Skoger
Treschow-Fritzøe AS har søkt om konsesjon på skogeiendommen Fritzøe Skoger som eies 
av Michael Stang Treschow. Siljan kommune har gitt konsesjon. Bondelaget mener dette 
vil undergrave konsesjonsloven og skape presedens. Selv om det settes vilkår, vil salg av 
aksjer i et AS aldri utløse ny konsesjonsbehandling. Bondelaget ønsker å sikre privat og 
lokalt eierskap til landbrukseiendommer. Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag har 
hatt møter med Treschow-Fritzøe AS og Fylkesmannen, og vi har klaget saken inn til 
Fylkesmannen.

Årsmøte i Vestfold Bondelag 13.03.19
Egen omtale i årsmeldinga

Vestfold Bondelags aksjonsgruppe 22.03.19
Elin Røed og Silje Eckdahl samlet oppnevnte aksjonsgruppe med lokallagsrepresentantene 
Jon Olav Svartdal (Vestfold Bygdeungdomslag), Petter Åsberg Kjennerud (Hof Bondelag), 
Thomas Pettersen (Lardal Bondelag), Henrik Jebsen Holm (Sande og Strømm Landbruks-
lag) og Christian N. Apeness (Borre og Undrumsdal Bondelag).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.
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Møter om ny RMP 
Det ble i vinter og vår jobbet mye med ny nasjonal instruks for regionale miljøprogram 
(RMP) -midlene og ny regional RMP-forskrift med tilhørende satser for RMP-tilskuddene 
for Vestfold og Telemark. Amund Kind deltok i «RMP-gruppa» for Vestfold Bondelag. 

Møte med regnskapskontorene 19.03.19 og 18.09
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 Elise Midling-Hansen, advokat hos Norges Bondelag på besøk og orienterte 
hvordan ordningen med sykepenger fungerer for bøndene.

Årskonferanse NHO Vestfold og Telemark 19.03.19
Thorleif Müller og Silje Eckdahl representerte Vestfold Bondelag under årskonferansen 
2019 for NHO Vestfold og Telemark

Møte med Melsom vgs 29.03.19
Silje Eckdahl og Elin Røed hadde møte med Melsom vgs om landbruksutdanning og vok-
senagronomen. 

Vårkampanjen ble lagt til Beredskapsdagen på Bakkenteigen 11.04.19.
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Besøk og omvisning for Fylkesmannens landbruksavdeling på Grønt Fagsenter 
03.05.19
Det er av stor verdi at vi har et godt samarbeidsforhold med landbruksavdelingen hos Fyl-
kesmannen. I og med at Fylkesmannens landbruksavdeling i Vestfold og Telemark slo seg 
sammen fra nyttår inviterte vi de ansatte der til besøk og omvisning hos Vestfold Bondelag 
på Grønt Fagsenter. 

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: Hedrum Bon-
delag feiret sitt 150 årsjubileum, Hof Bondelag og Botne og Hillestad Bondelag har hatt 
felles sosial markvandring, Sandar Bondelag arrangerte pizzakveld med besøk av bonde 
fra New Zealand, Kjose har hatt sommeravslutning med båttur ut til et gårdsbruk på Bjørn-
øya i Farris. 

Årets jordbruksoppgjør

Overlevering av jordbrukets krav 29.04.19
Jordbruket krevde kronemessig lik utvikling som andre grupper pluss kr 11000 pr årsverk 
til reduksjon av inntektsgap (ramme på 1920 mill). 

Statens tilbud ble lagt fram – møte med lokallag 07.05.19
Statens tilbud hadde en ramme på 1 mrd, der 641 millioner tas over budsjett.  Dette ville 
gitt mulighet til en inntektsvekst på kr 16 400 pr årsverk. Andre grupper var venta en lønns-
økning på kr 20 000. Vestfold Bondelag samlet lokallagene på kvelden for orientering, 
tilbakemeldinger og gjennomgang av mulige aksjonsplaner.

Avtale med staten 16.05.19
Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ble enige med staten om en jord-
bruksavtale for 2019.- Jeg er fornøyd med at det kom til en avtale og at forhandlingsutval-
get har oppnådd en mulighet for noe reduksjon av inntektsavstanden mellom jordbruket og 
andre grupper, var kommentaren fra Thorleif Müller. Reduksjonen er liten, men prinsipielt 
viktig. Det er første gang siden 2013 at vi har oppnådd mer enn kronemessig lik utvikling 
som andre grupper. Ramma ble på 1240 millioner kroner, med bl.a innovasjons- og vekst-
program på frukt og grønt, skattelette gjennom økt jordbruksfradrag, ordningene styrkes 
til fordel for små og mellomstore bruk, styrking av velferdsordningene, styrke klima- og 
miljøvirkemidlene og økt prisnedskriving og pris på korn.
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Forsikringsleverandør:

Bondelagsforsikring.no  |  22 05 46 00

Flytt forsikringene 
dine til oss, og se 
hva du kan spare.

Har du tenkt på hva som vil skje med økonomien og gården din om du skulle bli syk 
eller skadet? Som medlem i Norges Bondelag får du en av markedets beste priser på 
dine personforsikringer. Kontakt oss for en gjennomgang av dine forsikringsbehov.
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Møte med landbruks- og matministeren om grønt og gartnerutdanning 20.05.19
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad besøkte Vestfold for å se nærmere på vår inno-
vative grøntproduksjon og å diskutere gartnerutdanningen med næringa. Thorleif Müller 
og Amund Kind deltok.

Medlemsmøte om jordbruksforhandlingene i Bø 28.05.19
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 06.-07.06.19
Bondetinget 2019 var lagt til Lillehammer. Utsendingene fra Vestfold var aktive både med 
innlegg og replikker. Viktige saker som lærlingeordning i landbruket (2+2), levende mat-
jord og behovet for grovfôrproduksjon og beitedyr også i sone 1 var tema vestfoldingene 
tok opp.

Bollestad tråkker nesten i salaten.
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Husk å benytte deg 
av fordelene dine

Som medlem av Norges Bondelag får du  
gode rabatter hos oss: 

• 20 % på alle private forsikringer
• 28 % på reiseforsikring
• 28 % på innboforsikring
• 36 % på privat bilforsikring  

(gjelder medlemmer 16–30 år)
• opptil 27 % på driftsforsikringer; totalt 40 %  

ved god risikoscore
• opptil 27 % på forsikring av  

næringsprodukter tilknyttet gården

Du får også god pris på 
pensjonsordninger. 

Kontakt oss på telefon  
915 03100 eller les mer på  
gjensidige.no/bondelaget
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Organisasjonsprosessen i Vestfold og Telemark etter vedtaket på Bondetinget om 
sammenslåing senest innen 1. april 2022
Fylkesstyret vedtok på felles styremøte med Telemark Bondelag 11.06. å ta vedtaket i 
Norges Bondelag til etterretning og være med på å gjennomføre organisasjonsendringene 
på en god måte for våre medlemmer og lokallag. For å forberede videre arbeid mot en sam-
menslåing opprettet de et utvalg/komite som kalles felles arbeidsgruppe som består av AU 
i begge fylker + Trude Flatland, med Erik Dahl som 1. vara og Mikkel Aandraa som 2.vara 
fra Telemark og Anne-Helene Sommerstad Bruserud, med Arne Martin Malerød som vara 
fra Vestfold. Den felles arbeidsgruppa har hatt flere møter for å forberede alle saker som 
angår sammenslåing. Gruppa er rådgivende for fylkesstyrene. Det har dessuten gjennom 
året vært arrangert samarbeidsmøter mellom fylkeskontorene på Gjennestad og Gvarv.

Møte med lokallaga om svine-film 13.06.19
I forkant av at NRK Brennpunkt skulle sende en «undercover»-film om svin ble det ar-
rangert et informasjonsmøte med lokallaga og Norsvin.

NBUs årsmøte og Landsstevne i Hof 15.-21.07.19
Vestfold Bygdeungdomslag var vertskap for NBUs årsmøte og Landsstevnet 2019. Det ble 
arrangert i Hof. De lokale bondelagene bistod med vaktmannskap.

Møte om nedskalering av melkeproduksjonen i Norge 06.08.19
Over 60 møtte opp på Melsom vgs for å være med på å diskutere hvordan vi skal nedska-
lere norsk melkeproduksjon. På grunn av bortfall av Jarlsberg-eksporten, og økt import, er 
dette nødvendig og vil ha store økonomiske konsekvenser for melkeprodusentene. Vest-
fold Bondelag og produsentlaget i TINE inviterte til dette møtet for å høre hva melkebøn-
dene mener. Mange møtte opp, også fra Telemark.

Åpen Gård 2019
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 10 Åpen Gård. 
Følgende lokallag arrangerte: Ramnes, Andebu, Borre og Undrumsdal, Hof, Lardal, Våle, 
Stokke, Botne og Hillestad, Nøtterøy og Tjøme, Sande og Strømm. 

Til sammen rundt 10000 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.

Valgkamparrangement på Nortura 28.08.19
Tradisjonen tro samlet vi fylkespolitikere i Vestfold og Telemark til valgkamparrangement 
på Nortura sitt anlegg i Tønsberg. Programmet for dagen inneholdt omvisning fra nyslaktet 
gris til ferdig grillpølse, konkurranse der politikerne ble testet i grisens anatomi og til slutt 
landbrukspolitisk debatt med listetoppene. Arrangementet var i samarbeid med Telemark 
Bondelag.
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Lokallagssamling 23.09.19
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 Drammen/Oslo 6.-7.11.19
Felles styretur med styrene i Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag. Startet med delta-
kelse på Årssamling Landbruksrådet Øst, før vi hadde styremøter i Oslo og sosialt samvær. 
Dag 2 besøkte vi Norges Bondelag og fikk god innføring i aktuelle tema. 

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

Ledermøte på Lampeland Hotell, 15.-16.11.19
50 tillitsvalgte og gjester samlet seg på Lampeland Hotell da Vestfold Bondelag arrangerte 
sitt Ledermøtet 2019. Vi fikk bli bedre kjent med landbruksdirektør Helge Nymoen og 
generalsekretær Sigrid Hjørnegård. Vi fikk også nyttig innføring i Mentorordningen v/ 
Knut Olav Omholt og hvilke tjenester avdeling for Regnskap og juridisk service tilbyr v/ 
bondelagsadvokat Erlend Stabell Daling. De lokale tillitsvalgte var som alltid aktive og 
flinke til å benytte pauser og innlagt gruppearbeid til nyttig erfaringsutveksling.

Skattekurs 12.-13.11.19
Vestfold Bondelag arrangerte årets Skattekurs på Quality Skjærgården Hotel, Langesund. 
85 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-

Debatten gikk varmt under Bondelagets valgkamparrangement 2019. Panelet bestod av 
f.v: Sven Tore Løkslid (AP), Terje Riis-Johansen (Sp), Gunn Marit Helgesen (H), Trine 
Jørgensen Dahl (V), Ådne Naper (SV), Hans Edvard Askjer (KrF), Frode Hestnes (Frp), 
Harald Moskvil (MDG) og Tobias Drevland Lund (Rødt).
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vice (RJS) i Norges Bondelag som hadde ansvar for det faglige innholdet og stilte med 
mange gode foredragsholdere.

Stormøte om vekst, innovasjon og kritisk plantevernsituasjon i grønt 06.12.19
Regjeringen og næringa jobber med vekst og innovasjon for grønt, potet, frukt og bær. 
Mangel på plantevernmidler kan derimot forårsake krise for potetproduksjon og nærings-
middelindustri. 70 personer møtte opp da Findus, NLR og bondelagene i Vestfold, Tele-
mark og Buskerud inviterte til grøntmøte om vekst, innovasjon og kritisk plantevernsi-
tuasjon på Gjennestad vgs. Potet ble brukt som eksempel, men situasjonen er lik i hele 
grøntnæringa. Konklusjonen var klar; her må det settes iverk tiltak både på kort og lengre 
sikt.

Førjulslunsj for pensjonister og æresmedlemmer 16.12.19
Tradisjonen tro inviterte Vestfold Bondelag sitt æresmedlem og pensjonistene til før-
julslunsj på Grønt Fagsenter. Og som vanlig ble det gode diskusjoner om vestfoldland-
bruket! 
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VII.  Medlemsoversikt og lokallag

 Antall Antall 
Lokallag        pr. 31.12.18       pr. 31.12.19 Innmeldt Utmeldt

Borre og Undrumsdal Bondelag 192 191 6 7
Botne Og Hillestad Bondelag 158 156 9 11
Sem Bondelag 277 263 6 20
Sandar Bondelag 234 222 7 19
Tjølling Bondelag 179 176 3 6
Brunlanes Landbrukslag 124 122 4 6
Kjose Bondelag 30 29 0 1
Hedrum Bondelag 210 208 10 12
Sande og Strømm Landbrukslag 336 326 8 18
Hof Bondelag 138 137 4 5
Våle Bondelag 229 228 7 8
Ramnes Bondelag 177 175 6 8
Fon Bondelag 82 81 1 2
Vivestad Bondelag 32 31 0 1
Andebu Bondelag 232 228 5 9
Stokke Bondelag 298 297 11 12
Nøtterøy/Tjøme Landbrukslag 108 107 8 9
Lardal Bondelag 163 155 0 8
Direkte Medlem Av Fylkeslaget 2 2 0 0

Totalt 3201 3134 95 162



37

Oversikt over tillitsvalgte
Ledere/kontaktpersoner i lokale bondelag 2019/2020

Andebu Bjarne Sommerstad 91581643   
  bjarne@byggbs.no  
Borre og Undrumsdal Karsten Berg  45489858
  karstenberg80@hotmail.com 
  borrebondelag@gmail.com 
Botne og Hillestad Jan Egil Sølvernes 90697503
  je.solvernes@online.no 
                                                                botneoghillestad.bondelag@hotmail.com 
Brunlanes Per Halvor Kaja Mostad 90847128
  perhalvor@jahrengard.no 
Fon Snorre Langeland 97118457
  hole.langeland@gmail.com
Hedrum Torstein Lie 95108095
  tors.lie.gard@gmail.com 
Hof Erik Semb Roso 98256606
  eriksembk@hotmail.com 
Kjose Ivar Næss 48209609
  ivarn@kjose.net
Lardal Thomas Pettersen     99624685
  thpett2@online.no 
Nøtterøy og Tjøme Åsmund Bjertnæs 90572231
  asmund@hjertesalat.no
Ramnes Anders Løverød 47643258
  loeveroe@online.no 
Sandar Birgitte Ringdal Brekke 90193004
  ringdalbrekke@sfjbb.net 
Sande og Strømm Per Øivin Sola 41237312
  sola@jahrengaard.com
Sem Lars Rom 90935295
  larsrom66@gmail.com
Stokke Bjørn Dybo Breivik 99293160
  bjorn_kyrbondi@hotmail.com 
Tjølling Øivind Skjeggestad 95037789
  oskjeggestad@hotmail.com
Vivestad Sverre Langeland 91110966
  sverrelangeland@gmail.com
Våle Svein Ivar Ånestad 41494604
  siaanestad@hotmail.com 
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Referansegrupper og utvalg i Vestfold Bondelag

Referansegruppe grønt
Referansegruppen har hatt 2 referansegruppemøter i meldingsåret og arrangert 1 åpent møte. 
Karine Huseby har ledet referansegruppe Grønt hele året.

Innspill til jordbruksforhandlingene var hovedtema på det tradisjonelle vårmøtet. Det har nå 
i flere år vært en forutsetning i jordbruksoppgjørene at jordbruket effektiviserer. I landbruket 
generelt og grøntnæringa spesielt har brukene blitt færre og større. Referansegruppe Grønt 
ønsket å signalisere at det begynner å bli vanskelig «å løpe fortere» uten at dette går utover 
forsvarlig og bærekraftig drift. Vi pekte samtidig på at vi må klare å utnytte den økende et-
terspørselen etter grønt.  Prioriteterte 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. Like viktig er det å jobbe for å utvide periodene 
med tollbeskyttelse slik at norske bønder har en reell gevinst i å utvide produksjons- og 
lagringssesongen

• 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! Ikke minst ville 
dette kunne sikret den likvide situasjonen i utfordrende år som vi hadde i 2018.

• Referansegruppe Grønt mener det er viktig å prioritere tilskudd som stimulerer til økt 
matproduksjon der det er rom i markedet og mulighet til å øke norskandelen.

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

Under høstmøtet gikk vi igjennom årets avlings- og markedssituasjon, diskuterte vekst og 
innovasjon i grønt med Harald Moskvil (MDG), tilgjengelige plantevernmidler med Siri 
Abrahamsen (NLR Viken), gartnerutdanningen på Gjennestad med rektor Kristin Sanna 
Kihle, gjennomgikk programmet for grøntmøtet 6.desember og tok også opp en del saker 
som det er viktig for grøntprodusentene at Norges Bondelag jobber med.

70 personer møtte opp da Findus, NLR og bondelagene i Vestfold, Telemark og Buskerud 
inviterte til grøntmøte om vekst, innovasjon og kritisk plantevernsituasjon på Gjennestad 
vgs 6. desember. Potet ble brukt som eksempel om plantevernsituasjonen, men situasjonen 
er lik i hele grøntnæringa. Konklusjonen var klar; her må det settes iverk tiltak både på kort 
og lengre sikt.

VIII. Referansegrupper og 
 samarbeidende organisasjoner, 
 regnskapskontorer, advokater 
 og takstmenn
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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 
Jørgen Olsen Røren har ledet referansegruppa i arbeidsåret.

I referansegruppas innspill til årets jordbruksforhandlinger ble det lagt vekt på behovet for å 
bedre lønnsomheten i kornproduksjon for å sikre best mulig selvforsyning og matvarebered-
skap, og Stortingets mål om økt produksjon av mat. Kravet fra Referansegruppe korn var 
en målprisøkning på 18 øre for fôrkorn, og 24 øre pr kg for matkorn og 34 øre for oljefrø. 
Det er viktig at tilleggene kommer som økt pris pr kg korn for å stimulere til økte avlinger. 
Referansegruppe korn mener at grøftetilskuddet må videreføres, og grøfting er en viktig 
forutsetning for god agronomi. Det gir økte avlinger, større sikkerhet dersom værforholdene 
er vanskelige og mindre klimautslipp. 

Referansegruppa var som vanlig medarrangør på årets korndag. Hovedtemaer i 2019 var 
«Gi kornet en god start på sesongen» ved Silja Vaaland (NLR), og orientering om ny RMP 
ordning ved Hilde Marianne Lien (FMLA). Trond Stange fortalte om hvordan han dyrker 
høsthvete, og det var orienteringer om såkornkvalitet og prosjektet «Kornsatsing i Vestfold». 

På høstmøtet i referansegruppa står resultatene fra årets avlingssesong i fokus. Sesongen 
2018/2019 var sterkt preget av tørken, og endte opp med en totalavling i Vestfold på ca 
55.000 tonn mot 98.000 tonn i 2017/2018. Gjennomsnittsavlingen ble på ca 245kg/da. Korn-
arealet gikk noe ned, til i underkant av 240.000 da.
Vekstsesongen 2019 var kald på vår og forsommer, og senhøsten ble våt. Avlingsmessig 
ble det et godt år i gjennomsnitt, men det varierte mye fra bruk til bruk. Norske Felleskjøps 
prognose sier at avlingen havner på 1.269.000 tonn inkludert erter og oljefrø. Det er 11 % 
over snittet for 2014-2018, og 81 % over avlingene i 2018. Mathveteandelen ser ut til å bli 
47% mot 67 % i 2018. For matrug er prognosen 30% som i fjor. Frøavlingene ble stort sett 
bra, bortsett fra kløver, som var dårlig. Innhøstningen var grei fram til midten av september. 
Godt vær og store avlinger ga press på kornmottakene i noen uker.
Det ble også orientert rundt SMIL og RMP midler og krav om kantsoner. Relativt gode av-
linger gjør at det er få søknader om avlingssvikt på korn.

Referansegruppe husdyr
Referansegruppe husdyr har hatt 2 møter i arbeidsåret med grundige gjennomganger av si-
tuasjonen for de ulike husdyrslaga i fylket. Arne Martin Malerød har vært leder for referan-
segruppa i arbeidsåret.

Referansegruppe husdyr arrangerer årlig et husdyrmøte. Årets tema var «Hva skjer med 
salget av kjøtt i Norge». Det var innledninger ved husdyrprodusent i Re, Magnus Johnsen, 
konserndirektør i Nortura, Harald Bjerknes og daglig leder i Agri Analyse, Christian Anton 
Smedshaug.
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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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Markedssituasjonen har vært krevende for enkelte dyreslag også i 2019. Det er først og 
fremst svin, sau og lam som har vært vanskelig, og de har nå hatt overproduksjon og dårlig 
økonomi gjennom flere år. Utkjøpsordningen av purker, og purkeløftet har bedret situasjo-
nen på svin gjennom året. Det forventes lavere produksjon i 2020. Det meste av sauekjøttet 
som lå på lager er solgt i løpet av høsten, og det er nå lam som er utfordringen. Det ligger 
hele 2.800 tonn lam på lager ved nyttår.

Melkeproduksjonen skal reduseres med ca 100 mill liter i løpet av 2020 og 2021 på grunn 
av forbud mot eksport av Jarlsbergost. Det er bestemt at det skal kjøpes ut inntil 40 mill liter, 
og resten skal tas på forhåndstall. Kvotene for 2020 er redusert med 2%. Underskuddet av 
storfekjøtt er redusert, og produksjonen øker slik at det nå nærmer seg balanse. 
Det er nå bestemt at pelsproduksjonen skal legges ned senest i 2025. Det har vært stort 
engasjement rundt dette fram til endelig vedtak, og ikke minst erstatningsordningen som er 
foreslått. Her jobbes det fremdeles hardt for å bedre det endelige resultatet.

Referansegruppa ga innspill til styret i Vestfold Bondelag foran uttalelsen til jordbruksfor-
handlingene. Importvernet og markedsordningene er fremdeles det aller viktigste for norsk 
landbruk for å kunne ha en produksjon i balanse og opprettholde og øke prisene. Det er små 
muligheter for å kunne ta ut økte priser, og det er ikke rom for økt kraftfôrpris i de kraftfor 
krevende produksjonene. Avløserordningene må bedres, beitetilskuddene videreføres, og til-
skuddet til gras i sone 1 må gjeninnføres.

På høstmøtet var det som vanlig statusrapporter fra de forskjellige organisasjonene. Mar-
kedssituasjonen og dyrevelferd ble diskutert, og det ble orientert om nytt konsesjonsregel-
verk for gris og nedskalering av melkeproduksjonen. 

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 2019 
har vi blant annet jobbet mye med prosesser og avtaler knyttet til fibergraving.

Samarbeidende organisasjoner 

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.
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Arbeidsåret 2019
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.

Årssamling og høstsamling ble avholdt 6. november i Drammen  

Samarbeidsrådet Øst har bevilget midler til fylkesbondelagene til gjennomføring av infor-
masjons- og opplæringstiltak. I 2019 har Vestfold mottatt støtte til valgkamparrangementet 
for fylkespolitikere.  

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. Sekretariat i Vestfold Landbruksselskap er sekretariatet i Vestfold Bondelag.

Styret har hatt tre styremøter i meldingsåret. Styret i Vestfold SNS har forspurt Vestfold 
Landbruksselskap om de kan overta kursaktiviteten dersom SNS Vestfold legges ned. Styret 
i Vestfold Landbruksselskap har vedtatt at de kan ta ansvar for å videreføre den aktiviteten 
som SNS Vestfold har hatt.  Å arrangere kurs og kompetansehevende tiltak samsvarer med 
formålet til Vestfold Landbruksselskap.

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. Det er opprettet en leieavtale med 
Vestfold Bondelag. Her er det daglig nyheter for de med interesse for landbruk, og portalen 
er en viktig informasjonskanal ut til vestfoldlandbruket. Som omtalt under prosjekter har 
det vært ekstra mye arbeid med portalen i 2019 som følge av omlegging til ny plattform og 
utvidelse til å være en landbruksportal for Vestfold og Telemark. 

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

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

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

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

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

Brunlanes Regnskapskontor 33 18 47 53
Sigurdsgt. 1, 3256 Larvik post@bnes.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 Services A/S Larvik 33 13 91 91
Olavsgt. 2, 3256 Larvik larvik@sagarr.no 

Saga Services A/S Revetal 33 06 46 40
Gamlevn. 1, 3174 Revetal revetal@sagarr.no

Pilar Regnskap SA 33 36 32 20
Gjennestadtunet 79, 3160 Stokke post@pilarregnskap.no
Avd. Våle, Skaugvn. 2, 3178 Våle 33064500
Avd. Larvik, Løkka 8, 3271 Larvik 33130000
Avd. Hof, Thorshaugvn. 19, 3090 Hof 33058560

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

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 samarbeidende advokater i Vestfold
  
Advokat 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
 

Bondelagets samarbeidende takstmenn i Vestfold
 
Marit Sibbern
Gamleveien 1a, 3174 Revetal 
masi@sagarr.no
91 73 24 55 

Ole Gunnar Green
Solbergskogen 6, 3085 Holmestrand
ogg@eierskiftetakst.no
90961675
 
Konrad Langeland
Gjelstadveien 44, 3178 Våle
konrad@landbrukstaksering.com
992 47 514
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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.

Næringsutvikling
I 2018 ble Regionalt næringsprogram (RNP) utarbeidet for perioden 2019-2022 for det nye 
fylket Vestfold og Telemark. Dokumentet gir en kort innføring i status for landbruket med 
tilhørende næringer i regionen. Viktigste formålet med det regionale næringsprogrammet 
er å peke på muligheter og sette mål for videre utvikling og satsning.

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.
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.

Utrednings- og tilretteleggingsmidler (UT-midler hos Fylkesmannen)
Bevilgningen var i 2019 på kr 1 450 000 for Vestfold. Det var siste året Fylkesmannen 
forvaltet disse midlene, det er fylkeskommunen som overtar ansvar. I Vestfold ble det 

IX. Kort om landbruket i Vestfold
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behandlet 14 søknader, hvorav 13 søknader ble innvilget.  Fordelingen i Regionalt Næ-
ringsprogram sine satsningsområder har fordelt seg slik: Se tabeller nederst på forrige side.

Fylkesmannen har sammen med Innovasjon Norge bidratt til flere prosjekter i Vestfold 
innenfor viktige satsingsområder i vår regionale næringsplan for landbruket. 

Helhetlig jordhelseprogram
Skjærgården gartneri er en foregangsbedrift for sitt arbeid med helhetlig jordhelseprogram. 
Jordhelse er et svært viktig tema for landbruket og matproduksjonen. Skjærgården legger 
vekt på «fotosyntese over alt og alltid». Dette gjøres ved å så ulike grønngjødslingsblan-
dinger etter hvert hold. Erfaringene fra 2019 er at det kreves mindre mengder tilført kunst-
gjødsel og plantene blir sterkere med redusert behovet for plantevernmidler. 

Søtpotetproduksjon
Bjertnæs og Hoel tester muligheten for å dyrke søtpotet i Norge. Erfaringene fra 2018 
og 2019 tilsier at dette kan bli et nytt produkt fremover Dagligvarehandelen ønsker mer 
av dette og ernæringsmessig utgjør søtpotet mye i energi pr daa avling. Det gjenstår mer 
arbeid for å få en årssikker avling, men forsøkene hittil ser lovende ut. 

Skjærgårsmat
Skjærgårdsmat ble etablert i 2019 og skal være en arena for matglede. Prosjektet ledes 
av et styre fra Tønsberg kommune, lokalt næringsliv og landbruk, dagligvarebransjen og 
reiselivet.
Prosjektet finansieres fra Innovasjon Norge, fylkeskommunen, kommunen og stiftelser. 
Fylkesmannen støttet prosjektet økonomisk i oppstarten og følger arbeidet videre med 
landbruksfaglig kompetanse.
Skjærgårdsmat ønsker å bygge omdømme for Vestfold og Telemark som matfylke, bidra 
til verdiskaping og arbeidsplasser, bedret folkehelse og bærekraft. Arbeidet er delt på 3 
aktiviteter:
1. Skjærgårdsmatkonferansen, der tema er lokal matglede, bærekraft og helse 
2. Matopplevelser med utstillinger
3. Sunnere mat til barn og unge, med UngMat konferanse, skolehageprosjekt og sunn 

lokalmat i SFO 
Uke 35 i 2020 er satt av til Skjærgårdsmatuka. Som et ledd i felles arbeid i ny region Vest-
fold og Telemark er det startet en dialog mellom Skjærgårdsmat, Mersmak og Dyrsku’n. 

Økouka i Vestfold
Fylkesmannen innvilget tilskudd til Økouka i Vestfold med kr inntil kr 110 000,-.  Vi 
mener at organisering og koordinering av økouka er et viktig arbeid for å øke økologisk 
produksjon i tråd med etterspørselen og trender i markedet. Målet med midlene var å få 
gjennomført arrangementer høsten 2019 og få til et tettere samarbeid med Økouka Tele-
mark fra 2020.

Grunnstammer til vinproduksjon
Oslofjorden Frukt & Bær har sammen med NLR Viken fått støtte til et prosjekt for å samle 
initiativ og utvikle videre kompetanse rundt vinproduksjon rundt Oslofjorden. Det er en 
økning i antall druedyrkere, antall planter og antall kg druer som blir høstet rundt Oslofjor-
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den. Utfordringen er sorter som ikke modens i vårt klima, det drives foredlingsarbeid for 
å løse dette, og nye sorter bør prøves ut. Målet for prosjektet økt kompetansen og samle 
produsenter til et dyrkernettverk. 

Urbant landbruk
Fylkesmannen har bidratt til at LMD nå utarbeider en nasjonal strategi for urbant land-
bruk, og vi sitter tett på LMD som en dialogpartner. Strategien skal forankres på tvers av 
departementer. 

Konferanse om offentlige innkjøp av lokal mat og drikke
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark fikk oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet å 
arrangere konferansen om offentlig innkjøp av lokal mat og drikke. Den ble gjennomført 
24. oktober i Sandefjord. Dette er en av aktivitetene under «Gylne Måltidsøyeblikk» som 
skal bidra til økt fokus på og salg av lokalmat og mer matglede. Målgruppen for konfe-
ransen var anbuds- og innkjøpsansvarlige og ledere i kommuner og fylker, enhetsledere i 
offentlige/private sykehjem, kriminalomsorg, brukerutvalg og innkjøpssamarbeid. 

Gylne måltid en inspirasjonsdag 
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har gjennomført inspirasjonsdagen «Det gylne mål-
tid» i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Den ble gjennomført i Skien den 
5. november. Målgruppen var ansatte i kommunene med tilknytning til kjøkken/matfag og 
pleie/omsorg. 
Programmet var laget i samarbeid med LMD og besto foruten fastsatte temaer rundt mat 
og måltidsglede for eldre også paneldebatt om matomsorg og matglede i regionen fram-
over. Der deltok fylkespolitikere, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Måltidsvenn på 
Stavern sykehjem.

Erstatning avlingssvikt
Tørkesommeren 2018 var ekstrem med 1021 søknader og 150 mill. kr i utbetalt erstatning 
for avlingssvikt. Det ble gode avlinger i 2019 og derfor kun 31 søknader og en prognose 
på 3 mill. kr i utbetaling av erstatning klimabetinget avlingssvikt.

Miljø-, klima- og kulturlandskapstiltak i jordbruket
Nytt regionalt miljøprogram (RMP) for Vestfold og Telemark ble sluttstilt i 2019. Samar-
beidet med faglagene og landbruksrådgivingen i de to fylkene var godt. Tilskuddsordnin-
gene i RMP ble endret noe i samsvar med det nye programmet og ny nasjonal instruks. 
Endringene ga noen utfordringer for bøndene i å finne ordningene de kunne søke på og lite 
gjenbruk av tidligere inntegnede kart. Likevel var det like mange søknader som tidligere og 
omtrent samme omfang. Vi var litt for dristige med å fastsette satsen for pollinerende soner. 
Vi ønsket tilslag på denne ordningen og tilslaget ble i overkant stort! Satsen måtte settes 
ned fra 50 til 30 kr/meter. Resten av de foreløpige satsene ble uforandret eller litt høyere.

På slutten av året startet arbeidet med revisjon av tiltaksplanene for å bedre tilstanden i 
bekker, elver, vann og sjøer i jordbrukspåvirkede vassdrag. Dette er planer for perioden 
2022 til 2027 og planene skal være klare i løpet av høsten 2020. I arbeidet har vi brukt 
NIBIOs modellverktøy Agricat. Sammenlikning av arealbruk og miljøtiltak i 2008 med 
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2017 viser en utvikling mot mer miljøvennlig drift i vannområdene i Vestfold. Se andelen 
vårkorn i stubb og gras mm. i figurene ovenfor.

Måleprogrammet viser imidlertid en negativ utvikling i vanntilstand. Det er grunn til å 
tro at det skyldes mer intens nedbør og mindre stabile vintere. Det er klare signaler fra 
Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet om innføring av på-
legg om jordarbeiding (forskrift) i vassdrag som ikke når ikke målet om god vanntilstand 
innen 2027. Det er ikke mulig å nå dette målet uten å intensivere tiltakene mot avrenning 
i jordbruket.

Utbedring av hydrotekniske tiltak (gamle rørgater med for liten kapasitet og punktero-
sjon) er prioritert i tildelingen av SMIL-midler (investeringsstøtte til spesielle miljøtiltak i 
jordbruket). Det var en liten nedgang i søknader til disse tiltakene i 2018 og 2019, og det 
skyldes nok i stor grad tørkesommeren og anstrengt økonomi på gardene. Vi ser samme 
nedgang i søknader om tilskudd til drenering. Det har allerede kommet inn mange søkna-
der og mange henvendelser til kommunene for tilskudd til SMIL og drenering, så det ser 
ut til å bli større aktivitet i 2020.

Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel/biorest og drenering er to viktige klimatiltak. 
Fangvekster er et annet klimatiltak som kan bety mye hvis arealet øker. Det er klart økende 
interesse for fangvekster hos bøndene. Arbeidet med klimakalkulatoren er viktig og spen-
nende. Tall for effekt av klimatiltak på den enkelte gård vil være motiverende. Men kunn-
skapsgrunnlaget må bli bedre for å kunne måle effekter og øke tilskuddene til klimatiltak.

Skogbruk
Avvirkningen i Vestfold har stabilisert seg på et høyt nivå som følge av gode tømmerpriser. 
Skogeierne høster mesteparten av tømmerkvantumet fra granplantinger som ble utført for 
40 – 50 år siden. Dette er virkesrike bestand som har dobbelt- eller tredobbelt kubikkmasse 
i forhold til naturskogen som den i sin tid erstattet. Årsaken til rekordhøy avvirkning hen-
ger også sammen med store tørkeskader på skogen etter tørkesommeren i 2018. 

Som følge avtørkesommeren i 2018 startet Fylkesmannen, sammen med NIBIO og Norsk 
Romsenter, i 2019 et overvåkingsprosjekt av helsetilstanden på skogen. Prosjektet testet ut 
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hvor vidt det var mulig å se endringer i skogskadeutviklingen ved hjelp av satellitt på et tid-
lig stadium slik at skader kan varsles. Foranledningen for prosjektet var bekymringsmel-
dinger om tørkestresset granskog som viste seg utover vinteren og våren 2019. Skadebildet 
av døende granskog viste seg å være spesielt stor i Vestfold og nedre deler av Telemark. 

I vekstsesongen 2019 fikk skogen rikelig med nedbør, noe som stagget en voksende bil-
lepopulasjon etter sommervarmen i 2018. Det dukket imidlertid opp en hittil ukjent ska-
degjører for skogbruket i Vestfold, bredsnutebillen. Denne får gode vilkår etter ekstreme 
tørkeår, og «beiter» av nålene på småplantene som settes ut på hogstfeltene. Skogforsknin-
gen er koplet inn for å teste ut om plantene overlever nedbeitingen ved å skyte nye skudd 
førstkommende vår, eller om hogstfeltene må plantes opp på nytt. 

Investeringene i nyplanting har holdt seg på et stabilt høyt nivå. Det har endelig lykkes å få 
til innarbeidede rutiner for å gjøre planteavtaler med skogeierne straks de har avvirket skog 
på eiendommen sin. Utfordringen fremover ligger i å få skogeierne til i tilstrekkelig grad 
å utføre ungskogpleie. Behovet for ungskogpleie i Vestfold er stort, spesielt på de beste 
bonitetene hvor det kan være behov for 2-3 tiltak i løpet av ungskogfasen. I Vestfold ble 
det utført ungskogpleie på ca. 13.000 daa i 2019. For en optimal skogproduksjon i fylket 
burde dette arealet vært nærmere 30.000 daa. 

Skogen i det grønne skifte
Granskog på høy bonitet som stelles optimalt har i gjennomsnitt i bestandets 50-årige liv 
en tømmertilvekst på 1 m3 per dekar per år. 1 m3 gran inneholder ca. 190 kg. karbon. Dette 
karbonet «fanger» skogen fra CO2 konsentrasjonen i lufta. 1m3 tømmertilvekst «fanger» 
ca. 700 kg. CO2. Et aktivt skogbruk er et godt bidrag til det grønne skifte. 
Økt trebruk i byggerier er med på lagre karbonet i trelasta som benyttes i bygningskon-
struksjonene. Dette er et godt klimatiltak. Fylkesmannen har bidratt med midler gjennom 
flere år for å få til økt trebruk. Dette er penger som er brukt til å gi byggherrer bestiller-
kompetanse slik at tre velges i konstruksjoner i stedet for stål og betong. Det stimuleres 
også til økt bruk av tre i landbruksbygg med gunstige finansieringsordninger gjennom 
Innovasjon Norge. 

Arealforvaltning
I alt 745 daa ble omdisponert i Vestfold i 2018. Av dette var 275 daa dyrka og 470 daa 
dyrkbar mark. Figuren under viser en betydelig økning det siste året. Omdisponering av 
Sundlandsmyra i Sandefjord til et datalagringssenter og omdisponering av arealer ved ut-
bygging av jernbanestrekningen Barkåker – Nykirke er den viktigste årsaken til denne 
store omdisponeringen. Dette er et nivå som ikke er i tråd med Stortingets vedtak om at den 
årlige omdisponeringen av dyrket mark gradvis skal ned til under 4000 daa pr år i 2020. 

Figuren på neste side viser nedbygging av dyrka og dyrkbar jord fra 1991 til 2018.
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Nedbygging av dyrka og dyrkbar jord i Vestfold
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Samvirkeorganisasjonene:

NORTURA på Sem
Besøksadresse:  Åskollen, Sem
Postadresse:  Postboks 2009, 3103 Tønsberg
E-post:   firmapost@nortura.no 
Telefon:  9551800
    95518400 medlemssenter
    www.nortura.no 

NORTURA på Revetal
Besøksadresse:  Kåpeveien 6, Revetal
Postadresse:  Postboks 24, 3164 Revetal
Telefon:  9551800
E-post:   firmapost@nortura.no 
 
 
TINE MEIERIET SEM
Besøksadresse:  Åskollen 2, Sem
Postadresse:  Postboks 114, 3170 Sem
Telefon:  03080
E-post:   gro.rommen.anderssen@tine.no
Kundesenter bedrift:  kundeservice@tine.no og
Kundesenter privat: forbruker@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

SNS Vestfold er en aktiv kursarrangør i Vestfold og har i 2019 hatt følgende medlemmer:
Vestfold Bondelag
Vestfold Bygdekvinnelag
Vestfold Bygdeungdomslag
Norsvin Vestfold
Norsk Landbruksrådgiving Viken
Norsk Landbruksrådgiving Østafjells
Vestfold Sau og Geit
Gjensidige Forsikring
Landbrukssamvirket i Vestfold
Landkreditt

Styret har fra årsmøtet 12. juni 2019, bestått av Elin Røed (Vestfold Bondelag), Lars-Arne 
Høgetveit (Norsk Landbruksrådgiving), Bjørnar Steinsholt (TINE) og Nils Henry Haugen 
(Nortura)  

SNS Vestfold har kontor på Grønt Fagsenter med Elisabeth Larsen ansatt i 30% stilling.  
I 2019 har SNS Vestfold arrangert Plantevernkurs, HMS-kurs, kurs i Varme arbeider, og 
kurs i bruk av gnagermidler.  Årets høydepunkt var Landbrukshelga 2019.  Den ble gjen-
nomført 26. – 27. januar med ca 150 fornøyde deltakere. 

På årsmøtet i SNS Sentralt i mai 2019, ble det vedtatt å legge ned studieforbundet.  På SNS 
Vestfold sitt årsmøte 12.06., ble det derfor vedtatt å starte en prosess for å se på framtidig 
organisering av studiearbeid i Vestfold.  På ekstraordinært årsmøte i SNS Sentralt i oktober 
ble nedleggingsprosessen stoppet, men SNS Vestfold valgte likevel å gå videre med pro-
sessen i Vestfold.  Styret vurderte dagens organisasjonsform som lite framtidsretta. Med-
lemsorganisasjonen i SNS Vestfold tilhører nå ulike studieforbund, og de har ulike grad av 
regionledd som tilsvarer området til SNS Vestfold. Ekstraordinært årsmøte i SNS Vestfold 
18. november 2019, vedtok enstemmig å nedlegge organisasjonen.  Vestfold Landbrukssel-
skap ble anmodet om å overta ta ansvar for kursvirksomheten fra 01.01.2020.

Studieforbundet næring og samfunn Vestfold vil takke sine kurslærere og samarbeidspart-
nere gjennom mange år, og håper det gode samarbeidet fortsetter med Vestfold Landbruks-
selskap som ny kursaktør.

X. Meldinger fra samarbeidende 
 organisasjoner
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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 27.mars på Gjennestad vgs i Stokke, med eget faginnslag hvor vi 
spurte Bane NOR og berørte kommuner om de klarer å opprettholde potensialet for mat-
produksjon når InterCity skal mellom Stokke og Larvik. Vi delte også ut Årets jordvernpris 
2019 til Bevar Grønne Færder for deres engasjement for jordvern rundt Borgheim. Dag N. 
Kristoffersen takket nei til gjenvalg og Hans Huseby ble valgt til ny leder.

Styret består i 2019/20 av Hans Huseby (leder, Sandefjord), Arne Nøkland (nestleder, Våle), 
Fredrik A. Backe (Undrumsdal), Vestfold Bygdeungdomslag v/Magnus Rød (Stokke), Per 
Nikolai Haukeland (Tjølling), Solveig Haugan Jonsen (1.vara, Vivestad) og Trond Kristian 
Bettum (2. vara, Stokke). 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 2019 brukt mye ressurser på blant annet revisjon av Regional Plan for Bærekraftig 
Arealpolitikk (RPBA) og prosessen med InterCity gjennom fylket. 

I forkant av høstens valg kartla vi boligreserven i alle Vestfoldkommuner og hva slags 
jordvernpolitikk de ulike partiene gikk til valg på lokalt. Tror vi oppsøkte så godt som alle 
valgkamp-stander i fylkets byer og tettsteder.

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.

Vi arrangerte jordvernkonferanse 5.desember i Porsgrunn sammen med Fylkesmannen i 
Vestfold og Telemark. Lokale politikere var målgruppa og det var gledelig nok over 100 
deltakere på konferansen. De fikk høre mange spennende innlegg med jordvernfokus i alt 
fra reiseliv, til FNs bærekraftmål og smart arealplanlegging som kan spare kommuneøko-
nomien.

Jordvern Vestfold har bidratt i stor grad til å utvikle samarbeidet med de andre regionale 
jordvernforeningene og -alliansene. Hans Huseby har sittet i et arbeidsutvalg som jobber 
med stiftelse av Jordvern Norge.

Nettsiden www.jordvern.no, samt vår regionale underside er flyttet over til ny plattform 
og modernisert for å kommunisere bedre med sosiale medier og på ulike skjermer. Både 
nettside 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!
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Vestfold Bygdeungdomslag

Styret i Vestfold BU har i perioden 2019/20 bestått av: 
Leder                             Jon Olav Svartdal
Organisatorisk nestleder     Karina Skjauff
Bygdepolitisk nestleder      Magnus Rød
Øvrige styremedlemmer er Petter Tobias Bettum (Lagsutviklingsleder), Kristian Havaas 
(Økonomileder), Siri-Christine Dokka Gåsholt (Kulturleder), Ole Jørgen Rød  (Tevlings-
leder), Merethe Almenning (Infoleder), Kathrine Skaug (Redaktør) og Ole Gunnar Rød 
(Materialforvalter). Varamedlemmer har vært: Philip Hegg Myhre, Maren Kirstine Andvik 
og Martin Haugerød.. Bondelagets representant er Thorleif Müller og Bygdekvinnelagets 
representant er Linda Merethe Gusland.
 
Styrerepresentant i Vestfold Bondelag har vært Jon Olav Svartdal
Styrerepresentant i Vestfold Bygdekvinnelag har vært Ole Jørgen Rød
 
Pr. 31. desember 2019 hadde Vestfold Bygdeungdomslag 717 medlemmer. Medlemmene 
fordeler seg over våre fem aktive lokallag; Botne/Hillestad (141), Lågendalen (107), Re 
(156), Sande (86) og Stokke og Andebu (227).
 
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 2019 hatt 20 klubber og ca 520 medlemmer under 
26 år i tillegg har vi nesten 70 voksne klubbrådgivere. 4H-kontoret har 
i 2019 bestått av Anita Opsahl Nilsen som organisasjonsrådgiver, Irene 
Pande som regionleder (til juni 2019) og Emma Bodman som regionkoordinator (fra sept 
2019)

4H Vestfold sitt fylkesstyre i 2019 har bestått av:
Leder  Mariann Hegg 
Nestleder  Kim Remi Opsahl Nilsen  
Styremedlem Håvard Kjellsen Bjerke, Sonja Siebenlist Smidsrød og 
  Vegard Thun-Pedersen
Varamedlemmer  Karoline Marie Schrøder, Adrian Abrahamsen og
  Anders Stedding-Kristiansen
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VIGGAs representant har vært Åste Vaaden og Fylkesmannens landbruksavdeling har vært 
representert ved Lisbeth Haugan. 

Ordfører i Årsmøte er Jill Eirin Undem.

4H Vestfold har lagt bak seg nok et aktivt år, året ble startet med nyttårsball på Våle sam-
funnshus, videre har vi hatt opplæringskurs for styremedlemmer, fylkesårsmøte, den år-
lige nattvolleyball turneringen. Vestfoldingene er glad i kurs og 82 deltok på storkurset på 
Bolærne i september Kurset var for 4H Buskerud, 4H Telemark og 4H Vestfold som totalt 
hadde 139 deltagere. Sommeren er leirtid med aspirantleir på Melsom der det var 151 del-
tagere, på fylkesleir på Buskerud gård var det 61 deltager fra Vestfold, og i juli reiste 58 
4H-ere og ledere på Nordisk leir på Bornholm i Danmark,
Høsten er høstfest tid i klubbene og året ble avsluttet med den høytidelige plakettfesten hvor 
33 4H-ere mottok 4H plaketten på Gjennestad videregående skole.  

4H Vestfold har fokus på de eldste medlemmene og arrangere hvert år Trivselsagentkurs. 
Kurset i 2019 var som vanlig veldig populært, og denne gangen var det samarbeid mellom 
alle Trivselsagentene i region BTV
I 2019 har det også vært smiekurs i smia på Stokke Bygdetun. 4 stk deltok på kurset

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 Olav Nordheim. Den flotte bakerovnen vår gir økt aktivitet og inn-
hold i seterkursene. Vi satser friskt på en ny sesong i 2020 med både seterkurs, temakurs og 
aktiviteter i helgene. Nordgardsetra 4H-seter kommer til å være en viktig turistattraksjon og 
kurssted for 4H også i årene som kommer. 

Etter en ny omorganisering i 4H som trådde i kraft 01.07.19 er 4H Vestfold nå knyttet til 
regionen som heter Øst – Sør. Bestående av også 4H Akershus og Oslo, 4H Østfold, 4H 
Agder, 4H Telemark og 4H Buskerud. Det er fortsatt fylkesfinansierte stillinger i de 6 kret-
sen. Ny regionkoordinator for Øst – Sør, Emma Bodman startet i sin stilling 1. sept. 2019.

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 organi-
sasjonen 4H har gjennomgått store endringer siden den store omorganiseringa i 2016, 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
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Norsk Landbruksrådgiving Viken

Norsk Landbruksrådgiving Viken (NLR Viken), 
https://viken.nlr.no/, er en rådgivingsenhet med 25 ansatte som har kontorer på Grønt Fag-
senter 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». Initiativet til prosjektet 
kom fra Vestfold fylkeskommune, som ønsket å videreføre de gode resultatene i prosjek-
tet Grønn forskning Oslofjorden. De tre NLR enhetene i Osloregionen, NLR Viken, NLR 
Øst og NLR Østafjells, jobber sammen om prosjektet. Kompetansemegler 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 
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 jobber sammen med hele NLR i prosjektet «Klimasmart Landbruk». Formålet 
med prosjektet er å utvikle systemer for dokumentasjon og beregning av hver enkelt gårds 
klimaavtrykk. Ettersom en stor andel av næringens utslipp skjer på gårdsnivå er det viktig 
med fokus på dette. 

I 2020 har vi startet med «Mentorordning». Det viktigste med mentorordningen er at unge 
og nye bønder kommer inn i landbruket på en god måte, at de får et nettverk og tilgang på 
nødvendig kompetanse. Er du interessert å være med ved neste oppstart, ta kontakt med oss.   
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 hagebruksvek-
ster. 

NLR Viken har utstrakt prosjektsamarbeid med markedsaktører, offentlige myndigheter, 
forskningsinstitusjoner, rådgivingsenheter, private selskaper og organisasjoner innen land-
bruket. Foruten stor rådgivingsaktivitet og intensivrådgiving utarbeider vi gjødslingsplaner 
og andre tjenester for medlemmene og eksterne oppdragsgivere, samt arrangerer ulike kurs 
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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 2019 949 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 2019 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.)
Lars Halvard Wetterstad Møtende varamedlem (repr. korn, jordbr.)
Kari Mette Holm Konsultativ representant for FMLA Vestfold og Telemark
Otto Galleberg Konsultativ representant for FMLA Oslo og Viken 

NLR Viken har pr. januar 2019 25 ansatte, hvorav 16 har tilhold på Grønt Fagsenter i Stok-
ke. Oversikt over disse finnes på www.grontfagsenter.no under «Oss på Grønt Fagsenter»
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Kjenner du dine 

medlemsfordeler?
Som medlem i Norges Bondelag er det enkelt og lønnsomt for 
deg å bruke oss. Du får blant annet:

 ∑ Personforsikringer med en av markedets aller beste priser 
og vilkår.

 ∑ Vekstkonto og Kapitalkonto Medlem med våre beste 
sparerenter fra første krone.

 ∑ Medlemskonto med bankkort uten årsgebyr.

 ∑ Du slipper depotgebyr når du tar opp lån. Dette gjelder 
både til landbrukslån og boliglån.

Les mer på Landkreditt.no/nb.

Landkreditt.no | 23 00 08 00

facebook.com/landbruksnyttfralandkreditt
FØLG OSS PÅ: 



59

Norsk Landbruksrådgiving Østafjells              

NLR Østafjells hadde ved utgangen av 2019 1310 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, ansatte og arrangementer på www.nlrø.no.

Organisasjonen har 15 ansatte fordelt på sju ulike kontorsteder; Tinn, Gvarv og Skien i Te-
lemark, Modum, Rollag og Gol i Buskerud og Stokke (Grønt Fagsenter) i Vestfold. Styret 
i NLR Østafjells har i 2019 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).

Kontoret ved Grønt Fagsenter i Vestfold holder til i 2. etasje i hus 85 (samme bygget som 
Vestfold Bondelag). I 2019 var Gjennestadkontoret bemannet med:
- Hege Sundet, Økologisk landbruk
- Svein Ivar Ånestad, bygningsplanlegger
- Arne Nøkland, økonomirådgiver

Vestfold Landbrukstjenester SA

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

Våre landbruksvikarer rykker ut ved akutt behov for avløsing ved sykdom, ulykker og 
dødsfall. Vi har i 2019 økt til 6 faste landbruksvikarer. Til sammen 5,8 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 2019 har vi 7 lærlinger og 1 lærekandidater.  
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 2019 har vært på 36,3 mill. 
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Ca 66 årsverk er utført av 391 ansatte.
Antall medlemsbedrifter i 2019 er 210.

Administrasjonen utgjør 2,4 stillinger.
Runar Wold Daglig leder
Håkon Green Leikaas  Regnskap og lønnsansvarlig
Karina Huseby  Administrasjonssekretær. Sluttet 30.04.19
Birgitte Kristiansen Administrasjonssekretær fra 15.03.19.

Styret har i 2019 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


