
Årsmelding for Asker og Bærum Bondelag   1.10.2019 – 30.9.2020 
 
Styret har i meldingsåret bestått av: 
Leder    Hans Ellef Wettre 
Nestleder   Unni Wolden Staver 
Sekretær   Karen E. O. Bjørum 
Kasserer   Thor Gunnar Mathisen 
Studieleder   Kari Anne Aaby 
1.varamedlem - møtende Margaret Skjulestad 
2.varamedlem   Kristin Bue Jahn 
3.varamedlem   Hans Fredrik Aaby 
 
Det har vært avholdt 4 styremøter siden forrige årsmøte. 
Asker og Bærum Bondelag hadde 356 medlemmer ved utgangen av september 2020, mot 350 
medlemmer på samme tid i fjor. 
 

Møter og arrangementer 
29.10.2019: Årsmøte Gildekjelleren på Torstad gård. – 20 stemmeberettigede møtte.  Fra 

Akershus Bondelag møtte Terje Romsaas. 
 
7.2.2020: Pubkveld på Kråka på Vettre.  Et hyggelig og vellykket arrangement med over 

36 oppmøtte. 
Januar- 
februar 2020: Studiering i forbindelse med innspill til jordbruksforhandlingene 2020.  14 

deltakere var med på 4 studiekvelder. Ansvarlig fra styret var Kari Anne Aaby. 
 

3.3.2020: Åpent møte om «Levende matjord». Gildekjelleren på Torstad gård i Asker. 
Øystein Haugerud fra fylkesmannen kom og fortalte om klimasmart landbruk, 
og hva som blir krevet av landbruket i klimaspørsmålet framover. Rundt 28 
personer pluss styret møtte opp. 

 

Deltakelse på møter og arrangementer i andres regi: 
28.11. –  
1.12.2019 Ledermøte i Akershus Bondelag – tur til Nederland. 
 Hans Ellef Wettre, Unni Wolden Staver og Karen Bjørum deltok. 
 Turen var lagt opp med besøk på forskningsgårder for å få innblikk i 

landbruket i Nederland. Ordinært ledermøte avholdt i løpet av oppholdet. 
    
3.6.2020: Årsmøte Akershus Bondelag. Årsmøtet i 2020 ble avholdt digitalt pga. 

koronasituasjonen. Hans Ellef Wettre, Unni Wolden Staver og Kari Anne Aaby deltok 
fra Asker og Bærum Bondelag. 

 

Jordbruksforhandlingene 2020 
  Årets forhandlinger ble avsluttet med en avtale, og aksjoner ble ikke iverksatt. 
 

Uttalelser og vedtak 
Hans Ellef Wettre har på vegne av Asker og Bærum Bondelag sendt en uttalelse om 
ny brannforskrift i nye Asker kommune.  



Styret har også sendt en høringsuttalelse til Akershus Bondelag om nye miljøtiltak i 
forbindelse med avrenning rundt vassdrag. 

 
Tre av styremedlemmene (Thor Gunnar Mathisen, Kari Anne Aaby og Margaret Skjulestad) 
har arbeidet med et opplegg mot skolesektoren. Det er et mål å få skolene til å ta i bruk 
Bondelagets nye digitale undervisningsopplegg «Den grønne skolen». Dette er et ferdig 
opplegg tilpasset den nye skolereformen, og lærer og elev kan benytte dette direkte i 
undervisningen. Asker og Bærum Bondelag mener det er viktig at skolene i Bærum og gamle 
Asker benytter seg av de mulighetene de har til å få kunnskap om landbruk og 
matproduksjon gjennom kontakt med gårdene i de to kommunene. Arbeidet for å få til slike 
ordninger vil fortsette videre.  

 
Styret har prøvd å få en mer aktiv Facebookside, men ser at dette feltet trenger ytterligere 
innsats for at det skal være mest mulig oppdatert.  
 
Norges Bondelag hadde i sommer «Kom hit»-kampanjen på Instagram. Bønder over hele 
landet plasserte ut bilderammer i landskapet, og folk ble oppfordret til å ta bilder og legge ut 
på Instagram under emneknaggen «komhit». Asker og Bærum Bondelag deltok med to 
bilderammer – en på Vettre gård i Asker og en på Staver gård i Bærum.  
 

Koronapandemi 
Arbeidsåret har vært preget av koronapandemien, smittevern og lite aktivitet under de 
rådende forhold.  
 
Vi har sendt ut brev til våre medlemmer, der vi ber dem ta kontakt med styret hvis det er 
behov for hjelp og støtte i den vanskelige situasjonen. 
 
Det har vært en henvendelse til kommuneoverlegen i Asker kommune for å få råd om tiltak. 
Dette gjelder særlig hvis bønder med ansvar for dyr skulle bli satt ut av koronasykdom og må 
ha hjelp til bl.a. dyrestell. Henvendelsen ble først ikke besvart, og etter purring besvart med 
henvisning til at kommuneoverlegen ikke hadde kapasitet til å si noe om dette spørsmålet. 
       

Vi har konkludert med at vi som alltid må ta vare på hverandre og hjelpe hverandre så godt vi kan! 
       
      * 
Styret takker festkomiteen for velvillig bistand på det vi rakk å ha av møter! Takk også til trofaste 
medlemmer som stiller opp på det som arrangeres! 
 
 

Bærum 2. oktober 2020 
Styret i Asker og Bærum Bondelag 

Hans Ellef Wettre 
leder 
(sign) 

Unni Wolden Staver        Kari Anne Aaby 
 (sign)          (sign) 
 
 
 
Thor Gunnar Mathisen      Karen Elisabeth O Bjørum 
 (sign)          (sign) 


