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medlem.tine.no

Hvorfor skal jeg være eier av 
TINE-samvirket?
• Et samvirke som arbeider for høyest mulig melkepris.

• Trygg og forutsigbar avsetning av melka.

• Tilgang til verdifull kompetanse i alle deler av  
melkeproduksjonen.

• En gunstig startpakke som ny bruker.

• Et godt faglig og sosialt miljø i produsentlaget.

• Et samvirke som sikrer deg konkurransekraft og 
påvirkning videre i verdikjeden.

Sammen skaper vi et levende Norge 

Utsendinger fra Vestfold Bondelag og andre representanter fra Vestfold var samlet i det store møterom-
met på Grønt Fagsenter til digitalt årsmøte i Norges Bondelag.

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

Forsidebilde: Bilder fra lokallagenes #komhit aksjon i sommer satt sammen til bildekollasj av Turid Stalsberg 
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Hilsen fra lederen

Dette har vært mitt sjette år som leder i Vestfold Bondelag. 
Alt godt har en ende! 20 mars 2021 blir det siste årsmøtet i 
Vestfold Bondelags historie.  Fra den dagen blir vi Vestfold 
og Telemark Bondelag. Jeg er overbevist om at ett felles fyl-
kesstyre vil være den mest effektive måten å arbeide på! Fo-
kuset fremover vil være at lokallaga skal oppleve minst like 
god oppfølging som før. Fylkeskontorene vil fortsatt ligge på 
Gjennestad og i Gvarv.

2020 ble et meget spesielt år! Korona-pandemien har fratatt 
oss mange fysiske møteplasser. Skype, og senere Teams, har 
blitt den vanligste møteformen. Jeg er imponert over hva vi 
har fått til. Både lokallag og fylkeslaget har blitt gode på gjen-
nomføring av digitale møter! Allikevel må jeg si at jeg ser 
fram til at vi igjen kan ha fysiske møter, hvor også den sosiale 
biten kan få sin rettmessige plass. 

Landbruket har håndtert pandemien godt! Matproduksjonen er opprettholdt, selv om det har vært 
litt «armer og bein» til tider. Tilgangen på arbeidskraft har vært utfordrende, men det har stort sett 
løst seg. 2021 blir også utfordrende når det gjelder tilgangen på arbeidskraft! Produsentene bør 
selvsagt supplere med nordmenn, men er helt avhengige av å få tilgang på brorparten av sine tre-
nede utenlandske arbeidere. Dette vil Bondelaget også dette året arbeide mye med! Pandemien viser 
viktigheten av norsk matproduksjon, også i en beredskapsmessig sammenheng. Fremover håper jeg 
politikerne tar dette innover seg, slik at vi kan bli mer selvforsynt!

Politisk har året vært spennende! Det har vært nok å ta tak i! Eksempelvis Klimameldingen og 
Dagligvaremeldingen. Takket være mye god politikerkontakt, har Norges Bondelag fått gjennom-
slag for mange av våre argumenter og synspunkter. Disse meldingene skal snart vedtas i Stortinget, 
så fortsatt har vi en jobb å gjøre. Et sterkt Bondelag er viktig for å sikre rammebetingelser for en 
fortsatt oppegående matproduksjon!

Jeg vil gjerne få takke hele det flotte styret. Dere er gode kolleger og flotte mennesker. Takk også til 
vårt utrolig veldrevne fylkeskontor! Dere brenner for Bondelaget! 

Min største takk går til lokallaga våre! Dere er dyktige og fremoverlente. Dere er positive, og får 
ting unna! Uten dere, ryggraden i Bondelaget, ville lite skjedd rundt omkring i Norges land! Tusen, 
tusen takk for godt samarbeid i disse åra!

Takk til alle gode samarbeidspartnere, politikere og andre som påvirker utviklingen i landet vårt. Vi 
har våre roller, men vi ønsker alle å bidra til et bedre Norge! Lykke til med enda et spennende år!

Leder, Vestfold Bondelag
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 1. All kultur er dyrken - først og fremst av jord;
  Der er moderstyrken, Først bak plogen gror
  Samfunnslivet frem, Bygd og by og hjem,
  Første bonden var Hele landets far.

 2. Jord du er vår moder - Overalt ennu,
  Skifter livets goder, Trofast bliver du.
  Ligger hvor du lå, Byder hvor du gå,
  Årvisst enn i dag - Åndens underlag

 7. Sterk som havets bølge, Norges bondestand
  Sine fedre følge.  Tro mot Gud og land.
  - Bølg til tegn derpå Blad og aks og strå.
  Bølg fra støl til strand Om vårt fedreland.

Bondesangen
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Æresmedlem i Vestfold Bondelag 
 
    Vidar P. Andresen
    Oppnevnt på Vestfold Bondelags årsmøte på Gjennestad 2014

Styret

Leder: Thorleif Müller
 Sanneveien 8, 3140 Nøtterøy 
 90 56 75 44
 thormu@online.no    
 
   

Nestleder:   Silje K. Eckdahl
 Borreveien 104, 3186 Horten 
 91 59 55 93
 silje@eikgard.no

Styremedl: Karine Huseby
 Husebyveien 70, 3280 Tjodalyng
 93 40 44 62
 karine@husebygaarden.no 

Styremedl: Anne-Helene Sommerstad Bruserud
 Skjellandveien 3, 3158 Andebu
 45 48 70 51
 anne.sommerstad@gmail.com 

 

I. Styret, utvalg og representasjon
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Styremedl: Hans Jørgen Olsen Røren, Basbergv. 42, 
 3114 Tønsberg
 91 31 93 56
 jolser@online.no 

                            

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

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

VBU-rep.: Magnus Rød
 Kodalveien 811, 3158 Andebu
 45 41 99 20
 leder.vestfold@gmail.com 

2.vara Ole Andreassen
 Hellandveien 31, 3180 Nykirke
 90 20 51 18
 andreassen_ole@yahoo.no

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

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

Utsendinger til Norges Bondelags årsmøte 2020/2021
 Anne Helene Sommerstad, Andebu
 Inger Synøve Johnsen, Fon
 Ole Andreassen, Borre og Undrumsdal

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

Utsendinger til Vestfold Bygdekvinnelags årsmøte i 2021:
 Oppnevnes av styret i Vestfold Bondelag
            
Utsendinger til Vestfold Bygdeungdomslags årsmøte i 2021:
 Oppnevnes av styret i Vestfold Bondelag

Landbruket er ei politisk næring og til tross for korona har vi klart å gjennomføre en del 
møter, fysisk eller digitalt med både fylkes- og stortingspolitikere. Her fra et møte med 
Arbeiderpartiet i september som vi hadde sammen med Telemark Bondelag.
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OPPNEVNINGER TIL REFERANSEGRUPPER / STYRER / RÅD:

Referansegruppe for grøntsektoren:
Leder: Karine Huseby, Tjølling/ Div grønnsaker og potet/styremedl. VB
  Siri Kvam-Andersen, Sem/ Kål, potet og bringebær
  Tom Christensen, Slagen/ Jordbær (SKP) og moreller 
  Astrid Bjørnson, Brunlanes/epler økologisk
  Olav Brataas, Slagen/ Løk, GPS og reg.leder Gartnerhallen
  Hans Kristian Berge, Tjølling/ Salat veksthus
  Bernt Freberg, Nøtterøy/ Industrigrønnsaker
  Ole Andreas Ringdal Brekke, Sandefjord/ Potet og gulrøtter industri
  Møyfrid Hem, Vestfold Gartnerlag (konsultativ)
  Lars Arne Høgetveit, NLR Viken (konsultativ)
  Kari Mette Holm, FMLA (konsultativt)
  Sekretær  Amund Kind 

Referansegruppe for korn etc.:
Leder: Hans Jørgen Olsen Røren, Sem/styremedl. VB
  Hans Edvard Holtung, Fon
  Audun Flåtten, Ramnes, økologisk
  Vegard Bøe Larsen, Tjølling
  Jon Herman Wold-Hansen, Våle/Vestfold Frøavlslag 
  Nils Andreas Lien, Andebu
  Wenche Myhre Dahle, Felleskjøpet
  Per Martin Lea, Norgesfôr Vestfold
  Silja Valand, NLR Viken (konsultativ)
  Jon Randby, FLMA (konsultativ)
  Sekretær Kåre Larsen

Referansegruppe for husdyr:
Leder: Inger Synøve Johnsen, Våle/styremedl. VB
  Thomas Pettersen, Lardal/ Tyr Vestfold
  Lars Bjarne Linneflaatten, Skoppum/ Vestfold Sau og Geit
  Hans Harald Kirkevold, Ramnes/ Norsvin
  Anne-Helene S. Bruserud, Andebu/ Vestfold Landbrukstjenester 
  Hans Kristian Teien, Sande/ Melk (økologisk)
  Kari Lise J Breivik, Stokke/ Tine
  Ole Henrik Berg, Lardal/ Eggringen
  Nils Henry Haugen, Stokke/ Nortura
  Sigbjørn Rød, Andebu/ Kjøttringen (fjørfe)
  Mona Olsrød, FMLA (konsultativ)
  Sekretær Kåre Larsen
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Grunneierutvalget
ble vedtatt lagt ned i 2018, uten at dette på noen måte er et signal om at arbeidet med 
grunneierrettigheter prioriteres ned. Kontoret er førstelinjetjeneste på grunneierspørsmål 
og har god dialog med både ressurspersoner og Norges Bondelags advokater i konkrete 
saker.

Verveutvalget:
Anne-Helene Sommerstad Bruserud, Andebu
Svein Holmøy, Ramnes
Elin Røed
Amund Kind

Styret i Vestfold Bygdekvinnelag:
Karine Huseby, Tjølling 

Styret i Vestfold Bygdeungdomslag:
Thorleif Müller, Nøtterøy   

Arbeidsutvalget:
Leder og nestleder, org.sjef er sekretær

Norges Bondelags representantskap:
Thorleif Müller, Nøtterøy

Aksjonsutvalg:
Styret

Møteleder for årsmøtet 2021:
Elisabeth Irgens Hokstad, Tjølling

Valgnemnd:
Her ble det vedtatt to alternativer, alternativ 1 hvis sammenslåing med Telemark Bonde-
lag i 2021 og alternativ 2 hvis sammenslåing i 2022.

Alternativ 1:
Medlemmer: Hans Edvard Torp, Våle, Kari Lise J Breivik, Stokke, Nils Henry Haugen, 
Sandar og Hans Kristian Berge, Tjølling

Alternativ 2: 
Leder: Hans Edvard Torp, Våle 
Nestleder: Kari Lise Joarsdatter Breivik, Stokke
Medl: Nils Henry Haugen, Sandar og Hans Kristian Berge, Tjølling og Solfrid Revfem, 
Sandar 

Diverse:
Leder, nestleder og ansatte har vært engasjert i flere utvalg og prosjekter
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Ansatte på kontoret pr. 31.12.2020

   Organisasjonssjef   
   Elin Røed
   92 81 83 33
   elin.roed@bondelaget.no 

   Rådgiver
   Amund Kind 
   92 41 99 10
   amund.kind@bondelaget.no 

   

   Førstekonsulent (60%), Vestfold Landbruksselskap (30%)
    og Grønn Partner (10%) 
   Elisabeth Larsen
   93 23 06 46
   elisabeth.larsen@bondelaget.no 

   Prosjekt, org. arbeid og regnskap (deltid)   
   Kåre Larsen
   90 56 30 55
   kare.larsen@bondelaget.no

   Prosjektleder Kornsatsing i Vestfold (deltid)
   Oddbjørn Rød
   92 03 90 93
   oddbjorn.rod@bondelaget.no 

Adressen er: Vestfold Bondelag, Gjennestadtunet 85, 3160 Stokke
Telefon 33 36 32 00, e-post: vestfold@bondelaget.no

II. Fylkeskontoret
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Kontoret er lokalisert til Grønt Fagsenter, Gjennestadtunet på Gjennestad 
Gartnerskole. Landbrukets organisasjoner på Grønt Fagsenter er:
 Vestfold Bondelag
 Norsk Landbruksrådgiving Viken
 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells 
 Grønn Partner AS
 Vestfold Landbruksselskap
 Vestfold Landbrukstjenester SA
 Pilar Regnskap BA
 4H Vestfold 

Kontoret er fylkeskontor for Norges Bondelag / Bondelagets Servicekontor AS. 
Kontoret har serviceoppgaver for:
 Jordvern Vestfold
 Prosjekter
 Vestfold Bygdekvinnelag
 Vestfold Bygdeungdomslag
 Vestfold Nei til EU
 Biogjødselforum Vestfold

Omfang av aktiviteter
Møterommene på kontoret har vært i bruk i overkant av 200 ganger til møter, kurs og 
kundesamtaler av organisasjonene/forsøksringene tilknyttet Grønt Fagsenter på Gjenne-
stadtunet. Mange av de tradisjonelle møtene har blitt erstattet med digitale møter og vi har 
oppdatert møterommet med egnet audiovisuelt utstyr.

Ansatte har deltatt på mange seminarer/kurs/møter på og utenfor kontoret i løpet av året. 
Kontoret har dessuten sekretariatsoppgaver for andre organisasjoner som har medført en 
del møter. Oppgavene ses i sammenheng med Bondelagets arbeid og mål. 

Kontorets ansatte har også deltatt i og ledet fagteam og prosjekter i regi av Norges Bon-
delag, f.eks fagteam Matjord og lokallagsprosjektet «Vi bygger BondeLaget», samt bistått 
Norges Bondelag med å besvare nasjonale medlemshenvendelser. 

Kontoret er engasjert i prosjekter og prosesser som er tilknyttet vestfoldlandbruket. Videre 
er det lagt ned mye arbeid i drift av den populære landbruksportalen www.grontfagsenter.
no, som nå driftes sammen med Telemark Bondelag og egen organisasjonshjemmeside 
www.bondelaget.no/vestfold. Fylkeslaget har også egen Facebookside
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Rabattavtale med TESS Sør AS
Medlemmer i Vestfold Bondelag får rabatter som varierer etter produkt, samtidig som 
Vestfold Bondelag får en liten provisjon av salget.  
 
Betalingsbetingelser:
 Kontant ved vareavhenting i butikk, eller pr.30 dager netto ved fakturering.  Den enkelte 
gårdbruker faktureres direkte etter kundeopprettelse.  Det skal ikke belastes fakturagebyr 
til medlemmer av Vestfold Bondelag når fakturaens pålydende er over kr. 300,- eks. moms. 
(samlefaktura kan avtales lokalt)
 
Annet vedrørende avtalen:
• Retur må alltid avtales med saksbehandler i Tess-butikk.
• Ved første gangs handel er det viktig å ha med seg sitt organisasjons / foretaksnummer 
 slik at en blir registrert for kredittkjøp.  

Avtalen gjelder ved følgende avdelinger i Tess Sør AS:

TESS avd. Tønsberg       TESS avd. Horten TESS avd. Holmestrand
Valløvn 2               Broms vei 11 Bjergestr.7 
3118 Tønsberg 3183 Horten 3080 Holmestrand          
tonsberg@tess.no horten@tess.no holmestrand@tess.no 
33 74 12 70 33 50 10 00 33 06 65 50  

TESS avd. Sandefjord    TESS avd. Larvik
Søndre Kullerød 2                  Elveveien 30 B
3241 Sandefjord           3262 Larvik
sandefjord@tess.no larvik@tess.no 
33 02 43 80 33 11 80 40
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Årsmøtet ble avholdt 18.mars 2020. På grunn av situasjonen rundt koronaviruset ble års-
møtet endret fra et fysisk møte på Gjennestad vgs til et møte via telefon/Skype. Ordfører, 
nestleder, org.sjef og de andre ansatte deltok via webkamera fra Bondelagskontoret på 
Grønt Fagsenter. 

Leder Thorleif Müller ønsket årsmøtedelegater, gjester og æresmedlem Vidar P. Andresen 
derfor velkommen til et litt annerledes årsmøte. Det ble fokus på å få gjennomført de for-
melle saken, mens blant annet Sak 5 «Solceller på låvetak i Vestfold – praktiske og økono-
miske erfaringer» v/prosjektleder Simen Bergan og Sak 6 «Landbrukspolitisk situasjon og 
årets jordbruksforhandlinger» v/ Bodhild Fjelltveit, styremedlem i Norges Bondelag, samt 
sak 15 Aksjonsplaner måtte utgå.

Møteleder var Knut Olav Omholt.

Müller har nå vært fylkesleder i Vestfold Bondelag i 5 år. Det har vært 5 meget lærerike 
år! innrømmet han i Leders tale. - Den siste uka har ikke vært noe unntak i så måte! At et 
lite virus, oppkalt etter verdens beste jordbærsort, kan snu verden på hue, er nesten ikke 
til å tro. Derfor sitter vi her på skype-møte. Han trakk fram konsekvenser av viruset og da 
særlig knyttet til arbeidskraftsituasjonen. Bondelaget og myndighetene jobber godt med 
dette nå.

III. Årsmøtet 2020
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I sin tale trakk han fram lokallagenes viktige jobb med Åpen Gård, hvor 10-12000 unge 
og gamle fikk oppleve litt av «livet på en gård» rundt omkring på de 10 forskjellige ar-
rangementene i 2019. Müller omtalte regionreformen. Vestfold og Telemark er ett fylke 
nå. -Mitt ønske er at Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag slår seg sammen i 2021. 
Tidsplanen for dette, vedtas her i dag! Jeg er overbevist om at ett felles fylkesstyre vil være 
den mest effektive måten å arbeide på! Fokuset fremover vil være at lokallaga skal oppleve 
minst like god oppfølging som før. Fylkeskontorene vil fortsatt ligge på Gjennestad og i 
Gvarv. Müller brukte også god tid i sin tale til å omtale klimadebatten og landbrukets egen 
klimaplan, samt hva som ble prioritert i Vestfold Bondelag innspill til jordbruksoppgjøret 
og viktigheten av et marked i balanse, både for bondens økonomi og tilliten til jordbruks-
politikken. Synspunkter og henstillingene i den påfølgende generaldebatten ble notert og 
tatt med til senere fylkesstyremøter.

Årsmelding for 2019 ble ansett gjennomgått i Leders tale og ble vedtatt.

Org.sjef Elin Røed gikk først igjennom regnskap 2019, deretter styrets forslag til budsjett 
for 2020. Både regnskap og budsjett ble vedtatt slik det var foreslått.

Arbeidsplan for 2020/2021 ble også godkjent.

Nestleder Silje Eckdahl la fram Sak 11 Tidspunkt for sammenslåing av Vestfold Bonde-
lag og Telemark Bondelag. Hun viste til årsmøtevedtaket i Norges Bondelag og orienterte 
om arbeidet som allerede er gjort i en felles arbeidsgruppe og hvordan de to fylkeslagene 
ser for seg å behandle saken. Hun leste videre opp forslag til vedtak 
«Vestfold Bondelag ønsker å slå seg sammen med Telemark Bondelag på ordinært årsmøte 
i mars 2021. Sammenslåingen skjer i tråd med Norges Bondelags lover og årsmøtevedtak 
i Norges Bondelag (juni 2019). Dette forutsetter at årsmøtet i Telemark Bondelag gjør 
likelydende vedtak. Skulle Telemark Bondelag vedta sammenslåing på et seinere tidspunkt, 
vil Vestfold Bondelag følge dette.»

Forslaget ble vedtatt med 44 stemmer for, 0 stemmer mot og 2 blanke.

Valgkomitéen v/Elisabeth Irgens Hokstad, redegjorde for valgkomitéens arbeid og enstem-
mige innstilling. 

Valg ble gjennomført i henhold til innstillingen. De som var på valg og stilte til gjenvalg, 
leder Thorleif Müller, nestleder Silje Eckdahl og styremedlem Anne Helene Sommerstad 
Bruserud ble alle gjenvalgt. Hans Jørgen Olsen Røren rykket opp fra vara og ble valgt til 
nytt styremedlem. Inger Synøve Johnsen rykket opp til 1.vara, Ole Andreassen ble valgt 
inn som 2. vara, mens Svein Holmøy ble gjenvalgt som 3. vara. 

Valget av leder og nye styremedlemmer ble gjennomført via QuestBack, mens resten ble 
valgt «ved digital akklamasjon». 



16

Vinner av EMIL-prisen 2020 ble Heidi 
Sølvernes på Gaupås Gård i Holmestrand 
for hennes mangeårige innsats for å syn-
liggjøre landbruket. Premie, diplom og 
blomst ble overrakt senere på ettermid-
dagen.

Årets lokallag ble Sande og Strømm 
Landbrukslag. De fikk digital applaus fra 
årsmøtet og lokallagsleder Per Øivin Sola 
holdt en liten takketale.

Årsmøtet ble avsluttet med en stor oppfor-
dring om å ta vare på hverandre i en spesi-
ell koronatid og følge med på
www.grontfagsenter.no framover. Vinner av EMIL-prisen 2020, Heidi Søl-

vernes på Gaupås Gård i Holmestrand.

Naturbruk
-Landbruk
-Hestefag
-Dyrefag

Voksen-
agronom

Nettbasert, 2 år 
på kvelsdstidtlf.: 33 36 39 00 

melsom.vgs@vtfk.no
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Det har vært avholdt 12 styremøter i arbeidsåret. Det er litt flere enn tidligere, men skyldes 
at styret vedtok å ha 2 korte digitale styremøter i måneden som en koronatilpasning i vår. 
Blant sakene som er behandlet nevnes:

Uttalelse foran jordbruksforhandlingene 2020 fra Vestfold bondelag

Styret drøftet saken i møtet 3. mars med bakgrunn i uttalelser fra lokale bondelag, referan-
segruppene grønt, husdyr og korn, samt innspill fra enkelte samarbeidspartnere
De viktigste innspillene var knyttet til
• Inntektsutvikling – minst kronemessig lik inntektsutvikling som andre grupper, pluss 

noe tetting av gap
• Korn – den viktigste produksjonen å styrke i årets jordbruksoppgjør. Økning i kornpris 

generelt og mest på matkorn, da det er viktig å øke norskandelen i matmelet. 
• Økte målpriser – så langt det er mulig i forhold til tollvern og prispress
• Et velfungerende tollvern - både med mulighet for økt toll, fleksibel krone- eller 

prosenttoll og å utvide sesongen for norsk toll på grønt.
• Prioriterte tilskudd og skattefordel – Vi ønsker i størst mulig grad å leve av inntekter 

fra markedet, og at tilskudd skal brukes til å utjevne forskjeller mellom størrelser og 
distrikt. Et svakt tollvern og prispress fører dessverre til at tilskuddet blir en viktig del 
av inntektene i de fleste produksjoner. Vi må derfor godta, og med frimodighet kreve, 
at tilskudd brukes for å oppnå en nødvendig inntektsutvikling. Våre prioriteringer av 
friske budsjettmidler: Fond på gårdsnivå til mer karbonfangst, klima- og miljøtiltak 
og investeringer (med skattefordel) og utjevning av inntekter, jordstykketillegg i AK-
tilskuddet for å sikre drift av små jordlapper, tilskudd til avløser ved ferie og fritid og 
tilskudd til avløser ved sykdom og fødsel. 

• Øke norskandelen – Fokuset på bærekraft styrker argumentene for å produsere mest 
mulig mat og fôr i Norge. Det gjelder alle produksjoner. Eks: 
o Redusere omfanget av konkurransevridende tiltak i PU-ordningen: Styrke konkur-

ransekrafta til den norsk melka
o Poteten tilbake på middagsbordet: Norske poteter er mer bærekraftig enn importert 

ris og pasta
o Gripe nye trender: norsk byggris til middag, norsk havremelk, etterspørsel etter 

nye plantebaserte matvarer må dekkes med norske varer, norsk økologisk m.m.
o Redusere importen av soya fra land med regnskog: Produsere mer proteiner i Nor-

ge. Viktig for omdømme.
o Øke produksjonen av korn, olje- og proteinvekster
o Øke norskandelen innen grønnsaker, frukt, bær og potet

• Samhold i næringa – Vi oppnår mest når vi står sammen, på tvers av produksjoner, 
størrelser og distrikt. Vi advarer mot omfordeling. Kanaliseringspolitikken må ikke 
dras lenger, blant annet pga behov for vekstskifte. 

IV. Fra saksbehandlingen
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Andre uttalelser og saker som har vært til behandling:

• Faste poster om rapport fra kontoret, evaluering av møter og arrangement og deltakelse 
og representasjon på møter og arrangement under «Rapport og orienteringer», samt 
oversikt over planlagte møter og arrangement og saker det jobbes med under «Arbeid 
framover».

• Igangsetting av prosjekt om fossilfrie mobile korntørker
• Flere konsesjonssaker og tilhørende klagesaker
• Høring om videregående gartnerutdanning som fagutdanning (2+2)
• Forberedelser til årsmøtet i Vestfold Bondelag, herunder godkjenning av sakspapirer 

(årsmelding, regnskap, budsjett, arbeidsplan og program)  og lansering av ny visuell 
profil

• Innspill til valgnemnda i Norges Bondelag
• Innspill til Norges Bondelag om æresmedlemskap og andre utmerkelser
• Innspill til Norges Bondelag om representasjon i kornutvalg og grøntutvalg
• Opprydding av plast på egen gård og leveringsmuligheter for landbruksplast og annet 

næringsavfall
• Høringssvar nytt næringspolitisk program for 2020-24 og forberedelser før årsmøtet i 

Norges Bondelag
• Høringssvar forslag til endringer i regelverket for kvoteleie
• Kampanjer, aksjoner og oppnevning av aksjonsutvalg
• Orienteringer og opplæring for nytt fylkesstyre
• Avklaring rundt praktisering av møtegodtgjørelser for digitale møter 
• Koronakrisen – konsekvenser for landbruk og organisasjon, herunder oppfølging av 

lokallaga
• Oppnevning av styrer, utvalg, referansegrupper m.m
• Løpende orientering om Norges Bondelags arbeid angående koronasituasjonen
• Orientering om Landbrukets klimaplan og oppfølging av media
• Statusrapportering for Vestfold Bondelags prosjekter
• Plastrester i biorest og samarbeid mellom Biogjødselforum og Greve Biogass
• Fylkesmannens klagebehandling av konsesjon for Fritzøe Skoger og Semb Hovedgård
• Torp Øst – innsigelse og møte med kommunal- og moderniseringsdepartementet
• Gås i Vestfold – forvaltning og aktuelle tiltak, herunder bedre grunneierorganisering
• Evaluering av årets forenklede jordbruksforhandlinger
• Planlegging, gjennomføring og evaluering av Ledermøtet 2020
• Lokallagshøsten 2020 i lys av koronasituasjonen
• Tilskudd til husdyrgjødsel til biogass
• Forberedelse til årsmøtet i Norges Bondelag
• Høringssvar på Regional planstrategi for Vestfold og Telemark
• Direktemedlemskap i fylkeslaget
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• Naturbruksutdanning – Høring læreplaner og tilbudsstruktur for agronom og gartner i 
Vestfold og Telemark

• Forberedelse til lokale årsmøter 2020, samt rapportering og oppfølging i etterkant
• Oppfølging etter møter i felles arbeidsgruppe for Vestfold og Telemark Bondelag
• Utrulling av klimakalkulatoren høsten 2020
• Evaluering av årsmøte i Norges Bondelag
• Referater og oppfølging fra møter i referansegruppene
• Regionalt næringsprogram (RNP)- innspill til Handlingsprogram 2021
• Prosjekt om arbeidsinkludering og bærekraftig landbruk
• Kronerulling til fond for beiteskader for tamrein
• Stortingsvalget 2021 – koordinert arbeid i hele organisasjonen
• Overgang til felles regnskap og budsjett for Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag
• Regionale strategier IBU-midler
• Uttalelse og kontakt med Vestfold og Telemark fylkeskommune for å beholde agro-

nomutdanningen på Nome vgs avdeling Søve
• Medlemsstatus og vervearbeid

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

Det finnes ei tid når tida 
ikke alltid strekker til.
Vi er klare til innsats.
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Vestfold Bondelag har hatt følgende prosjekter gående i 2020:

Kornsatsing i Vestfold

En negativ utvikling med reduserte kornarealer, reduserte avlinger og dårligere økonomi 
i korndyrking er bakgrunnen for prosjektet. Kornprosjektet har derfor som hovedmål å 
øke kornproduksjonen i Vestfold, fortrinnsvis gjennom bærekraftig økning av avlinger på 
eksisterende kornarealer. Kornprosjektet skal:
• Formidle kunnskap til kornprodusenter, med hovedfokus rettet mot nye og unge pro-

dusenter.
• Etablere møteplasser for produsenter for å styrke dyrkingsmiljøet, og legge til rette for 

utveksling av erfaring og kunnskap mellom erfarne og uerfarne produsenter.
• Arbeide for å sikre rekruttering til kornproduksjonen, ved at interessen for korndyrking 

opprettholdes gjennom økt kunnskap og samarbeid mellom produsenter. 

Prosjektleder Oddbjørn Rød har kontor i Vestfold Bondelags lokaler på Grønt Fagsen-
ter, Gjennestad. Vestfold Bondelag er prosjekteier og medlemmene i styringsgruppa er fra 
Vestfold Bondelag. Prosjektgruppa består av et medlem fra hver bidragsyter til prosjektet; 
Vestfold Bondelag, NLR Viken, Felleskjøpet, Vestfoldmøllene og Fylkesmannens Land-
bruksavdeling.

Det ble i 2020 gjennomført flere aktiviteter fram til koronanedstengingen i mars, og vi 
hadde mange planlagte aktiviteter som måtte legges på is. I august og september åpnet det 
seg litt opp igjen, men tilstramminger gjorde at vi allikevel ikke fikk gjennomført. Prosjek-
tet skulle egentlig vært avsluttet i desember 2020, men i samarbeid med fylkesmannen er 
prosjektperioden utvidet til 2021

Solstrøm fra gårdsbruk i Vestfold fase II – erfaringer og dokumentasjon fra 
referanseanlegg

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

V. Prosjektarbeid
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Vestfold Fylkeskommune har bevilget prosjektmidler, og dette har vært utløsende for 
gjennomføringen. I tillegg ser vi at fire av de fem referansebøndene har fått støtte til in-
vesteringen fra Fylkeskommunens klimamidler. Med dagens lønnsomhet har dette vært 
avgjørende.

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

Prosjektrapporten ble ferdigstilt i januar 2020, og resultatene av prosjektet var planlagt 
presentert på årsmøtet til Vestfold Bondelag i 2020, men utgikk da årsmøtet ble digitalt. 
Rapporten kan lastes ned under «Fakta og rapporter» på www.grontfagsenter.no.

Mobile fossilfrie varmekilder til korntørker

Vestfold er et kornfylke og behovet for tørking av korn på gårdsnivå er økende. Hver korn-
bonde produserer stadig mer korn og får en lengre treskeperiode. Ofte må kornet høstes 
selv om fuktigheten er høy for å bevare kvaliteten. Mye korn tørkes fortsatt med kaldluft-
størke – ofte uten tilsatsvarme.  Men økende mengder og begrensninger på store bingetør-
ker, tvinger også frem nye tørkeløsninger og lagring i tykkere lag med varmluft.
Diesel eller gass har til nå vært dominerende som varmekilde. 

Vestfold Bondelag har startet dette prosjektet i februar 2020 for å finne praktiske og lønn-
somme løsninger for å redusere forbruket av fossilt brensel til tørking av korn. Dette 
prosjektet skal avklare om det f.eks er mulig å utnytte mobile fossilfrie varmekilder fra 
byggebransjen til korntørking. Vi vil formidle denne kunnskapen til landbruksnæringa på 
Østlandet ved hjelp av demonstrasjonsanlegg.

Det er Svein Holmøy, ingeniør, kornprodusent og vara til fylkesstyret, som er ansatt som 
prosjektleder. Prosjektet vil trenge 2 tørkesesonger for å få erfaringsgrunnlag nok til å 
komme med anbefalinger og vil vare til desember 2021. 
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Eiksenteret Stokke
Mellomvikveien 7, 3160 Stokke
Tlf. 40 00 79 88

Lars Sletten
Tlf. 930 42 160

Svein Roar Bøen
Tlf. 918 95 491

TRAKTORNYHETER!
TA KONTAKT FOR Å OPPLEVE EN AV VÅRE

KLASSELEDENDE FRISIKT!
NYE MASSEY FERGUSON 5S     105-145 HK

NYE MASSEY FERGUSON 8S     205-265 HK

EN HELT NY TRAKTOR!
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Sammenslåingsprosess Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag

Fylkesstyret vedtok på styremøte med Telemark Bondelag 11.06.19 å ta vedtaket i Norges 
Bondelag til etterretning og være med på å gjennomføre organisasjonsendringene på en 
god måte for våre medlemmer og lokallag. For å forberede videre arbeid mot en sam-
menslåing opprettet vi en felles arbeidsgruppe som består av AU i begge fylker + Trude 
Flatland, med Erik Dahl som 1. vara og Mikkel Aandraa som 2.vara fra Telemark og Anne-
Helene Sommerstad Bruserud, med Arne Martin Malerød som vara fra Vestfold. Den felles 
arbeidsgruppa startet allerede i fjor med å lage en plan for den videre prosessen og merket 
seg innspillene i styremøtet. Koronasituasjonen og utsettelse av årsmøtet i Telemark Bon-
delag bidro til at arbeidsgruppa måtte jobbe en del uten endelige avklaring på sammenslå-
ingstidspunkt. Arbeidsgruppa har hatt 2 møter i løpet av året, mens de respektive AU og 
fylkeskontor har sørget for framdrift mellom møtene. 

Det er for øvrig avklart at Elin Røed vil bli organisasjonssjef i Vestfold og Telemark Bon-
delag, at vi beholder alle ansatte og at begge fylkeskontorene på Gjennestad og i Gvarv 
består.

Behandlingen i de respektive årsmøter er nevnt senere under organisasjonsarbeidet, men 
både Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag vedtok at vi slår oss sammen i årsmøtet 
2021. Med det fikk vi også avklart hvem som sitter i felles valgnemnd. Det er Hans Edvard 
Torp som leder nemnda.

Det har dessuten gjennom året vært arrangert samarbeidsmøter mellom fylkeskontorene og 
vi har fått inn en rutine om å ha felles digitale morgenmøter med de ansatte 2 ganger i uka.

Tillitsmannsmøter, andre møter og kurs

Regionmøte på Melsom vgs 16.01
Seniorrådgiver Anders «tallknuseren» Huus jobber hos Norges Bondelag og har vært med 
på 22 jordbruksoppgjør. Han ga de 50 vestfoldingene som møtte opp på Melsom en folke-

VI. Organisasjonsarbeidet
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lig og god innføring i hva jordbruksoppgjøret er og hvorfor det er viktig med innspill fra 
lokallagene.

Dialogmøte med Mattilsynet 22.01.20
Nyttig møte mellom Mattilsynet og Vestfold Bondelag knyttet til ivaretakelse av dyrevel-
ferden i vår region. Ble bestemt at vi skal ha årlige møter

Husdyrmøte 23.01.20
Bonden som arbeidsgiver og REKO-ringer var temaer som samlet mange interesserte til 
husdyrmøte på Gjennestad og fylte også i år amfiet.

Møte i regionalt partnerskap, landbruk 29.01.20
Samarbeidet mellom Fylkekommunen, Fylkesmannen, Innovasjon Norge og faglaga 
(Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget), det regionale partnerskapet i nye Vestfold og 
Telemark hadde sitt første møte. Møtet synliggjorde at det er stor grad av enighet om or-
ganisering av det framtidige partnerskapet, og ikke minst viste møtet at det er stor enighet 
om målene for utviklingen av landbruket i det nye, større og svært mangslungne Vestfold 
og Telemark fylke.

Møte om beiterett og gjerdeplikt 05.02.20
Advokat i Norges Bondelag, Erlend Stabell Daling, holdt fagkveld på Gjennestad om ret-
tigheter og plikter som beitebruker. Per Øivin Sola fra Sande delte av sine erfaringer. Møtet 
var et samarbeid med Tine og Tyr.

Inspirasjonskurs 07.-08.02.20
50 tillitsvalgte samt gjester og ansatte i Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag var sam-
let til inspirasjonskurs på Bø Hotell. Vi fikk besøk av fylkesordfører Terje Riis-Johansen, 
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ble kurset i small talk, hadde stort fokus på det sosiale og bli kjent på tvers av de gamle 
fylkesgrensene og det ble mye gruppearbeid om lokallagsarbeid.

Korndagen 05.03.20
Den tradisjonelle korndagen ble i år avholdt på Gjennestad Gartnerskole. Rundt 60 delta-
kere fikk med seg et rikholdig program med mange interessante tema; økonomi i drene-
ring, 2 meters kantsone mot vassdrag, dyrking av matkorn eller fôrkorn og avdriftsredu-
serende dyser, resultater fra avlingskampen og orientering om prosjekt fossilfrie tørker.

----
12. mars stengte Norge ned på grunn av korona. Det påvirket naturlig nok muligheten for 
å gjennomføre møter og kurs. Etter hvert ble vi gode på å arrangere ting digitalt.
-----

Årsmøte i Vestfold Bondelag 18.03.20
Ble ilddåpen på å gjennomføre møter digitalt for oss. Se egen omtale i årsmeldinga

Medlemsmøte om utenlandsk arbeidskraft 23.03.20
Det var mange grøntprodusenter som begynte å klø seg i hodet og vurdere om en skal tørre 
å satse på en arbeidsintensiv produksjon i år da koronaen stengte ned landet. Spørsmålene 
var mange. Norges Bondelag og de andre næringsorganisasjonene jobbet intenst sammen 
med myndighetene for å finne gode løsninger som kunne trygge den enkelte bonden slik at 
det også i år ville bli produsert så mye grønnsaker, potet, frukt og bær som vi kan. Vestfold 
Bondelag inviterte derfor alle grøntprodusenter i Vestfold og Telemark til et digitalt møte 
for å informere om hva som gjøres og for å få inn viktige spørsmål og innspill som måtte 
jobbes videre med. Det ble et nyttig møte.

Skype-møter for alle lokale tillitsvalgte 30.-31.03.20
På grunn av korona-restriksjonene lot det seg ikke gjøre å arrangere fysiske møter. Det var 
likevel viktig at Bondelaget fungerte, både på fylkesplan og i lokallaga. Det var et stort 
behov for informasjon fra fylkeslaget og ut til de tillitsvalgte i lokallaga og vi satte av to 
kvelder til å gjennomføre møter med lokallaga på Skype.

Forenklede jordbruksforhandlinger 2020
3.april vedtok representantskapet i Norges Bondelag at man skulle forsøke å gjennomføre 
forenklede jordbruksforhandlinger med Staten også i år. 23.april startet faglaga konsulta-
sjoner med staten og 26. april startet forhandlingene om en forenklet avtale for 2021. 30. 
april ble det klart at både Norges Bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag inngikk 
avtale med staten.

De forenklede forhandlingene omfattet færre tema enn normalt, og det ble ikke diskutert 
ny politikk eller nye virkemidler i dette oppgjøret. I avtalen ble det satt nye målpriser og 
fordelt en budsjettramme på 350 mill.kr, slik at de treffer bredt både i produksjon, størrelse 
og geografi.

- Selv om den spesielle situasjonen landet er i, har påvirket årets jordbruksforhandlinger, 
følger vi opp viktige områder for næringa. Vi har økt priser og tilskudd. I avtalen viderefø-
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rer vi satsingen på mer grønt, frukt, bær og potet. Det er markedsmuligheter på korn som 
vi ønsker å utnytte. Samlet sett har vi vektlagt en økt bruk av norske ressurser i matproduk-
sjonen framover, var kommentaren fra forhandlingsleder Lars Petter Bartnes.

Medlemsmøte «Koronasituasjonen – siste nytt for grønt» 14.05.20
Her var fokus å gi siste nytt fra Norges Bondelag og Vestfold Bondelag om arbeidskraft-
situasjonen/3.landssborgere, utvidet avlingsskadeerstatning hvis man ikke får høstet alt, 
Bondelagets krav om koronapakke for å dekke ekstraordinære kostnader på grunn av re-
striksjoner og andre direkte effekter av koronasituasjonen og Mattilsynets smittevernveile-
der for grøntsektoren. En viktig del av møtet var også å få tilbakemelding på erfaringer så 
langt og praktiske utfordringer som må jobbes videre med.

Aktiviteter i lokallaga og #komhit
Lokallaga er ryggraden og det sosiale limet i Bondelagets arbeid. Det har blitt langt færre 
fysiske samlinger i år og Åpen Gård lot seg ikke gjennomføre i tradisjonelle former. En 
ting som slo an og som fikk stor oppmerksomhet var aksjonen #komhit, hvor lokallagene 
satte ut hjemmesnekra rammer på ulike steder i sitt nærmiljø, med oppfordring om å ta 
bilder og selfier i det flotte kulturlandskapet vi får som følge av et aktivt landbruk og dele 
disse i sosiale medier. Det ble laget utrolig mange fine rammer og vi kåret Borre og Un-
drumsdal til vinnere av beste ramme i Vestfold.

Besøk av HKH kronprins Haakon 09.09.20
Kronprins Haakon ønsket å høre hvordan landbruksnæringen har opplevd koronasitua-
sjonen.og besøkte grønnsakspakkeriet til Bjertnæs & Hoel, samt Per Erik Rosnes og Ane 
Hjetland Holt og Edvard Freberg i Stokke. Han var imponert over hvordan grøntprodu-
sentene hadde turt å satse. Thorleif Müller og Karine Huseby stilte fra Vestfold Bondelag.

Kurs for lokale valgnemnder 09.09.20
Elin Røed gjennomførte kurs for valgnemder i lokallaga og flere lokallag var representert.

Lokallagssamling 21.09.20
Lokallagsledersamlingen i september markerer starten på arbeidsåret i lokallaga. Det nær-
mer seg lokale årsmøter og valgkomiteer i hele fylker er nå satt i gang. Denne gangen 

Markedskurs. Foto Morten Andersen GPS.
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måtte det gjennomføres digitalt. Desto mer gledelig var det at 48 stykker deltok og at alle 
lokallag var representert. Lokallaga ble oppdatert på politisk situasjon og ståa i Bondela-
get, samt praktiske tips før gjennomføring av lokalt årsmøte.

Markedskurs for ansatte og fylkesstyret 23.-24.09.20
Agder Bondelag inviterte både ansatte og fylkesstyrer fra Rogaland, Telemark og Vestfold, 
samt «markedsfolk» fra de fire største sektorene melk, kjøtt, korn/kraftfôr og grønt/frukt/
bær/potet for å lære mer om hvordan markedet i norsk landbruk fungerer. Det ble særdeles 
lærerikt! 

Årsmøte i Norges Bondelag 30.09.20
Bondetinget måtte også arrangeres digitalt denne gangen. Fylkesdelegasjonene var samlet 
på Gjennestad der de skapte årsmøtestemning på tross av koronarestriksjoner. Fylkesleder 
i Vestfold og jordbærbonde Thorleif Müller ble av valgnemnda innstilt som 2. vara til 
sentralstyret. På vegne av Vestfold Bondelag fremmet Anne Helene Sommerstad Bruserud 
forslag om å velge Thorleif Müller inn på fast plass. Det ble gitt klart uttrykk fra flere de-
legater i årsmøtet at det er på tide at grøntnæringa blir representert i styret i Norges Bonde-
lag. Flere innlegg la vekt på at Thorleif Müller er en svært god kandidat med lang erfaring 
som tillitsvalgt i Bondelaget, erfaring fra grønt, evne til å se helhet og bred kunnskap om 
landbrukspolitikken. Han ble satt opp mot valgnemndas innstilling, som var Arthur Salte 
fra Rogaland. Det ble avgitt 55 stemmer for forslaget fra Vestfold Bondelag og 113 stem-
mer for innstillingen fra valgnemnda. – Jeg synes vi fikk markert oss. Det skal veldig mye 
til å komme inn på benkeforslag og 55 stemmer viser at det er mange som ønsker Thorleif 
inn, kommenterte nestleder Silje Eckdahl. 
Det ble også vedtatt nytt næringspolitisk program 2020-2024 hvor Vestfold Bondelag i 
prosessen og i årsmøtet fikk gjennomslag for flere kompromissforslag om kanaliserings-
politikken. Det skal være en arbeidsdeling i landbruket, men bildet er ikke svarthvitt. I det 
vedtatte programmet er beskrivelsen av arbeidsdelinga blitt mer nyansert:

«Grovfôrbaserte produksjoner er bærebjelken i distriktene og kornproduksjon dominerer i 
mange av de beste jordbruksområdene»

Under punktet «opprettholde arbeidsdelinga i norsk jordbruk» står det:

«Opprettholde eksisterende ammekuproduksjon på beite- og grasarealer i hele landet, men 
videre vekst bør skje i sone 5-7.»

Gjennomføring av lokale årsmøter okt 2020
Alle lokallaga i Vestfold og Telemark rakk å gjennomføre sine årsmøter før det kom nye 
koronarestriksjoner. Det har vært stort fokus på smittevern på møtene, og vi er takknemlige 
for at alt gikk bra.

Skattekurs 12.-13.10.20 
Regnskapskontor med samarbeidsavtale med Bondelaget blir en gang i året invitert til 
skattekurs i regi av Bondelagets avdeling for regnskap og juridisk service (RJS). Her blir 
de oppdatert på endringer som er viktig for landbrukskundene. I Vestfold var omtrent 60 
regnskapsførere på kurs 12.-13. oktober på Havna Hotell på Tjøme.
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Les mer på Landkreditt.no  
eller ring oss på 23 00 08 00

Bank og forsikring for landbruket

Ny bonde?

Les mer om dine medlemsfordeler på: Landkreditt.no/nb

Vi er spesialister på finansiering og forsikring for landbruket. Som 
medlem i Norges Bondelag kan du blant annet få Bondelagets 
 personforsikringer med svært gode dekninger til markedets beste priser. 

Ønsker du en gjennomgang? Ta kontakt for en bank- eller forsikringsprat. 

Vi ønsker å gjøre etableringsfasen som bonde litt enklere.  
Derfor tilbyr vi nå Ny bonde-lån fra 1,99 %.

Spesialisten
på bank og

forsikring for
landbruk!



31

Lansering av klimakalkulatoren.

Lansering av klimakalkulatoren 15.10.20
Vestfold Bondelag inviterte NRK ut på gården til Hans Jørgen Olsen Røren da klimakalku-
latoren endelig kunne lanseres i midten av oktober. Sammen med Anne Kari Heen, klima-
rådgiver i NLR Viken, kunne Røren og fylkesleder Thorleif Müller fortelle både bønder og 
andre hvordan kalkulatoren vil fungere.

Møte i verveutvalget 27.10.20 og kjempeinnsats av et lokallag 
Verveutvalget hadde hatt et møte tidligere på våren, men tok et nytt møte for å dra i gang 
høstens vervekampanje. Også dette arbeidet ble påvirket av koronasituasjonen, men vi 
definerte en målsetting om forsiktig vekst og 3131 medlemmer ved årsskiftet. Vi klarte det 
nesten. Vi arrangerte vervedag 5. november, men vi kommer ikke utenom innsatsen til et 
spesielt lokallag i år; Fon Bondelag. De klarte å øke medlemsmassen med utrolige 36 % 
(!!) i november og vant den nasjonale vervekonkurransen med glans. Og selvfølgelig da 
også vår egen fylkeskonkurranse. Gratulerer!

Ledermøte/årsmøte Telemark Bondelag 07.11.20
Fra det ble bestemt at fylkene Telemark og Vestfold skulle bli til ett fylke, har organiserin-
gen av fylkeslaga vært en modningsprosess i bondelaget. Etter at årsmøte i Norges Bon-
delag i juni 2019 vedtok at alle fylkeslag skal slå seg sammen lik de nye fylkene senest 1. 
april 2022, har tidspunkt for sammenslåing blitt debattert. Vestfold Bondelag vedtok i sitt 
årsmøte i mars 2020 at de ønsket sammenslåing i 2021.

Etter en orientering fra fylkesleder Aslak Snarteland og innlegg fra to delegater, ble valget 
gjennomført. Resultatet ble 23 stemmer for 2021, 2 stemmer for 2022 og 1 blank stemme.

Dermed var det klart – vi slår oss sammen på årsmøtet i 2021!
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Kurs for kasserere i lokallaga, Vestfold og Telemark 
I uke 48 inviterte vi til et digitalt kurs for kasserere i lokallag i Vestfold og Telemark. Tema 
som ble berørt var kassererens oppgaver, inntekter og utgifter i lokallaget, kontingent, 
godtgjørelser, aktive lokallagsmidler, bankkonto og kasse og regnskap. Det var 10 som 
deltok. Vi tror dette var nyttig og håper slike kurs kan gjøre jobben som kasserer enklere.

Ledermøte Vestfold Bondelag 21.11.20
Vestfold Bondelag samlet sine lokallag til historiens siste ledermøte. Neste gang blir det 
felles med Telemark. 17 av 18 lokallag var representert og vi var til sammen over 50 del-
takere.
Det ble gode diskusjoner rundt Norges Bondelags nylig vedtatte næringspolitiske program 
og hvordan det slår ut for vestfoldbonden. Audhild Slapgård, nyvalgt styremedlem i Nor-
ges Bondelag, var innom flere aktuelle ting fra Norges Bondelag men hadde mest fokus på 
praktiseringen av konsesjonsloven i sin innledning. Ellers hadde fylkesstyremedlemmene 
fordelt litt tema seg i mellom og vi var innom både kornprosjekt, lokallagsarbeid og verve-
kampanje. Amund Johnsrud, som tidligere var orgsjef i Telemark Bondelag jobber nå sen-
tralt i Norges Bondelag. Han fortalte om arbeidet som har vært lagt ned og som legges ned 
nå for at vi skal være bedre forberedt på arbeidskraftsituasjonen også i 2021. Under Åpen 
post fikk både lokallag og gjester slippe til med det de hadde på hjertet, før orgsjef Elin 
Røed informerte om sammenslåingsprosessen fram mot årsmøtet 2021. I den sammenheng 
kom også fylkesleder i Telemark Bondelag, Aslak Snarteland, med en hyggelig hilsen. 

Siden deltakerne denne gangen gikk glipp av både sosialt fellesskap og en god hotellunsj 
hadde fylkesstyret og kontoret ordnet en liten overraskelse. Kontoret hadde bestilt og pak-
ket sammen en lunsjpakke til alle deltakerne, før vi kjørte det ut til alle deltarne i Vestfold. 
Det falt i smak!

Grøntmøte 24.11.20
Norske grøntprodusenter har lagt bak seg en helt ekstraordinær sesong. I november var det 
tida for litt erfaringsutveksling og samtidig begynne å planlegge for ny sesong. Hva må 
den enkelte bonde gjøre og hva kan Bondelaget bidra med slik at vi står best mulig rustet 
før våronna 2021? Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag inviterte alle våre «grønne» 
medlemmer og hadde fått med oss flere gode innledere; Morten Andersen i GPS oppsum-
merte sesongen. Psykolog Trond Løkling snakket om psykologiske teknikker og verdien 
av sosial støtte i møte med stress, kritikk og uventede hendelser. Fylkesmannen og Innova-
sjon Norge orienterte om investeringsmulighetene. Ole Andrea Brekke og Tor Johannes 
Rogneby, leder av Grøntutvalget i Norges Bondelag var utfordret på å si litt om status for 
plantevernsituasjonen. Jan Bangen, advokat og kanskje den hos Norges Bondelag som har 
jobbet mest med korona og utenlandsk arbeidskraft delte av sine erfaring fra 2020 og kom 
med tips om hva bonden som arbeidsgiver må forberede oss på før sesongen 2021.

Førjulslunsj for pensjonister og æresmedlem 10.12.20
Tradisjonen tro inviterte Vestfold Bondelag sitt æresmedlem og noen pensjonister til før-
julslunsj på Grønt Fagsenter. Og som vanlig ble det gode diskusjoner om vestfoldlandbru-
ket! 
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Gartner
Bli gartner på Gjennestad vgs:

• Vg1 naturbruk
• Vg2 landbruk og gartnernæring

To år på skole og to år lærling

gjennestadvgs.no

Realistisk prakis er vårt kjennetegn!

Møte med alle fylkets 3 naturbruksskoler 16.12.20
Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag inviterte skolene til digitalt møte før jul for å 
diskutere felles framstøt mot media og videre samarbeid for å øke rekrutteringen til na-
turbruk på våre skoler, Nome vgs avdeling Søve, Melsom vgs og Gjennestad vgs. Det ble 
et veldig positivt møte, som vi skal gjenta. Vi sendte også en felles kronikk til mange av 
fylkets lokalaviser som aktuelt romjulsstoff.
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VII. Medlemsoversikt og lokallag

 Antall Antall 
Lokallag        pr. 31.12.19       pr. 31.12.20 Innmeldt Utmeldt

Borre og Undrumsdal Bondelag 191 189 5 7
Botne Og Hillestad Bondelag 156 150 7 13
Sem Bondelag 263 261 12 14
Sandar Bondelag 222 232 22 12
Tjølling Bondelag 176 172 5 9
Brunlanes Landbrukslag 122 118 6 10
Kjose Bondelag 29 28 2 3
Hedrum Bondelag 208 199 6 15
Sande og Strømm Landbrukslag 326 327 12 11
Hof Bondelag 137 135 3 5
Våle Bondelag 228 223 10 15
Ramnes Bondelag 175 178 8 5
Fon Bondelag 81 110 31 2
Vivestad Bondelag 31 32 1 0
Andebu Bondelag 228 219 4 13
Stokke Bondelag 297 292 8 13
Nøtterøy/Tjøme Landbrukslag 107 105 6 8
Lardal Bondelag 155 155 6 6
Direkte Medlem Av Fylkeslaget 2 3 1 0

Totalt 3134 3128 155 161
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Oversikt over tillitsvalgte
Ledere/kontaktpersoner i lokale bondelag 2020/21

Andebu Bjarne Sommerstad 91581643   
  bjarne@byggbs.no  
Borre og Undrumsdal Karsten Berg  45489858
  karstenberg80@hotmail.com 
  borrebondelag@gmail.com 
Botne og Hillestad Camilla Røed 45247467
  camroed@online.no  
Brunlanes Per Halvor Kaja Mostad 90847128
  perhalvor@jahrengard.no 
Fon Magnus Johnsen 97192068
  magnusjohnsen83@hotmail.com
Hedrum Torstein Lie 95108095
  tors.lie.gard@gmail.com 
Hof Erik Semb Roso 98256606
  eriksembk@hotmail.com 
Kjose Kenneth Clementz 95787236
  kenneth.clementz@moller.no 
Lardal Thomas Pettersen 99624685
  thpett2@online.no 
Nøtterøy og Tjøme Åsmund Bjertnæs 90572231
  asmund@hjertesalat.no
Ramnes Anders Løverød 47643258
  loeveroe@online.no 
Sandar Birgitte Ringdal Brekke 90193004
  ringdalbrekke@sfbb.net 
Sande og Strømm Per Øivin Sola 41237312
  sola@jahrengaard.nom
Sem Lars Rom 90935295
  larsrom66@gmail.com
Stokke Bjørn Dybo Breivik 99293160
  bjorn_kyrbondi@hotmail.com 
Tjølling Øivind Skjeggestad 95037789
  oskjeggestad@hotmail.com
Vivestad Sverre Langeland 91110966
  sverrelangeland@gmail.com
Våle Svein Ivar Ånestad 41494604
  siaanestad@hotmail.com 
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Referansegrupper og utvalg i Vestfold Bondelag

Referansegruppe grønt
Referansegruppen har hatt 2 referansegruppemøter i meldingsåret og arrangert 3 møter knyt-
tet til koronasituasjonen og arbeidskraft. Karine Huseby har ledet referansegruppe Grønt 
hele året.

Innspill til jordbruksforhandlingene var hovedtema på det tradisjonelle vårmøtet. Det har nå 
i flere år vært en forutsetning i jordbruksoppgjørene at jordbruket effektiviserer. I landbruket 
generelt og grøntnæringa spesielt har brukene blitt færre og større. Referansegruppe Grønt 
ønsket å signalisere at det begynner å bli vanskelig «å løpe fortere» uten at dette går utover 
forsvarlig og bærekraftig drift. Vi pekte også på at vi må klare å utnytte den økende etter-
spørselen etter grønt og at vi må ha ytterligere fokus på klima, karbonfangst og mer mold i 
jorda i Vestfold.  Prioriteterte innspill fra referansegruppe grønt var:

• Et velfungerende importvern er det viktigste av alt! Det må presses på for en fleksibel 
overgang til prosenttoll på flere grøntproduksjoner slik at vår oppgjørspris kan følge den 
generelle prisutviklingen i samfunnet. Like viktig er det å jobbe for å utvide periodene 
med tollbeskyttelse slik at norske bønder har en reell gevinst i å utvide produksjons- og 
lagringssesongen.

• Det må stimuleres til mer karbonfangst. Gi oss et klima-, miljø- og investeringsfond, 
som både stimulerer til bærekraftige investeringer med klima- og miljøgevinst, som bin-
der karbon og som sikrer en mer klimarobust norsk matproduksjon. Et slikt fond vil 
sikre tryggere rammer for langsiktig planlegging og inntektsutjevning! Det øker landets 
matsikkerhet i møte med tøffere klima. Ikke det vil kunne bedre den likvide situasjonen 
for bonden i utfordrende år som vi hadde i 2018.

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

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

Så kom mars og det ble mye fokus på korona og arbeidskraftsituasjonen for grøntprodu-
sentene. Vi arrangerte digitale medlemsmøter for grøntprodusentene i Vestfold og Telemark 
23. mars og 14. mai med «siste nytt» fra Bondelaget om arbeidet for å få inn sesongarbeids-
kraft/3.landsborgere, utvidet avlingsskadeerstatning, koronapakker, smittevernveileder m.m 
og mulighet for å komme med innspill og synspunkter. 24. november arrangerte vi også 

VIII. Referansegrupper og 
samarbeidende organisasjoner, 
regnskapskontorer, advokater og 
takstmenn
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medlemsmøte med fokus både på erfaringene fra sesongen og forberedelser til ny sesong. 
Det var god og aktiv deltakelse på alle de tre medlemsmøtene.

Under referansegruppemøtet i november gikk vi igjennom årets avlings- og markedssitua-
sjon, med ekstra fokus på smittevern og arbeidskraft, nytt obligatorisk kurs for bønder som 
arbeidsgiver, planla medlemsmøtet 24. november, nye læreplaner og status for gartnerut-
danningen. Vi fikk også med oss Per Harald Agerup for å høre status på oppfølgingen av 
Traasethutvalget. 

Referansegruppe Grønt var representert på det årlige møte med grøntkontaktene i Norges 
Bondelag i november. 

Referansegruppe korn
Referansegruppe korn har hatt 2 møter i arbeidsåret og behandlet 7 saker, herunder innspill 
til fylkesstyret foran styrets uttalelse om jordbruksforhandlingene til Norges Bondelag. Hans 
Jørgen Olsen Røren har ledet referansegruppa i arbeidsåret.

I referansegruppas innspill til årets jordbruksforhandlinger ble det lagt vekt på behovet for å 
bedre lønnsomheten i kornproduksjon for å sikre best mulig selvforsyning og matvarebered-
skap, og Stortingets mål om økt produksjon av mat. Kravet fra Referansegruppe korn var en 
målprisøkning på 30 øre pr kg for forkorn, 80 øre pr kg for matkorn og 60 øre for oljefrø. 
Det er viktig at tilleggene kommer som økt pris pr kg korn for å stimulere til økte avlinger.

Våte høster i 2017 og 2019 har tydeliggjort behovet for oppgradering og nybygging av korn-
tørker. Det er stor interesse for dette, og det er viktig at dette prioriteres ved fordelingen av 
investeringsmidler fra Innovasjon.

Referansegruppa var som vanlig medarrangør på årets korndag. Hovedtemaer i 2020 var 
«Økonomi i drenering» ved Torgeir Tajet, NLR Viken, og «Dyrking av matkorn eller for-
korn?» Eli Reistad, Norske Felleskjøp. Det var også innlegg om avdriftsreduserende dyser, 
2 meters kantsone mot bekk og vassdrag, og resultater fra avlingskampen 2019. 

De endelige tallene for avling og areal fra sesongen 2019 viser at avlingene var svært høye. 
117 401 tonn totalt, 505 kg/da. Kornarealet har vært ganske stabilt de siste årene, og endte 
på 232 575 da.

På høstmøtet er det fokus på årets sesong, og den startet med tidlig våronn over hele fylket 
og en god start for vårkornet. En del høstkornåkre så dårlige ut, men mye av det ble bra. 
Det var vekslende varmt og kaldt gjennom sommeren og forholdene ved tresking ble bra. 
Kornavlingene i Vestfold ligger over 2019, som var et godt år, og kvaliteten var god.
Matkornandelen lå midt i oktober over 70 % på hvete, og over 90 % på rug. Store avlinger 
og rask høsting ga en del utfordringer på kornmottakene.

Frøavlingene var også gode med god kvalitet. Det er imidlertid utfordringer med dyrking av 
kløverfrø når muligheten til å svi ned med Reglone er borte. Hvis vi ikke får på plass andre 
løsninger står særlig hvitkløverdyrkingen i fare.  
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Det ble også orientert rundt SMIL og RMP midler og krav om kantsoner. Det er ingen søk-
nader om avlingssvikt på korn.

Referansegruppe husdyr
Referansegruppe husdyr har hatt 2 møter i arbeidsåret med grundige gjennomganger av si-
tuasjonen for de ulike husdyrslaga i fylket. Inger Synøve Johnsen overtok etter årsmøtet for 
Arne Martin Malerød, som leder for referansegruppa.

Referansegruppa ga innspill til styret i Vestfold Bondelag foran uttalelsen til jordbruksfor-
handlingene. Importvernet og markedsordningene er fremdeles det aller viktigste for norsk 
landbruk for å kunne ha en produksjon i balanse og opprettholde og øke prisene. Det er 
små muligheter for å kunne ta ut økte priser, og det er ikke rom for økt kraftfôrpris i de 
kraftforkrevende produksjonene. Avløserordningen må bedres, og det må justeres for nye 
produksjoner som saktevoksende kylling, som kommer dårlig ut i dag.  Beitetilskuddene må 
videreføres både i innmark og utmark. 

Referansegruppe husdyr arrangerer årlig et husdyrmøte. Årets tema var «Bonden som ar-
beidsgiver» med innledninger av Heidi Thorin Olsen fra Tine, og Runar Wold fra VLT, og 
«Rekoringene» med innledninger fra Siv Eirin Krutvik, prosjektleder NBS, bonde Marikken 
Røsholt og Jack Andersen fra Nortura. 

Corona pandemien med bortfall av grensehandel og mye hjemmekontor med andre spise-
vaner ga en stor økning i salg av norske matvarer. Tidligere overskudd på svin er borte, og 
det ble import av svinekjøtt til juleribbe. Det er fortsatt underskudd på storfe, og det ble 
importert nesten 14 000 tonn i 2020. De andre dyreslagene er i balanse eller har håndterbare 
overskudd, men det er fortsatt 1880 tonn lam på lager. Melkekvotene ble i utgangspunktet 
redusert, men måtte økes utover i året for å møte det økte salget av melk og melkeprodukter. 
Dette fortsetter inn i 2021. 

På høstmøtet var det som vanlig statusrapporter fra de forskjellige organisasjonene. Mar-
kedssituasjonen ble diskutert, og det ble orientert om produsentråd sau, klimakalkulatoren 
og arbeidet med ny stortingsmelding om klima. 
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Samarbeidende organisasjoner

Landbruksrådet Øst 
Landbruksråd Øst består av medlemsorganisasjonene i Norsk Landbrukssamvirke, Norges 
Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i fylkene Østfold, Akershus, Buskerud, Vest-
fold og Telemark.

Formålet 
Landbruksrådet er et samarbeidsforum for landbrukets organisasjoner og skal bidra til å 
fremme landbrukets felles interesser i regionen. Landbruksrådet skal være en arena for 
læring, nettverksbygging og koordinering for tillitsvalgte og ansatte på regionalt nivå, bidra 
til en koordinert samfunnskontakt i regionen og delta i utvikling av regional grønn næring 
og bruk av regionale virkemidler.

Arbeidsåret 2020
Leder i arbeidsåret har vært Kari Lise Joarsdotter Breivik (TINE) og Silje Eckdahl  (Fel-
leskjøpet Agri) er nestleder. 

Samarbeidsrådet Øst har bevilget midler til fylkesbondelagene til gjennomføring av infor-
masjons- og opplæringstiltak. I 2020 har Vestfold Bondelag mottatt støtte til arrangement 
for politikere og fagkveld om beiterett.  

Vestfold Landbruksselskap
Vestfold Landbruksselskap har til formål å bidra til å styrke Vestfolds landbruk. Medlem-
mer av Vestfold Landbruksselskap er Vestfold Bondelag, Viken Skog, Fylkesmannens land-
bruksavdeling, Melsom vgs og Gjennestad vgs.

Styret i Vestfold Landbruksselskap består av det til enhver tid valgte styre i Vestfold Bonde-
lag. Sekretariat i Vestfold Landbruksselskap er sekretariatet i Vestfold Bondelag.

Styret har hatt tre styremøter i meldingsåret. Etter at Studieforbundet næring og samfunn 
Vestfold (SNS) ble nedlagt, har Vestfold Landbruksselskap overtatt kursaktiviteten, og Eli-
sabeth Larsen er innleid til Vestfold Landbruksselskap tilsvarende 30% stilling. 

2020 har vært et vanskelig år for Vestfold Landbruksselskap på grunn av koronapandemien. 
I 1. halvår fikk vi heldigvis gjennomført alle planlagte kurs før landet stengte ned i mars. I 
2. halvår planla vi flere kurs, men fikk kun fullført ett pga smittevernrestriksjoner. Nysat-
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singen med innføringskurs i bruk av klimakalkulatoren er også utsatt til 2021 pga korona. 
Følgende kurs er gjennomført:
- Kurs i bruk av smågnagermidler, 2 stk 
- Plantevernkurs, 1 stk
- Kurs i varme arbeider, 1 stk
- HMS-kurs, 1 stk  

G. Jahnsen og hustrus legat er slått sammen med Vestfold Fylkes Landbruksfond. Sam-
menslåingen gjelder fra 1.1. 2013. Vedtektene i Vestfold Fylkes Landbruksfond er tilpasset 
dette. 

Vestfold Landbruksselskap må i 2021 tilpasse seg at fylkesbondelaga blir Vestfold og Te-
lemark Bondelag. Vestfold Landbruksselskap vedtok i desember 2020 å endre navn og 
vedtekter med virkning fra februar 2021. Det nye navnet blir Grønt Fagforum Vestfold og 
Telemark, og styret blir det til enhver tid sittende styre i Vestfold og Telemark Bondelag.

Vestfold Landbruksselskap er eneeier av Grønn Partner AS med totalt 68 aksjer.  

Grønn Partner AS og landbruksportalen Grønt Fagsenter
Selskapets formål er rådgivning, kompetansehevning, aktuelle prosjekter og andre oppdrag/ 
produkter. 

Selskapet drifter internettportalen Grønt Fagsenter. Her er det daglig nyheter for de med in-
teresse for landbruk, og portalen er en viktig informasjonskanal ut til landbruket i Vestfold 
og Telemark. Det er opprettet en leieavtale med Vestfold Bondelag.
 
Elisabeth Larsen er engasjert i en 10 % stilling for å drifte nettportalen og ta seg av adminis-
trative oppgaver. Redaksjonsarbeidet fordeles mellom fylkeskontorene i Vestfold Bondelag 
og Telemark Bondelag.

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

Styret består av: Leder Elin Røed, Thorleif Müller og Amund Kind
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Bondelagets samarbeidende regnskapskontor i Vestfold

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

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

Brunlanes Regnskapskontor 33 18 47 53
Sigurdsgt. 1, 3256 Larvik post@bnes.no
 
Re Regnskap AS 33 39 68 70
Ramnesvn. 919, 3175 Ramnes raf@re-regnskap.no

Sandar Regnskap SA 33 42 16 00
Hjertnespromenaden 31, 3211 Sandefjord post@sandarregnskap.no

Saga Services A/S Larvik 33 13 91 91
Olavsgt. 2, 3256 Larvik larvik@sagarr.no 

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

Pilar Regnskap SA 33 36 32 20
Gjennestadtunet 79, 3160 Stokke post@pilarregnskap.no
Avd. Våle, Skaugvn. 2, 3178 Våle 33 06 45 00
Avd. Larvik, Løkka 8, 3271 Larvik 33 13 00 00
Avd. Hof, Thorshaugvn. 19, 3090 Hof 33 05 85 60

Tjølling Regnskap SA 33 12 63 00
Kirkefjerdingen 2, 3280 Tjodalyng kristen@tjollingregnskap.no

Økonomitorget Sande A/S 33 78 99 10
Boks 40, 3071 SANDE anne.kari@okotorget.no

Kjell Thorsen 33 44 00 65
Lakstjønnvn. 21, 3158 ANDEBU kjell.thorsen@online.no

Z-regnskap 91 88 20 56
Gudumveien 15, 3080 HOLMESTRAND jon@zregnskapas.no 
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Bondelagets samarbeidende advokater i Vestfold
  
Advokat Ståle Landmark
Besøksadresse: Torget 1, 2.etg, Larvik
Postadresse: Postboks 35, 3251 Larvik
 Telefon: 90689449
 stale@adv.as
 
HBL Advokatfirma Haraldsen Bydal Lie
v/advokatene Anne Tellefsen, Aksel Haraldsen og Ole Søby
Besøksadresse: Storgaten 39, Tønsberg
Postadresse: Postboks 414, 3101 Tønsberg
Telefon: 33 35 82 00
post@hbl.no
 

Bondelagets samarbeid med Norsk Landbrukstakst
 
Bondelagets Servicekontor AS har samarbeidsavtale med organisasjonen Norsk Land-
brukstakst SA. Formålet med samarbeidet er å styrke den faglige kompetansen i begge 
organisasjoner. Avtalepartene skal også samarbeide om å utdanne landbrukstakstmenn.
For mer info om ordningen, sjekk https://www.grontfagsenter.no/takstmenn/

Takstmenn som holder til i Vestfold:

Marit Sibbern
Gamleveien 1a, 3174 Revetal 
masi@sagarr.no
91 73 24 55 

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



44

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Landbruksavdelingen

Fra 2021 er Fylkesmannen endret til Statsforvaltaren. Landbruksavdelingen og de fleste 
andre avdelinger er samlokalisert i Tønsberg. Oppvekstavdelingen er i Skien. Kontaktinfor-
masjonen til Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark i Tønsberg er:
Telefon 33 37 10 00 Postadresse Besøksadresse
E-post: sfvtpost@statsforvalteren.no Postboks 2076 Grev Wedels gate 1
www.statsforvalteren.no/vestfold-og-telemark 3103 Tønsberg 3111 Tønsberg

Dette er ikke en komplett orientering om avdelingens arbeid, men noen utvalgte tema som 
vi tror vil være av interesse. Statsforvalteren har en rolle i å formidle og gjennomføre ved-
tatt landbrukspolitikk ut i fylket, men også å fange opp og formidle signaler tilbake til na-
sjonale landbruksmyndigheter. Samarbeidet med næringsorganisasjonene er derfor viktig.

Næringsutvikling 

Covid-19 pandemien har gjort at Fylkesmannen har vært mindre ute i landbruksnæringen 
enn vi vanligvis bruker å være. Vi har både arrangert og deltatt på digitale møter, det har 
vært en god løsning i denne situasjonen. Ulempen er at vi mister mye av dialogen og tilba-
kemeldingene fra de som deltar på møtene. Resultatet er et år med mindre mobiliseringsar-
beid enn ønskelig. Vi ser fram til bedre tider slik at vi kan fortsette med den gode dialogen 
vi har med Vestfoldbøndene. 

Covid-19 og utenlandsk arbeidskraft
Vestfold har stor produksjon av grønnsaker, poteter og bær, fortrinnsvis jordbær. Slik pro-
duksjon er intensiv og krever spesialisert arbeidskraft og mange kompetente ansatte deler 
av sesongen. Når Covid-19 pandemien ble en virkelighet og landet stengte ned ble Fylkes-
mannen raskt kontaktet i forbindelse med utfordringen knyttet til utenlandsk arbeidskraft. 
Det var stor usikkerhet i næringen, hvordan få gjennomført de intensive produksjonene 
uten tilgang på utenlandske arbeidskraft. Vi hadde god dialog med Vestfold Bondelag, 
grøntutvalget lokalt og nasjonalt, mange grøntprodusenter og i tillegg de andre aktørene i 
næringen. Vi benyttet vår samordningsrolle og vårt nettverk i grøntnæringen og gav signa-
ler innover til de aktuelle departement og direktorat. Fylkesmannen har en funksjon som 
lyttepost i fylket og skal melde videre til sentrale myndigheter der det er behov for dette. Vi 
har fortsatt høy kompetanse på grøntsektoren, noe som kreves for å ta en slik aktiv rolle. Det 
var langt i fra en optimal løsning for sesongen 2020, men landbruket gjorde en formidabel 
jobb og det har ikke kommet opp smittetilfeller av covid-19 i forbindelse med sesongen 
2020. Vi var også en sentral part i utarbeidelse av smittevernveilederen for produsenter av 
grønnsaker, frukt, bær og potet. 

IX. Kort om landbruket i Vestfold



45

Besøk av HKH Kronprins Håkon september 2020
Besøket var en del av Kronprinsens reiserute med formål å få erfaringer fra ulike næringer 
i Koronaåret 2020. Fylkesmannens rolle var å invitere med produsenter som kunne vise 
ulike grønnsakproduksjoner og hvordan de håndterte utenlandsk arbeidskraft. Kronprinsen 
møtte Bjertnæs og Hoel på pakkeriet på Borgeskogen, Per-Erik Rosnes (Rosnes gardsdrift) 
og Edvart Freberg ved sine arealer ved Akersvannet og deltok i samtaler med blant annet 
tema avrenning fra landbruket sammen med Leder i Vestfold Bondelag, familien Freberg, 
Karine Huseby og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Slottet kunne melde tilbake etter 
besøket at dette hadde vært svært interessant og godt tilrettelagt. Takk til Vestfold Bondelag 
for godt samarbeid!

Mattorget på Gjennestad
Vi har fulgt opp den nå etablerte utsalgsplassen Mattorget på Gjennestad med ulike lokal-
matprodusenter og hva som kunne passe inn i et slikt utsalg. Vårt nettverk på lokalmat er 
stort og det er flott at Gjennestad og Mattorget har etablert seg så sentralt. 

Matgledekorps
Målet med Matgledekorpset er å bidra til økt matlyst hos eldre på institusjoner samt bidra 
til mindre matsvinn, økt fokus på lokale råvarer i sesong og økologisk. Matgledekorpset i 
Vestfold og Telemark består av tre kokker med bakgrunn fra både institusjoner, restaurant 
og faglærer restaurant- og matfag i videregående skole.

Målet for 2020 var å besøke og inspirere institusjoner i Vestfold og Telemark, men så slo 
Covid 19 inn for fullt. Det resulterte i at institusjoner ble stengt for besøkende og kommune-
ledelsene ble veldig belasta. Likevel fikk vi positivt svar fra to kommuner. Som et alternativ 
til fysiske besøk har vi jobba med å lage film som kan brukes i webinar. Temaer i filmen er 
baserte på temaer vi skulle ha på førstegangsbesøket: Samarbeid mellom ledelse, kjøkken 
og personalet på institusjonen. Tips og oppskrifter for å bruke restemat og enkle oppskrifter 
til mellommåltid som kan lages på avdelingskjøkken (ønske om mindre matsvinn) Innspill 
knytta til ernæring og tannhelse (spesielt fokus på alternativ til bruken av saft). Tips til mål-
tidsituasjonen. Arbeidet med Matgledekorps Vestfold og Telemark forsetter i 2021.

Formidlingsprosjekt
Sammenhengen mellom matproduksjon, klima, og forvaltning av landarealer er et kompli-
sert og omfattende tema. I 2020 startet Fylkesmannen i Vestfold og Telemark (i oppdrag av 
Telemark landbruksselskap) arbeidet med å utvikle presentasjonsmateriell til generell bruk. 
Dette for å formidle til forbrukere hva bærekraftig matproduksjon er. I denne prosessen er 
samarbeid og dialog med ulike miljøer viktig. Bondelag i Vestfold er en av samarbeidspart-
nere i prosjektet. Formidlingsmateriell blir ferdigstilt og publisert i 2021. 

Fokus på økt verdiskaping og innovasjon i landbruket i Larvik
Medarbeidere hos Fylkesmannen har jobbet sammen Larvik kommune og innovasjonsmil-
jøet Colab og Gründernettverket i en lengre periode. Landbrukskontoret tok initiativ til 
en satsing på innovasjon og verdiskaping i landbruket. Utviklingen går mot færre bruk og 
flere som leier bort jord også i Larvik. Det ble invitert til et stormøte i februar 2019, hvor 
alle med landbrukseiendom ble invitert. 170 deltakere møtte opp, og 100 spørreskjemaer 
ble levert inn. Resultatet fra spørreskjemaene var blant annet ønsker om nettverk, men-
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tor, kreative prosesser/kurs og omdømmebygging. De regionale tilretteleggingsmidlene til 
Fylkeskommunen har gitt støtte til videre arbeid i Larvik kommune.  Det er viktig for 
prosjektet å ha en god dialog med de lokale bondelagene og resten av næringen. Det er 
satt opp en ressursgruppe av produsenter i Larvik. Det er også dannet en nettverksgruppe i 
Gründernettverket, Åkerkvinnene, og det er tanker om få landbruket aktivt med i reiselivet 
med blant annet lokal mat, blomster og gårdsbutikker.

Klimaarbeid
Arbeidet med å få ned klimagassutslipp fra jordbrukssektoren, og øke opptak av CO2 i 
samme sektor får stadig mer oppmerksomhet ettersom jordbruksnæringen har gått inn på 
en klimaavtale med Regjeringen. Avtalen innebærer at jordbruket skal redusere klimagass-
utslipp med 5 mill. tonn CO2-ekvivalenter i perioden 2021-2030. Mange forskjellige tiltak 
kan bidra til at jordbruket reduserer utslippet og tar opp mer karbon. En del tiltak får støtte 
gjennom forskjellige tilskuddsordninger. RMP-tiltakene f.eks. som stimulerer bruk av fang-
vekster og miljøvennlig spredning av gjødsel. Spesielt antall daa med fangvekster har økt 
betydelig i Vestfold regionen i 2020. Tilskudd til levering av husdyrgjødsel til biogass og 
tilskudd til drenering er også ordninger med en positiv klimaeffekt. I tillegg forvalter Fyl-
kesmannen i Vestfold og Telemark de regionale klima- og miljøprogram midlene, og i 2020 
har vi støttet mange prosjekter som fremmer gode klimatiltak og god jordhelse.

I 2020 ble Klimakur 2030 lansert, som er kunnskapsgrunnlaget til en ny klimaplan for pe-
rioden 2021-2030. Mange organisasjoner, inkludert Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, 
har kommet med innspill til Klimakur 2030. I oktober 2020 ble det, i Sandefjord, organisert 
en 2-dags klimasamling for kommunene. Samling hadde som mål å hjelpe kommunene til å 
få fart på klimaarbeidet. Jordbruk, skogbruk, og bruk av arealene var noen av temaene som 
sto på programmet. 

Jordhelse
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark deltar i en jordgruppe sammen med Fylkesmannen 
i Oslo og Viken der vi deler og tar opp mulige satsingsområder. Vi ser på muligheten av å 
ha en mer konkret tilnærming til jordhelse, og de mulighetene et helårlig grønt plantedekke 
kan ha for produksjoner som grønnsaker og potet. 

Forbud mot hold av pelsdyr
I 2017 skulle det satses på pelsdyr (produksjon av skinn fra mink og rev). Året etter ble 
det isteden forbud mot hold av pelsdyr. De som allerede holdt pelsdyr kunne fortsette til 
2025. Oppdretterne vi hadde igjen i Vestfold og Telemark ønsket å fortsette produksjonen 
så lenge som mulig. Det viste seg derimot å bli vanskelig med levering av fôr, så da ble det 
en mye raskere avslutning enn det som var planlagt. Så i 2020 avsluttet de siste oppdretterne 
pelsdyrproduksjonen sin. De som hadde dyr i januar 2018 kan søke kompensasjon for dette, 
men de regnes ikke som at de har avslutta før alle skinn er solgt. Flere sitter fortsatt igjen 
med skinn, og har derfor ikke søkt kompensasjon foreløpig. Det skal også kompenseres for 
riving av pelsdyrgårdene, men regelverket har blitt endret flere ganger, og det er fortsatt 
uklart hva som blir dekket av utgifter til sanering. 
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Husdyrkonsesjon
Det er begrenset hvor stor produksjon en kan ha av kraftfôrkrevende dyreslag. Dette er for 
å spre produksjonen på mange enheter. I avlsarbeidet er «engangspurker» (purker som får 
kun ett kull før de slaktes) brukt for rask avlsmessig framgang. Enkelte andre produsenter 
har også hatt stor andel engangspurker for høyest mulig produksjon innenfor gjeldende 
regelverk. 
Fra 1.1.2020 ble det derfor innført ei grense for hvor mange purker som kan leveres til 
slakt, i tillegg til de grensene som allerede er på produksjonen. De som har avls- og forme-
ringsbesetning må registreres for å kunne slakte flere purker enn «normen». For de som har 
ikke har avls- eller formeringsbesetninger men som har bygd opp produksjonen med mange 
engangspurker er det mulighet for å søke om midlertidig konsesjon. Dette kan gis til og med 
2024 for å tilpasse seg det nye regelverket. I Vestfold er det søkt om og innvilget 2 søknader 
om midlertidig konsesjon.

Erstatning avlingssvikt
I 2019 kom det inn 31 søknader om erstatning for avlingssvikt i Vestfold. Det ble utbetalt 
4,3 mill. kr. 
I 2020 kom det 17 søknader om erstatning for avlingssvikt. De aller fleste gjelder avlings-
svikt i frukt, bær og grønnsaker. Tre gjelder erstatning for manglende arbeidskraft som følge 
av innreiserestriksjoner knyttet Covid 19. Anslått utbetaling for 2020 er 4 mill. kr.

Miljø-, klima- og kulturlandskapstiltak i jordbruket

Faggruppe landbruk i vannområdene i Vestfold arbeidet i 2020 med forslag til nye pak-
ker med miljøtiltak i jordbruket. Gruppene besto av kommunene, Vestfold Bondelag, NLR 
Viken, vannområdene og Fylkesmannen. Et viktig grunnlag for tiltakspakkene var nye be-
regninger fra NIBIO (Agricat P) av avrenning fra jordbruksarealene i Vestfold. De nye 
beregningene viste at det har vært en positiv utvikling i omfanget av miljøtiltak i jordbruket 
de siste 10 årene i vårt område. Klimaendringene jobber imidlertid imot effekten av jord-
brukstiltakene, derfor viser de nye tiltakspakkene både pågående tiltak og i tillegg en ve-
sentlig økning i aktuelle miljøtiltak. Det foreslås som hovedprinsipp at tiltakene skal være 
frivillige, støttet av tilskudd gjennom RMP og SMIL. I tillegg har Fylkesmannen spilt inn 
at det framover vil bli startet et arbeide med vurdering av innføring av regionale miljøkrav 
(forskrift) der utfordringene med vannkvalitet er størst. Dette er i tråd med signaler mot-
tatt fra LMD. Innspillene fra jordbruket er å finne i Regional plan for vannforvaltning for 
Vestfold og Telemark 2022-2027 med tilhørende tiltaksprogram. Dokumentene legges ut til 
høring av fylkeskommunen 1. mars 2021.

Utbedring av hydrotekniske anlegg (gamle rørgater med for liten kapasitet og erosjonssik-
ring) har vært prioritert i tildelingen av SMIL-midler i kommunene (investeringsstøtte til 
spesielle miljøtiltak i jordbruket). Det har vært stor aktivitet hos gårdbrukerne, og mange 
SMIL-tilskudd er tildelt i kommunene. 75 % av SMIL-midlene tildelt gårdbrukerne i Vest-
fold i 2020 har gått til hydrotekniske anlegg og erosjonssikring. De resterende midlene 
har gått til rydding og gjerding av gammel kulturmark, verneverdige bygninger og andre 
kulturminner.
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Dessverre får ikke Vestfold og Telemark den tildelingen av RMP-midler i jordbruksoppgjø-
ret som vi burde ha for å sette inn effektive tiltak mot avrenning. Ingen jordarbeiding om 
høsten (åker i stubb) er det viktigste tiltaket for å redusere avrenning av jord og næringsstof-
fer. 1/3 av RMP-midlene i Vestfoldkommunene går til dette tiltaket og det er derfor her vi 
ser størst utslag av stramme rammer. Tilskuddssatsene har vært tilnærmet de samme siden 
2006 og har blitt redusert de siste to årene. I jordbruksoppgjøret 2021 skal fordelingsnøk-
kelen mellom fylkene revideres. Nye erosjonsrisikokart kommer til å forsterke skeivforde-
lingen mellom fylkene hvis ikke kriteriene endres. Det er nå vi har muligheten til å få mer 
midler til Vestfold og Telemark!

Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel/biorest og drenering er to viktige klimatiltak.
Fangvekster er et annet klimatiltak som kan bety mye hvis arealet øker. Det er klart økende
interesse for fangvekster hos bøndene. Arbeidet med klimakalkulatoren er viktig og spen-
nende. Tall for klimautslipp og effekt av klimatiltak på den enkelte gård vil være motive-
rende. Vi forventer stor oppslutning når klimarådgiving innføres som RMP-tiltak i år.

Det aktive jordbruket i Vestfold har store klimautslipp, men kunnskapsgrunnlaget om ut-
slipp og effekt av tiltak er fortsatt mangelfullt. Det gjøres imidlertid effektive tiltak for å re-
dusere utslippene. Vel 60.000 tonn husdyrgjødsel blir brukt til biogassproduksjon sammen 
med matavfall fra 1,2 mill. mennesker hos Greve Biogass i Tønsberg. Det gir et betydelig 
kutt i klimautslipp ved at produsert biogass erstatter fossilt drivstoff og ca. 100.000 tonn 
biorest erstatter kunstgjødsel og øker det organiske innholdet i jorda. Utslippene reduseres 
ytterligere ved at Greve Biogass stiller krav om tildekking av biorestlagrene. Det meste 
av bioresten spres miljøvennlig ved stripespredning og tilførselsslanger. Entreprenører har 
skaffet seg slikt spredeutstyr og de sprer også husdyrgjødsel med dette miljøvennlige spre-
deutstyret som reduserer utslipp av klimagasser til luft og reduserer jordpakking og dermed 
lystgasstap. Arealet med RMP-tilskudd til miljøvennlig spredning har økt betydelig i flere 
år og er nå 50.000 dekar. Greve Biogass jobber med å redusere plastinnblandingen i biore-
sten. Det er et problem som må løses!

Tilskudd til drenering
Drenering er et godt klimatiltak gjennom reduserte utslipp av lystgass og høyere og mer 
årsikre avlinger som gir mindre klimautslipp per produsert enhet. I 2020 ble det innvilget 
87 søknader.  Til grunn for søknadene lå et areal på 11 551 daa. Dette utgjør 2,88 % av det 
totale jordbruksarealet i Vestfold. Totalt ble det innvilget 7 833 910 kr i dreneringstilskudd. 
Tilgangen på søknader begrenset hvor mye som ble innvilget. 28 % av søkerne i Vestfold 
leietakere, og 11 % av arealet det blei innvilget dreneringstilskudd til, var leid areal.

Skogbruk

Avvirkningen har stabilisert seg på et høyt nivå til tross for en komplisert avsetningssitua-
sjon. Tømmermarkedet i 2020 ble sterkt preget av koronautbruddet der sagtømmerindustri-
en hadde stor etterspørsel etter tømmer, mens massevirkeindustrien opplevde det motsatte. 

Etterspørselen etter materialer til restaurering og oppussing ble stor da Norge «stengte ned» 
i mars og mange fikk god tid. Skranken for å kunne levere nok tømmer til sagbruksindus-
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trien ble hvordan også få levert massvirke. Som følge av betydelige skader på skogen i form 
av tørke og billeangrep nedover i Europa, var utbudet av tømmer til massevirkeindustrien 
betydelig større enn etterspørselen etter denne industriens produkter. Dette påvirket skogei-
ernes muligheter for å kunne inngå tømmerkontrakter med skogsamvirket.

I neste omgang fikk skogsentreprenørene lite å gjøre. Dette resulterte i at det ble etablert en 
tilskuddsordning der dyre tømmerdrifter (lang driftsvei eller bratt terreng) ble premiert for 
å opprette sysselsettingen i bransjen. I vårt område kan spesielt nevnes at ordningen kom 
til anvendelse for hogst av granskog ute på øyene i skjærgården (ca. 6.000 m3). Mot slut-
ten av 2020 bedret avsetningssituasjonen seg for skogeierne ved at sagbrukene endret på 
sorteringsreglene slik at massevirkeandelen ble lavere. 

Koronaepidemien 2020 sørget også for problemer med å få satt ut skogplantene på våren. 
Skogsamvirket bruker i stor grad utenlandsk arbeidskraft til formålet. For å unngå at ferdig 
produserte planter måtte bli kastet, ble det også på dette området etablert en tilskuddsord-
ning. 

2020 ble et spesielt år for skogsamvirket, men også for den offentlige forvaltning. Det opp-
leves godt å kunne se at kommunene, Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet stiller opp 
for skogbruksnæringa når en epidemi slår til. 

Skoghygiene:
Skogen sliter fortsatt med etterdønninger etter tørkesommeren 2018. Også i 2020 har en-
kelte skogeiere måttet foreta større hogster en planlagt som følge av billeangrep. Statsfor-
valteren (tidl. Fylkesmannen) kommer til å følge nøye med på skogskadeutviklingen, og 
samarbeider med NIBIO om en løpende overvåking av skogen for å tidlig å kunne melde 
om mulige skadegjørere. 

Erfaringer fra 2018 har minnet oss om at vi i større grad må foreta treslagsvalg, når vi eta-
blerer ny skog, som gir oss en mer robust fremtidsskog. 

Ungskogpleie:
I våre områder var 2020 et fantastisk år for å kunne drive ungskogpleie. Lite eller ingen snø 
bidro til en lang ungskogpleiesesong. Dette resulterte også i rekordhøy ungskogpleieakti-
vitet. Det ble utført ungskogpleie på ca. 19.500 daa i kommunene Holmestrand, Horten, 
Tønsberg, Ferder, Sandefjord og Larvik. Det er en økning på ca. 6.500 daa. For en optimal 
skogproduksjon burde dette arealet vært nærmere 30.000 daa. Statsforvalteren (tidl. Fyl-
kesmannen) vil framover forsøke å bevisstgjøre skogeierne om forvalterrollen og ansvaret 
for å bygge opp nye skogressurser. Utfordringen er en fragmentert eiendomsstruktur der 
skogarealet i disse kommunene eies av over 3000 skogeiere.   
 

Arealforvaltning

I alt 200 daa ble omdisponert i 2019. Av dette var 101 daa dyrka og 99 daa dyrkbar mark. 
Omdisponeringen til boliger og andre bygg er på nivå med tidligere år etter å ha vært svært 
stort i 2018. Da var omdisponeringen 745 dekar. Stortinget har vedtatt at den årlige omdis-



50

Nedbygging av dyrka og dyrkbar jord i Vestfold

poneringen av dyrket mark gradvis skal ned til under 4000 daa pr år i 2020. Det forutsetter 
et fortsatt sterkt jordvern i samsvar med Fylkeskommunens Regional plan for bærekraftig 
areal politikk (RPBA). Kommunepolitikernes holdninger er avgjørende for å nå målet. 

 Figuren nedenfor viser nedbygging av dyrka og dyrkbar jord fra 1991 til 2019.
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Samvirkeorganisasjonene:

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

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

FELLESKJØPET AGRI BA (VESTFOLD)

Tønsberg
Besøksadresse: Avd Barkåker, Wirgenesvei 6, 3157 Barkåker 

Larvik
Besøksadresse: Løkka 8, 3263 Larvik

Telefon:  72505050
Epost:   firmapost@felleskjopet.no
    www.felleskjopet.no  
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Jordvern Vestfold

Jordvern Vestfold (JV) er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon.  JV vil gjennom 
handling og målrettet informasjonsarbeid mot media, politikere og opinionen søke å samle 
bred forståelse og støtte for nødvendigheten av et sterkt jordvern i Vestfold.  I dette arbeidet 
er det viktig å understreke jordvernets betydning som en bred samfunnssak. JV krever at 
utbygging skal skje på andre arealer enn matjord.

Årsmøtet som skulle vært avholdt i mars ble utsatt til 30. september. Da var det mulig å 
avholde fysisk årsmøte i Skjeestua i Stokke. Vi startet med faginnslaget «Jordflytting? En 
ærlig erfaringsutveksling» som også ble streamet til deltakere som fulgte med digitalt. Vi 
hadde med oss gode innledere i Hege Ulfeng fra Nibio, Karl-Otto Mauland fra Vestfold og 
Telemark Fylkeskommune og matjordplan-konsulent Håkon Fæste.

Styret består i 2020/21 av Hans Huseby (leder, Sandefjord), Arne Nøkland (nestleder, 
Våle), Solveig Haugan Jonsen (Vivestad), Magnus Rød (Andebu og VTBU), Rolf R. Tved-
ten (Tjølling), (Heidi Engeset, 1.vara, Horten) og Trond Kristian Bettum (2. vara, Stokke). 
Vestfold Bondelag v/ Amund Kind er kasserer/sekretær.

Det har vært arrangert 6 styremøter. I tillegg har arbeidsutvalget (leder, nestleder og sekre-
tær) hatt flere møter mellom styremøtene for å følge opp uttalelser og styrets arbeid.

21. januar arrangerte vi åpent jordvernmøte «Moderne arealpolitikk=>jordvern og bedre 
kommuneøkonomi» sammen med Fylkesmannen i Vestfold og Telemark i gymsalen på 
Gjennestad vgs. Blant de 120 som deltok var det mange lokal- og fylkespolitikere, areal-
planleggere utbyggere. De var nok særlig spente på å høre den anerkjente arkitekten Ale-
xandria Algard, snakke om hvordan moderne arealpolitikk som skaper attraktive byer også 
sparer matjord og kommuneøkonomien! Men de fikk også gode innlegg fra ny fylkesord-
fører Terje Riis Johansen, ordførerne Bjørn Ole Gleditsch fra Sandefjord og Are Karlsen 
fra Horten, en innføring i Fylkesmannens rolle og innsigelser knyttet til jordvern, samt en 
kortfilm om historisk sentrumsutvikling i noen byer og tettsteder i Vestfold.

ASKO OSLOFJORD AS ble tildelt Årets Jordvernpris 2020 for deres anlegg som er under 
oppføring i Sande og bevisste valg av tomt som ligger på fjellgrunn.

Det ble brukt en del ressurser på å planlegge høstmøtet «Drukner jordvernet i FNs gode 
bærekraftmål?», sammen med Vestfold og Telemark Fylkeskommune, men dette ble utsatt 
til 20. januar 2021.

X. Melding fra samarbeidende 
organisasjoner

VESTFOLD
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Jordvern Vestfold har bidratt i stor grad til å utvikle samarbeidet med de andre regionale 
jordvernforeningene og -alliansene. Jordvern Norge ble stiftet i februar og Hans Huseby er 
kasserer i interimstyret. I tillegg er Amund Kind sekretær på vegne av Norges Bondelag. 
Det første ordinære årsmøtet ble avholdt digitalt i november.

Vi har sendt høringsuttalelser til kommuneplaner og noen prinsipielle reguleringsplaner og 
særlig fulgt opp utbyggingen av Torp Øst. 

Nettsiden www.jordvern.no, samt vår regionale underside og Facebook-side forsøker vi å 
holde mest mulig oppdatert. 

Takk til alle jordvern-engasjerte bondelagsmedlemmer og til Vestfold Bondelag for kas-
serer- og sekretariatsbistand!

Vestfold og Telemark Bygdeungdomslag

12. september 2020 ble Vestfold og Telemark Bygdeungdomslag slått sammen til et fylkes-
lag. Under følger litt info om styrearbeidet i det nye sammenslåtte fylkeslaget.

Styret i Vestfold og Telemark BU har i perioden 2020/21 bestått av: 
Leder Magnus Rød
Organisatorisk nestleder     Siri-Christine Dokka Gåsholt 
Bygdepolitisk nestleder      Eirin Annett Helsengreen 

Øvrige styremedlemmer er Anette Dølen (Lagsutviklingsleder), Jenny Gjelstad (Økonomi-
leder), Mia Skaret (Kulturleder), Martin Haugerud (Tevlingsleder), Susanne Røed Grom-
stad (Infoleder), Lene Kjellemo (Redaktør) og Kristian Bettum (Materialforvalter). Vara-
medlemmer har vært: Johanne Elida Kalager, Susanne Valen og Gunhild Teigland Kleivi. 
Bondelagets representant er Thorleif Müller og Bygdekvinnelagets representant er Linda 
Merethe Gusland.
 
Styrerepresentant i Vestfold Bondelag har vært Magnus Rød
Styrerepresentant i Vestfold Bygdekvinnelag har vært Martin Haugerud
 
Per 31.12.2020 hadde VTBU 577 medlemmer.  
Styret i Vestfold og Telemark BU har siden sammenslåingen i september hatt 5 styremøter i 
løpet av styreåret. Møtene har foregått på Grønt Fagsenter eller digitalt. 
 
VTBU disponerer kontor, hylleplass og kopimaskin på Vestfold Bondelags kontorer på 
Gjennestadtunet.
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4H Vestfold 
 

I 4H Vestfold har vi i 2020 hatt 20 klubber og ca 530 medlemmer under 
26 år i tillegg har vi ca 70 voksne klubbrådgivere. 4H-kontoret har i 
2020 bestått av Anita Opsahl Nilsen som organisasjonsrådgiver, og Emma Bodman som 
regionkoordinator (kontor i Oslo)

4H Vestfold sitt fylkesstyre i 2020 har bestått av:
Leder Mariann Hegg 
Nestleder  Kim Remi Opsahl Nilsen  
Styremedlem  Vegard Thun-Pedersen, Helene Kjær, Rolf Espen Dahl
Vararepresentant  Madelen Bergstrøm, Ingrid Braaten og Anders Sted-
ding-Kristiansen
VIGGAs representant Mathilde Dahl Aske 
Ordfører i Årsmøte Jill Eirin Undem

2020 var som for alle andre et merkelig år for oss i 4H Vestfold også. Heldigvis fikk vi ar-
rangert Nyttårsball på grendehuset Sagatun i Vivestad, Styrevervskurs for styremedlemmer 
og Inspirasjonssamling for klubbrådgivere før lockdown i mars. Fylkesårsmøte ble digitalt 
på Teams i slutten av mars. Det var ikke lett å se at nattvolleyballen og at alle sommerens 
leire ble avlyst. Sammen med 4H Buskerud, 4H Østfold og 4H Telemark sendte vi ut Leir i 
konvolutt til alle våre medlemmer. I konvolutten var det et oppgavehefte med oppgaver som 
man også holder på med på leir, buksemerke, festivalarmbånd og postkort. 

Høsten er høstfest tid i klubbene, og dette var året klubbene måtte tenke nytt og alternativt. 
Klubbene klarte å gjennomføre Høstfestene og medlemmene fikk en fin avslutning på 4H 
året. I november klarte vi å arrangere en høytidelig plakettfest hvor 21 4H-ere mottok 4H 
plaketten på Thon Hotel Horten.

Året har vært fylt med digitale møter. Vi har hatt 2 digitale klubbrådgiverkvelder, Fylkes-
styremøter og Trivselsagentsamlinger på Teams og noen av klubbene har hatt årsmøter og 
styremøter digitalt. Selv med Korona har vi klart å tilby de eldste medlemmene motorsag-
kurs og båtførerprøvenkurs.

I Storås er vi så heldige å ha 4H-hytta den blir vanligvis brukt både av 4H-klubber og pri-
vatpersoner til møter, høstfest, jubileer og andre sosiale arrangement. Vi ønsker at den flotte 
hytta vår skal bli brukt så mye som mulig til møter og aktiviteter. 

Nordgardsetra 4H-Seter kan tross korona se tilbake på en flott sesong. Seteropphold for hele 
familien ble et fint tilbud siden vi måtte feriere i Norge. Nordgardsetra 4H-seter er en fin 
turistattraksjon for 4H. Budeiene og miljøet på setra er unikt og vi er svært glade for den 
dugnadsinnsatsen som legges ned på setra.

4H Vestfold er en del av kretsen Øst – Sør. Bestående av 4H Akershus og Oslo, 4H Østfold, 
4H Agder, 4H Telemark og 4H Buskerud.  Det er fortsatt fylkesfinansierte stillinger i de 
6 «fylkene». Fylkesstyrene har fått flere oppgaver knyttet til den daglige driften av 4H-
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arbeidet i fylket og flere frivillige må til hvis vi skal opprettholde aktiviteten på dagens nivå. 
Hele organisasjonen 4H har gjennomgått store endringer siden den store omorganiseringa 
i 2016, men vi i 4H Vestfold skal fortsatt jobbe for et aktivt og godt 4H-tilbud til barn og 
ungdom der de bor i hele fylket. 

Følg oss på: www.4h.no/vestfold  
http://www.facebook.com/4HVestfold

Norsk Landbruksrådgiving Viken

Norsk Landbruksrådgiving Viken (NLR Viken), 
https://viken.nlr.no/, er en rådgivingsenhet med 26 ansatte som har kontorer på Grønt Fag-
senter Gjennestad (hovedkontor, 3160 Stokke), Foss gård (3403 Lier), samt på Særheim 
(4353 Klepp st.), Langedalen 118 (5212 Søfteland) og Mære Landbruksskole (7710 Spar-
bu). 

NLR Viken utfører rådgiving og forsøk innenfor de kulturer vi arbeider med, både konven-
sjonell og økologisk, på friland og i veksthus hvor vi er landsdekkende. Våre rådgivere har 
spisskompetanse som står til disposisjon for våre medlemmer innen korn, frø, proteinvek-
ster, potet, grovfôr, grønnsaker, frukt, bær og blomster – på friland og i veksthus. Ut over 
dette tilbyr vi en godt utprøvd tjeneste innenfor HMS til landbruket.  

NLR Viken er engasjert i og leder prosjektet «NLR Innovasjon Osloregion». Initiativet 
til prosjektet kom fra Vestfold fylkeskommune, og er finansiert av Vestfold og Telemark 
fylkeskommune og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Kompetansemegler Anne Kari 
Heen er ansatt i NLR Viken og koordinerer prosjektet. 
Kompetansemegling fungerer ved at bonden fremmer et behov for forskning, og at dette 
behovet kobles til rett forskningsmiljø, slik at det kan utvikles gode og nye innovasjons-
prosjekt i regionen. Prosjektene skal gjennomføres hos og for bonden, og være nyttige for 
bonden som deltar i ordningen. Kompetansemegleren skal være et godt bindeledd mellom 
bonde og forskningsmiljø. Det er viktig at det er bonden selv som fremmer problemstillin-
gen og behovet, slik at forskningen og utviklingen får en god forankring i næringen.
NLR Viken jobber sammen med hele NLR i prosjektet «Klimasmart Landbruk». Formålet 
med prosjektet er å utvikle systemer for dokumentasjon og beregning av hver enkelt gårds 
klimaavtrykk. Ettersom en stor andel av næringens utslipp skjer på gårdsnivå er det viktig 
med fokus på dette. 
I 2020 har vi startet med «Mentorordning». Det viktigste med mentorordningen er at unge 
og nye bønder kommer inn i landbruket på en god måte, at de får et nettverk og tilgang på 
nødvendig kompetanse. Er du interessert å være med ved neste oppstart, ta kontakt med oss. 
Det har vært stor oppslutning om ordningen, som fortsetter med mange par i 2021.  
NLR Viken er knyttet til sentralenheten Norsk Landbruksrådgiving (NLR S), som er en 
interesse- og serviceorganisasjon for rådgivingsenhetene i Norge. NLR Viken utvikler og 
etterprøver kunnskap gjennom lokale forsøk, og formidler dette til våre medlemmer gjen-
nom rådgiving og ulike publikasjoner. 

NLR Viken gjennomfører hvert år over 100 ulike feltforsøk innen jord- og hagebruksvekster. 
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NLR Viken har utstrakt prosjektsamarbeid med markedsaktører, offentlige myndigheter, 
forskningsinstitusjoner, rådgivingsenheter, private selskaper og organisasjoner innen land-
bruket. Foruten stor rådgivingsaktivitet og intensivrådgiving utarbeider vi gjødslingsplaner 
og andre tjenester for medlemmene og eksterne oppdragsgivere, samt arrangerer ulike kurs 
i tillegg til fagmøter, gartneri- og markvandringer. Produktutvikling er også et sentralt ar-
beidsfelt i NLR Viken. 

Sammen med 3 andre NLR-regioner på Østlandet gir NLR Viken ut medlemsbladet «Grønt 
i fokus», i tillegg til at NLR Viken gir ut en rekke nyhetsbulletinger innen de ulike kultu-
rene, kalt «Nytt om». 

NLR Viken hadde ved utgangen av 2020 985 ordinære medlemmer, i tillegg til flere ge-
nerasjonsmedlemmer og støttemedlemmer. Vi opplever stor interesse for vår virksomhet.  

NLR HMS er landbrukets sin egen forebyggende HMS-tjeneste. Målet er bedre arbeids-
miljø, færre ulykker og yrkeslidelser i landbruket. Ved kjøp av HMS-avtale i NLR får du 
tilbud om bedriftshelsetjeneste, personlig rådgiving og oppfølging av HMS på gården. All 
rådgiving er tilpasset gårdbrukere og ansatte på gårdsbruk, basert på landbruksfaglig og me-
disinsk kompetanse. I samarbeid med Bedriftshelsen AS og Stamina (Buskerud) tilbyr NLR 
Viken bedriftshelsetjeneste i Vestfold og deler av Buskerud. Vi tilbyr også krisehåndtering 
og fagkurs. De som kjøper HMS-avtale får ekstra rabatt på landbruksforsikringspremien og 
hjelp til å oppfylle lovpålagte krav. 

Tema for gårdsbesøkene er sikker jobb analyse, risikovurdering og psykisk helse. Arbeids-
miljøloven setter krav til alle som driver næringsvirksomhet om opplæring i HMS. NLR 
HMS har utviklet et grunnleggende kurs i praktisk HMS-arbeid. Målet er å gjøre HMS 
enkelt, praktisk og nyttig for deltakeren. Det bygger på myndighetens og KSL’s krav. 

Styret i NLR Viken har i 2020 bestått av:
 Paul Edvard Vittersø Styreleder (repr. korn, jordbr.)
 Magne H. Bergerud Nestleder (repr. veksthus)
 Ragnhild Nærstad Styremedlem (repr. grønnsaker)
 May Lisbeth Justad Styremedlem (repr. frukt og bær)
 Torgeir Tajet Styremedlem (ansattes repr.)
 Lars Halvard Wetterstad Møtende varamedlem (repr. korn, jordbr.)
 Kari Mette Holm / 
 Ingunn H Sømme Kons repr for Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
 Otto Galleberg Kons repr for Statsforvalteren i Oslo og Viken

NLR Viken har pr. januar 2021 26 ansatte, hvorav 15 har tilhold på Grønt Fagsenter i Stok-
ke. Oversikt over disse finnes på www.grontfagsenter.no under «Oss på Grønt Fagsenter»
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Norsk Landbruksrådgiving Østafjells              

NLR Østafjells hadde ved utgangen av 2020 1 247 medlemmer i Vestfold og Telemark og 
Viken vest for Oslo.

Basis i virksomheten er forsøksarbeid og planterådgiving innenfor korn, grovfôr, frukt og 
bær. Det gis rådgiving i både konvensjonelle og økologiske dyrkingsmetoder. I samarbeid 
med NLR Viken gis det også tilbud om bedriftshelsetjeneste og rådgiving i bær- potet- og 
frødyrking.

NLR Østafjells gir også tilbud på andre områder som kunden må betale for. Slike tjenester 
og tilbud er funksjonstesting av åker- og tåkesprøyter, økonomisk, byggteknisk og annen 
konsulentpreget rådgiving. Se mer om tilbud og priser, ansatte og arrangementer på www.
nlrø.no.

Organisasjonen har 16 ansatte fordelt på sju ulike kontorsteder; Rauland, Gvarv, Skien, 
Stokke, Rollag, Modum, og Gol. Styret i NLR Østafjells har i 2020 bestått av Knut Olav 
Skrindo (leder, fra Ål), Vidar Valen (nestleder, fra Midt Telemark), Astrid Staurheim (Midt 
Telemark) Gunnar Maugerud (Flesberg)  Lars Fullu ( Nore og Uvdal) og Per-Ivar Haneda-
len (ansattes representant).

Kontoret ved Grønt Fagsenter i Vestfold holder til i 2. etasje i hus 85. I 2020 var Gjenne-
stadkontoret bemannet med:
- Hege Sundet, Økologisk landbruk
- Svein Ivar Ånestad, bygningsplanlegger
- Arne Nøkland, økonomirådgiver
 

Vestfold Landbrukstjenester SA

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

Våre landbruksvikarer rykker ut ved akutt behov for avløsing ved sykdom, ulykker og 
dødsfall. Vi har i 2020 6 faste landbruksvikarer. Til sammen 5,8 årsverk. Vi opplever økning 
i forespørsler etter landbruksvikarer og avløsere. Vi har dekket etterspørselen når bønder 
har vært syke, og har heldigvis mange flinke avløsere som stiller opp dersom det er behov 
og landbruksvikaren ikke er tilgjengelig.

Ved utgangen av 2020 har vi 2 lærlinger. En i gartner og en i landbruksfag. 5 har tatt fagbrev 
og 1 har fått kompetansebevis i løpet av 2020.
Vi er med i et prøveprosjekt for et utdanningsløp til fagbrev i landbruk- og gartnerfag med 
2 år i skole og 2 år i bedrift. Prøveprosjektet evalueres løpende og det forventes en konklu-
sjon våren 2021.
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Gartnerfaget er allerede blitt et utdanningsløp med fagbrev. De første gartnerelevene skal 
ut i lære sommeren 2021.

Omsetningen i 2020 har vært på 41,5 mill. 
Ca 74 årsverk er utført av 384 ansatte.
Antall andelseiere/medlemmer i 2019 er 204.

Administrasjonen utgjør 2,4 stillinger.
Runar Wold Daglig leder
Håkon Green Leikaas  Regnskap og lønnsansvarlig
Birgitte Kristiansen Administrasjonssekretær 

Styret har i 2019 bestått av:
Jon Herman Wold-Hansen leder
Bjørnar Langklep, Undrumsdal nestleder
Kari Lise Joarsdotter Breivik styremedlem
Anne-Helene Sommerstad Bruserud styremedlem
Gro Anita Rød 1. vara
Arnfinn Strand ansattes representant
Anine Horntvedt Eliassen 2. vara
Andreas Kvalevåg, Kvelde 3. vara


