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   Oslo Akershus 
Bonde- og Småbrukarlag

Årsmelding 2020

 



    Olaf Godli takkes for fantastisk innsats under landsmøte i november av leder Kjersti Hoff. 

       Program Teams årsmøte.
 Tirsdag 9. Mars kl. 19 

               

Kl.19.00 – 19.15         Åpning og registrering.

Kl.19.15 – 20.15           Årsmøtesaker.
- Godkjenning av innkalling og saksliste.
- Valg av møteleder og møte referent.
- Valg av to til å skrive under referat.
- Årsmelding 2020
- Regnskap 2020
- Arbeidsplan og budsjett 2021/2022
- Innkomne forslag.

Valg.  

KL.20.15 – 20.20        Pause.

Kl. 20.15 – 21.05        Hvordan skal han/vi få bedre gjennomslag for NBS sin 
         politikk?
         V/ Ny generalsekretær Anders Nordstad.

Kl.21.05 – 21.35 Ny Forsikringsavtale Gjensidige.
V/ Ny generalsekretær Anders Nordstad.

     
Her kan der komme noen endringer i tidsoppsettet. 

Møteslutt.

 



Lederen har ordet.

Det rare året – 
Siste år ble rart og bedre ser det ikke ut til å bli. Viruset har satt stopp og bom for så mye – 
også for oss i Norsk Bonde og Småbrukerlag. Vi har avholdt landsmøte pr nett, vi har avholdt 
styremøter pr nett, vi har jobbet politisk, men kun pr nett. Året har på alle måter vært helt «mot 
normalt» Et virus er ganske lite, men gir store konsekvenser. Det må vi leve med og godta. Det 
har ikke vært messer eller ku slipp på Kongsgården i år, så vi har havnet litt i skyggenes dal. 
Men en ting har dette viruset vist oss – nasjonal matsikkerhet er viktig, vi må sørge for oss selv.
På den måten ble korona ikke bare en pest, men også en vekker. Det er ingen tvil – vi trenger 
landbruk og liv i bygdene, vi trenger bønder og småbrukere – Norge trenger landbruk. 
Lokalt i Akershus og Oslo, har også «Statsforvalteren» vært på nett, vi har deltatt og fremmet 
vårt syn. Men på tross av virus og all verdens digitale plattformer har livet på brukene gått sin 
gang. Det lages og selges gode varer. REKO står sterkt, lokal mat laget på lokale resurser og 
verdier er inn, folk handler og setter pris på at vi har et landbruk også i vår del av landet. Fler 
og fler ser at landbruk og matproduksjon er viktig, at bønder og småbrukere er viktig. Derfor 
tror vi i laget at NBS er viktig. Det er viktig med en klar og tydelig stemme i 
landbrukspolitikken. En stemme som snakker om lokalmat, kvalitetsmat og mat laget på 
naturlige ressurser nær kjøkkenbordet til folk. Siste Jordbruksforhandlinger ble en 
minimumsversjon, landbruket fikk lite. Kostnader og tap i forbindelse med Korona-viruset er 
ikke kompensert i særlig grad. I kommende forhandlinger må NBS kreve et skikkelig løft for 
næringen og gode ordninger som kompenserer for viruset.  Det er et krav, et krav Fylkeslaget 
ikke vil fire på. 
Hva 2021 bringer, vet vi ikke, bortsett ifra at laget og styret vil sloss for et landbruk også i vår 
region. Jeg vil få takke alle som har hatt verv, alle som har deltatt i laget siste periode. Takk til 
de som blir med videre, vi trenger dere alle. 2021 blir også et rart år, vi får håpe det tross alt 
blir mulig å kjempe for det vi tror på, landbruk og matproduksjon i hele, herlige Norge. 

Leder Marius R. Andresen



LOKALLAG I OSLO AKERSHUS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG

Adresseliste pr. 1. mars 2021

LOKALLAG Leder/kontaktperson Adresse Telefon

Asker & Bærum BS Ketil Jørstad 
ketil.jorstad@gmail.com

Niskinnveien 47,
3538 Sollihøgda

970 27 933 

Eidsvoll BS              
Kontaktperson.

Magne Stenersen
magne.stenersen@gmail.com

Sandergutua 54,
2089 Eidsvoll

900 74 110 

Nedre Romerike BS Vakant

Feiring BS Vakant

Hurdal BS  Arnt Olaf Rønning
wironning@gmail.com

Garsjøvegen 20
2090 Hurdal

911 57 741 

Nes & Sørum BS Trude Thorkildsen Rokavam
ttrokvam@online.no

SVELLE, 
TORSTUVEGEN 124, 
2150 Årnes 

988 62 632

Sørkedalen BS Lillann Elisabeth Berger    
lil-e-be@online.no

Ospeskogveien 4.
0758 Oslo

915 73 702

FYLKESLAGET SINE  HJEMMESIDER
Disse kan dere finne på adresse:      http://www.smabrukarlaget.no     

der velger du fylkeslag “Akershus og Oslo“ i nedtreksgardinen. Her prøver vi å legge ut 
meldinger, referater, viktig informasjon, pressemeldinger, åpne brev og høringsnotater. 
Årsmelding, regnskap og budsjett for hvert år blir også lagt ut her, slik at medlemmene kan lese
det der, eller laste det ned til sin egen pc. Den som ikke har tilgang til internett, kan kontakte 
fylkessekretæren og be om å få årsmelding med regnskap og budsjett  tilsendt i posten.  Her vil 
man også finne informasjon om og fra lokalaga som vil ha ut innformasjon. Så har du noe du 
vil vi skal publisere så sender du det som epost til fylkessekretærens e-post adresse. 
osloakershus@smabrukarlaget.no . Dere finner oss også på facebook hvor vi er mest aktive.
https://www.facebook.com/groups/440323026042733/ 

Fylkeslagets adresse:  
Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag

Co. fylkessekretær Svein Kåre Eggebø, Tlfnr. 94 80 75 35
E-post: osloakershus@smabrukarlaget.no

Spektrumveien 3, 0666 OSLO 

Medlemstall desember 2019 var 212stk. 2020var vi  216 stk.

https://www.facebook.com/groups/440323026042733/
mailto:osloakershus@smabrukarlaget.no
http://www.smabrukarlaget.no/
mailto:ttrokvam@online.no
mailto:wroenning@gmail.com


STYRET I  OSLO AKERSHUS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG 2019/2020

Leder Marius  Røer Andresen Eidsvoll BS

Styremedlem - Nestleder Gudbrand Bræk Eidsvoll BS

Styremedlem - Studieleder Jo Arne Ødegård Asker & Bærum BS

Styremedlem - Kasserer Tore Berger  Sørkedalen BS

Styremedlem Magne Stenersen Eidsvoll BS

1. vara Ketil Jørstad Asker & Bærum BS

2. vara Unni Brattås Andresen Eidsvoll BS

3. vara        Mina Lisa Schou Eidsvoll BS

Regnskapsfører Axel Horn. 
Revisorer: Valgkomite: 
Kjell Burås, Hurdal BS Leder. Ketil Meldvoll
Thorolf Holter, Hurdal BS           

Ketil og Kjell koste seg med kjempe fin servering under fylkesårsmøte.



AKTIVITETER OSLO AKERSHUS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG FOR
PERIODEN APRIL 2020 - MARS 2021

               Referat fylkesårsmøte.    
Tirsdag 10. Mars kl. 19 

På grunn av sjukdom var ikke Rusta Vel sine lokaler ferdige.  

 Så vi måtte endre møte sted: Fra Rustad Vels lokaler, Rustadvegen 45.
Til Sandnesseter Grendehus, Engavegen 6, 2032 Maura. 

Program:

Kl.19.00 – 19.15         Åpning og registrering.
Desse møtte: 
Gudbrand Bræk, EBS og OABS.
Randi Bræk gjest.
Ketil Melvold HBS og Æresmedlem
Arnt Rønning, HBS
Kjell Buraas, HBS
Øyvind Grønlie EBS og foredragsholder.
Marius Røer Andresen, EBS og OABS
Tore Berger SBS og OABS
Dagny Berger, SBS
Jorunn Sandbraathen SBS og Æresmedlem
Arve Sandbraathen gjest.
Mona Steen, HBS
Roar Johansen, HBS
Ketil Jørstad, A&BBS og vara OABS
Magne Stenersen, EBS og OABS
Jo Arne Ødegaard A&BBS og OABS
Svein Kåre Eggebø SBS og fylkessekretær

Kl.19.15 – 20.00         Bærekraftig lokal matproduksjon.
         V/Grunder Øyvind Grønlie.

Han kommer fra Halden men bor på Eidsvoll. Lite bruk 5 mål sluttet med 
jordbearbeiding og solgte jordfreseren. Han dyrker poteter har 12 høner og stall til 



7 Boergeiter. (kjøttgeit fra sør afrika) opptatt av å dyrke i takt med naturen og 
økologisk så langt det lar seg gjøre. Liker å eksperimentere.
Sustainable Sanitation  Et prosjekt som gikk på å få til bedre hygiene i Uganda 
hvor de  utviklet toalett som skiller urin og bæsj. Var ikke like enkelt på grunn av 
tabu m.m. Men prøvde å nytte urin og  avføring til gjødsel til matproduksjon med å 
ha de først i karantene før det ble nyttet til gjødsling av mais m.m.

 Matdugnaden.  Deltar der med å komme frem til felles forståelse fra bonde til 
foredling og salgskanaler. Ble opprettet for å være en tilpasnings mal til Eat 
prosjektet til Gunhild hvor vi skal gå fra å spise 500 g rødt kjøtt i uka ned til 
15 g etter mal fra Eat prosjektet. Samarbeider der med fag-lagene for å tilpasse Eat 
prosjektet til Norske forhold. Dro frem positiv omtale av vår leder Kjersti Hoff som
deltar der for NBS.  

Ellers viste han ifra småbruket sitt hvor han dyrket poteter og mye annet uten å 
grave i jorda. Hasselnøtter diverse grønsaker og ikke minst grønn asparges som er 
lett å dyrke her på en liten grønnsaks seng. Han var opptatt av å få til et 
«donkeprosjekt» hvor det offentlige brukte mere lokalt produsert mat i kommunen. 
Og med det fikk opp interessen blant folk flest til å kjøpe lokalprodusert. Videre 
viste han oss en potet på over 700 g. produsert uten å grave. Så Marius måtte 
fortelle at blant bønder het at det var de dårligste bøndene som fikk de største 
potetene. 



Kl.20.00 – 20.30         Forsikringsavtalen og utfordringer fremover.
         V/Ass.generalsekretær John Petter Løvstad

Da John Petter hadde vært en tur i nord Italia, og ventet på 
svar på om han var corona smittet så måtte han melde forfall.
Så i stedet tok Marius i lag med fylkessekretæren en 
gjennomgang av forsikringsavtalen.

Kl.20.30 – 21.00 Kaffepause. Litt forsinka ble det gulrotkake og nystekt 
    dansk kringle og kaffe. 

Kl.21.00 – 22.00 Årsmøtesaker.
- Godkjenning av innkalling og saksliste.                          

Ble godkjent.
- Valg av møteleder ble
     Marius og møtereferent Svein Kåre. 
- Valg av to til å skrive under referat.                              

Kjell Buraas og Ketil Melvold.
- Årsmelding 2019                                                                 

Ble gjennomgått av Marius og godkjent. 
- Regnskap 2019                                                                

Ble gjennomgått av Marius og ble godkjent med noen få 
oppklarende bemerkninger, som at vi gikk på et 
underskudd på 10569,- kr.

- Arbeidsplan og budsjett 2020/2021                                
Det ble ikke laget en arbeidsplan, så styret fortsetter etter
gammel mal. Men må få flere medlemmer og aktivitet i 
alle lokallagene. Budsjettet ble godkjent med rettelse av 
støtte til fylkessekretæren som er 35 000 ikke 30 000 som 
stod i budsjettet. Og da blir overskuddet til neste år 
6600,- kr. 

- Innkomne forslag. Der var ikke kommet noen forslag til 
styret.

- Valg. Ble foretatt av Ketil Melvold 



Leder i valgkommiteen har vært Ketil Melvold
Han var eneste som ble innvalgt på årsmøte i 2019 og fikk lov å få med flere om 
det trengtes. Han har deltatt på ett styremøte og fått litt hjelp, men hovedsaklig stått
for det meste alene alle forslagene ble vedtatt.

Leder: Marius Andresen  EBS - 1 år valgt v /akklamasjon.

styremedlem: Magne Stenersen EBS  ikke på valg
 -    "  -        : Gudbran Bræk EBS     ikke på valg 

Styremedlem: Jo Arne Ødegaard, A&BBS  -    2 år - valgt v/akklamasjon
 -  "   -         : Tore Berger SBS, gjenvalg   -  2 år - valgt v/akklamasjon

Vara sitter 1 år :

1. Ketil Jørstad A&BBS Ny 2016 valgt
2. Therese Andersen EBS          Ny 2020 valgt
3. Mina Lise Schou EBS Ny 2020 valgt

Revisor:
1. Thorolf Holter  - ikke på valg - 1 år
2. Kjell Johan Buraas - valgt - 2 år

Ny valgnemd må foreslås av årsmøte og en velges for 3 år og en for 1 år. 
           Da Ketil har sittet ett år. Sitter han 2 år til.     
           Der kom ingen forslag og til slutt fikk styre fullmakt til å velge disse. 

                         Etter det takket Marius for tilliten og takket så Rustafruene for god servering
                         og gav hver av de en blomsterkvast. Og ønsket så alle vel hjem. 

Møte sluttet kl.22 

             Rett referat.

                Ketil Melvold                                                  Kjell Buraas



Bilde fra Sander Nordstuen Gård.

Sammendrag av året i Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag. 
Det spesielle Corvid 19 året ble helt annerledes enn hva vi hadde planlagt og ventet så 
Styremøtene har vært holdt hos fylkessekretær med maks 6 stk. unntak av flere, ett som 
ble holdt i Hurdal før fylkesårsmøte og de fleste ble avholdt som telefon møter. Det har 
vært avholdt 4 styremøter 6 telefonmøte og styret har behandlet 63 saker i meldingsåret.  
Det ble ikke arrangert kuslippet på Kongsgården dette året. Men vi feiret 
“Småbrukardagen” bursdagen vår 21. juni. NBS sin 107 årsdag ble feiret med 
Markvandring og kake og kaffe hos Tone og Magne på Sander Nordstuen Gård 
Eidsvoll.  Fylkesleder Marius og sek. har deltatt på representantskaps møter og div. 
Telefonmøter via Teams.  Fylkesleder og sek. har deltat hos Fylkesmannen i forbindelse 
med sammenslåing til Viken innen RMP. Vi har også deltatt på Teams møte med 
Innovasjon Norge. Det ble ikke noe av “Sundedagane” på Eidsvoll så Småbrukarmaken 
ble ikke arrangert dette året. Vi hadde 2 uttaler til landsmøte hvorav den ene om Jordvern
ble vedtatt og den andre om penger, ble avvist. Vi deltar også i Landbruksrådet Øst.
Marius sitter i RMP gruppa hos fylkesmannen og i en gruppe for vann og miljø ”Leira 
prosjektet”. Marius er fylkets  kontaktmann vedrørende Rovdyr.  Marius er jurymedlem 
for Bedriftsutviklingsprisen  2020  Oslo og  Akershus. Marius sitter også i styret til 
“Stiftelsen Smebøls Landbrukslegat”. Laget har en campingvogn som brukes til å 
aktivisere fylkeslaget og lokallagene, pluss den kan nyttes av medlemmene. Vi har levert
uttale til jordbruksforhandlingen til forhandlingsutvalget i NBS. Styret har bestemt å 
bruke avisa Bonde- og Småbruker og Internett som informasjonskanal for laget. 
Du finner oss også på Facbook.  https://www.facebook.com/groups/4403230260427 

https://www.facebook.com/groups/4403230260427


Bygdø Kongsgård fikk årets BU pris.

Bygdø Kongsgård er en økologisk gård som drives av Norsk Folkemuseum. Gården er i dag
Oslos største økologiske melkeprodusent, og tilbyr besøks tun, rideskole, ulike kurs, økologisk
matproduksjon, kafé og gartneri. Nå har de fått Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Oslo. 

Dyster Går, Ås fikk Bu prisen i Viken.

Dyster Gård fikk Bedriftsutviklingsprisen i Landbruket i Viken. Dette er en pris som synliggjør
bedrifter som viser at de klarer å utnytte landbrukets og gårdens totale ressurser på en in-

novativ, bærekraftig og lønnsom måte.BU-prisen er en stor og gledelig overraskelse som gjør
oss både ydmyke og svært motiverte, sier gårdeiere Johan Bjørneby og kona Tove.

                      



Hurdal BS produserte og solgte 300 julenek i 2020.

Også I år har Hurdal Bonde og Småbrukerlag hatt dugnad for å spe på kassabeholdningen for 
laget. Havre ble sådd tidlig i mai og pleiet vel gjennom sommeren..
I september ble åkern skået med Aktiv Selbinder og Gråtass med Håvard Hugen som 
maskinkjører. Solid dugnadinnsats fra laget under innhøstning, og nekene ble lagt på høytørka 
på låven til Håvard.
Når det nærmet seg advent var det ny dugnad med klargjøring og sløyfe-påsetting av nekene. 
Godt oppmøte av medlemmene med kaffe og sosial adferd - tross koronan.. ca 300 nek ble 
deretter solgt i nærmiljøet her i Hurdal – og vi gikk tomme for nek.

Bilder og tekst Ketil Melvold.

Studiearbeidet ved studieleder Jo Arne Ødegaard.
Det ble gjennomført 1 studiering, den sedvanlige om jordbruksforhandlingene. Men denne
gangen gjorde vi en vri på innspillene. I stedet for å svare slavisk på spørsmålene, som etter
hvert er blitt ganske "resirkulerte" i denne sammenhengen, lagde vi vår egen versjon hvor vi

skrev at hele tilskudd systemet for landbruket må gjøres om til forvaltertilskudd.          



Feiring av 107 årsdag for NBS  med markvandring.

Her fra feiringen på Sander Nordstuen Gård hvor vi tok hensyn til smittevern m.m. Her ser dere
vertskapet Tone som serverte kake og lapper, Magne står med ryggen til og forklarer.

Godtgjerdsler.                                                                                                             
Fylkessekretær, Svein Kåre Eggebø, blir lønnet med kr. 1200,- pr. mnd og får kr. 3000,- pr. 
mnd. til godtgjøring for kontorleie og dekking av internett oppkopling og printer/kopimaskin. 
Andre godtgjøringer:                                                                                                               
For fylkesleder gis en godtgjøringen på kr 5.000. OABS dekker reiseutgifter og km-godtgjøring
etter NBS sin sats for tillitsvalgte på kr 2.50 pr km. Telefonutgifter til leder dekkes etter 
regning. Tillitsvalgte og fylkessekretær får dekket kjøreutgifter etter regning. Diettgodtgjøring 
utbetales ikke. Revisorer får dekket porto. Regnskapet blir ført av Axel Horn i sammen med 
Ketil Jørstad.

Revisjon av regnskapet.



Oslo og Akershus Bonde- og Småbrukarlag
Regnskap 2020 og Budsjett 2021
Inntekter Budsjett 2020 Budsjett 2021
Medlemskontingenter
Tilskudd sekretær
Tilskudd fra Gjensidige
Div.inntekter (Smaken av Norge m.fl.) -825,-
Annonse støtte
Prosjektstøtte Samarbeidsrådet Øst (Akerhus B.lag) -850,-
Studieforbundet
Møtetilskudd
Salgsinntekter

Sum Inntekter

Utgifter Budsjett 2020 Budsjett 2021
Faste lønninger
Honorar leder
Arbeidsgiveravgift
Kontorleie
Kontorrekvisita/avis 644,- 100,-
Vedlikeholdsavtale regnskap
Telefon
Porto 500,- 180,- 500,-
Kjøp/Kostnader Campingvogn 500,- 500,-
Øreavrunding -2,- -2,-
Annonsering
Profilering 375,-
Møteutgifter
Godtgj. Regnskap 0,-
Landsmøteutgifter
Forsikringspremier 662,- 650,- 646,- 650,-
Støtte til NBS 0,-
Kontingent for æresmedlemmer
Diverse kostnader 202,-
Renteinntekter -11,- 0,- -35,-

Sum utgifter

Resultat -633,-

Balanse
Eiendeler 31/12-2020 Debet Kredit
Eidsvoll Bonde- og Småbrukarlag
Gjensidige Forsikring
Bankkonto 9365 16 20749 bedriftskonto
Bankkonto 9365 16 20757 skattetrekkskonto 843,-
Egenkapital og gjeld 31/12-2020
Egenkapital 
Skyldig forskuddstrekk (nov/des 2020) 432,-
Skyldig arbeidsgiveravgift (nov/des 2020) 338,-
Årets resultat 633,-

Sum

2 020 2 019 
-31 030,- -30 000,- -30 666,- -30 000,-
-35 000,- -35 000,- -30 000,- -35 000,-
-9 699,- -10 000,- -11 622,- -10 000,-

-2 000,- -2 211,- -2 000,-
-5 000,- -5 000,-

-1 600,- -1 500,- -1 500,- -1 500,-
-3 500,- -2 000,- -2 000,-
-2 000,-

-83 654,- -85 500,- -76 849,- -85 500,-

2 020 2 019 
14 400,- 14 400,- 14 400,- 14 400,-
5 000,- 5 000,- 5 000,- 5 000,-
1 934,- 2 030,- 2 030,- 2 030,-

36 000,- 37 400,- 36 000,- 42 000,-
1 000,- 1 000,-

2 500,-
4 337,- 4 500,- 4 520,- 4 500,-

1 572,-

2 250,- 3 000,- 3 563,- 3 000,-
2 000,- 2 000,-

7 400,- 3 000,- 1 811,- 3 000,-

4 855,- 2 000,- 6 808,- 2 000,-

5 000,-
2 850,- 1 900,- 2 865,- 1 900,-

1 020,- 2 586,- 1 020,-

83 021,- 78 900,- 87 418,- 83 500,-

-6 600,- 10 569,- -2 000,-

3 602,-
2 000,-

48 241,-

53 284,-

54 686,- 54 686,-






