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HILSEN FRA FYLKESLEDER SVEND ARILD UVAAG 

KJÆRE VENNER, TILLITSVALGTE OG 
MEDLEMMER AV ØSTFOLD BONDELAG! 

2019 har vært rik på hendelser. Som alle år, og på sitt 
vis. Selv med store variasjoner på vær og vind har det 
vært godt å kunne si at 2019 har vært et normalt år. 

Våren kom tidlig og våronn ble i all hovedsak 
gjort unna i løpet av april. Det var tørt og flere med 
meg undret om vi skulle gå rett inn i en fortsettelse av 
2018-sesongen. Etter en varm april ble mai kald og våt. 
Et gammelt ordtak kom til sin rett. «Maikulde gjør 
bondens lader fulle.» Det ble store avlinger på korn, 
gras og grønt i Østfold. 

Årets jordbruksoppgjør la grunnlag for en 
kronemessig høyere inntektsutvikling enn andre 
grupper. Dette har vi jobbet for i mange år og det var 
bra å få en utvikling på det. For Østfold var et løft i 
kornøkonomi, innovasjons- og vekstprogram på frukt 
og grønt, og skattelette gjennom økt jordbruksfradrag, 
viktig. For husdyrbøndene var økt bruk av 
prisnedskrivning avgjørende for å holde kostnadene 
nede. 

19. juni sendte NRK den mye omtalte 
grisefilmen som viser uakseptabelt eller dårlig stell og 
håndtering av griser. Næringa kjente seg ikke igjen, 
men tok filmen på alvor. Det ga grunnlag for en 
gjennomgang av daglige rutiner og systematisk 
kontroll, krav til holdningsskapende arbeid, styrke 
dyrevelferdsprogrammet og innføring av 
kompetansekrav. Filmen og metoden den er produsert 
på er omdiskutert. Jeg forventer at dette er siste gang 
vi har sett en slik film. Dyr skal behandles godt, og 
regelverket skal følges. Å produsere mat er ikke en 
privatsak, og hvordan dyra blir stelt er av allmenn 
interesse. 

Klima får en stadig større plass i vårt arbeid. 
På årsmøtet til Østfold Bondelag 21. mars hadde vi 
innlegg fra Kåre Gunnar Fløystad i Zero, og Bjørn 
Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag. -
Østfoldbonden ligger langt framme i å være 
klimabevist, ta i bruk nye metoder, effektiv drift, og 
redusere bruken av fossile energikilder, sa Fløystad. 
Gimming var opptatt av at vi gjennomfører 
utslippskuttene på en slik måte at det ikke blir på 
bekostning av norsk matproduksjon.  

21. juni ble det inngått en klimaavtale med 
regjeringen. Avtalen er en viktig plattform som rammer 
inn omstillingen av norsk matproduksjon i en grønnere 
retning. Næringen forpliktet seg til å redusere 
jordbrukets samla klimaavtrykk med 5 millioner tonn 
CO2-ekv. innen 2030. Avtalen gir tyngde til flere 
igangsatte klimasatsinger i jordbruket, som økt 
produksjon av biogass, avlsarbeid, klimavennlig fôring 
og satsing på et mer fossilfritt landbruk.  

Overordnede rammer for avtalen kommer fra 
Parisavtalen. Den sier at verdens samlede utslipp må 
slutte å vokse raskest mulig, og det skal oppnås balanse 
mellom menneskeskapte utslipp og opptak av 
klimagasser innen andre halvdel av århundret. Dette 
skal gjøres UTEN å sette matproduksjonen i fare. For 
Norges del må vi se klimamålene i sammenheng med 
våre naturgitte forhold. Vi må sette klimapolitikken inn 
i en helhetlig sammenheng, der blant annet 
selvforsyning, matsikkerhet, bosetting og bærekraft 
også vektlegges. Det hjelper ikke klimaet globalt å 
redusere produksjonen av kjøtt fra storfe og sau i 
Norge, hvis alternativet blir å importere maten. Det vil 
kun føre til redusert selvforsyning og økt 
karbonlekkasje.  

Vi arbeider mye med økt selvforsyning og 
høyere norskandel. Det omhandler mange forhold som 
holdninger, bevissthet, tilgjengelighet, kvalitet og pris. 
De siste åra har vi sett stadig større utbud av 
importerte matvarer i butikkhyllene. 
Konkurransekraften til norsk matproduksjon er 
svekket. Med unntak av grønt og noe korn og 
proteinvekster, er det derfor små muligheter for økt 
produksjon for å styrke økonomien for produsentene. 
Økt norsk matproduksjon må derfor styrkes gjennom 
effektiv drift og kostnadsjakt. Norsk matproduksjon må 
ivaretas gjennom bedrede handelsavtaler. 
Arbeidet med organisasjonsreformen i Viken går sin 
gang. Vi har vedtatt et godt tidskart fram til 2022, og vi 
holder møter, kurser lokale tillitsvalgte, og bygger den 
nye organisasjonen i BondeLaget. 

Lokallagene har også i 2019 gjort en flott 
verveinnsats. Mye godt og grundig arbeid har vært 
gjort i en årrekke ovenfor medlemmene. Noen lag 
finner ny energi og viser seg fram på en hyggelig måte. 
 

TAKK TIL ALLE OG ENHVER FOR FLOTT 
INNSATS I 2019! 
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ÅRSMØTET I ØSTFOLD BONDELAG 2019      

Fylkesårsmøtet ble avholdt i Rakkestad rådhus 21. mars 2019. Ved årsmøtestart var det 60 
stemmeberettigede, 28 gjester, 1 journalist og 5 ansatte til stede. Fylkesleder Svend Arild Uvaag, 
lokallagsleder Anne Kristin Syverstad og ordfører Ellen Solbrække (Ap) ønsket velkommen.  
Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i Zero, holdt hovedinnlegget om landbrukets muligheter i et 
klimaperspektiv. Møteleder var Tove Borud. Årsmøtet ble formelt avsluttet med avtakkinger fra 
fylkesleder Svend Arild Uvaag. Årsmøtet varte fra kl. 09.00 til kl. 16.35. 
 

ORDINÆRE SAKER  

Årsmelding, regnskap, budsjett og strategi- og handlingsplan er alle sentrale saker som blir 
behandlet hvert år. Det er viktige styringsverktøy for det nye styret i det kommende arbeidsåret, 
og det oppleves som nyttig med debatt om sakene. Nytt styre ble: 
Leder:   Svend Arild Uvaag, Eidsberg 
Nestleder: Ole-Kristian Bergerud, Sarpsborg 
Styremedlem: Trude Hegle, Rakkestad og Degernes 
Styremedlem: Aase Maren Øiestad Hesleskaug, Eidsberg 
Styremedlem:  Henning Lyche Røed, Råde 
1. vara:  Kjell Einar Huseby, Berg 
2. vara:  Hege Gjerberg Degnes, Rakkestad og Degernes 
3. vara:   Ellen Evenrød, Glemmen 
 

INNLEDNINGER OG GENERALDEBATT 

Leders tale og innleggene fra Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i Zero, og Bjørn Gimming, 1. nestleder i 
Norges Bondelag, dannet grunnlag for en aktiv generaldebatt. 21 av årsmøtets tilstedeværende 
gjester og utsendinger entret talerstolen og bidro til en god generaldebatt. Mange lokale 
tillitsvalgte benyttet anledningen og snakket om ting som opptar dem i deres hverdag. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1: Nestleder i valgkomiteen, Anne Grete Stabekk, og lokallagsleder i 
Idd, Henrik Røed Vaglen. 

2: Noen av gjestene; f.v. Petter Simonsen og Anders Fremmerlid 
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BONDETINGET 2019         

Årsmøtet i Norges Bondelag ble avholdt i 
Lillehammer 5. og 6. juni med om lag 300 
utsendinger og gjester. Østfold hadde ti 
delegater: Svend Arild Uvaag (fylkesleder), 
Ole-Kristian Bergerud (nestleder), Trude 
Hegle, Henning Lyche Røed, Aase Maren 
Øiestad Hesleskaug, Hege Alice Gjerberg 
Degnes, Anne Sofie Olsen-Torp, Finn-Erling 
Kristoffersen, Oskar Rostad og Per Erik 
Tofteberg. 

LEDERS TALE 

Lars Petter Bartnes var innom en bredde av 
temaer som er viktig for bonden og 
Bondelaget. Han startet med å løfte 
viktigheten av organisasjonens 3 000 
tillitsvalgte og 500 lokallag over hele landet. 
Verdien av dette kan nesten ikke beskrives.   
- Det er dette som gjør oss unike og sterke, 
sa Bartnes. 

Klimadebatten ble også viet tid, og han 
fastslo at vi som næring både skal arbeide for 
å redusere klimagassutslippet, men også øke 
karbonbindingen. - Vi er en del av løsninga, 
slo Bartnes fast. 

Situasjonen med en flertallsregjering, 
Stortingets næringsforbud for 
pelsdyrbønder, årets jordbruksoppgjør og 
utfordringa med nedskalering av 
melkeproduksjonen var andre tema lederen 
tok opp i sin tale til Bondetinget. 

ØSTFOLDINGER PÅ TALERSTOLEN 

Østfoldingene var godt representert på 
talerstolen. Først ut var fylkesleder, Svend 
Arild Uvaag. Han startet med å takke 
landbruks- og matminister Olaug Bollestad 
for hennes engasjerende innlegg, og Lars 
Petter Bartnes for en offensiv tale. 
Uvaag sa at avlingsskadeordningen var 
avgjørende viktig for at de fleste kunne ta 
seg videre etter 2018 på en akseptabel måte. 
Han påpekte videre at det er viktig å se på 
ordninga, slik at den kan bli mer treffsikker. 

Uvaag var også innom temaet jordvern, og at 
det er vanskelig å stoppe eller regulere 
opsjonsavtaler mellom utbyggere og 
grunneier. - Jorda trenger et juridisk vern, slo 
han fast. 

Fylkeslederen omtalte også reduksjonen av 
melkeproduksjonen som følge av utfasing av 
Jarlsbergeksport. - Et uttak av 100 millioner 
liter melk vil koste nærmere én milliard 
kroner. Vi må som organisasjon jobbe for 
avbøtende midler fra regjeringa. I den grad vi 
skal bruke omsetningsmidler må disse brukes 
effektivt for å kjøpe ut kvote, sa Uvaag. Han 
avsluttet med utleie av melkekvoter, og sa: - 
Det kan ikke være slik at melkekvoter blir 
som en aksjepost man skal tjene penger på i 
all framtid. Formålet med 
melkekvoteordninga er å gi en 
produksjonsrett. Ved opphør av produksjon 
må kvota avhendes eller legges sovende i 10 
år, avsluttet Uvaag. 

- Hvem skal sette premissene for framtidas 
matproduksjon, spurte Trude Hegle fra 
talerstolen. Skal dette gjøres av Grønn 
Ungdom, Gunnhild Stordalen og EAT eller av 
influensere og bloggere? Vi må utvide vår 
forståelse og respekt for deres ståsted, 
samtidig som vi må stå helt støtt i det vi selv 
representerer. Vi må forklare hvorfor norsk 
matproduksjon har lange og gode 
framtidsutsikter, og basere det på fakta. Vi 
må bidra ved å starte med holdninger og 
tenke igjennom hvordan vi snakker og 
uttrykker oss. Vi må være åpne, ta imot 
besøk, og innrømme at næringa kan ha 
forbedringspunkter, avsluttet Hegle. 
 
- En økning i norsk grøntproduksjon, bør skje 
gjennom satsing på økologisk, sa Finn-Erling 
Kristoffersen. Han sa videre at det offentlige 
må gå foran som et godt eksempel, og kjøpe 
inn til sine mange storkjøkken, slik de gjør i 
Danmark. - Både stat og kommune må sette 
offensive mål for innkjøp av norskproduserte 
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økologiske råvarer i sine kantiner, skoler, 
kjøkken på sykehjem og sykehus, sa 
Kristoffersen. 

REGIONREFORMEN ENGASJERTE 

Etter en lang debatt med til dels høy 
temperatur vedtok årsmøtet å støtte styrets 
innstilling på at Bondelagets fylker følger den 
samme inndelingen som landets storfylker. 
For Østfold sin del betyr det at vi, sammen 
med Akershus og Buskerud, blir Viken. 
Sammenslåingene skal skje i tidsrommet fra 
januar 2020 til april 2022. 

Østfold Bondelags representanter kjempet, 
sammen med representantene fra Sogn og 
Fjordane og Akershus, for et forslag om at 
ingen fylkeslag kan tvinges til å slås sammen 
mot årsmøtet i fylkeslagets vilje. Dette 
forslaget falt i avstemmingen. Derimot fikk 
de samme fylkene gehør for sitt forslag om 

at Norges Bondelag opprettholder 
fylkeslagenes samlede ressurser, minst på 
dagens nivå. 

En endring i antallet fylker vil kunne påvirke 
sammensetningen av representantskapet i 
Norges Bondelag. Når fylkeslederne blir 
færre, endres balansen i representantskapet. 
Styrets innstilling var at representantskapets 
sammensetning ikke endres nå, men tas opp 
til vurdering innen årsmøtet 2022. Dette ble 
også vedtatt.  

Årsmøtet i Norges Bondelag vedtok 
resolusjonene «Det skal være klimasmart å 
velge norsk mat» og «Bonden treng meir 
føreseielege rammevilkår».  

Bjørn Gimming fra Halden ble gjenvalgt som 
1. nestleder for ett år, mens Martha 
Mjølnerød fra Spydeberg ble gjenvalgt som 
varaordfører i årsmøtet.  

 
 
 

 

3: Delegasjonen fra Østfold til Bondetinget. F.v. Henning Lyche Røed, Trude Hegle, Bjørn Gimming, Anne Sofie Olsen-Torp, Ole-Kristian 
Bergerud, Jan Ole Mellbye, Oskar Rostad, Hege Gjerberg Degnes, Finn-Erling Kristoffersen, Per Erik Tofteberg, Svend Arild Uvaag, Aase 
Maren Øiestad Hesleskaug, Mina Mjærum Johansen og Martha Mjølnerød.   
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FYLKESSTYRETS ARBEID       

 

STYRET I ØSTFOLD BONDELAG I PERIODEN 21. MARS 2019 – 19. MARS 2020: 
Leder:   Svend Arild Uvaag 
Nestleder:  Ole-Kristian Bergerud  
Styremedlemmer: Aase Maren Øiestad Hesleskaug 

Trude Hegle 
Henning Lyche Røed  
Ragnhild Ryste (ØBK) 
Simen Aasheim Torp (ØBU) 

Varamedlemmer:      1. Kjell Einar Huseby 
2. Hege Gjerberg Degnes 

                                  3. Ellen Evenrød  

Styret har hatt 10 styremøter i 2019. Det ble gjennomført flere telefonmøter i forbindelse med 
jordbruksforhandlingene. Til sammen har det blitt behandlet 83 styresaker og 6 orienteringssaker. 
 
Noen av de viktigste sakene har vært:  

• Innspill til Norges Bondelag vedrørende jordbruksforhandlingene 2019, til klimaavtalen og 
til arbeidet med nedskalering av melk 

• Fellesarrangement foran Stortinget og frokost med våre Stortingspolitikere i forkant av 
jordbruksforhandlingene  

• Planlegging og gjennomføring av politisk påvirkning og aktivitet spesielt knyttet til 
jordbruksforhandlingene 

• Gjennomføring av aktiviteter knyttet til forprosjekt for «Økt verdiskaping innenfor 
grønnsaker, potet, frukt og bær» 

• Arbeid knyttet til manglende tilgang på godkjente plantevernpreparater 

• Arbeid med dyrevelferd og svinefilm 

4: Fylkesstyret, f.v.: Ole-Kristian Bergerud, Aase Maren Øiestad Hesleskaug, Svend Arild Uvaag, Trude Hegle, Henning Lyche 
Røed, Ragnhild Ryste, Simen Aasheim Torp, Mina Mjærum Johansen (organisasjonssjef).  
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• Innspill og aktiviteter mot politikere i forkant av kommune- og fylkestingsvalget 

• Regionalisering – Veien til Viken (se egen sak) 

• Oppfølging av tiltak i vedtatt Strategi og arbeidsplan for 2019/2020 

• Oppfølging av innspill fra generaldebatten fra årsmøtet til Østfold Bondelag 

• Oppfølging av medlemsverving/medlemstall med en forsterket verveaksjon i november 

• Oppfølging av rovviltsituasjonen i Østfold; herunder status ulveforvaltning og oppfølging 
av rovviltnemndenes arbeid  

• Oppfølging av økende utbredelse av villsvin, gjennom flere møter og oppfølging av 
nasjonalt villsvinprosjekt 

• Arbeid med problematikk knyttet til økende gåseskader 

• Ny eierform Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold 

• Gjennomgang av medlemsundersøkelse 

• Oppfølging av saker knyttet til avlingsskader fra 2018 

• Vertskap for premiere for filmen «Uår» 

• Ferdigstilling av nytt regionalt miljøprogram for Oslo og Viken fylkene, inklusive 
miljøkravene 

• Revisjon og oppfølging av «Beredskapsplan ved kriser og alvorlige hendelser 

• Arbeidet i de ulike vannområdene 

• Innspill til Norges Bondelags valgnemnd 

• Innspill til Askeladdprisen og BU prisen 2019 
 
Styret har jobbet opp mot politikerne på Storting og fylkesting. Stortingsbenken fra Østfold ble 
invitert til møte og faglig omvisning på Grøntpakkeriet Øst, Rygge i januar. Hovedtemaene denne 
gang var muligheter for økt verdiskaping generelt og innenfor grønnsaker, potet, frukt og bær 
spesielt. I tillegg ble avlingsskadeordningen, tørkesommeren 2019, de kommende 
jordbruksforhandlingene, gebyrer for søknader ved bruk av utenlandsk arbeidskraft, klima og 
viltforvaltning drøftet. 

Årets stormøte om korn ble avholdt i mars og samlet nærmere 250 bønder og andre interesserte. 
De politiske hovedinnledningene ble holdt av ny landbruks- og matminister Olaug Bollestad, i 
tillegg til leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes. Den faglige delen omhandlet ny RMP-

5: Fylkesstyret inviterte Stortingsbenken fra Østfold til møte og faglig omvisning på Grøntpakkeriet Øst.  
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ordning ved Kari Engmark og Karoline Fjeldstad fra Fylkesmannen i Viken og Oslo. Kvelden ble 
avsluttet med en minikonsert Aasmund Nordstoga og Åsmund Reistad.  

Det har også blitt gitt innspill til og vært avholdt møter med fylkespartier. Flere fylkespolitikere 
benyttet også anledningen til å møte og hilse på vårt årsmøte.  

Kommune- og fylkestingsvalg 2019: I samarbeid med Buskerud og Akershus Bondelag arrangerte vi 
en seminarserie for kandidater til fylkestingsvalget for Viken. I Østfold var korn- og kraftfôrpolitikk 
med besøk på Felleskjøpets anlegg på Kambo tema, før turen gikk til Grønpakkeriet Øst hvor 
utfordringer og muligheter innenfor grøntproduksjon ble presentert. I forbindelse med 
valgkampen var vi også aktive på møter og stands hvor partier avholdt debatter og ga innspill til 
politikere på ulike nivå. Bl.a. ble vi invitert med når Krf Østfold hadde besøk av landbruks- og 
matminister Olaug Bollestad for å synliggjøre og drøfte landbrukets betydning i Østfold. Et møte 
som ga oppslag på TV2 nyhetene.  

 

7: Landbruks- og matminister Olaug Bollestad sammen med Svend Arild Uvaag i Rakkestad i august. 

6: Politikerbesøk til Vestre Bjølsund i anledning valget.  
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Fylkesstyrene og ansatte i Møre og Romsdal og Østfold var 14.-16. oktober på rundtur med 
gårdsbesøk og samtaler i Romsdal og på Nordmøre. Dette ga oss mulighet til å lære mer om 
hverandres muligheter og utfordringer, og ikke minst å drøfte landbrukspolitiske saker. Gjennom 
gårdsbesøk traff vi yngre og eldre bønder innenfor tradisjonelle og nye næringer som ga oss nyttig 
informasjon og refleksjon rundt hvordan de opplever yrket og hva de tenkte om framtida. 

Styret har deltatt på årsmøter og flere styremøter i lokallagene. Det ble avholdt tre samlinger for 
lokale tillitsvalgte fordelt på januar, mai og september. I tillegg ble det arrangert en ledersamling 
på Scandic Hotell på Brennemoen i Eidsberg, og kurs for Unge Bønder i samarbeid med Akershus. 
 

REGIONREFORM OG FYLKESSAMMENSLÅING 

Som følge av regionaliseringsarbeidet til Regjeringen har Norges Bondelag også hatt tilsvarende 
prosess for å drøfte hvordan dette påvirker vår framtidige organisasjonsstruktur. En arbeidsgruppe 
med representanter fra alle ledd i organisasjonen har lagt fram ulike modeller, som fylkes- og 
lokallag har gitt innspill på i ulike høringer. 

Saken ble drøftet på årsmøte i Østfold Bondelag 2019 som gjorde følgende enstemmig vedtak:  

PRIMÆRT STANDPUNKT:  
• Fylkesårsmøtet i Østfold Bondelag tar organisasjonsutvalgets endelige rapport (del II) med 

konklusjoner til orientering. 
• Fylkesårsmøtet vurderer ikke behovet for å slå sammen Østfold Bondelag, Akershus 

Bondelag og Buskerud Bondelag til ett fylkeslag som nødvendig på kort sikt, jf. innspill fra 
styret i Østfold Bondelag datert 5. desember 2018. 

• Fylkesårsmøtet ser at tillitsvalgte, som er bønder og som bor nær medlemmene, vil være 
en styrke i arbeidet med å sikre bonden sine interesser og medvirke til aktive lokallag. Det 
er videre en styrke å ha mange som snakker bonden sin sak i møte med politikere og 
forbrukere, samt i sosiale og tradisjonelle medier. 

• Fylkesårsmøtet legger vekt på at Østfold vil være en egen geografisk valgkrets for 
Stortinget, minst til og med Stortingsvalget 2025. 

• Fylkesårsmøtet krever at representasjonen i Norges Bondelags representantskap 
videreføres som i dag, med 18 fylkesrepresentanter, for å hindre en skjevfordeling. Vikens 
representasjon med nær 25 prosent av medlemsmassen vil bli betydelig svekket med det 

8: Fylkesstyret besøkte styret i Møre og Romsdal i oktober, og fikk lære mye gjennom gårdsbesøk.  
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forslaget som organisasjonsutvalget fremmer. Regionreformen er i utgangspunktet en stor 
prosess for Norges Bondelag, og vi mener det er totalt uakseptabelt å også endre 
sammensetningen av representantskapet i denne prosessen. 

• Fylkesårsmøtet ønsker å avvente ei eventuell sammenslåing med Akershus Bondelag og 
Buskerud Bondelag til Viken fylke får satt seg, og man ser hvilke utfordringer og 
muligheter som ligger i fortsatt å ha tre fylkesbondelag. 

SEKUNDÆRT STANDPUNKT:  
Dersom årsmøtet i Norges Bondelag 2019 vedtar at Østfold Bondelag må slå seg sammen med 
Akershus Bondelag og Buskerud Bondelag, forutsetter fylkesårsmøtet i Østfold Bondelag at 
følgende vilkår blir fulgt: 

• At fleksibiliteten med hensyn til at innfasing av nye fylker strekkes til 1. april 2021 må 
opprettholdes, slik organisasjonsutvalget foreslår i sin endelige rapport. Det er stor 
forskjell på hvor langt fylkene, som er tenkt sammenslått, har kommet i sine prosesser. 
Ved en fleksibel innfasing får organisasjonen tid til nødvendige forberedelser før 
sammenslåing trer i kraft. For Viken sin del kan en sammenslåing skje tidligst på 
fylkesårsmøtene våren 2021. 

• Fylkesårsmøtet krever at representasjonen i Norges Bondelags representantskap 
videreføres som i dag, med 18 fylkesrepresentanter, for å hindre en skjevfordeling. Vikens 
representasjon med nær 25 prosent av medlemsmassen vil bli betydelig svekket med det 
forslaget som organisasjonsutvalget fremmer. Regionreformen er i utgangspunktet en stor 
prosess for Norges Bondelag, og vi mener det er totalt uakseptabelt å også endre 
sammensetningen av representantskapet i denne prosessen. 

• Det er avgjørende at de nye fylkesbondelagene får beholde de ressursene som de enkelte 
fylkene har i dag. Dette må gjelde både den generelle økonomiske potten til tillitsvalgte og 
kontorene, samt ressurser i form av ansatte. Midlene som i dag går til fylkesleder til hvert 
enkelt fylke må også følge med inn i Viken. En må blant annet regne med langt større 
møteaktivitet for nestlederne med et fylkeslag som har nærmere 25 prosent av 
medlemmene i Norges Bondelag. 

• Kontorstrukturen i et nytt Viken Bondelag må være slik at lokallaga fortsatt kan serves 
med god lokalkunnskap fra de ansatte. De nye fylkeslagene må ha medbestemmelse på 
vedtakene knyttet til både kontorplassering og til antall kontorer i de nye fylkene. 

• Organisasjonsutvalgets innstilling med fleksibel representasjon fra lokallaga på 
fylkesårsmøtene støttes slik at dagens ordning kan beholdes. Representasjon på 
årsmøtene i fylkesbondelagene er viktig for lokallagene. 

• Et felles fylkesstyre i Viken Bondelag må ha minst 9 faste medlemmer og 3 
varamedlemmer i nummerorden, for å serve et nytt storfylke og å sikre kontakten med 
lokallaga på best mulig måte. 1. vara bør være fast møtende, som i dag. Det er også viktig 
at fylkene selv kan velge om de vil ha en eller to nestledere. For Viken, som kan bli 
bestående av tre tidligere fylker, er det naturlig å ha en ledertroika med én leder og to 
nestledere. Det må også legges til rette for utstrakt bruk av fagutvalg. 

• Det må legges til rette for etablering av regioner og regionarbeid i de nye fylkene for å 
utvikle samarbeidet med lokallaga, og det må settes av ressurser til dette. Å styrke 
arbeidet i regionene i de nye fylkene vil bidra til å styrke aktiviteten i lokallaga. Regioner i 
denne sammenheng er mindre geografiske enheter enn dagens fylker, for eksempel Ytre 
Østfold og Indre Østfold, og kan også gå på tvers av dagens fylkesgrenser hvis dette er 
formålstjenlig. 
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SAKEN BLE ENDELIG DRØFTET PÅ ÅRSMØTE I NORGES BONDELAG 2019 SOM ETTER 
OMFATTENDE DISKUSJONER GJORDE FØLGENDE VEDTAK:  
Norges Bondelag gjør følgende organisasjonsmessige tilpasninger: 

1. Norges Bondelags lover, §4 Organisasjon, fjerde ledd, der det heter at lokale bondelag i et 
fylke sluttes sammen i fylkeslag, videreføres som framtidig modell for Bondelagets 
fylkesorganisasjon. Unntaket, i femte ledd, opprettholdes inntil videre. 

2. De fylkeslagene som nå ønsker sammenslåing kan gjøre det fra den dato de sjøl ønsker 
etter 1. januar 2020, i medhold av §4. Trøndelag kan slå seg sammen i 2019. 

3. Det skal være en fleksibel innfasing for de øvrige fylkeslagene. Sammenslåing skal være 
fullført innen 1. april 2022. 

4. Sammensetningen av representantskapet endres ikke. Det innebærer 18 medlemmer, én 
representant fra hvert av nåværende fylkeslag. Endret sammensetning av 
representantskapet tas opp til ny vurdering innen årsmøtet 2022.  

5. Følgende bestemmelser i Norges Bondelags lover endres nå: 

• §9 om sammensetning av Norges Bondelags årsmøte. Minimumstall for utsendinger 
endres til 6 for sammenslåtte fylker. 

• §19 om hvilke valg fylkesårsmøtene skal foreta. 

• §20 om fylkesstyrets størrelse. Antall i styret settes til 5-9. 
Øvrige lovendringer som berører saken tas opp senere. 

6. Bondelaget må videreføres som en organisasjon med stor aktivitet i alle ledd. Innflytelse 
og medbestemmelse for medlemmer og lokallag må sikres. Styret vil derfor etablere en 
tydelig satsing på organisasjonsutvikling med målsetting om styrking og vitalisering av 
lokallagene. Fylkeslagene får en aktiv rolle. Ressurser til prosessen innarbeides i de årlige 
budsjettene.  

7. Fylkeslagene sin rolle er avgjørende for at Norges Bondelag skal fungere som en treleddet 
organisasjon med aktive lokallag. Det er derfor avgjørende at Norges Bondelag 
opprettholder fylkeslagas samlede ressurser, minst på dagens nivå. 

 
Som følge av dette vedtaket har det vært avholdt felles møter (politisk og administrativt) mellom 
Buskerud, Akershus og Østfold Bondelag hvor følgende saker er drøftet: Innspill til hvordan vi 
mener det regionale partnerskapet bør fungere, innspill til jordbruksforhandlingene til Viken 
fylkeskommune, prosjektplan for arbeidet fram til 1. april 2022 og mulig Viken Bondelag. Herunder 
også plan for felles styremøter og AU-møter fram til årsmøtet i Norges Bondelag 2020, samkjøring 
av standpunkt i forhold til høring miljøkrav og eventuelt felles ledermøte 2020. 
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VILTFORVALTNING 

ULV 
8. januar dro over 500 østfoldinger inn til Oslo for å si at «nok er nok!», gjennom et rovdyrpolitisk 
fakkeltog fra Youngstorget til Stortinget. Bakgrunnen var at regjeringa 17. desember 2018 
besluttet å overprøve de regionale rovviltnemndene i Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark sine 
vedtak om å ta ut tre ulveflokker innen ulvesona. Regjeringa landet på at kun én av flokkene, 
Slettås-reviret i Hedmark, kunne tas ut, mens flokkene i Mangen og Hobøl skulle bevares. Dette til 
tross for at Stortingets bestandsmål på 4-6 ynglinger var overoppfylt. I 2018 blei det telt 10,5 
ynglinger i Norge. Frustrasjonen med måten rovdyrene forvaltes på var stor mange steder rundt 
om i landet, og den gjelder de fleste av de store rovviltartene, og målet var å få Stortinget til å lytte 
og å ta grep. Det anslås at om lag 10 000 personer deltok i fakkeltoget, ledet an av 66 ordførere.  

19. juni arrangerte Østfold Bondelag temamøte om rovdyr og rovviltavvisende gjerder. Rundt 30 
interesserte bønder møtte opp blant annet for en befaring av en type rovviltavvisende gjerde som 
er satt opp for storfe av Geir Gjønnes på Geiteberg Kulturbruk i Tomter. To gjerdeentreprenører 
fikk vise fram sine løsninger, og deltakerne fikk informasjon om status for rovvilt i Østfold fra 
Statens naturoppsyn (SNO). Fylkesmannen orienterte om de beiteressurser vi har tilgjengelig i 
Østfold, dagens beiteutnyttelse og i hvor stor grad dette er inngjerdet etter ulike standarder. 
Videre ble det orientert om erfaringer med skader over år, de ulike fellingsregimene og rutiner 
som skal følges om vedtak om skadefelling gis, og forvaltningen rundt dette. Prosjektlederen i 
viltprosjektet for Hobøl, Spydeberg og Skiptvet avsluttet møtet med å vise fram den nyinnkjøpte 
«beredskapshengeren», som er en henger som skal fylles med nyttig utstyr som trengs raskt når et 
angrep har skjedd.  

Det ble i beitesesongen 2019 ikke innrapportert noen skader på beitedyr forårsaket av ulv til 
Østfold Bondelag. 
 

GÅS 
På et møte i regi av Kråkerøy Bondelag, fellesutvalget for lokallagene i Fredrikstad og Hvaler, og 
Østfold Bondelag, med temaet gåseforvaltning i jordbruksområdene, ble konklusjonen at 
grunneiere og gåsejegere må samarbeide. Nær 50 grunneiere møtte på Bøndenes hus i Råde for å 

9: Kjempestort fakkeltog i Oslo med om lag 10 000 deltagere. Her går Østfoldingene under egen banner. 
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lære mer om gås, og hvordan man kan gå fram for å redusere bestandene. Flere av de frammøtte 
grunneierne uttrykte sin frustrasjon over gjessenes skade, og etterlyste grep som større 
skadefellingskvoter, utvidelse av jakttidene, felling av unggås og skremming ved bruk av laser. - Det 
er ingen tvil om at bestandene av grågås og hvitkinngås er økende i Oslofjordområdet, konstaterte 
seniorforsker NINA, Ingunn Tombre. Hun mente at det derfor burde åpnes for jakt på hvitkinngås i 
dette området. Tombre og Ove Martin Gundersen, leder for Norges Bondelags nasjonale 
gåseprosjekt, var klare på at det mest effektive midlet for å redusere bestanden er jakt i ordinær 
jakttid, og at man må benytte denne muligheten først. De oppfordret Østfold Bondelag til å danne 
en gåsegruppe for videre arbeid for å forene grunneiere og gåsejegere. 

Østfold Bondelag fulgte opp denne oppfordringen og inviterte lokallag i områder med mye gås til 
et møte 18. mars. Nær 20 personer fra seks lokallag deltok på møtet i Råde. På dette møtet ble 
man enige om å følge to spor. Først og fremst å organisere jakt i ordinær jakttid i stubbåker, og 
parallelt arbeide for å få mulighet til å skadefelle innflygende gås i sårbare områder fram til 
myting.  

 
VILLSVIN 
Over 75 bønder, jegere og andre interesserte deltok da Østfold Bondelag og Norsvin Østfold 
arrangerte møte i Rakkestad 12. februar om et relativt nytt og uønska medlem i norsk fauna; 
villsvinet. På møtet ble det gitt en god innføring i Norges svært gode dyrehelse, og at dette kan bli 
truet av villsvin ved at de kan bære flere sykdommer vi ikke har eller ønsker. Afrikansk svinepest 
(ASP) er en av disse, og denne sjukdommen har 90 prosent dødelighet.  

De fleste av sykdommene som villsvin kan ta med seg, har vi ikke i Norge i dag, og de vil ofte 
medføre sanering på den gården som blir rammet. I tillegg vil en del av sykdommene medføre 
strenge restriksjoner på de områdene som rammes, slik at trafikk av både dyr og mennesker kan 
bli stanset.  

Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold (UAØ) innledet om det nasjonale villsvinprosjektet 
som har som formål å organisere grunneiere for å redusere bestanden og hindre utbredelse av 
villsvinene. - Det er kun villsvinet som tjener på mangel på samarbeid, avsluttet Svae. 

Miljødirektoratet og Mattilsynet la fram en handlingsplan mot villsvin 14. november. Villsvin har 
status som «fremmed art» i Norge og er av Artsdatabanken karakterisert som «Høy økologisk 
risiko». Handlingsplanen har som hovedmål at det skal være minst mulig villsvin i Norge, spredt 
utover et minst mulig område. 

Den nasjonale handlingsplanen ble presentert på et åpent møte i Askim 26. november som 
Glommen Mjøsen Skog SA, NORSKOG, Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold og Norges 
Bondelag arrangerte. Overfor nærmere 200 tilhørere berømmet arrangørene for å rette fokus på 
grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvin i Norge før den nasjonale handlingsplanen var 
presentert. 

Norges Bondelag orienterte om det nasjonale villsvinprosjektet, som har som mål å etablere 
hensiktsmessig grunneierbasert forvaltning med tiltak for å begrense bestanden og videre 
utbredelse av villsvin i Norge. Prosjektet vil gjennomføre to pilotprosjekter i Rakkestad og 
Aremark, bl.a. for å teste ulike tiltak, jaktformer, jaktpakker m.m. for å kunne peke på behov for 
endringer og tilpasninger i forskrifter og regelverk. Videre vil arbeid med tiltaksplaner, organisering 
av grunneiere, nettverksbygging mellom elgvald og grunneierlag og ikke minst knytte samarbeid 
med Norges Jeger og Fisk stå sentralt. 
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HØRINGER SOM ØSTFOLD BONDELAG HAR GITT INNSPILL PÅ I LØPET AV 201 9    

 
HØRINGSINNSPILL TIL OFFENTLIGE ETATER: 

- Regional transportplan – Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2020-2023 
- Regional plan for klima og energi i Østfold 2019 – 2030 
- Innspill til Fylkeskommunens innspill til jordbruksforhandlingene 2020 
- Oppstart av rullering av handlingsplan for regional plan for folkehelse 2016-2019 og regional plan 

for kulturminner 2010-2022 
- Høring forskrift om regionale miljøkrav 
- Høring forslag til lov om forbud mot hold av pelsdyr og forslag til ordning for økonomisk 

kompensasjon til pelsdyroppdrettere 
- Høring regionale vannforvaltningsplaner 2022 – 2027; hovedutfordringer og planprogram 

 

HØRINGSINNSPILL TIL NORGES BONDELAG: 

- Innspill til Norges Bondelag i forkant av jordbruksforhandlingene 2019 
- Innspill til høring på Organisasjonsutvalget sin rapport 
- Innspill til forslag på endringer i forskrift om regulering av svine -og fjørfeproduksjonen 
- Innspill til høring om forslag til endringer i naturmangfoldloven, rovviltforskriften og forskrift om 

utøvelse av jakt, felling og fangst 
- Innspill til høring og arbeid med nedskalering melk 
- Høring om viltforskrift og åteforskrift 
- Innspill til høring på prop. 39 L (2018-2019) endringer i jordloven mv. (klimahensyn ved nydyrking) 
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VÅRKAMPANJEN          

Fylkesstyret prioriterte en god bondefrokost sammen med stortingspolitikerne på Eidsvolls plass i 
Oslo den 11. april, i anledning Norges Bondelags årlige vårkampanje. Disse politikerne fra Østfold 
deltok; Tage Pettersen (H), Stein-Erik Lauvås (Ap) og Svein Roald Hansen (Ap), samt rådgiver 
Wenche Gunnarstorp. I tillegg til en real frokost, ble det tid til en god prat om mulighetene og 
utfordringene i Østfoldlandbruket. De fikk med seg sveipede nisteskrin, et bærenett og praktiske 
småkort med viktige fakta som viser hva Østfoldlandbruket bidrar med for å løse FNs 
bærekraftsmål. Det var også et felles program i regi av Norges Bondelag, og disse holdt appeller; 
Andrine Oppegaard, ordfører for Ap i Sømna kommune i Nordland, Lars Petter Bartnes, leder i 
Norges Bondelag, samt Bodhild Fjelltveit, bonde i Bergen og styremedlem i Norges Bondelag. 

10: Traff politikerne til bondefrokost. F.v. Stein-Erik Lauvås, Tage Pettersen, Simen Aasheim Torp, Svend Arild Uvaag, Aase Maren 
Øiestad Hesleskaug, Trude Hegle, Mina Mjærum Johansen. 



 

16 
 

NÆRINGSPOLITISK ARBEID 

JORDBRUKSFORHANDLINGENE 

Arbeidet foran jordbruksforhandlingene startet med studieringer og informasjonsmøter i lokallaga. 
Det kom innspill til fylkeslaget fra 21 av 24 lokallag. Fylkeslaget mottok også innspill fra korn- og 
miljøutvalget samt grøntutvalget i Østfold og Akershus, og ni andre lag og organisasjoner. Det ble 
gjennomført en møtedag der organisasjoner og lag ble invitert til å komme med sine innspill.  

For å oppfylle Stortingets mål om økt matproduksjon, prioriterte Østfold Bondelag følgende tiltak: 

• Det er viktig å sikre en god kornøkonomi, både gjennom økte priser og budsjettmidler. En 
økning i målpris må veies opp mot økonomien i husdyrproduksjonene. Prisnedskrivingstilskudd 
er avgjørende for å oppnå målet om økt matproduksjon. 

• Det skal være lønnsomt å være en klima- og miljøvennlig bonde. Derfor må RMP-potten økes 
med 50 prosent i fylker, som Østfold, med store utfordringer med avrenning til vassdrag og 
kyst. Dette for å gi bøndene en reell kompensasjon, styrke tiltakene, og sikre vannkvaliteten. 
Det må blant annet gis tilskudd til fangvekster sådd etter høsting av korn og utsatt omlegging 
av eng. 

• Reduksjonen i arealtilskudde for grovfôr gjelder tilnærmet hele fylket og tar verken hensyn til 
den landskapsvariasjonen vi har, til målene om en god økologisk tilstand i vannforekomstene 
eller hensyn til den forutsigbarheten landbruksnæringa er avhengig av. Østfold Bondelag 
mener at kuttene til grovfôr i sone 1 og 3 må tilbakeføres til 2016-nivå på kr 75 per dekar i 
sone 1 og kr 110 per dekar i sone 3.  

• Innføre et småskiftetilskudd på kr 400 per skifte for skifter under 10 dekar, der det dyrkes 
korn. 

• Det er et stort behov for å modernisere driftsapparatene, både i husdyr- og 
planteproduksjoner. Potten til investeringsvirkemidler må derfor økes. 

• Velferdsordningene må styrkes, noe som er et viktig element i forhold til rekruttering til 
næringa. Østfold Bondelag ønsker her særlig å prioritere avløsning til ferie og fritid, avløsning 
til sykdom og fødsel mv. og tidligpensjonordningen (TPO). 

• En fondsavsetningsordning for jordbruket må på plass. Østfold Bondelag vil innføre et «klima- 
og miljøfond» etter modell av skogfondet, der det kan avsettes midler til framtidige 
investeringer til klimasmarte tiltak. I jordveien kan dette være kalking, drenering, større 
vedlikehold av hydrotekniske anlegg, anlegge vanningsanlegg eller nydyrking. Andre eksempler 
kan være å utvidelse av gjødsellager eller å investere for produksjon og bruk av klimavennlig 
energi. 

• Små og mellomstore bruk må prioriteres, når det gjelder budsjettmidler, enten det gjelder 
produksjonstilskudd eller investeringsvirkemidler. 

• Frakttilskudd er viktig for å sikre et landbruk over hele landet. Transportkostnadene har økt, og 
ventes å øke ytterligere på grunn av økende energipriser. Østfold Bondelag vil derfor prioritere 
å øke frakttilskuddene i årets jordbruksforhandlinger. 

• Differensiere arealtilskuddet for grøntproduksjonene, slik at det gis maksimalt tilskudd til 400 
dekar grønnsaker og 200 dekar frukt og bær.  

Jordbruksforhandlingene 2019 startet med et krevende utgangspunkt da Budsjettnemnda for 
jordbruket i april la fram sine prognoser. Denne viste at bonden kunne forvente en samlet 
inntektsnedgang på 23 500 kr per årsverk fra 2018 til 2019, noe som ville gi et økt inntektsgap 
mellom jordbruket og resten av samfunnet med over 40 000 kr per årsverk i samme periode.  
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Den forventede inntektsnedgangen for bonden skyldtes at prisene på bondens produkter, som 
kjøtt, egg, melk og grønt, forventet å holde seg uendret, mens man ventet en stor kostnadsøkning 
på innsatsfaktorer som gjødsel, diesel, strøm og såfrø. Det var også ventet en volumnedgang av 
melk og kjøtt. Produsenter av svin og korn, som er typiske Østfoldproduksjoner, var ventet å bli 
rammet særlig hardt. 

Jordbrukets krav ble levert 29. april. Kravet var på 1 920 mill. kr, der 249 mill. var finansiert med 
målprisøkning, 1 360 mill. i økte budsjettoverføringer, 170 mill. i styrking av jordbruksfradraget, 92 
mill. i økt verdi av jordbruksfradraget og 49 mill. i midler overført fra året før. Kravet ville gi 
grunnlag for økte inntektsmuligheter i 2020 på om lag 31 000 kroner per årsverk etter inndekning 
av kostnadsveksten og utnytting av økte inntektsmuligheter i markedet gjennom prisvekst for 
produkter uten målpris.  

Staten svarte 7. mai med et tilbud med ramme på 1 000 mill. kr, som året før. Staten finansierte 
sitt tilbud med en målprisøkning på 249 mill., 641 mill. i økte budsjettoverføringer, økt verdi av 
jordbruksfradraget på 61 mill. og overføring av midler fra året før på 49 mill. kr. Tilbudet var 
beregnet til å gi en inntektsvekst på kr 16 400 per årsverk. 

Den 16. mai skrev begge faglaga under avtale med staten. Avtalen hadde en samlet ramme på 
1 240 mill. kroner, noe som var en økning på 240 mill. kroner. Avtalen legger grunnlag for en 
inntektsvekst på kr 20 600 per årsverk. Avtalen innebar et løft for grøntprodusentene, bl.a. 
gjennom et eget innovasjons- og vekstprogram, styrking av kornprodusentene, og styrking av 
ordninger til fordel for små og mellomstore bruk.  
 

NEDSKALERING AV MELKEKVOTENE 

I januar 2016 vedtok Stortinget et bortfall av all eksportstøtte, som en følge av WTO-avtalen. Fra 1. 
juli 2020 vil det ikke lenger bli utbetalt eksportstøtte til Jarlsbergosten, og rundt 100 mill. liter melk 
ville blitt overflødig i det norske markedet. I jordbruksoppgjøret 2019 ble partene enige om å 
utarbeide et opplegg for hvordan nedskaleringen skal gjennomføres. Fristen for opplegget ble satt 
til 1. oktober 2019, og nedskaleringen skulle bli gjennomført ved bruk av forholdstall og oppkjøp av 
melkekvoter. 

16. oktober ble Norges Bondelag enig med staten om hvordan man skal utfase 100 mill. liter melk. 
Avtalen innebar å kjøpe ut melkekvoter tilvarende 40 mill. liter. Melkeprodusenter kan melde inn 
salg av kvota fra 1. januar 2020. I hver region løper ordningen til regionens fastsatte 
oppkjøpsvolum er nådd. Ordningen løper maksimalt til 31. mars 2020. Prisen for kvotene varierer 
mellom kr 10,00 og kr 15,50 per liter melk, avhengig av hvilken kvoteregion kvota ligger i. Utkjøpet 
har virkning fra 2021. 

Videre ble partene enige om at melkemarkedet reguleres med forholdstall på disponibel kvote 
etter ordinær prosess for 2020. Forholdstall skal benyttes til å regulere markedet helt til det er i 
balanse, anslagsvis opp mot 60 mill. liter. Forholdstallet benyttes på hele kvotemengden. Det blir 
altså ingen skjerming av produsenter, verken etter størrelse, geografi eller produksjonsform. 
Grunnkvota ble ikke justert i denne omgang. 

 

 

 
 



 

18 
 

JORDBRUKETS KLIMAAVTALE  

Parallelt med jordbruksforhandlingene 2019 forhandlet faglaga med staten om en klimaavtale for 
jordbruket. Partene kom til enighet om dette 21. juni, og avtalen innebærer at partene forplikter 
seg til å redusere klimagasser og øke opptaket av karbon tilsvarende 5 mill. tonn CO2-ekvivalenter 
innen 2030. Avtalen vil bli fulgt opp med en egen klimaplan, som Norges Bondelag vil behandle på 
representantskapet mars 2020. 
 

11: Inngått klimaavtale sammen. F.v. Lars Petter Bartnes, Ola Elvestuen, Olaug Bollestad og Kjersti Hoff.  
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MØTER OG ARRANGEMENTER SOM ØSTFOLD BONDELAG HAR 
DELTATT PÅ I 2019     
 

Konferansen Mat og Landbruk  Kommuneseminar om produksjonstilskudd 

Nibio-konferansen Matstreif 

Styringsgruppemøter, prosjektmøter i prosjekt 
Klimasmart Landbruk 

Møter i partnerskapet for Østfoldlandbruket 

Styremøter og årsmøte i Østfold 
Bygdeungdomslag 

Østfoldkonferansen 

Styremøter og årsmøte i Østfold 
Bygdekvinnelag 

Årsmøte i 4H Østfold  

Årssamling i Samarbeidsrådet Øst Kornkonferansen 

Møte i Kyllingringen Regionsamling i Norsvin 

Konferanse klima og landbruk i Østfold Vindkraftmøte i Rakkestad 

Premiere på filmen Uår Fagdag jord og klimaendringer, Økouka 

Vannområdearbeid i Haldenvassdraget Prosjekt Kornprogrammet  

Vannområdearbeid i Morsa Inspirasjonskveld grønnsaker, frukt og bær i 
Marker og Aremark 

Vannområdearbeid i Glomma sør for Øyeren Styremøter i Utmarksavdelingen A/Ø 

Vannområdearbeid i Øyeren Dialogmøte med kunstnere 

Møter i Partnerskap for næringsutvikling i 
Østfold 

Villsvinmøter 

Møte med Østfolds medlemmer i 
rovviltnemnda i region 4  

Skattekurs Akershus og Østfold 

Møter i referansegruppe for RMP Arbeidsgruppemøte RMP-rullering 

Møte om produksjonstilskudd og regionalt 
miljøprogram hos Fylkesmannens landbr. avd. 

Arbeidsutvalgsmøter i Østfold 
Landbruksselskap 

Årsmøte i Guldkorn Seminar om rovviltberedskap 

Fakkeltog mot rovvilt, Oslo Årsmøte og oppløsning av Regional Matkultur 

Kurs for nye tillitsvalgte (Norges Bondelag) Samling for Grøntkontakter (Norges Bondelag) 

Beiteseminar med rovviltfokus  Kurs i landbrukspolitikk (Norges Bondelag) 

Møte om IC Moss-Halden med lokallagene Distriktsråd HV 01 

Studietur biogass, Klimasmart landbruk 
Østfold 

Miljødagene i Buskerud, Fylkesmannen 

Inspirasjonsdag for mat- og drikkeprodusenter 
i regi av Guldkorn 

Biogass møte i regi fylkeskommunen 
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ORGANISATORISK ARBEID       

LEDERMØTET 

Ledermøtet ble avholdt på Scandic Brennemoen i Slitu 15.-16. november. Fra lokallagene deltok 
28 tillitsvalgte. Til sammen med innbedte gjester, fylkesstyret og administrasjon var det 48 
deltagere. Kommunikasjon og omdømme var et gjennomgående tema i år, og ble belyst av 
kommunikasjonssjef Lise Boeck Jakobsen i Norges Bondelag og daglig leder i 
kommunikasjonsbyrået Zynk, Guri Størvold.  

På programmet stod også temaet «Viken 2020 etter valget» og fylkesråd for næring i nye Viken 
fylkeskommune, Johan Edvard Grimstad, snakket om status i arbeidet og hva den politiske 
plattformen i praksis vil bety for oss i landbruket. Det ble avholdt et ideverksted for å bygge det 
fremtidige BondeLaget, som skapte stort engasjement, heftige diskusjoner og latter. 

 
KOMMUNIKASJON 

Østfold Bondelag forsøker hele tiden å bli bedre på kommunikasjon både eksternt og internt 
overfor tillitsvalgte og medlemmer. Det eksterne hovedfokuset er rettet mot den enkelte 
Østfolding, politikere, media, beslutningstakere og andre som påvirker bondens hverdag.  

Lokallag og medlemmer har stått på for å skape blest, og mange har gjort en kjempeinnsats med å 
gi sine lokale medier gode bilder og sitater som har ført til mange oppslag i både lokalaviser, radio 
og på TV. Flere og flere lokallag har også blitt aktive med egne sider på Facebook. 

Fylkeslaget har vært løpende i kontakt med NRK Østfold og lokalaviser, og har fått på en økende 
mengde aktuelle saker dette arbeidsåret. Østfold Bondelag vektlegger å være aktive på sosiale 
medier i tillegg til oppdatering av nettsidene. Det publiseres nye saker om aktiviteter i fylket og 
meninger om aktuelle saker hver uke. Det har blitt produsert totalt 142 nyhetssaker på 
hjemmesiden i 2019, og de fleste av dem har blitt dobbeltpublisert på sosiale medier. 
Spesielt kan det nevnes at vi har prioritert arbeid med «Åpen Gård på facebook» i mai, «Bli med i 
grisebingen» og «Bli med i fjørfehuset». Alle er tiltak for å vise hverdagen i husdyrproduksjonene 
med et spesiell fokus på dyrevelferd. 

Østfold Bondelag har valgt å prioritere aktiv bruk av Facebook, både for å påvirke og informere 
eksternt. I tillegg brukes interne grupper for tillitsvalgte og lokallag aktivt, enten det er 
vervekampanjer eller aksjonsplanlegging. Statistikk viser at vi når ut til mange spesielt gjennom 

13: Nye lokallagsledere fikk utdelt nek-pins. F.v. Svein Heie Engelbrecht 
(Torsnes), Svend Arild Uvaag og Henrik Røed Vaglen (Idd). 

12: Første kursdag ble rundet av med deilig middag og 
hyggelig prat. F.v. Lise Boeck Jakobsen og Per Kristian Solberg.  
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bruk av Facebook. Det er i arbeidsåret også testet mer bruk av filmer i kommunikasjonsarbeidet, 
og aktivitet på Instagram er under utvikling.  

MENTORORDNING FOR LOKALLAGENE 

Østfold Bondelag har en mentorordning bestående av ressurspersoner med god kunnskap om 
offentlig forvaltning. Disse personene stiller som mentorer for lokallagene og deres tillitsvalgte. 
Lokallaga tar selv kontakt med mentorene for hjelp og innspill i forbindelse med arealplansaker. 
Mentorene har i 2019 vært:  

• Knut Hærland  (Eidsberg, Trøgstad, Marker, Rømskog) 

• Jan Erik Tveten   (Rakkestad og Degernes, Sarpsborg) 

• Kjell Eivind Solberg  (Skiptvet, Spydeberg, Hobøl, Askim) 

• Martha Mjølnerød (Idd, Berg, Aremark) 

• Øivind Holt   (Jeløy, Våler og Svinndal, Rygge, Råde) 

• Ikke oppnevnt   (Glemmen, Kråkerøy, Torsnes, Borge, Rolvsøy, Hvaler,  
Onsøy)  

Disse lagene har hatt et fellesutvalg med en oppnevnt leder, Lise Thorsø Mohr, som har fungert 
som mentor. Østfold Bondelag har også vært innspillspartner i året som har gått.  
 

KURSING AV TILLITSVALGTE 

I januar ble det avholdt to organisasjonskurs i Østfold, som del av Norges Bondelags nye satsning 
på opplæring av lokale tillitsvalgte. Kurset gir en god start på jobben som tillitsvalgt i Bondelaget, 
og gir en praktisk innføring i lokallagsarbeid, næringspolitisk- og kommunikasjonsarbeid, verktøy 
m.m. Det deltok til sammen 50 tillitsvalgte, både nye og erfarne. Elin Røed, organisasjonssjef i 
Vestfold Bondelag, og Astrid Solberg, organisasjonssjef i Norges Bondelag, var kursholdere.  
 

VERVING 

Bondelaget hadde nasjonal vervekampanje i november. Østfold Bondelag hadde en aktiv 
vervemåned og fikk 67 nye medlemmer i perioden. 14 av 24 lokallag hadde positiv vekst i 
november.  

Hvaler Bondelag vervet flest i Østfold, med 36,5 % vekst og 19 nye medlemmer. Styret i Hvaler 
Bondelag vant BONDE-gensere fordi styremedlemmene vervet flest medlemmer først, av alle 
lokallagstyrene i Østfold. På Facebook rullerte en bildekampanje og en nylaget vervefilm som 
hadde premiere under årets ledermøte. 
 

FELLES GRØNTUTVALG 

Østfold Bondelag har felles fagutvalg med Akershus Bondelag på fagområdene grønnsaker, potet, 
frukt og bær. Sekretariatsfunksjonen innehas av Østfold Bondelag. Grøntutvalget har avholdt to 
utvalgsmøter i 2019.  

Saker som har vært jobbet med og gitt innspill på er: 

• Regelverk og gebyr i forbindelse med oppholdstillatelse sesongarbeidere 

• Regelverk for godkjenning av plantevern, og manglende tilgjengelige godkjente preparater 
i enkelte kulturer, spesielt potet. 

• Nytt regelverk for Regionalt miljøprogram Oslo og Viken 

• Jordbruksforhandlingene 2019 – saker som gjelder grøntproduksjon 
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I tillegg har utvalget stått som arrangør i samarbeid med NLR Øst av fagmøtet «Verdiskaping, 
investeringer og vekst innenfor grønnsaker, frukt og bær». Temaene «trender og innovasjon på 
tallerken», orientering om arbeidet i det nasjonale vekst og innovasjonsprogrammet, 
tjenestetilbudet til Innovasjon Norge, langsiktig investering i jordliv, ulike erfaringer med ny 
teknologi i landbruket var noe av det som engasjerte de grøntprodusentene som deltok. Møtet ble 
også utvidet med en sesjon om informasjon om godkjenningsregimet for plantevern i Norge, og 
utfordringer knyttet til tilgang på godkjente midler. 

Utvalget har i 2019 bestått av Henning Lyche Røed (leder) (ØB), Terje Gudbrand Romsaas (AB), 
Hans Solberg (ØB), Morten Tømte (AB), Per Fredrik Saxebøl, (AB), Stina Aarsland (ØB) og Berit 
Ullestad (ØB). I tillegg til Ole Henrik Aakeberg (ØB) og Kristin Bue Jahn (AB) som 
vararepresentanter. 

 
FELLES KORN- OG MILJØUTVALG 

Akershus og Østfold Bondelag har et felles korn- og miljøutvalg, der sekretariatsfunksjonen 
innehas av Akershus Bondelag. Utvalget har hatt tre ordinære møter i 2019. Utvalget er 
prosjektgruppe i Kornprogrammet, og dermed blir det meste av møteaktiviteten i utvalget 
kanalisert inn der. Hovedtema på korn- og miljøutvalgsmøtene har vært uttalelse til 
jordbruksforhandlingene, arrangere stormøtet om korn, oppfølging av RMP og vannområdearbeid.  
Korn- og miljøutvalget har bestått av Ann Kristin Knudsen (leder) (AB), Svend Arild Uvaag 
(nestleder) (ØB), Ole-Kristian Bergerud (ØB), Per Kristian Solberg (ØB), Sigurd Enger (AB), Øivind 
Kjølberg (AB) og Svein Bjerke (vara, AB). 
 

KURS I PRAKTISK HMS-ARBEID BLANT UNGDOM  

Lokallagene Rakkestad og Degernes, samt Skiptvet har arrangert kurs i praktisk arbeid i helse, miljø 
og sikkerhet (HMS) for ungdomsskoleelever. Samarbeidet mellom Norsk Landbruksrådgiving Øst 
sin HMS-avdeling og lokale bondelag fungerer godt. Det er viktig å ha etablert et godt kontaktnett 
som fungerer når samhandling er nødvendig. Bondelaget kan få en viktig rolle når uhellet først er 
ute, og bonden får behov for hjelp og støtte. Østfold Bondelag har gode rutiner for hvordan kriser 
skal håndteres. Lokallagene får støtte til å gjennomføre slike HMS-kurs for ungdom.  
 

LOKALLAGENES ARBEID  

Vi har mange aktive lokallag som avholder ulike aktiviteter og arrangementer gjennom året. 
Norges Bondelag gav fylkeslaget en bevilgning på ca. kr. 318 000 i 2019. Av disse ble ca. kr. 
200 000 gitt i direkte støtte til lokallagene basert på innkomne søknader og kr. 75 000 indirekte 
gjennom støtte til deltagelse på Ledermøtet. Det har blitt gitt støtte til blant annet Åpen Gård-
arrangementer, slippdager, bygdedager, landbruksspillet, kurs, standaktiviteter, aktiviteter for 
barn og unge, HMS-arrangementer, markvandringer og medlemsmøter/fagmøter.  
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ARRANGEMENTER OG MØTER SOM ØSTFOLD BONDELAG HAR 
ARRANGERT ELLER VÆRT MEDARRANGØR TIL I 2019  
 

• Demonstrasjon ulvevedtak, Oslo 

• Fagmøte for grøntprodusenter «Innovasjon, verdiskaping og vekst» (Ås) 

• Kornskolen, foredragsbase/markvandringer, fagmøter/fagdager, fagtur til Sverige i regi av 

Kornprogrammet 

• Kursserie «Fossilfrie energikilder i landbruket», «Energianalyse på pilotgårder» og 

«Solenergi» i samarbeid med Klimasmart Landbruk 

• Fagdager «Fossilfri korntørking»  

• Fagmøte økologisk produksjon av raps 

• Stormøte korn 

• Dialogmøte om rovdyr/rovviltnemnda 

• Fagtur for Inn på tunet bønder 

• Møte vedr InterCity og grunneierorganisering (Råde) 

• Ung bonde kurs (Eidsberg) 

• Eierskiftekurs (Halden) 

• Skattekurs (Sarpsborg) 

• Temadag skatt (samarbeid med Akershus og Vestfold i Oslo) 

• Inspirasjonsseminar for økt verdiskaping grønt (Råde) 

• Villsvinmøte i samarbeid med Norsvin (Rakkestad) 

• Villsvinmøte (Askim) 

• Gåsemøte (Råde) 

• Rovviltmøte ved hjortevilt (Spydeberg) 

• Premiere film Uår 

• Møter med politiske partier 

• Gårds-/politikerbesøk med landbruks- og matminister Olaug Bollestad 

• Fagtur med representanter på Stortingsbenken for Østfold 

• Fagtur for kandidater til fylkestingsvalget 

• Møte med Innovasjon Norge avd. Østfold 

• Markering m/frokost foran Stortinget i forkant av jordbruksforhandlingene 2019 

• Møte for samarbeidende lag og organisasjoner i forkant av jordbruksforhandlingene 2019 

• Organisasjonskurs for lokale tillitsvalgte 

• Årsmøte Østfold Bondelag, Rakkestad 

• Lokallagssamlinger (januar, mai og september for alle lokale tillitsvalgte)  

• Ledermøte (Eidsberg, Østfold) 
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PROSJEKTER OG SATSNINGER   

 
FORPROSJEKTET «ØKT VERDISKAPNING GRØNNSAKER, POTET, FRUKT OG BÆR» 

Østfold Bondelag har i samarbeid med en rekke andre aktører gjennomført et forprosjekt for å 
undersøke hvilke muligheter og begrensninger som i dag er til stede for å øke verdiskaping 
innenfor grønnsaker, potet, frukt og bær i Østfold. Partnerskap for næringsutvikling i Østfold og 
Østfold Fylkeskommune støtter satsingen, og har vært aktivt med på prosjektarbeidet. 

Forprosjektets hovedoppgave har vært å analysere, teste og undersøke hvilke muligheter og 
begrensninger som i dag er til stede først og fremst innenfor grønnsaker, frukt og bær og som et 
hovedprosjekt i neste omgang kan omfatte. 

Produsentmiljøet innenfor grønnsaker, frukt og bær og tilhørende aktører innenfor industri, 
omsetningsledd, marked og ikke minst de som leverer innsatsfaktorer til produksjonen (fagmiljø 
innenfor dyrking, maskin og teknologi) har vært invitert til ideverksted, møter og undersøkelser 
med tanke på å: 

• Analyse av muligheter/begrensninger for å øke merverdi, «restverdier», nye produkter og 
eventuelt alternative markeder  

• Avdekke produsentmiljøets behov for ny kompetanse i forhold til innovasjon, ny teknologi, 
samarbeid med industri osv. 

• Peke på potensielle konkrete mulige satsinger mellom produsenter, teknologimiljø og 
industri 

Prosjekteier har vært Østfold Bondelag etter oppdrag fra Partnerskapet for Østfoldlandbruket, og 
med fagkompetanse/prosjektmedarbeider innleid fra NLR Øst. Styringsgruppa besto av: Svend 
Arild Uvaag (ØB), Henning Lyche Røed (ØB), Siv Jacobsen (Fylkeskommunen), Nina Glomsrud 
Saxrud (Fylkesmannen). I tillegg møtte prosjektleder Karianne Kullerud og prosjektmedarbeider 
Heidi Kirkeby. Prosjektgruppa besto av: Henning Lyche Røed (ØB), Hege Aae (Fylkesmannen), 
Torstein Maugesten (Fylkeskommunen), Berit Ullestad (ØB), i tillegg til prosjektleder Karianne 
Kullerud og prosjektmedarbeider Heidi Kirkeby. 

Basert på konklusjonene i sluttrapporten har styret tatt initiativ til at følgende av funnene følges 
opp enkeltvis, alternativt gjennom et framtidig hovedprosjekt: 

• Behov for et Vekstprogram for grøntprodusenter. I første omgang vurderes et FRAM 
program i regi av Innovasjon Norge 

• Sikre at det er muligheter for voksengartnerutdanning for fagarbeidere og fremtidige 
eiere/drivere av grøntproduksjon nært i regionen 

• Økt konsum:  
o Følge opp målrettet informasjonsarbeid overfor forbruker i nært samarbeid med 

andre aktuelle organisasjoner og prosjekter eks. Guldkorn 
o Arbeid med innkjøpsreglement og innkjøpsstrategier for Fylkesmannen Oslo og 

Viken, Viken Fylkeskommune og kommuner slik at ikke anbudsbasert innkjøp ikke 
«står i veien» for å velge norsk og lokalprodusert offentlig sektor  
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KORNPROGRAMMET 

Kornprogrammet er et prosjekt som ble initiert av det «regionale partnerskapet for landbruket» i 
Akershus i 2014. Bakgrunnen var at man hadde sett en dårlig utvikling i kornavling, areal og 
økonomi i mange år. Det ble bestemt at det skulle opprettes et treårig kornprogram og at 
Akershus Bondelag skulle administrere prosjektet. Anders Klaseie, rådgiver i Akershus Bondelag, er 
administrativ prosjektleder og har ledet arbeidet til prosjektmedarbeiderne og vært sekretær for 
styrings- og prosjektgruppa. Sigurd Enger, leder i Akershus Bondelag, er leder av styringsgruppa. 
Prosjektet har husholdert utmerket med de bevilgede midler, og det i utgangspunktet 3-årige 
prosjektet har holdt det gående ut 2019 på den opprinnelige bevilgningen.  

Siden det fra 2020 blir et felles Viken fylke og det blir noen endringer for hvordan midler som 
finansierer kornprogrammet organiseres, arbeides det med en søknad om å få drifte et nytt 
kornprogram for hele Viken etter samme mal som prosjektet fra 2014-2019.  

 
KLIMASMART LANDBRUK 

Prosjektet Klimasmart landbruk er ledet av Østfold Fylkeskommune ved Klima Østfold. 
Prosjektleder er Charlotte Forsberg. Det har blitt arrangert en kursserie i planlegging av solenergi i 
landbruket i januar med nær 40 bønder, konferanse om klimasmart landbruk mot 2030 på 
Borregaard hovedgård i juni og fagdag om fossilfri korntørking på Kalnes videregående skole med 
påfølgende gårdsbesøk i november.  

I tillegg var vi representert på studietur til Vest-Sverige om biogass og andre fornybare løsninger i 
mars. Her fikk vi se samarbeid om biogassanlegg mellom flere gårder og et biokullanlegg på gård. 
Vi besøkte også Europas første klimasertifiserte storfegård og Sötåsen naturbruksgymnasium som 
driver KRAV-sertifisert jordbruk og dyrehold. 

Østfold Bondelag har vært representert i prosjektets styringsgruppe.  

 

EIERSKIFTEKURS  
Eierskiftekurset ble avholdt på Østgaard i Halden 2.-3. november, med Ole Christen Hallesby og 
Mariann Andersen som kursholdere. Det var til sammen 56 deltagere fordelt på 18 familieenheter. 
Kurset ble finansiert ved hjelp av midler fra Østfold Fylkeskommune.   

14: Befaring av et felles biogassanlegg.  15: Befaring av biokullanlegg på gård og sluttprodukt. 
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UNGE BØNDER 

Det ble arrangert en kurshelg for unge bønder og fremtidige bønder på Scandic Brennemoen i Slitu 
23.-24. mars i samarbeid med Akershus Bondelag. Kurset var åpent for medlemmer og ikke-
medlemmer, og det var til sammen 46 deltagere. Temaer var gårdsøkonomi, finansiering i 
landbruket, muligheter for utdanning, samvirke, hvordan det er å være ung bonde, klima og 
jordbruk, satsninger innen tradisjonell og utradisjonell gårdsdrift, landbrukspolitikk og bondens 
fysiske helse og ernæring.  

 

 
INN PÅ TUNET   

Østfold Bondelag tilrettelegger for til faglig oppfølging og kompetanseheving og ivaretakelse av 
nettverket til Inn på tunet-tilbydere i fylket. Vi arrangerte en studietur 15. juni slik at eksisterende 
tilbydere og bønder som vurderer å starte med Inn på tunet (IPT) kunne se hvordan ulike tilbydere 
har bygd opp sine tjenester og fasiliteter. Dagen startet i våre lokaler i Askim med innlegg fra 
Kamperhaug gård som arbeider med barn og unge i Halden, samt Jo Fiske om det å bruke gården 
som læringsarena. Deretter reiste vi med buss til Bredeg gård i Trøgstad som har 
dagaktivitetstilbud for demente og avsluttet dagen med besøk på Kastet gård i Hobøl som har IPT-
tjenester innen rus og psykiatri. Det var 33 deltagere til sammen fra Østfold og Akershus.  

 

17: En samlet gjeng på Kastet gård i Hobøl etter en innholdsrik fagdag. 

16: Lærte mye på ung bonde-samling. F.v. Silje Larsen og Ingvild Rønneberg. 
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TILDELING AV PRISER OG UTMERKELSER    
 

ÅRETS VERVER 

Fylkesstyret ønsker å rette oppmerksomhet mot 
enkeltpersoner som utpeker seg som gode ververe 
gjennom arbeidsåret. Det legges ned en god innsats 
gjennom verving til gode for lokallaget og 
organisasjonen.  

I 2018 ble Erlend Skårer i Eidsberg Bondelag kåret 
fylkeslagets beste verver med sine 12 vervede 
medlemmer. Eidsberg Bondelag la ned en betydelig 
innsats i forbindelse med årets vervekampanje, og 
vant konkurransen mellom lokallagene i Østfold.  

 
ÅRETS LOKALLAG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INNSATSPRISEN     

Østfold Bondelag deler hvert år ut en innsatspris til en eller flere person(er) som på en eller annen 
måte har lagt ned en mangeårig og/eller enestående innsats for Østfoldlandbruket. Helt siden 
1999 har fylkesstyret gjort dette, og i år ønsket Østfold Bondelag å tildele årets innsatspris til 
Fylkesmannens Landbruksavdeling i Østfold for å vise takknemlighet for hvordan de håndterte den 
krisa Østfoldjordbruket ble utsatt for sommeren 2018.   

Fylkesstyret i Østfold Bondelag vektla følgende i sin begrunnelse:  

• Vinneren får prisen for sin rådgiving, informasjon, regelverksavklaringer, støtte, faglig 
hjelp, og deltakelse på informasjonsmøter, både under og etter tørkesommeren 2018. 
Dette har vært til stor hjelp for både enkeltbønder og landbruksorganisasjonene i en 
særlig krevende situasjon. 

• Vinneren får også prisen for sine mange «klapp på skuldra» til mange frustrerte og slitne 
produsenter. Prisen gis for den vilje og innsats dere ga for å bidra til rask og smidig 
saksbehandling av avlingsskadesøknadene, uten at det har gått utover kvaliteten.  

Styret gjør en årlig vurdering av lokallagenes 
aktivitetsnivå for å finne det lokallaget som har 
utmerket seg innenfor gitte kriterier. På fylkesårsmøtet 
i 2019 ble Råde Bondelag tildelt prisen Årets lokallag i 
2018. Råde Bondelag har jobbet godt over mange år, 
har god stabilitet og engasjerte og kreative 
styremedlemmer som samarbeider godt. De fremmer 
bevisst lokal matproduksjon. De ivaretar sine 
medlemmer på en god måte, og de er dyktige på 
utadrettet virksomhet til gode for organisasjonen og 
landbruket. De er gode på kontakt med politikere, og 
blir hørt i saker med betydning for matproduksjon og 
jordbruk i kommunen. Lokallaget har brukt mye 
ressurser på oppfølging og påvirkning i tunge saker, og 
har et aktivt forhold til media. 
 

18: Erlend Skårer fikk prisen Årets verver i Østfold. 

19: Råde Bondelag fikk prisen Årets lokallag i Østfold. 
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• Vi vet at kvelder og helger har blitt tatt i bruk, og vi er kjent med at dere har nedprioritert 
alt annet i lange perioder. Store deler av staben har brukt sin tid på å håndtere de om lag 
1 900 søknadene som kom inn i løpet av 2018. Når snittet er 7 søknader i andre år, så sier 
det noe om det voldsomme volumet dere har behandlet denne høsten. 

BEDRIFTSUTVIKLINGSPRISEN I ØSTFOLD    

Innovasjon Norge deler hvert år ut Bedriftsutviklingsprisen (BU-prisen) i landbruket. Det er en 
bedrifts- og næringsutviklingspris for de som har etablert en vellykket bedrift eller næring med 
basis i bygdenes og landbrukets ressurser. Det kåres en vinner i hvert fylke som mottar 50 000 
kroner, og de fylkesvise vinnerne deltar i den nasjonale konkurransen om 250 000 kroner. I år gikk 
bedriften Grønn Gjødsel fra Rakkestad av med seieren, både med den fylkesvise og nasjonale.  

- Denne virksomheten er med på å løfte landbruket i en mer bærekraftig retning. Derfor foreslo vi 
Grønn Gjødsel til årets BU pris, og vi er meget glade for at juryen valgte nettopp dem, sier leder i 
Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag. - Denne prisen er en anerkjennelse på at vi klarer å tenke 
innovativt og at vår bedrift er en god bidragsyter til utvikling i det norske landbruket, sa Lars Riiser 
Evju, daglig leder i forbindelse med prisutdelingen.  

Grønn Gjødsel drives av ekteparet Lars Riiser Evju og Janet Narvestad Evju. Bedriften startet sin 
virksomhet innenfor landbruket og fjørfeproduksjon er fortsatt en viktig del av driften. I 1985 
startet bedriften med pelletert organisk gjødsel for å utnytte alle råvarene fra fjørfeproduksjonen. 
Siden den gang har bedriften utviklet seg til det som i dag kalles Grønn Gjødsel A/S. Her blir 
naturgjødselen/hønsegjødselen pelletert i eget fabrikklokale i Rakkestad. I år sluttfører bedriften 
sitt siste prosjekt hvor de bruker fiskeslam som råvare i pelletert gjødsel.  

 

 
 

20: Fylkesmannens Landbruksavdeling i Østfold fikk årets Innsatspris. Her representert ved Hege Lunde Aae, Sverre Saxebøl og Nina 
Glomsrud Saxrud. 
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FAKTA OM LOKALLAG OG MEDLEMSTALL       
 

LOKALLAG 
LEDER ELLER KONTAKTPERSON 
(høst 2018-høst 2019) 

ANTALL 
31.12.18 

ANTALL 
31.12.19 

Aremark Per Ola Haartveit 109 112 

Askim Thomas Riiser 147 153 

Berg Hans-Trygve Torp 346 337 

Borge Jens Martin Stenrød / Jørgen Skjelin 
Karstensen 

100 97 

Eidsberg Erlend Skårer 552 547 

Glemmen Simen Veum 43 38 

Hobøl Jarle Syversby 162 155 

Hvaler Erik Ragnarsønn Lie 54 72 

Idd Henrik Røed Vaglen 147 144 

Jeløy Karl Reier 35 35 

Kråkerøy Lars-Håkon Wennersberg 37 35 

Marker Ole Petter Aarnæs 232 230 

Onsøy Charlotte Forsberg 210 207 

Rakkestad og Degernes Anne Kristin Syverstad 582 590 

Rolvsøy Oskar Rostad 73 74 

Rygge Finn-Erling Kristoffersen 251 234 

Rømskog Thomas Kragtorp 30 30 

Råde Per Erik Tofteberg 284 289 

Sarpsborg Andreas Næss 494 490 

Skiptvet Per Kristian Solberg 204 208 

Spydeberg Katharina Kirkerød 219 220 

Torsnes Øyvind Lind 107 105 

Trøgstad Evy Lund Kvernenes 290 293 

Våler og Svinndal Else Marie Villadsen 186 181 

Direkte medlem av fylkeslaget   8 8 

Totalt 4 902 4 884 

 
Østfold Bondelag hadde 4 884 medlemmer ved utgangen av 2019. Måltallet var 5 000 
medlemmer. Det har vært en netto reduksjon på 18 medlemmer (-0,37 %), sammenlignet med 
medlemstallet på 4 902 i 2018. Østfold har fått 207 nye medlemmer, mens 219 har meldt seg ut 
(derav 26 døde) i året som har gått. 9 av 24 lokallag har hatt positiv medlemsvekst i 2019. 
Rakkestad og Degernes Bondelag er fortsatt største lokallag i fylket og nasjonalt, med 590 
medlemmer. 
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STYRET, UTSENDINGER OG REPRESENTASJONER 
 

VALGT PÅ ÅRSMØTET I 2019 
 
STYRET:  
Svend Arild Uvaag, Eidsberg (leder)  
Ole-Kristian Bergerud, Sarpsborg (n.l.) 
Trude Hegle, Rakkestad og Degernes 
Henning Lyche Røed, Råde 
Aase Maren Øiestad Hesleskaug, Eidsberg 
1. vara: Kjell Einar Huseby, Berg 
2. vara: Hege Gjerberg Degnes, Rakkestad og 
Degernes 
3. vara: Ellen Evenrød, Glemmen  
 
UTSENDINGER TIL NORGES BONDELAGS 
ÅRSMØTER 2019 OG 2020: 
Aase Maren Øiestad Hesleskaug, Eidsberg 
Trude Hegle, Rakkestad 
Kjell Einar Huseby, Berg 
Hege A. Gjerberg Degnes, Rakkestad og Degernes 
Ellen Evenrød, Glemmen   
 
UTSENDINGER TIL NORGES BONDELAGS 
ÅRSMØTER 2020 OG 2021– PÅ VALG I 2020: 
Henning Lyche Røed, Råde 
Ole-Kristian Bergerud, Sarpsborg 
Anne Sofie Olsen-Torp, Marker 
Andreas Næss, Sarpsborg 
 
VARAREPRESENTASJONER TIL NORGES 
BONDELAGS ÅRSMØTE 2019:  
1. Per Erik Tofteberg, Råde  
2. Øyvind Lind, Torsnes 
3. Oskar Rostad, Rolvsøy 
4. Finn-Erling Kristoffersen, Rygge 
5. Katharina Kirkerød, Spydeberg 
6. Else Marie Villadsen, Våler og Svinndal  
7. Per Kristian Solberg, Skiptvet 
8. Thomas Riiser, Askim 
9. Erlend Skårer, Eidsberg 
10. Mina Mjærum Johansen, Østfold Bondelag 

 
 
UTSENDINGER TIL ØSTFOLD BYGDEKVINNELAG 
SITT ÅRSMØTE 2020:  
Aase Maren Øiestad Hesleskaug, Eidsberg 
Vara: Hege A. G. Degnes, Rakkestad og Degernes 
 
Ole-Kristian Bergerud, Sarpsborg 
Vara: lokallagsleder på årsmøtestedet 
 
UTSENDINGER TIL ØSTFOLD 
BYGDEUNGDOMSLAG SITT ÅRSMØTE 2020:  
Kjell Einar Huseby, Berg 
Vara: lokallagsleder på årsmøtestedet 
 
Henning Lyche Røed, Råde   
Vara: Aase Maren Øiestad Hesleskaug, Eidsberg 
 
VALGNEMND FOR 2020:  
Anne Grete Stabekk, Aremark (leder)  
Anne Kraggerud, Spydeberg (n.l.) 
Lars Holene, Askim 
Svein Iver Gjøby, Rakkestad og Degernes 
Jon Stumberg, Idd 
 
MØTELEDER ÅRSMØTE I ØSTFOLD BONDELAG 
2020:  
Tove Borud, Sarpsborg  
Vara: Ole Johan Borge, Onsøy 
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OPPNEVNINGER AV STYRET I ARBEIDSÅRET 
 

FELLES KORN- OG MILJØUTVALG MED 
AKERSHUS 
Svend Arild Uvaag, Eidsberg 
Ole-Kristian Bergerud, Sarpsborg 
Per Kristian Solberg, Skiptvet  
Ellen Evenrød, Glemmen (vara) 
 
FELLES GRØNTUTVALG MED AKERSHUS  
Henning Lyche Røed, Råde (leder) 
Hans N. Solberg, Sarpsborg 
Stina Aarsland, Eidsberg 
Berit Ullestad, Rygge  
Ole Henrik Aakeberg (vara) 
 
ARBEIDSUTVALGET I ØSTFOLD BONDELAG  
Svend Arild Uvaag og Ole-Kristian Bergerud 
 
REPRESENTANT I STYRET I ØSTFOLD 
BYGDEKVINNELAG  
Aase Maren Øiestad Hesleskaug, vara: Trude Hegle 
  
REPRESENTANT I STYRET I ØSTFOLD 
BYGDEUNGDOMSLAG 
Henning Lyche Røed, vara: Trude Hegle 
 
VARA FOR NESTLEDER TIL 
REPRESENTANTSKAP I NORGES BONDELAG 
Trude Hegle 
 
REPRESENTANT TIL STYRET I 
UTMARKSAVDELINGEN AKERSHUS OG 
ØSTFOLD  
Svend Arild Uvaag (leder), vara: Hege A. G. Degnes 
 
REPRESENTANT TIL ØSTFOLD 
LANDBRUKSSELSKAPS ARBEIDSUTVALG (AU)  
Svend Arild Uvaag (leder) 
 
REPRESENTANTER TIL REPRESENTANTSKAPET I 
ØSTFOLD LANDBRUKSSELSKAP 
Svend Arild Uvaag (leder i AU) og Ole-Kristian 
Bergerud 
 
PARTNERSKAPET (Fylkeskommunen, 
Fylkesmannens Landbruksavdeling, Innovasjon 
Norge, Viken, Glommen m.fl.) 
Svend Arild Uvaag og Mina Mjærum Johansen 
(Vara: Ole-Kristian Bergerud og Heidi Kirkeby) 
 

JURY FOR BU-PRISEN 
Svend Arild Uvaag 
 
PARTNERSKAPET FOR NÆRINGSUTVIKLING I 
ØSTFOLD (Fylkeskommunen) 
Svend Arild Uvaag (vara: Ole-Kristian Bergerud og 
Mina Mjærum Johansen) 
 
VANNDIREKTIVARBEIDET I ØSTFOLD 
Morsa prosjektet 
Vannområdeutvalget for Morsa: Svend Arild Uvaag 
Vara: Ole-Kristian Bergerud 
Landbruksgruppa: Knut Erik Hersleth 
 
Vannområde Haldenvassdraget 
Vannområdeutvalget for Haldenvassdraget:  
Styringsgruppa: Sigurd Enger, Akershus 
Landbruksgruppa: Ole Petter Aarnæs (ØB) og Ingrid 
Strømstad (AB). Vara: Kjell Einar Huseby 
Referansegruppa: Svend Arild Uvaag (vara: Kjell 
Einar Huseby) 
 
Vannområde Glomma sør for Øyeren 
Referansegruppe: Trude Hegle (vara: Hege Degnes) 
Faggruppe landbruk: Ole-Kristian Bergerud (vara: 
Hege Degnes) 
Faggruppe vannkvalitet og vassdragsbruk: Ole-
Kristian Bergerud (vara: Hege Degnes) 
 
Vannområde Øyeren 
Faggruppe landbruk: Aase Maren Øiestad 
Hesleskaug og Anders Klaseie (AB) (vara: Thomas 
Riiser) 
 
Enningdalselva 
Kjell Einar Huseby (vara: Ole-Kristian Bergerud) 
 
Vannregion Glomma 
Mina Mjærum Johansen, referansegruppa 
 
REGIONALT MILJØPROGRAM (RMP)  
Arbeidsgruppe for revisjon av RMP: Svend Arild 
Uvaag og Mina Mjærum Johansen (vara: Ole-
Kristian Bergerud og Heidi Kirkeby) 
 
ØSTFOLD REISELIVSFORUM 
Ellen Evenrød. Varaer: Svend Arild Uvaag og Heidi 
Kirkeby 
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FYLKESMANNENS BEREDSKAPSGRUPPE 
Trude Hegle. Vara: Kjell Einar Huseby 
 
LANDBRUKSRÅDET ØST 
Svend Arild Uvaag og Mina Mjærum Johansen. 
Vara: Ole-Kristian Bergerud 
 
PROSJEKT KLIMASMART LANDBRUK ØSTFOLD 
Mina Mjærum Johansen (styringsgruppe), Ida 
Marie Strekerud 
 
NLR INNOVASJON 
Berit Ullestad 
 
FORPROSJEKT ØKT VERDISKAPING INNEN 
GRØNT 
Styringsgruppa: Henning Lyche Røed (leder), Svend 
Arild Uvaag og Heidi Kirkeby 
Prosjektgruppa: Henning Lyche Røed (leder), Svend 
Arild Uvaag og Heidi Kirkeby Berit Ullestad 
 
NORGES BONDELAG NASJONALE 
GÅSEPROSJEKT 
Ole Kristian Bergerud 
 
4H ØSTFOLD 
Ellen Evenrød 

 
KONTAKTPERSON, NEI TIL EU I ØSTFOLD 
Trude Hegle 
 
REPRESENTANT TIL HV. DISTRIKTSRÅD 
Tor Jacob Solberg 
 
 

KONTAKT MED GJENSIDIGE  
Svend Arild Uvaag, Mina Mjærum Johansen og Ida 
Marie Strekerud 
 
REGIONAL MATKULTUR OSLOFJORD  
Heidi Kirkeby  

 
REPRESENTANTER TIL REPRESENTANTSKAPET I 
GLOMMEN SKOG (HAVASS) 
Aase Maren Øiestad Hesleskaug, vara: Trude Hegle 
 
REPRESENTANT TIL ÅRSMØTET I  
VIKEN SKOG SA 
Trude Hegle, vara: Aase Maren Øiestad Hesleskaug 
 
VALGKOMITÉ I NORGES BONDELAG  
Vestfold Bondelag har disse 2019-2021 
 
STYRETS ANSVAR I ØSTFOLD BONDELAG SINE 
PROSJEKTER  
Kornprogrammet: Svend Arild Uvaag og Ole-
Kristian Bergerud 
Unge Bønder: Aase Maren Øiestad Hesleskaug og 
Trude Hegle 
 
FYLKESSTYRETS FORDELING AV LOKALLAG 
Berg, Idd, Aremark, Marker og Rømskog: Ole-
Kristian Bergerud  

Hvaler, Kråkerøy, Onsøy, Glemmen, Rolvsøy,  
Torsnes og Borge: Trude Hegle 

Råde, Rygge, Jeløy, Våler og Svinndal: 
Henning Lyche Røed 

Sarpsborg, Skiptvet, Rakkestad og Degernes: Kjell 
Einar Huseby 

Hobøl, Spydeberg, Askim, Trøgstad og Eidsberg: 
Aase Maren Øiestad Hesleskaug  
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FYLKESKONTORET 
 
Post- og besøksadresse: Løkenveien 4, 1811 Askim 
Telefon: 69 89 81 50, E-post: ostfold@bondelaget.no  

 
FYLKESKONTORET HAR I 2019 HATT FØLGENDE ANSATTE MED TILHØRENDE 
ARBEIDSOPPGAVER: 

MINA MJÆRUM JOHANSEN 
Organisasjonssjef 100 % stilling, ansvar for styresaker, politisk kontakt, daglig ledelse av kontoret 
og beredskap. Fagansvarlig for arealsaker, landbrukspolitikk og regionalt arbeid. 
mina.mjarum.johansen@bondelaget.no   

HEIDI KIRKEBY  
Rådgiver i 100 % stilling. Fagansvarlig for grønt, miljø, lokalmat og reiseliv og 
vannressursforvaltning, saksbehandling, utadrettet virksomhet. Sekretær for grøntutvalget.  
heidi.kirkeby@bondelaget.no  

IDA MARIE STREKERUD  
Førstekonsulent (til 31.3.2019), nå rådgiver (fra 1.4.2019), i 80 % stilling (100 % i perioden 1.3-1.7), 
medlemsregister, regnskapslag, utadrettet virksomhet, kontaktperson for ØBU, saksbehandling, 
sentralbord. Fagansvarlig for klimaspørsmål og organisasjon. 
ida.marie.strekerud@bondelaget.no   

I tillegg til sin stilling i Østfold Bondelag, er hun sekretær for Østfold Landbruksselskap. 
 
 
 
 
 

mailto:ostfold@bondelaget.no
mailto:mina.mjarum.johansen@bondelaget.no
mailto:heidi.kirkeby@bondelaget.no
mailto:ida.marie.strekerud@bondelaget.no
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REGNSKAP 2019 
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Finn oss på Facebook og besøk www.bondelaget.no 
Tlf. 69 89 81 50 | Epost: ostfold@bondelaget.no 


