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Hilsen fra fylkesleder 

KJÆRE VENNER, TILLITSVALGTE OG 

MEDLEMMER AV ØSTFOLD BONDELAG! 

Siste tiår har bydd på mange hendelser. Variasjon 

på sesonger har vært store. Tørkekatastrofen i 

2018 blir husket, og 2019 bar preg av det. 2020 

ble året med store variasjoner og i sum ble det et 

middels vekstår i Østfold, men det blir Covid-19 

som satte oss i en ny tidsregning. Den globale 

pandemien setter et avtrykk på hele menneske-

heten som vi enda ikke ser omfanget av. 

Restriksjoner har ført til endrede vaner, 

og påvirket hva vi spiser. Det har ført til økt 

etterspørsel etter norske råvarer og produkter. 

Overskuddslager er borte og bonden produserer 

mer mat enn noen gang. Regjeringen anmodet 

særlig grøntnæringen om å produsere så mye 

mat som mulig. På tross av utfordringer med 

kvalifisert arbeidskraft tok mange produsenter 

sjanser ved å så og plante. For de aller fleste gikk 

det bra, og dere leverte godt. Det er jeg stolt av. 

Østfold har et nært forhold til vår nabo i 

øst, og vi har tjent på hverandres brorskap 

gjennom handel og kultur. Vår velstand har gitt 

oss høy kjøpekraft og dermed også kostnads-

vekst. Nå har vi i praksis fått se hva det betyr for 

oppslutning og vareflyt i dagligvarehandelen. 

Regjering og berørte aktører må sette inn tiltak 

slik at denne utvikling kan snu. Vi i primær-

næringen skal gjøre vårt slik at vi oppnår økt 

konkurransekraft i sluttmarkedet.  

Nylig kom innstillingen fra Stortinget til 

regjeringens dagligvaremelding. Stortinget deler 

vår bekymring for utviklingen i verdikjeden for 

mat. De anerkjenner at den konsentrerte 

kjedemakten påvirker rammebetingelsene til 

produsentene, matvareindustrien og leveran-

dørene. Komiteen ønsker å stimulere til økt 

matproduksjon og forbruk av norske produkter. 

De peker på aktuelle tiltak som merkeordninger, 

mer åpenhet i verdikjeden, egne merkevarer og 

tollvern som en viktig forutsetning for å styrke 

verdikjeden for mat. Nå blir det viktig at 

regjeringen følger opp disse kravene og kommer 

tilbake med konkrete tiltak slik at kjedemakt 

reduseres. Bonden må få sin naturlige plass i 

verdikjeden, og forbrukeren må sikres tilgang til 

et mangfold av varer til rett pris og kvalitet. 

Klimaarbeidet har blitt viet mye tid. 

Regjeringen har lagt fram sin klimaplan som 

bygger på avtalen som ble inngått med 

jordbruket i 2019. Med landbrukets egen 

klimaplan skal vi innfri klimaforpliktelsene uten at 

dette går på bekostning av norsk matproduksjon 

og beredskap. Til dette trengs finansiering og 

positive virkemidler.  

Næringspolitisk program for 2020-2024 

ble vedtatt på årsmøtet i Norges Bondelag 30. 

september. Hovedelementer er: Bærekraftig 

matproduksjon, marked, verdiskapning og vilkår, 

bruke hele landet, matproduksjon i et klima i 

endring, og landbrukets samfunnsoppdrag. 

Kanaliseringspolitikken skapte stort engasjement. 

Østfold er mangfoldig og noen steder er det gras 

som egner seg best enten det er av miljøhensyn, 

arrondering eller driftsmessig. Vårt krav er at 

Norges Bondelag må sikre alle produsenter en 

forutsigbar økonomi.  

Jordbruksoppgjøret ble forenklet på 

grunn av koronasituasjonen. Det var mange 

medlemmer som mente vi skulle benyttet 

anledningen til å kreve mer. Uten grunnlags-

materiale var ikke det mulig. I ettertid ser vi at 

2020 likevel kan ha blitt et godt år fordi kostnads-

veksten stagnerte og pandemien gav økt salg. 

2020 har vært annerledes med så mye. I 

det store og hele har landbruket klart seg relativt 

godt. Prosessen mot Viken Bondelag går sin gang 

og vi ser avtegning av den nye organisasjonen. 

Også dette året vil jeg takke lokallagene 

for godt samarbeid. Mange saker og tiltak er satt 

på dagsorden. Vi løfter blikket og ser framover. 

Takk til alle og enhver for 2020! 

 

 

Fylkesleder Svend Arild Uvaag 
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Årsmøtet i Østfold Bondelag 

Covid-19 førte til at årsmøtet ble avholdt over telefon og Skype 19. mars 2020. Det ble et 

kortfattet møte grunnet omstendighetene, og kun det nødvendigste stod på agendaen som følge 

av den digitale møteformen. Det var 48 stemmeberettigede i møtet, samt 2 representanter fra 

valgnemnda, 1 fra Norges Bondelag og 5 ansatte. Eksterne gjester ble ikke invitert av 

kapasitetshensyn til det digitale systemet. Valget foregikk anonymt ved hjelp av digital 

stemmeseddel eller akklamasjon. Møteleder var Tove Borud. 

ORDINÆRE SAKER 

Årsmelding, regnskap, budsjett og strategi- og handlingsplan er sentrale saker som blir behandlet 

hvert år. Det er viktige styringsverktøy for det nye styret i det kommende arbeidsåret.   

INNLEDNINGER OG GENERALDEBATT 

Leders tale og innledningen fra 2. nestleder i Norges Bondelag, Frøydis Haugen, dannet grunnlag 

for generaldebatten. Det var også planlagt en ekstern innledning i tillegg til dette, men grunnet 

møteformen ble det tatt ut av programmet. En tradisjonell generaldebatt lot seg ikke 

gjennomføre over telefon og PC. Istedet fikk hvert lokallag to minutters taletid til å løfte saker de 

var spesielt opptatt av. 
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Fylkesstyrets arbeid 

STYRET I ØSTFOLD BONDELAG I PERIODEN 19. MARS 2020 – 18. MARS 2021: 

Leder:   Svend Arild Uvaag 

Nestleder:  Ole-Kristian Bergerud  

Styremedlemmer: Aase Maren Øiestad Hesleskaug 

Trude Hegle 

Henning Lyche Røed  

Ragnhild Ryste (ØBK) 

Sofie Gilstedt Odberg (ØBU) 

Varamedlemmer:      1. Kjell Einar Huseby 

2. Hege Alice Gjerberg Degnes 

                                  3. Ellen Evenrød  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styret har hatt 10 styremøte og flere av dem var digitale på grunn av covid-19 situasjonen. Det 

ble også gjennomført felles styremøter med Buskerud og Akershus Bondelag. Det ble 

gjennomført flere digitale møter i forbindelse med jordbruksforhandlingene. Til sammen har det 

blitt behandlet 85 styresaker og 11 orienteringssaker. 

NOEN AV DE VIKTIGSTE SAKENE HAR VÆRT:  

• Konsekvenser av covid-19 pandemien for næringa, enkeltmedlemmer og lokallag 

• Innspill til Norges Bondelag vedrørende jordbruksforhandlingene 2020, melkekvoteleie, 

landbrukets klimaplan og næringspolitisk program 2020-2024 

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

jordbruksforhandlingene 

Møte på Teams med fylkesstyret og administrasjoen. F.v. Ragnhild Ryste (repr. ØBK), Sofie Gilstedt Odberg 

(repr. ØBU), Ida Marie Strekerud (admin.), Ole-Kristian Bergerud, Heidi Kirkeby (admin.), Henning Lyche Røed, 

Kjell Einar Huseby, Trude Hegle, Svend Arild Uvaag og Mina Mjærum Johansen (admin.). Aase Maren 

Hesleskaug var dessverre ikke med når bildet ble tatt.  
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• Regionalisering – Veien til Viken (se egen sak) 

• Diskusjon knyttet til Østfold Bondelag sin rolle i utviklingen innenfor økologisk 

produksjon i fylket 

• Oppfølging av tiltak i vedtatt strategi og arbeidsplan for 2020-2021 

• Oppfølging av innspill fra generaldebatten fra årsmøtet i Østfold Bondelag 

• Oppfølging av medlemsverving og -tall 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 oppfølging av nasjonalt 

villsvinprosjekt 

• Arbeid med problematikk knyttet til økende gåseskader og revisjon av forvaltningsplaner 

• Gjennomgang av medlemsundersøkelse 

• Arbeidet i de ulike vannområdene 

• Innspill til Norges Bondelags valgnemnd 

• Innspill til Askeladdprisen og Bedriftsutviklingsprisen 2020 

Styret har jobbet mot politikerne på Storting og fylkesting, men i motsetning til tidligere år har 

det meste av denne kontakten foregått digitalt. Blant annet har det vært møter med Høyres 

landbruksnettverk, og Kristelig folkeparti og Senterpartiet i forbindelse med programarbeidet 

(her har fylkeslagene i Viken fordelt partiene i mellom seg). Videre har det blitt avholdt møter 

med Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet om den ventede klimameldinga fra regjeringa. Det har 

også vært hyppig kontakt med enkeltpolitikere innen temaer som klima og rovdyr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett av de hederlige unntakene fra all den digitale kontakten var overlevering av landbrukets 

klimaplan. Dette ble gjort til fylkesråd for klima og miljø, Anne Beate Tvinnereim, og leder av 

komité for finans, administrasjon og klima, Simen Nord, i Viken fylkeskommune. Overrekkelsen 

foregikk i den nye flisfyrte korntørka til Per Kristian Solberg, leder i Skiptvet Bondelag. 

 

Digitalt møte med landbruksnettverket i Høyre.  
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Østfold Bondelag deltok også på et fysisk møte, der landbruks- og matminister Olaug Bollestad 

besøkte fylket for å se på det nye kornmottaket til Østfoldkorn og Felleskjøpet Agri på Sandesund 

i Sarpsborg. Turen gikk videre til Tom og Anders Skammelsrud på Gammelsrud gård i Degernes i 

Rakkestad kommune, som kunne vise fram et nytt gårdstørke- og lagringsanlegg. Korntørkene, 

samt alle husene på gården, varmes opp av et flisfyringsanlegg. Turen ble avsluttet med lunsj på 

Berger gård i Eidsberg i Indre Østfold kommune hos Anne Marie Glosli, som er departementsråd 

i Landbruks- og matdepartementet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets stormøte om korn ble avlyst samme ettermiddag som det skulle vært arrangert, grunnet 

nedstenging som følge av covid-19.  

Overrekkelse av landbrukets klimaplan. Fra venstre: Per Kristian Solberg, Simen Nord, Anne Beate Tvinnereim 

og Svend Arild Uvaag.   

Svend Arild Uvaag overleverte lokalt håndverk 

til Olaug Bollestad under hennes besøk.  

Olaug Bollestad studerte årets byggavling hos Tom 

Skammelsrud. 
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Styret har deltatt i så stor grad det var mulig på årsmøter i lokallagene. Det ble avholdt tre 

samlinger for lokale tillitsvalgte fordelt på januar, mai og september. I tillegg ble ledermøtet 

arrangert digitalt i november. 

ARBEID MED KONSEKVENSER AV COVID-19 

For grøntproduksjonen i fylket skapte forekomsten av covid-19 i Norge umiddelbart problemer. 

Nedstenging av grensene kort tid før sesongarbeidere fra både EØS land og såkalte tredjeland 

bidro til stor usikkerhet. Myndighetene oppfordret til full produksjon med lovnad om 

kompensasjon og hjelp ved store kostnader og problemer. Kort oppsummert har det vært stor 

aktivitet knyttet til: 

• Hjelp til informasjon om regelverk, tilgang osv for utenlandsk arbeidskraft 

• Tilgang til norsk arbeidskraft 

• Regelverk og praktiske løsninger i forhold til smittevern 

• Politisk press for å få på plass ulike ordninger for kompensasjon for økte kostnader som 

følge av pandemien 

• Produsentinformasjon og møter 

• Oppfølging av mediasaker knyttet til arbeidsgivers ansvar for lønn, boforhold m.m. 

• Retur av arbeidere fra tredjeland etter sesong 

REGIONREFORM OG FYLKESSAMMENSLÅING 
Bondetinget 2019 vedtok at Bondelaget skal ha samme organisasjonsstruktur som 

fylkeskommunene innen 1. april 2022. For Østfold Bondelag sin del betyr dette sammenslåing 

med Akershus Bondelag og Buskerud Bondelag.  

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 møter i det 

regionale partnerskapet, rullering av prosjektplan for arbeidet fram til Viken Bondelag, 

oppfølging av de politiske partiene sitt programarbeid og oppfølging av landbrukets klimaplan og 

regjeringas klimamelding.  

Styrene i de tre fylkeslaga satte ned to arbeidsgrupper i juni; en som skulle se på 

intensjonsvedtak for Viken Bondelag og en annen som skulle se på instruks for felles valgnemnd. 

Begge gruppene avla sine rapporter i september, og rapportene ble sendt på høring til lokallaga i 

oktober og november. Endelig behandling gjøres på de tre fylkesårsmøtene i mars 2021.  

 

Viltforvaltning 

GÅS 

Østfold Bondelag inviterte lokallag i områder med mye gås til et møte i Råde 30. januar. I 

overkant av 20 personer fra ni lokallag deltok. Bakgrunnen for møtet var at forvaltningsplanene 

var i ferd med å løpe ut. Erfaringer med dagens planer og effekten av ulike tiltak, i tillegg til arbeid 

med rullering, ble drøftet. Det ble videre orientert om arbeidet i nasjonalt gåseprosjekt i regi av 

Norges Bondelag, og hva de kan bidra med av hjelp i Østfold. Det er i løpet av arbeidsåret jobbet 

med rullering av forvaltningsplan for Fredrikstad, og en for Moss, Råde, Sarpsborg og Hvaler. 

Oppdraget er utført av Utmarksforvaltningen AS i nært samarbeid med berørte lokallag. Det er 

gitt tilsagn av offentlige midler til arbeidet. 
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ULV 

Nyttårsaften 2019 overprøvde regjeringa rovviltnemndenes beslutning om å ta ut tre ulveflokker i 

ulvesona. I den anledning var Østfold Bondelag med på å arrangere fakkeltog og rovdyrpolitisk 

stormøte på Bjørkelangen 2. januar. Det var høy stemning og stor frustrasjon da nærmere tusen 

bygdefolk var samlet.  

Det ble i beitesesongen 2020 ikke innrapportert noen skader på beitedyr forårsaket av ulv til 

Østfold Bondelag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILLSVIN 

Utmarksforvaltningen AS (UFAS) deltar i det nasjonale villsvinprosjektet som har som mål å 

organisere grunneiere for å redusere villsvinbestanden og hindre utbredelse. Fylkesleder i 

Østfold Bondelag er også styreleder i UFAS og har derfor hatt tett kontakt med arbeidet som 

gjøres i prosjektet gjennom året. Blant annet jobber prosjektet med å forvalte villsvin etter 

elgvaldenes grenser langs grensa, har prøveprosjekter på uttesting av villsvinfeller 

(levendefangst) og sender inn høringsinnspill. Herunder høring om bruk av bevegelig lys og 

nattoptikk på villsvinjakt.  

Villsvin stod opprinnelig på programmet til ledermøtet i november, men denne og flere 

programposter ble utsatt til lokallagsmøtet januar 2021. Det ble i stedet satt opp et eget webinar 

i villsvinprosjektets regi 7. desember 

 

Vårkampanjen  

Grunnet korona-situasjonen ble det ikke gjennomført tradisjonell vårkampanje våren 2020. 

Derimot ble det gjennomført flere digitale Åpen gård-arrangementer, og en egen #komhit-

kampanje den sommeren der lokallag i hele landet rammet inn kulturlandskapet. 

 

 

 

 

 

 

Fakkeltog og stormøte på Bjørkelangen. Mange frustrerte bygdefolk.  
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Høringer som Østfold Bondelag har gitt innspill på 

HØRINGSINNSPILL TIL OFFENTLIGE ETATER:  

- Innspill til konseptvalgutredning (KVU) vegforbindelse øst for Oslo 

- Regional planstrategi for Viken 2020-2024 

- Innspill til jordbruksforhandlingene 2021 Viken Fylkeskommune 

HØRINGSINNSPILL TIL NORGES BONDELAG: 

- Innspill til jordbruksforhandlingene 2020 

- Innspill til høring om leie av melkekvoter 

- Innspill til næringspolitisk program 2020-2024 

- Innspill til landbrukets klimaplan 

ANDRE HØRINGSINNSPILL: 

- Innspill til felles intensjonsvedtak for sammenslåing av bondelagene i Viken 

- Innspill til mandat for felles valgnemnd ved sammenslåing av bondelagene i Viken 

- Innspill til mandat og struktur for felles utvalg ved sammenslåing av bondelagene i Viken 

 

Næringspolitisk arbeid  

Jordbruksforhandlingene 

Arbeidet foran jordbruksforhandlingene startet med studieringer og informasjonsmøter i 

lokallaga. Det kom innspill til fylkeslaget fra 22 av 24 lokallag. Fylkeslaget mottok også innspill fra 

korn- og miljøutvalget, samt grøntutvalget i Østfold og Akershus, ett enkeltmedlem og ni andre 

lag og organisasjoner. Det ble gjennomført en møtedag der organisasjoner og lag ble invitert til å 

komme med sine innspill.  

ØSTFOLD BONDELAG PRIORITERTE 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, kompenseres fullt ut 

med bruk av prisnedskrivingstilskudd.  

• Øke arealtilskuddet til korn for sone 1 og 3 med kr 85 per dekar, for de første 800 dekarene. 

• Det skal være lønnsomt å være en klima- og miljøvennlig bonde. Derfor må RMP-potten økes 

med 50 prosent og SMIL-potten økes vesentlig, særlig i fylker med store utfordringer med 

avrenning til vassdrag og kyst. Dette for å gi bøndene en reell kompensasjon, sikre 

vannkvaliteten og mulighet til å gi tilskudd til klimasmarte tiltak som fangvekster, 

nedlegging/nedfelling av husdyrgjødsel og vedlikehold av hydrotekniske anlegg.  

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

korn.  

• Velferdsordningene må styrkes, noe som er et viktig element med tanke på rekruttering til 

næringa. Østfold Bondelag ønsker her særlig å prioritere avløsning til ferie og fritid, avløsning 

til sykdom og fødsel mv. og landbruksvikarordningen.  

• Sikre tilgang på nødvendige og effektive bekjempelsesmetoder/plantevernmidler for å sikre 

vår plantehelse og konkurransekraft.  

• Det er et stort behov for å modernisere driftsapparatene, både i husdyr- og 

planteproduksjoner. Potten til investeringsvirkemidler må derfor økes. 
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• Det må innføres tak på arealtilskudd for grønnsaker på 400 dekar, samt frukt og bær på 200 

dekar. I tillegg bør det innføres trappetrinn på arealtilskudd for korn og potet.  

• Det må også innføres tak på husdyrtilskuddet på melkeku, ammeku, øvrige storfe og sau. 

Husdyrtilskuddet må utmåles gjennom registreringer i husdyrregistret, og ikke med 

telledatoer.  

• Innføre kartbasert utmåling av arealtilskudd på skiftenivå, basert på Nibios jordsmonn-

kartlegging. I påvente av dette må grensekommunene Marker og Aremark legges til 

arealsone 3, i likhet med tidligere Rømskog kommune.  

• 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 utvidelse av gjødsellager eller å investere for produksjon og bruk av 

klimavennlig energi. 

Innspillet ble sendt inn i det Norge stengte ned. Representantskapet ble avholdt digitalt 3. april, 

og i en svært forenklet utgave grunnet smittesituasjonen. Representantskapet behandlet to 

saker; jordbruksforhandlingene 2020 og landbrukets klimaplan. Representantskapet ba 

forhandlingsutvalget komme fram til en best mulig jordbruksavtale med de begrensninger og 

muligheter som ligger i den krevende situasjonen landet befinner seg i. 

Økonomiske prognoser fra SSB, tall for landbruket fra Budsjettnemnda og resultatet av 

lønnsoppgjørene (utsatt til august) ville ikke bli utarbeidet denne våren. Vel vitende om dette, 

ønsket representantskapet at det skulle gjennomføres forenklede forhandlinger våren 2020. 

Dette for å fastsette ny avtale og nye målpriser fra 1. juli 2020. 

Den 17. april la budsjettnemnda fram tall for 2019, men ikke prognoser for 2020 grunnet stor 

usikkerhet. Tallene viste at det ikke har vært inntektsvekst i jordbruket i perioden 2015-2019. 

Grunnlaget viste en inntektsnedgang for bonden fra 2018 til 2019 på over 6 prosent. Dette betyr 

at den enkelte bonde fikk 23 200 kroner mindre i vederlag til arbeid og egenkapital per årsverk i 

2019 enn året før. Det var fremdeles en usikkerhet knyttet til dette tallgrunnlaget på grunn av 

tørka i 2018. 

23. april startet jordbrukets organisasjoner konsultasjoner med staten om mulighet for en avtale, 

og tre dager etter bekreftet avtalepartene at de ville arbeide for en forenklet jordbruksavtale. 

Fordi det var behov for avklaringer, og fordi det var færre temaer å forhandle om, satte partene 

en frist til 30. april om å gjennomføre forhandlingene.  

Partene overholdt fristen, og den 30. april skrev alle tre under den forenklede avtalen. Denne 

inneholdt økte budsjettoverføringer på kr 350 mill. kr, økte målpriser med kr 300-310 mill. kr og 

ledige midler for 2019 og 2020 på 93,5 mill. kr. Temaene i avtalen var justerte målpriser fra 1. juli 

2020, bevilgninger over statsbudsjettet for 2021, disponering av ledige midler for 2020, vilkår for 

ordinær kvoteomsetning for melk og å følge opp klimaavtalen som jordbruket har med staten. 

Det ble forsøkt å ikke gjøre omfordelende tiltak. For ku- og geitmelk ble det bestemt at statlig 

andel av omsatt kvote skal øke fra 20 til 40 prosent fra kvoteåret 2022 til kr 4 per liter. Spørsmål 

knyttet til kvoteleie ble utsatt til jordbruksforhandlingene 2021. 
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Bondetinget 

Årsmøtet i Norges Bondelag ble avholdt digitalt 30. september på grunn av korona-situasjonen. 

De aller fleste østfolddelegatene var samlet på Brennemoen hotell i Indre Østfold, der 

smittevernet ble ivaretatt på best mulig måte. Østfold hadde ti delegater: Svend Arild Uvaag 

(fylkesleder), Ole-Kristian Bergerud (nestleder), Trude Hegle, Henning Lyche Røed, Aase Maren 

Øiestad Hesleskaug, Kjell Einar Huseby, Hege Alice Gjerberg Degnes, Ellen Evenrød, Finn-Erling 

Kristoffersen og Thomas Riiser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDERS TALE 

- Vi skal øke norskandelen i mat og fôr framover. Det er god beredskap, sa Lars Petter Bartnes, 

leder i Norges Bondelag, i talen sin. Han viste til at det nye næringspolitiske programmet (NPP), 

som årsmøtet skulle behandle, vil sette retning for Bondelagets arbeid framover. - Vi skal øke 

bruken av norske ressurser. Det betyr blant annet mer produksjon av frukt og grønt, mer 

proteiner, mer korn og bedre gras, sa Bartnes. 

Bortfallet av grensehandelen har vist et markedspotensial for norsk matproduksjon, og Bartnes 

var opptatt av at landbruket får utnyttet disse mulighetene. - Neste år er det Stortingsvalg, det 

blir en viktig avklaring for retningen for landbruket, sa Bartnes. 

HILSENER FRA REGJERINGA 

Årsmøtet fikk en videohilsen fra statsminister Erna Solberg, hvor hun sa at bøndene, som en del 

av matforsyninga i landet, har bidratt imponerende til å holde produksjonen i gang i den 

krevende tida. Hun pekte videre på klimaavtalen regjeringa og organisasjonene i jordbruket 

inngikk i 2019, og at jordbruket har fulgt opp med en plan for å redusere utslipp og øke opptak av 

karbon.  

Østfold-delegasjonen. F.v. bak: Aase Maren Øiestad Hesleskaug, Svend Arild Uvaag, Hege Gjerberg Degnes, Kjell 

Einar Huseby, Finn-Erling Kristoffersen, Mina Mjærum Johansen. F.v. foran: Henning Lyche Røed, Ole-Kristian 

Bergerud, Trude Hegle, Thomas Riiser, Ellen Evenrød. 
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Landbruks- og matminister Olaug Bollestad tok turen opp til Lillestrøm, hvor styret i Norges 

Bondelag var samlet for årsmøte. Hun innledet med å understreke hvor viktig bonden og 

næringa er for folk og for landet. - Takk for at dere bidrar til å sikre gode forsyninger av mat til 

landet vårt. Norsk landbruk skal produsere så mye som mulig av den maten som norske 

forbrukere etterspør. Det er rett bruk av ressursene, det er rett for klima og det er rett 

forvaltning, sa Bollestad. 

NYTT NÆRINGSPOLITISK PROGRAM  

Generaldebatten og store deler av årsmøtet ble viet til debatt og behandling av nytt 

næringspolitisk program 2020-2024 for Norges Bondelag. I dette dokumentet legges de 

overordnede føringene for organisasjonens politikk og synspunkter på sentrale områder. 

Det var fylkesleder Svend Arild Uvaag som holdt innlegget på vegne av østfoldbøndene. Han 

kommenterte en del formuleringer, der det i forslaget til NPP ville skru kanaliseringsskruen til 

enda et hakk. Særlig gjaldt dette formuleringer der lønnsomhet for grasarealer skulle skje i 

distriktene, mens videre vekst i ammekuproduksjonen skal skje på gras og beiteområder.   

I innlegget sitt la han vekt på at vi må ha en styrking av økonomien for alle produsenter, enten de 

kommer fra distrikt eller flatland. - Vi har ingen rett til å svekke økonomien for et veletablert 

husdyrhold, enten det ligger ved fjord, langt til fjells, langt nord i landet, eller på flatbygdene. Vi 

har ingen rett til å si at en gård med gras og beiteressurser ikke skal få bruke de arealene, sa 

Uvaag. Østfold Bondelag fikk ikke gjennomslag for sine endringer, og dermed ble formuleringene 

stående. 

VALG 

Bjørn Gimming fra Halden ble gjenvalgt som 1. nestleder, og Ragnhild Duserud fra Indre Østfold 

ble valgt som 3. vara. Begge ble valgt for ett år. Martha Mjølnerød fra Indre Østfold gikk av som 

varaordfører.  
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Møter og arrangementer som Østfold Bondelag har deltatt på 

 

 

Organisatorisk arbeid 

LEDERMØTET 

Ledermøtet ble avholdt digitalt 20. november 2020 fra kl. 09.30 til kl. 13.30. Det var til sammen 

nesten 50 deltagere fra lokallagene, fylkesstyret, innledere og administrasjon. Det ble et 

komprimert møte med de viktigste og mest aktuelle sakene. Administrerende direktør i NIBIO, 

Nils Vagstad, innledet om hva som skal til for å styrke norsk matproduksjon og øke 

selvforsyningen. Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, snakket om hvordan økonomi og 

utvikling i jordbruket kan sikres regionalt og nasjonalt. På programmet stod også 

klimakalkulatoren ved Svein Skøien i Norsk Landbruksrådgiving, og Elisabeth Sæther i Norges 

Bondelag fortalte om landbrukets klimaplan og Klimakur 2030. Møtet ble rundet av med en 

orientering om status i veien mot Viken og aktuelle saker.  

KOMMUNIKASJON 

Vi 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.  

Konferansen Mat og Landbruk  Seminar om kanaliseringspolitikk 

Webinarer om klimakalkulatoren Møter i Partnerskap for næringsutvikling i 

Østfold 

Styringsgruppemøter i Klimasmart Landbruk Møter i partnerskapet for Viken-landbruket 

Styremøter og årsmøte i Østfold 

Bygdeungdomslag 

Møter i referansegruppe for RMP 

Styremøter og årsmøte i Østfold Bygdekvinnelag Årsmøte i 4H Østfold  

Årssamling i Landbruksrådet Øst Kornkonferansen 

Villsvinwebinar  40-års jubileum i Hvaler Bondelag 

Skattekurs i Østfold Styremøter i Utmarksforvaltningen AS 

Vannområdearbeid i Haldenvassdraget Prosjekt Kornprogrammet  

Vannområdearbeid i Morsa Møter i ekstern referansegruppe for 

regional planstrategi i Viken 

Vannområdearbeid i Glomma sør for Øyeren Fagsamling om tilskuddsordninger, 

Statsforvalteren i Oslo og Viken 

Vannområdearbeid i Øyeren Årsmøte i Guldkorn 

Biokullwebinarer, Klimasmart Landbruk Østfold 

og Norsk Biokullnettverk 

Samling for Grøntkontakter (Norges 

Bondelag) 

Fakkeltog og markering mot rovvilt, Bjørkelangen Arbeidsutvalgsmøter i Østfold 

Landbruksselskap 

Møte om produksjonstilskudd og regionalt 

miljøprogram, Statsforvalteren i Oslo og Viken 

Distriktsråd HV 01 

Kurs i HMS i landbruket, Norges Bondelag Møte med grøntprodusenter i Viken  

Webinar om fossilfrie korntørker   
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Tross covid-19 har medlemmer stått på for å skape blest. Mange har gjort en stor innsats med å 

gi sine lokale medier gode bilder og sitater som har ført til mange oppslag i lokalaviser, radio og 

TV. Flere og flere lokallag har også blitt aktive med egne sider på Facebook. 

I sommer ble det satt opp røde rammer rundt omkring i kulturlandskapet med budskapet 

#komhit. I overkant av 33 rammer ble satt opp av lokallagene. Disse ble plottet inn i kart slik at 

besøkende lett kunne finne dem. Kampanjen gav god og positiv omtale i media og sosiale 

medier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi fikk også stor oppmerksomhet rundt #pantboksen aksjonen i sosiale medier. 

Fylkeslaget har vært løpende i kontakt med NRK Østfold og lokalaviser. 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 123 nyhetssaker på hjemmesiden i 2020, og de fleste av dem har blitt dobbeltpublisert på 

sosiale medier. Spesielt kan det nevnes at vi har gjennomført ulike varianter av Åpen Gård på 

facebook og Instagram. Dette er tiltak for å vise hverdagen i husdyrproduksjonene med et 

spesielt 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 

Fra Rakkestad og Degernes Bondelag. Fra Berg Bondelag. 

Fra Onsøy Bondelag. Fra Rolvsøy Bondelag. 
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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 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 et fellesutvalg med en oppnevnt leder, Lars-Håkon 

Wennersberg, men uten egen mentor. Østfold Bondelag har også 

vært innspillspartner i året som har gått.  

KURSING AV TILLITSVALGTE 

Lokallagsskolen for nye tillitsvalgte i lokallaga ble avholdt i januar. Kurset skal gi en god start på 

jobben som tillitsvalgt i Bondelaget, og er en praktisk innføring i lokallagsarbeid, næringspolitisk- 

og kommunikasjonsarbeid, verktøy m.m. Det deltok til sammen 30 tillitsvalgte, både nye og 

erfarne. Astrid Solberg, organisasjonssjef i Norges Bondelag, var kursholder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokallagsskolen 2020. 
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FELLES GRØNTUTVALG 

Østfold Bondelag (ØB) har felles fagutvalg med Akershus Bondelag (AB) på fagområdene 

grønnsaker, potet, frukt og bær. Sekretariatsfunksjonen innehas av Østfold Bondelag. 

Grøntutvalget har avholdt to utvalgsmøter i 2020. Saker som har vært jobbet med og blitt gitt 

innspill på er: 

• Konsekvenser av covid-19 situasjon for produsentene: 

• Utenlandsk arbeidskraft; tilgang, regelverk 

• Norsk arbeidskraft; tilgang, regelverk 

• Smittevern; regelverk og praktiske løsninger 

• Kompensasjon for økte kostnader som følge av pandemien 

• Oppfølging mediasaker knyttet til arbeidsgivers ansvar lønn, boforhold m.m. 

• Jordbruksforhandlingene 2020: Saker som gjelder grøntproduksjon 

I tillegg har utvalget startet arbeidet med å planlegge fagmøte for «Grøntprodusenten som 

arbeidsgiver med fokus på utenlandsk arbeidskraft». Skissen for møtet ligger klart, men det er 

utsatt i påvente av en mulighet til å arrangere det fysisk.  

Utvalget har i 2020 bestått av Henning Lyche Røed (leder) (ØB), Terje Gudbrand Romsaas (AB), 

Hans Solberg (ØB), Sigurd Enger (AB), Per Fredrik Saxebøl, (AB), Finn-Erling Kristoffersen (ØB) og 

Berit Ullestad (ØB). I tillegg til Ole Henrik Aakeberg (ØB) og Lill-Ann Østby (AB) som 

vararepresentanter. 
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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 2020. Utvalgets 

medlemmer er også med i prosjektgruppe i kornprogrammet, dermed blir det meste av 

møteaktiviteten i utvalget kanalisert inn der. Hovedtema på korn- og miljøutvalgsmøtene har 

vært uttalelse til jordbruksforhandlingene, oppfølging av RMP og vannområdearbeid. 

Korn- og miljøutvalget har bestått av Torbjørg Kylland (leder) (AB), Svend Arild Uvaag (nestleder) 

(ØB), Ole-Kristian Bergerud (ØB), Per Kristian Solberg (ØB), Jens Thori Kogstad (AB), Øivind 

Kjølberg (AB), Svein Bjerke (vara, AB) og Ellen Evenrød (vara, ØB). 

LOKALLAGENES ARBEID 

Lokallagene har gjort mange forsøk på å gjennomføre ulike aktiviteter og møter, men det har ikke 

vært lett å få til. Men nesten samtlige lokallag fikk avholdt årsmøter enten fysisk eller digitalt. 

Norges Bondelag gav fylkeslaget en bevilgning på ca. kr. 331 000. Av disse ble ca. kr. 175 000 gitt i 

direkte støtte til lokallagene basert på innkomne søknader. Det har blitt gitt støtte til blant annet 

slippdag for geiter, markvandringer, kurs, landbruksspillet, aktiviteter for barn og unge, HMS-dag 

for ungdom, markvandringer, medlemsmøter og fagmøter. Det har blitt utdelt kr. 3500 til hvert 

lag som har avholdt årsmøte. Det ble gitt som et bidrag grunnet ekstrakostnader knyttet til 

gjennomføring av årsmøtene i henhold til nasjonale og lokale smitteverntiltak.  
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Arrangementer og møter som Østfold Bondelag har arrangert 

eller vært medarrangør til 

• Demonstrasjon ulvevedtak, Bjørkelangen 

• Lokallagsskolen for lokale tillitsvalgte del 1 

og 2 

• Møte for grøntprodusenter i Viken vedr. 

utenlandsk arbeidskraft 

• Overrekkelse av landbrukets klimaplan til 

sentrale politikere i Viken 

• Møter knyttet til de utfordringer covid-19 

medførte for produksjon og arbeidskraft 

• Kornskolen, 

foredragsbase/markvandringer, 

fagmøter/fagdager i regi av 

Kornprogrammet 

• Webinar «Biokull», «Fagdag fossilfri 

korntørking» i samarbeid med Klimasmart 

Landbruk 

• Stormøte korn – avlyst pga covid-19 

• Markens Grøde – avlyst/utsatt pga covid-19 

• Møte med Statens Vegvesen vedr. bruer 

• Skattekurs, fysisk (Klækken hotell) 

• Temadag skatt for regnskapsførere – avlyst 

pga covid-19 

• Seniorkurs – utsatt til 2021 

• Møter om lisensjakt ulv 

• Møte om gåseforvaltning (Råde) 

• Møter om revisjon forvaltningsplan gås 

(Fredrikstad) 

• Møter med politiske partier, 

enkeltpolitikere og landbrukspolitisk 

nettverk, digitalt 

• Gårds-/politikerbesøk med landbruks- og 

matminister Olaug Bollestad 

• Klimafagtur for politisk ledelse i Viken og 

Stortingspolitikere – utsatt pga covid-19 

• Møte med Innovasjon Norge avd. Østfold 

• Markering foran Stortinget i forkant av 

jordbruksforhandlingene  

– avlyst pga covid-19 

• Møte for samarbeidende lag og 

organisasjoner i forkant av 

jordbruksforhandlingene 2020 

• Årsmøte Østfold Bondelag, digitalt 

• Lokallagssamlinger (januar, april, mai og 

september for alle lokale tillitsvalgte), 

digitalt og fysisk 

• Ledermøte, digitalt 
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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. 

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. Dette er foreløpig flyttet i tid grunnet covid19- 

situasjonen i 2020. 

• 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 

«står i veien» for å velge norsk og lokalprodusert mat i offentlig sektor.  

Det ble i 2020 blant annet lagt planer for en Trendkonferanse med dette som tema, et arbeid 

som er lagt på is i påvente av endret covid-19 situasjon. 

KORNPROGRAMMET   

Nytt kornprogram startet opp i 2021, og nå er også Buskerud med. Kornskolen og Kornskolen 

økonomi har vært de største kursaktivitetene. Videre er det anlagt flere forsøksfelt med ulike 

strategier for høstkorn, dyrkingsteknikk av fangvekster, og forsøksfelt med bladgjødsling og 

såmengde i bygg. Kornprogrammet har også arrangert webinar om fossilfrie korntørker sammen 

med Klimasmart landbruk.  

KLIMASMART LANDBRUK 

Prosjektet Klimasmart landbruk er ledet av Østfold Fylkeskommune ved Klima Østfold og 

prosjektleder Charlotte Forsberg. Østfold Bondelag har vært representert i prosjektets 

styringsgruppe.  

Prosjektet ble tildelt 3. plass av Zero som årets lokale klimatiltak for langsiktig arbeid med 

kompetansebygging innen klima og energi. Det ble arrangert fire webinarer om biokull som 

klimatiltak med til sammen over 550 påmeldte fra hele landet. Nærmere 100 naturbrukselever 

fra Kalnes og Tomb deltok på klimadag på Vitensenteret Inspiria, som ble arrangert for 4. gang. 

Det ble også gjennomført en digital fagdag om fossilfri oppvarming av korntørker med over 170 

bønder og elever fra Viken. Her fikk de foredrag og besøke tre gårder virtuelt. Klima Østfold har 

også kurset kommunene i klimakalkulator og støtteordninger for klima og miljø.  
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Tildeling av priser og utmerkelser 

ÅRETS VERVER 2019 

Prisen ble ikke utdelt dette året.     

ÅRETS LOKALLAG 2019 

Styret gjør en årlig vurdering av lokallagenes aktivitetsnivå for å finne det lokallaget som har 

utmerket seg innenfor gitte kriterier. Årets lokallag 2019 ble Rakkestad og Degernes Bondelag. 

Prisen ble ikke utdelt grunnet et digitalt fylkesårsmøte. Begrunnelsen for prisen er at laget har 

jobbet godt over flere år, har god stabilitet og engasjerte styremedlemmer som samarbeider 

godt. Laget har jobbet godt ovenfor egne medlemmer, med stor variasjon og bredde i 

medlemsmøter og aktiviteter gjennom året. De er dyktige på samarbeid med lokale aktører i 

bygda, og har hatt positiv medlemsvekst i 2019. Laget jobber godt mot ungdom gjennom årlige 

HMS-kurs på ungdomsskolen, og årlige tiltak i barneskolene slik at barn får se matproduksjon i 

praksis og lære gjennom «Den Grønne Skolen». 

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. Utmerkelsen skulle deles ut på årsmøtet i 2020. Men da 

verken årsmøtet eller ledermøtet var mulig å avholde fysisk, har det ikke vært noen god 

anledning for å dele ut prisen. Styrets vedtak ble derfor å avvente utdelingen for 2019 og 

2020 til årsmøtet i 2021. 

 

 

Klimasmart landbruk Østfold fikk 3. plass i kåringen «Årets lokale klimatiltak» på Zero-konferansen. Foto: Klima 

Østfold 
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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 

kr, og de fylkesvise vinnerne deltar i den nasjonale konkurransen om 250 000 kr. For vårt område 

deles det ut en pris i Viken og en for Oslo. I år gikk fylkesprisen for Viken til Dyster Gård AS på Ås. 

Svend Arild Uvaag representerte bondelagene i Viken i årets jury. 
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Fakta om lokallag og medlemstall 

 

 

Østfold Bondelag hadde 4 885 medlemmer ved utgangen av 2020. Måltallet var 5 000 

medlemmer. Fra 2019 til 2020 har medlemstallet ligget på samme nivå.  

Østfold Bondelag fikk 220 nye medlemmer, og 200 har meldt seg ut (derav 24 døde. Det er 8 av 

24 lokallag som har hatt positiv medlemsvekst i året som har gått. Rakkestad og Degernes 

Bondelag er fortsatt største lokallag i Norge.  

Det var nasjonal vervekampanje i november. Østfold Bondelag fikk 38 nye medlemmer i denne  

perioden.  

Aremark Bondelag vervet flest i Østfold med nesten 19 % vekst og 23 nye medlemmer i 2020.  

 

 

 

Lokallag Leder eller kontaktperson 

(høst 2019 - høst 2020) 

Antall 

31.12.19 

Antall 

31.12.20 

Aremark Per Ola Haartveit 112 133 

Askim Thomas Riiser 153 155 

Berg Hans-Trygve Torp 337 337 

Borge Jørgen Skjelin Karstensen 97 95 

Eidsberg Einar Solerød 547 550 

Glemmen Simen Veum 38 37 

Hobøl Jarle Syversby 155 152 

Hvaler Erik Ragnarsønn Lie 72 69 

Idd Henrik Røed Vaglen 144 140 

Jeløy Karl Reier 35 33 

Kråkerøy Lars-Håkon Wennersberg 35 30 

Marker Thomas Haneborg 230 231 

Onsøy Charlotte Forsberg 207 209 

Rakkestad og 

Degernes 

Anne Kristin Syverstad 590 593 

Rolvsøy Oskar Rostad 74 73 

Rygge Finn-Erling Kristoffersen 234 237 

Rømskog Thomas Kragtorp 30 30 

Råde Per Erik Tofteberg 289 283 

Sarpsborg Andreas Næss 490 489 

Skiptvet Per Kristian Solberg 208 210 

Spydeberg Kristin Thonerud 220 220 

Torsnes Svein Heie Engelbrecht  105 101 

Trøgstad Evy Lund Kvernenes 293 291 

Våler og Svinndal Else Marie Villadsen 181 180 

Direkte medlem av 

fylkeslaget  

 8 7 

Totalt 4 884 4 885 
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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 

Finn-Erling Kristoffersen, Rygge 

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, 

Statsforvalterens landbruksavdeling, Innovasjon 

Norge, Viken Skog, Glommen/Mjøsen Skog mfl.) 

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:  

Landbruksgruppa: Thomas Haneborg (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 Heidi Kirkeby (vara: Thomas 

Riiser) 

 

Enningdalselva 

Kjell Einar Huseby (vara: Ole-Kristian Bergerud) 

 

Vannregion Glomma 

Mina Mjærum Johansen, referansegruppa 

 

REGIONALT MILJØPROGRAM (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 

 

NORGES BONDELAG NASJONALE 

GÅSEPROSJEKT 

Ole Kristian Bergerud 

 

AREMARK BONDELAGS VILLSVINPROSJEKT 

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 OG 

MJØSEN 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 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 og utadrettet virksomhet. Sekretær for grøntutvalget.  

heidi.kirkeby@bondelaget.no  

 

IDA MARIE STREKERUD  

Rådgiver i 80 % stilling. Medlemsregister, regnskapslag, utadrettet virksomhet, kontaktperson for 

ØBU, saksbehandling, sentralbord. Fagansvarlig for klimaspørsmål og for organisasjon. 

Har hatt et engasjement i 50 % stilling i Landbrukets rekrutteringsprosjekt fra 1. august 2020, og 

jobbet i redusert stilling hos Østfold Bondelag i perioden.   

ida.marie.strekerud@bondelaget.no   

 

I tillegg til sin stilling i Østfold Bondelag, er hun sekretær for Østfold Landbruksselskap. 
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Regnskap 2020 
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