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SAKSLISTE 

 

Sak 1 Konstituering av årsmøtet 

a. Godkjenning av innkalling og saksliste 

b. Åpent eller lukket møte 

c. Valg av to til å underskrive protokollen sammen med møteleder 

d. Valg av tellekorps 

Sak 2 Leders tale 

Sak 3 Innledninger 

a. Leif Forsell, tidligere departementsråd i Landbruks- og matdepartementet 

b. Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag 

Sak 4 Årsmelding 2020 

Sak 5 Regnskap 2020 

Sak 6 Strategi- og handlingsplan 2021  

Sak 7  Budsjett 2021 

Sak 8  Innkomne saker 

a. Intensjonsvedtak for Viken Bondelag 

b. Felles valgnemnd for fylkesbondelagene i Viken  

Sak 9 Utdeling av priser 

Sak 10 Valg  
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TIDSPLAN 

 

08.30 Teamsmøtet åpnes for påkobling  

09.00 Åpning av årsmøtet 

09.10 Opprop  

09.20 Sak 1 Konstituering av årsmøtet 

a. Godkjenning av innkalling og saksliste 

b. Åpent eller lukket møte 

c. Valg av to til å underskrive protokollen sammen med møteleder 

d. Valg av tellekorps 

09.30 Sak 2 Leders tale  

09.45 Sak 3 Innledning v/ Leif Forsell, tidligere departementsråd i Landbruks- og 

matdepartementet 

10.15 Sak 3 Innledning v/ Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag 

10.30 Pause 

10.40 Generaldebatt 

11.40 Lunsjpause 

12.10 Sak 4 Årsmelding 2020 

12.15 Sak 5 Regnskap 2020 

12.20 Sak 6 Strategi- og handlingsplan 2021  

12.25 Sak 7 Budsjett 2021  

12.30 Sak 8 Innkomne saker 

a. Intensjonsvedtak for Viken Bondelag 

b. Felles valgnemnd for fylkesbondelagene i Viken 

12.40 Pause 

12.50 Sak 9 Utdeling av priser 

13.05 Sak 10 Valg  

13.45 Avtakkinger og avslutning 

14.00 Møte slutt  
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SAK 6 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2021 
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SAK 7 BUDSJETT 2021  
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SAK 8 INNKOMNE SAKER  

A. INTENSJONSVEDTAK FOR VIKEN BONDELAG  

Forslag til vedtak: 

Fylkesårsmøtet i Østfold Bondelag behandla intensjonsvedtak for Viken Bondelag den 

18. mars 2021. Fylkesårsmøtet gjorde følgende vedtak: 

 

1. Akershus Bondelag, Buskerud Bondelag og Østfold Bondelag slår seg sammen til 

Viken Bondelag. Dette som følge av årsmøtevedtaket i Norges Bondelag 2019 om 

at fylkeslagene i Norges Bondelag skal være de samme som de nye fylkene. 

Sammenslåingen skjer i tråd med Norges Bondelags lover (paragraf 4). 

 

2. En sammenslutning til Viken Bondelag forutsetter at Viken fylkeskommune vil 

fortsette å bestå og at sammenslåingen av de tre fylkene til en fylkeskommune 

ikke blir vedtatt reversert. Lokallagene skal i henhold til Norges Bondelags lover 

slutte seg sammen til et fylkeslag. Et fylkeslag i Norges Bondelag vil dermed til enhver 

tid ha samme geografiske nedslagsfelt som fylkeskommunen.  

 

3. Akershus, Buskerud og Østfold Bondelag vil ha følgende sammensetning av 

styret i det nye Viken Bondelag: 

a. Antall styremedlemmer – 9 (inkludert leder) 

b. Antall nestledere – 2 

c. Det velges tre varamedlemmer i nummerorden og første varamedlem er 

fast møtende representant i styret. 

d. NBU og NBK velger hver for seg et medlem med personlig varamedlem til 

det nye fylkesstyret. Det skal velges et medlem som velges fra det 

geografiske fylket Viken slik at disse to organisasjonene er representert 

med 1 – ett – medlem hver i styret i et nytt Viken Bondelag. 

 

4. Det nye Viken Bondelag gis fullmakt til å vurdere formålstjenlig regioninndeling 

ved ulike arrangementer, fadderordninger, oppfølging etc.  

 

5. Valg av ny valgnemnd 

Valgnemnda må forberede valgene til nytt styre, men det er det konstituerende 

årsmøtet som velger.  Årsmøtene i fylkeslagene 2021 skal velge: 

• Medlemmer til felles valgnemnd for 2021-2022 som skal forberede valget 

til konstituerende årsmøte i 2022 

• Fylkesvise valgnemnder (om Viken fylkeskommune skulle bli oppløst) 

 

6. Konstituerende årsmøte for Viken Bondelag avholdes innen 01.04.2022.  

Det konstituerende årsmøte skal: 

• Vedta budsjett og fastsette godtgjøring for tillitsvalgte i fylkeslaget utover 

eventuell fast godtgjøring fastsatt i Norges Bondelags årsmøte 

• Vedta arbeidsplan 
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• Velge fylkesstyre og varamedlemmer 

• Velge årsmøteutsendinger og vararepresentanter for disse 

• Velge personlige varamedlemmer til representantskapet i Norges 

Bondelag 

• Velge ordfører og varaordfører til neste årsmøte 

• Velge ny valgnemnd, og leder av denne 

 

Bakgrunn 

De tre fylkesstyrene i Viken satte i juni 2020 ned ei arbeidsgruppe som har utarbeidet 

forslag til intensjonsvedtak. Denne arbeidsgruppa har bestått av arbeidsutvalgene i de 

tre fylkene, dvs. fylkesleder, nestleder og organisasjonssjef. Arbeidsgruppa la fram sitt 

arbeid i september 2020. 

Østfold Bondelag sendte forslaget på høring til lokallagene 6. oktober 2020. 

Høringsfristen blei satt til 10. november 2020, men seinere forlenget til den 29. Saken 

blei også løftet på ledermøtet den 20. november. 

Det kom inn 13 høringssvar fra følgende lokallag; Hvaler Bondelag, Borge Bondelag, 

Rolvsøy Bondelag, Onsøy Bondelag, Rygge Bondelag, Sarpsborg Bondelag, Rakkestad og 

Degernes Bondelag, Eidsberg Bondelag, Aremark Bondelag, Askim Bondelag, Skiptvet 

Bondelag, Torsnes Bondelag og Berg Bondelag. 

Styret i Østfold Bondelag behandlet saken på sitt styremøte 10. desember 2020. Den 14. 

januar 2021 vedtok de tre fylkesstyrene sin endelige innstilling til årsmøtet i saken, som 

er likelydende med forslag til vedtak i dette dokumentet. 

 

 

B. FELLES VALGNEMND FOR FYLKESBONDELAGENE I VIKEN 

Forslag til vedtak: 

Fylkesårsmøtet i Østfold Bondelag behandla instruks felles valgnemnd for 

fylkesbondelagene i Viken den 18. mars 2021. Fylkesårsmøtet gjorde følgende vedtak: 

 

A. Prosedyre for oppnevning til felles valgnemnd til konstituerende årsmøte i 

Viken Bondelag  

1. Leder og nestleder i valgnemnda i hvert av de tre fylkesbondelaga danner felles 

valgnemnd for valgene på konstituerende årsmøte i Viken Bondelag i 2022.  

2. Valgnemnda skal ha en leder og nestleder, og konstituerer seg selv.  

 

B. Forslag til instruks for valgnemnda i Viken  

Valg av valgnemnd  

1. Hvert årsmøte skal ha ei valgnemnd på 7 medlemmer. 

  



 

 

10 

 

2. Fylkeslagets årsmøte velger valgnemnda i samsvar med Norges Bondelags lover. 

Det velges leder, og 6 medlemmer. Videre velges inntil 3 varamedlemmer i 

nummerorden. Leder velges for ett år, blant medlemmer som har sittet i 3 år. 

Medlemmer velges for tre år, slik at to medlemmer går ut hvert år. 

Varamedlemmer velges for ett år. 

 

3. Valgnemndas medlemmer kan maksimalt ha fire års sammenhengende 

funksjonstid. 

 

4. Valgnemnda skal ha en sammensetning med:  

• medlemmer med geografisk spredning innad i fylket, med minst to 

representanter fra hvert av de tre tidligere fylkene  

• medlemmer av begge kjønn - hvert kjønn bør være representert med 

minst tre personer  

• medlemmer med representasjon fra ulike produksjoner  

• en god aldersspredning  

Valgnemndas oppgaver  

Valgnemnda skal legge fram innstilling for årsmøte til:  

1. Leder, for ett år  

2. 8 styremedlemmer for to år. Halvparten velges for ett år på konstituerende 

årsmøte. Hvert kjønn skal være representert med minst tre personer.  

3. 2 nestledere - 1. og 2. nestleder - blant styrets medlemmer for ett år  

4. 3 varamedlemmer i nummerorden  

5. Utsendinger til Norges Bondelags årsmøte for to år. Halvparten velges for ett år 

på konstituerende årsmøte. Antallet fastsettes ut fra nøkkelen fastsatt i Norges 

Bondelags lover. I tillegg skal det velges like mange varautsendinger.  

6. Ordfører og varaordfører for neste årsmøte – funksjonstid ett år.  

7. 3 personlige varamedlemmer til Norges Bondelags representantskap. som velges 

blant de faste medlemmene av fylkesstyret.  

8. Andre personvalg årsmøtet skal foreta  

9. Godtgjøring for tillitsvalgte i fylkeslaget ut over eventuell fast godtgjøring fastsatt 

i Norges Bondelags årsmøte  

10. Neste års valgnemnd med medlemmer og varamedlemmer  

 

Valgnemndas arbeidsmåte  

1. Lokallagene informeres i september/oktober om at valgnemndas arbeid 

igangsettes, og de anmodes om å komme med innspill på kandidater til verv i 

Viken Bondelag. 

  

2. Administrasjonen kontakter, i samråd med valgnemndas leder, medio november 

skriftlig alle tillitsvalgte som er på valg om de stiller seg til disposisjon. Frist for 

tilbakemelding primo desember. Valgnemndas leder skal ta imot svarene. 
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3. Lederen av valgnemnda har ansvar for innkalling til valgnemndas møter. Første 

møte avholdes medio desember, med formål å klargjøre svar fra de som er på 

valg og skissere videre fremdrift av arbeidet.  

 

4. I tillegg til personlige egenskaper, skal valgnemnda ta hensyn til:  

a) Hvilke aktuelle produksjoner er representert i styret  

b) Kjønnsfordelingen i styret – begge kjønn skal være representert i 

ledertrioen, og hvert kjønn skal være representert med minst tre i styret 

samlet sett.  

c) Geografisk representasjon med tre representanter fra hvert av de tre 

tidligere fylkene. Ledertrioen skal fordeles på de tre tidligere fylkene.  

 

I tillegg bør valgnemnda ta med i vurderingene:  

a) Alderssammensetting  

b) Oppgavefordeling innen fylkesstyret  

 

5. Valgnemnda oppfordres til å gjennomføre intervjurunde med fylkesstyrets 

medlemmer. Primært bør dette søkes gjennomført i forbindelse med et 

fylkesstyremøte, ledermøtet eller andre arrangementer, for å spare kostnader 

ved gjennomføringen.  

 

6. Kandidater som valgnemnda foreslår, skal være forespurt av valgnemnda. 

Vervets oppgaver og omfang skal forklares for kandidaten.  

 

7. Valgnemndas innstilling skal foreligge ved utsending av de ordinære 

årsmøtedokumentene. I særskilte tilfeller kan valgnemndas innstilling fremmes 

under selve årsmøtet.  

 

8. Leder eller et medlem i valgnemnda legger fram innstillingen i årsmøtet. Ved delt 

innstilling skal de ulike forslagene begrunnes.  

 

9. Det skal føres referat fra valgnemndas møter. Innstilling skal være skriftlig. 

  

10. Valgnemndas forhandlinger er konfidensielle.  

 

11. Fylkeskontoret stiller med sekretær for valgnemnda i den utstrekning nemnda 

ønsker det.  

 

12. Leder (eller medlemmer) i valgnemnda skal være til stede i sentrale møter for 

fylkeslaget (leder av valgnemnda møter på ledersamling for lokallagene. 

Valgnemndas medlemmer oppfordres til å delta på regionale samlinger for lokale 

tillitsvalgte.) 

 

Økonomi  

1. Valgnemnda arbeider innenfor vedtatt budsjett fra årsmøtet i fylkeslaget. 
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2. Alle medlemmer av valgnemnda som møter på fysiske møter eller telefonmøter, 

kan sende reiseregning og krav om møtegodtgjørelse etter de til enhver tid 

gjeldende satser for Viken Bondelag. 

 

3. Valgnemnda skal vurdere sin aktivitet i henhold til budsjett, med bakgrunn i 

behov og nytte for arbeidet. Video/telefonmøter bør vurderes som en tids- og 

kostnadsbesparende møteform.  

 

Bakgrunn 

De tre fylkesstyrene i Viken satte i juni 2020 ned ei arbeidsgruppe som har utarbeidet 

forslag til mandat for felles valgnemnd. Ole-Kristian Bergerud, Anne Kraggerud og Jon 

Stumberg har vært Østfold Bondelags representanter i arbeidsgruppa. Arbeidsgruppa la 

fram sitt arbeid i september 2020. Dette blei behandla av arbeidsutvalgene i de tre 

fylkene den 28. september. 

Østfold Bondelag sendte forslaget på høring til lokallagene 6. oktober 2020. 

Høringsfristen blei satt til 10. november 2020, men seinere forlenget til den 29. Saken 

blei også løftet på ledermøtet den 20. november. 

Det kom inn 13 høringssvar fra følgende lokallag; Hvaler Bondelag, Borge Bondelag, 

Rolvsøy Bondelag, Onsøy Bondelag, Rygge Bondelag, Sarpsborg Bondelag, Rakkestad og 

Degernes Bondelag, Eidsberg Bondelag, Aremark Bondelag, Askim Bondelag, Skiptvet 

Bondelag, Torsnes Bondelag og Berg Bondelag. 

Styret i Østfold Bondelag behandlet saken på sitt styremøte 10. desember 2020. Den 14. 

januar 2021 vedtok de tre fylkesstyrene sin endelige innstilling til årsmøtet i saken, som 

er likelydende med forslag til vedtak i dette dokumentet. 
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SAK 10 VALG 

VALGNEMNDAS INNSTILLING:  

Styret i Østfold Bondelag 

Leder   Ole-Kristian Bergerud, Sarpsborg   Ny, 1 år 

Nestleder  Trude Hegle, Rakkestad og Degernes  Ny, 1 år 

Styremedlemmer Henning Lyche Røed, Råde   Ikke på valg, gjenstår 1 år 

   Aase Maren Ø. Hesleskaug, Eidsberg  Gjenvalg, 2 år  

   Trude Hegle, Rakkestad og Degernes  Gjenvalg, 2 år 

   Kjell Einar Huseby, Berg    Ny, 1 år  

Varamedlemmer     1. Ellen Evenrød, Glemmen    Ny, 1 år 

   2. Per Erik Tofteberg, Råde    Ny, 1 år 

   3. Hege G. Degnes, Rakkestad og Degernes Ny, 1 år 

 

Utsendinger til årsmøtet i Norges Bondelag 2021 og 2022   

1. Aase Maren Øiestad Hesleskaug, Eidsberg  Gjenvalg, 2 år 

2. Trude Hegle, Rakkestad og Degernes   Gjenvalg, 2 år 

3. Kjell Einar Huseby, Berg     Gjenvalg, 2 år 

4. Hege Gjerberg Degnes, Rakkestad og Degernes  Gjenvalg, 2 år 

5. Ellen Evenrød, Glemmen      Gjenvalg, 2 år 

 

Utsendinger til årsmøtet i Norges Bondelag 2020 og 2021  

6. Henning Lyche Røed, Råde     Ikke på valg, gjenstår 1 år 

7. Per Erik Tofteberg, Råde    Ny, 1 år 

8. Thomas Riiser, Askim     Ikke på valg, gjenstår 1 år 

9. Finn-Erling Kristoffersen, Rygge    Ikke på valg, gjenstår 1 år 

 

Vararepresentanter i nummerorden til Norges Bondelags årsmøte (Velges for 1 år) 

1. Kristin Thonerud, Spydeberg   Gjenvalg 

2. Per Ola Haartveit, Aremark    Gjenvalg 

3. Charlotte Forsberg, Onsøy    Gjenvalg 

4. Per Kristian Solberg, Skiptvet   Gjenvalg 

5. Anders Svanekil, Hvaler    Ny 

6. Einar Solerød, Eidsberg    Ny 

7. Magnus Aandstad, Rakkestad og Degernes Gjenvalg 

8. Oskar Rostad, Rolvsøy    Gjenvalg 

9. Gunn Elisabeth Amundsen Eng, Berg  Ny 

10. Mina Mjærum Johansen, Østfold Bondelag Gjenvalg 

 

UTSENDINGER MED PERSONLIGE VARAREPRESENTANTER TIL: 

Årsmøtet i Østfold Bygdekvinnelag 2022  

(Velges for 1 år, men innstiller for det påfølgende år) 

Aase Maren Øiestad Hesleskaug  Vara: Hege Gjerberg Degnes 

Trude Hegle      Vara: lokallagsleder på årsmøtestedet 



 

 

14 

 

Årsmøtet i Østfold Bygdeungdomslag 2022  

(Velges for 1 år, men innstiller for det påfølgende år) 

Kjell Einar Huseby     Vara: lokallagsleder på årsmøtestedet 

Henning Lyche Røed    Vara: Ellen Evenrød  

 

Representanter til valgnemnda i Østfold Bondelag  

Svein Iver Gjøby, Rakkestad og Degernes Gjenstår 1 år (på valg i 2022) 

Jon Stumberg, Idd    Gjenstår 1 år (på valg i 2022) 

Eva Skår Sørli, Sarpsborg   Gjenstår 2 år (på valg i 2023) 

Per Kristian Solberg, Skiptvet  Ny, 3 år  

Hans Christian Kihl, Råde   Ny, 3 år 

 

Leder i valgnemnda   Jon Stumberg, Idd  Ny, 1 år  

Nestleder i valgnemnda  Eva Skår Sørli, Sarpsborg Ny, 1 år  

 

Vararepresentanter (Velges for 1 år)    

1. Kari Molle Bråten, Spydeberg   Gjenvalg 

2. Lars Håkon Wennersberg, Kråkerøy Ny 

3. Sylvia Brandsrud, Marker    Ny  

 

Møteleder på Østfold Bondelags årsmøte 2022 (Velges for 1 år) 

Reidar Kaabbel, Våler og Svinndal  Ny 

Vara: Ole Johan Borge, Onsøy  Gjenvalg  

 

VALGNEMNDAS INNSTILLING TIL GODTGJØRELSE 

Valgkomiteen foreslår ingen endring i godtgjørelse for nestleder i Østfold 

Bondelag. Østfold Bondelag følger de til enhver tid gjeldende satser vedtatt av 

årsmøtet i Norges Bondelag.  

Fast godtgjørelse til nestleder i Østfold Bondelag: 14 800 kr (10 % av leders 

godtgjørelse, kr. 16 900 inkl. 

arbeidsgiveravgift) 

Til orientering er følgende godtgjørelser fastsatt på årsmøtet i Norges Bondelag 2020: 

Fast godtgjørelse til fylkesleder: Kr. 148 000 kr 

Telefongodtgjørelse for alle styremedlemmer (unntatt leder, men inkl. 1.vara): Kr. 3 000 

Møtegodtgjørelser (uavhengig fysiske eller digitale møter):  

- Inntil 2 timers varighet: kr. 600 

- 2 – 4 timer: kr. 1200 

- Over 4 timer: kr. 2400  

Reisegodtgjørelse for bruk av egen bil følger statens satser. 

 

VALGKOMITEEN HAR I ARBEIDSÅRET 2020-2021 BESTÅTT AV:  

Anne G. Kraggerud (leder) Jon Stumberg (nestleder) 

Lars Holene  Svein Iver Gjøby  Eva Skår Sørli 
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PRESENTASJON AV KANDIDATER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ole-Kristian Bergerud (41 år) 

Heltidsbonde i Varteig 

Sarpsborg Bondelag 

Produksjon: Korn, gras og ammekyr med full 

fremfôring. Hele gården drives økologisk. Varierende 

ant. daa pr vekst; ca. 300 daa korn, ca. 600 daa 

fôrproduksjon og beiter. Ca. 55 kalvinger i året, Limousin 

er hovedrasen. Driver også med import og salg av 

plastprodukter. Har i tillegg en heltidsansatt og en 

kårkall. Leiekjøring med slåtteutstyr, samt noe graving. 

Bakgrunn: Fagbrev som prosessoperatør i kjemisk 

industri og ingeniør i industriell design. Tidligere leder i 

Tyr Østfold i 5 år. Tidligere leder i Sarpsborg Bondelag i 2 

år. Vært nestleder i Østfold Bondelag i 4 år, og før det 

varamedlem og styremedlem. 

Trude Hegle (50 år) 

Deltidsbonde i Rakkestad 

Rakkestad og Degernes Bondelag 

Produksjon: Driver 1200 daa fordelt pa 250 daa korn og 

950 daa gras sammen med samboer. Melkeproduksjon i 

løsdriftsfjøs uten robot, 95 arskyr med for tiden 750 tonn 

i kvote. 20 ammekyr, samt oppforing av ca 130 okser i 

aret. I alt 450 storfe. Slaktekyllingproduksjon med en 

leveranse pa ca. 140 000 dyr pr ar. Har to fast ansatte.  

Bakgrunn: Agronom. Veterinær fra Norges Veterinær-

høgskole. Jobber som helseovervåknings-veterinær for 

fjørfe i Østfold og Akershus. Styremedlem i Østfold 

Bondelag på 4. året. Styremedlem i Norsk Fjørfelag 

(sentralstyret) siden 2019. 12 års fartstid som veterinær i 

Mattilsynet. Diverse kurs innenfor dyrevelferd og 

forvaltningsrett. Studie i HMS i Landbruket fra Norges 

Arktiske Universitet. 

Aase Maren Øiestad 

Hesleskaug (43 år)  

Deltidsbonde i Trømborg 

Eidsberg Bondelag 

Produksjon: Driver ca. 200 daa korn og har noe 

innmarksbeite. Produserer ca. 2000 SPF slaktegris årlig i 

et relativt nytt grisehus. Ca. 400 daa skog. 

Bakgrunn: Utdannet agronom og sykepleier med 

mastergrad i helse- og sosialinformatikk. Jobber med 

utvikling av datasystem for kommunehelsetjenesten. 

Styremedlem i Østfold Bondelag i 2 år, og tidligere vært 

1. vara til Østfold Bondelag i 1 år. Medlem i skoleutvalget 

i Eidsberg bondelag i flere år. Er styremedlem i Norsvin 

Østfold. Har 4H-plaketten og er aktiv i Trømborg 

Bygdekvinnelag. 



 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henning Lyche Røed (40 år)  

Deltidsbonde i Råde 

Råde Bondelag 

Produksjon: Produserer 10 daa med bringebær og 5 

daa med bjørnebær i dyrkningstunnel. Leverer til 

Gartnerhallen/Bama i sesong fra slutten av juni til første 

del av oktober.  

Bakgrunn: Svennebrev som murer. Leder av Felles 

grøntutvalg for Østfold og Akershus i 2 år. Styremedlem i 

Østfold Bondelag i 3 år. Vært nestleder i Råde Bondelag i 

3 år, og vært styremedlem i et år før det. 

Kjell Einar Huseby (52 år)  

Heltidsbonde i Berg 

Berg Bondelag 

Produksjon: Driver 950 daa fordelt på 750-850 daa korn 

og resterende i eng og beiter. Slaktegrisproduksjon med 

årlig leveranse på 1800-2100 gris. Har 13-14 ammekuer 

med salg av noen kalver og noe framfôring. Noe 

maskinsamarbeid og leietresking. 15-25 uker med ekstra 

arbeidskraft fra avløserlag. Gårdsskog med 500 m3 i 

balansekvantum, der det meste arbeid utføres av 

entreprenør og innleid arbeidskraft til 

planting/ungskogpleie. 1 avlshoppe, 2 unghester. 

Bakgrunn: Utdannet tømrer og agronom. Vært 

heltidsbonde siden 1991. Tidligere leder og nestleder i 

Berg Bondelag, styremedlem i Østfoldkorn, kretsleder i 

Nortura, landbrukets repr. i Halden Næringsråd. Er leder 

i Berg Skogeierlag og vært 1. vara til fylkesstyret i to år. 

Produksjon: Korn og oljevekster. Driver ca. 100 daa selv, 

resten er leid ut til nabo. I oppstartsfasen med 

honningproduksjon.  

Bakgrunn: Agronom. Er vernepleier i Fredrikstad 

kommune. Har vært landbruksrådgiver. Styremedlem i 

Glemmen Bondelag siden 2016. Tidligere leder for Inn på 

tunet Østfold i 3 år. Tidligere leder for Veum og Strand 

grunneierlag i 3 år. 

Ellen Evenrød (41 år)  

Deltidsbonde i Fredrikstad 

Glemmen Bondelag 
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Per Erik Tofteberg (39 år)  

Heltidsbonde i Råde 

Råde Bondelag 

Produksjon: Driver 950 daa (70 daa på frøkontrakt med 

raigras, 150 daa grasproduksjon og resten korn). 

Melkeproduksjon med 220 tonn i kvote.  

Bakgrunn: Fagbrev i vei- og anleggsfaget. Agronom-

utdannelse fra Tomb vgs. Litt utleid til Tomb vgs som 

lærer i naturbruk. Leder i husstyret i Bøndenes Hus i 

Råde. Vært leder i Råde Bondelag i 4 år, og styremedlem 

i ett år før det. 

Hege Gjerberg Degnes (31 år)  

Deltidsbonde i Rakkestad 

Rakkestad og Degernes Bondelag 

Produksjon: Driver 450 daa med korn, og har 

slaktekyllingproduksjon på ca. 110 000 dyr i året. 

Vinterlagring og diverse annen lagringsplass som leies ut 

på gården.  

Bakgrunn: Jobber ved siden av i rørleggerbedrift med 

mannen sin som har kontor og butikklokaler på gården. 

Utdannet agronom, og er styremedlem i Rakkestad og 

Degernes Bondelag. Vært 2. vara til fylkesstyret i to år. 

Finn-Erling Kristoffersen  

(25 år)  
Heltidsbonde i Rygge 

Rygge Bondelag 

Produksjon: Poteter, korn, grønnsaker i veksthus og på 

friland. 

Bakgrunn: Fagbrev som anleggsgartner, og agronom fra 

Tomb vgs. Har plaketten i 4H, og vært på utveksling til 

USA som IFYE. Er leder i Rygge Bondelag på 4. året, og 

styremedlem i Norske IFYE Alumner. 
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Thomas Riiser (39 år)  
Deltidsbonde i Askim 

Askim Bondelag 

Produksjon: Korn, raps og bønner på 367 daa, hvorav 

67 daa er leid areal. Har i tillegg 50 daa skog 

(hovedsakelig ungskog). 

Bakgrunn: Prosjektledelse på BI og lederutdannelse i 

Telenor. Arbeider nå som leder på Kundeservice B2B i 

Felleskjøpet. Leder i Askim Bondelag på 4. året, og 

tidligere sekretær i 4 år. Er leder i Fellesutvalget for 

Bondelagene i Indre Østfold, styremedlem i Indre 

Østfold Regnskapsbyrå og leder i Askim Prestegårds 

vennelag.  

 


