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Lederen har ordet

2020 ble et merkelig år preget av utbruddet av Covid19. Det påvirket helt klart
hvordan vi jobbet i fylkeslaget. Mesteparten av møtevirksomhet ble overført til
digitale medier som Skype, Zoom og Teams og det er ikke umulig at den mest
brukte setning i Norge ble "kan dere høre meg". Det året som har vært ga oss
mange nye utfordringer som vi har vokst på og forandret synet vårt på det vi
mente var selvfølge. 
Et år som 2020 har også vist oss hvor sårbare vi er og at den globale handelen
og import av matvarer kan ryke på grunnen av et lite virus. «Selvforsyningsgraden
i Norge må opp» har lenge vært tema i vår organisasjon og fjoråret viste igjen hvor
aktuell dette temaet virkelig er. 

Til å være en relativt liten organisasjon har vi svært høy aktivitet i laget. Takket
være finansiering fra Viken Fylkeskommune og Buskerud Landbruksselskap har
vi gjennom året gjennomført fire prosjekter. Dere kan lese om alle prosjektene
lengre bak i årsmeldingen. 

I løpet av året har vi også kjøpt noen ledige aksjer i Landbruksparken AS slik at vi
nå eier 50% av selskapet. Buskerud Bondelag eier den andre halvparten. Formålet
med Landbruskparken er å utrede mulighetene av markedsplassen Matriket, et
utsalgssted og lokalmatsenter på Linnesvollen i Lier. Matriket skal, dersom det
realiseres, bygges i samarbeid med Felleskjøpet. Utredningsarbeidet er godt i
gang ledet av Bondelagets representant Steffen Green. Våre representanter i
Landbruksparken er Ståle Versland og meg selv. I tillegg ble det etablert en
arbeidsgruppe bestående av lokale matvare produsenter og representanter av
Reko-Ringer som hjelper med å utvikle et konsept for salg og matopplevelse. Det
er ventet en avklaring om prosjektet skal realiseres eller forkastes til høsten. 

Jeg ønsker å benytte anledningen til å takke alle ildsjeler i lokallagene og fylkes-
styret for jobben og engasjementet dere har utført i løpet av året. Uten dere
kunne vi ikke videreført og realisert prosjektene våre.

Thomas Siegel

Fylkesleder
Buskerud Bonde- og Småbrukarlag
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Årsmøte 2020-2021

Referat fra 
Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Årsmøtet 2020
15 april med Teams

Delegater:  Oddveig Pedersen Moen (Eiker og omegn)
                   Torgny Moen (Eiker og omegn)
                   Ørjan Gomsrud (Eiker og omegn)
                   Kåre Tho (Eiker og omegn)
                   Kjell Borge (Hemsedal og Gol)
                   Helge Nybakken (Lier, Røyken og Hurum)
                   Kjell Hafstad (Lier, Røyken og Hurum)
                   Ole Wiger (Modum)
                   Kjetil Altern (Modum)
                   Erik Mayrhofer (Modum)
                   Liss-Heidi Jahr (Modum)
                   Gunhild Lesteberg Kjøntvedt (Nore og Uvdal) 
Styret:        Maren Wiger, Anton Mayrhofer 
Andre:        Thomas Siegel, Ketil Jørstad (fylkessekretær) 

ÅM 01/20 Godkjenning av innkalling og saksliste
Torgny Moen ønsker leders tale om egen sak.  
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent 

ÅM 02/20 Valg av ordstyrer 
Vedtak: Maren Wiger 

ÅM 03/20 Valg av referent 
Vedtak: Ketil Jørstad (fylkessekretær) 

ÅM 04/20 Valg av 2 deltakere til å undertegne protokoll 
Vedtak: Kjetil Altern og Erik Mayrhofer 

ÅM 05/20 Behandle styrets årsmelding 2019 
Maren Wiger gikk igjennom årsmeldingen. Torgny Moen poengterte at BBS har
vært og er svært delaktig i å få i stand aktiviteter som Grønt Fagsenter og nytt fjøs
på Buskerud VGS. Helge Nybakken informerte at salget av Foss Gård er forsinket
som følge av Covid19 og som følge av at Lier kommune anser seg som part i saken
og følgelig har oversendt den til fylkesmannen. Oddveig Moen ønsker at lagets
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æredsmedlemmer, (for tiden Einar Grimelid og Torgny Moen) blir nevnt særskilt i
årsmeldingen. Oddveig Moen regnefeil i antall medlemmer for 2018 (skal være
393 og ikke 405). Laget har således en økning i antall medlemmer. 
Vedtak: Årsmeldingen er godkjent 

ÅM 06/20 Behandle regnskap 2019 
Kasserer Kjell Borge orienterte om regnskap og balanse. Torgny Moen berømmet
styret for mye aktivitet i laget. Oddveig Moen foreslo å flytte mer penger til konto
med høyere rente. 
Vedtak: Regnskap 2019 godkjent 

ÅM 07/20 Behandle arbeidsplan og budsjett for 2020 
Maren Wiger leste opp styrets forslag til arbeidsplan. Torgny Moen ønsker fokus
på verving og ber BBS bli mer synlig i media. Anton Mayerhofr støtter Torgny
Moen. Oddveig Moen informerte at Eiker Matfestival går ut i år. Blir arrangert i
2021 første helg i september. Helge Nybakken er positiv til mer samarbeid mellom
OsloAkershus BS og Østfold BS. Liss-Heidi Jahr ønsker billigere kontingent for ung-
dom. Erik Mayerhofr mener Bygdeungdomslaget kan være en arena for verving. 
Ketil Jørstad redegjorde for budsjettet. Oddveig Moen foreslo å behandle forslag
om godtgjøring til Leder og Kasserer før budsjettet, dette ble gjort. Torgny Moen
kan akseptere budsjett i underskudd. Kjell Borge foreslo å vedta budsjettet slik
det står og at styret navigerer for å komme nærmest null i resultat. 
Vedtak: Arbeidsplan og budsjett godkjennes  

ÅM 08/20 Fastsette fylkeslagets kontingent for 2021 
Torgny Moen foreslo uendret kontingent på kr 50. Kåre Tho foreslo at styret skulle
se på muligheten av at BBS subsidierer noe kontingent for ungdomsmedlemmer. 
Vedtak: Kontingent settes til Kr. 50. Styre bes utrede mulig subsidiering av
ungdomsmedlemmer. 

ÅM 08/20 Behandle innkomne saker 
Maren Wiger leste styrets forslag om godtgjøring til Leder og Kasserer på kr 8000
til hver. Torgny Moen støttet forslaget men ønsker at slik godtgjøring skal vedtas
årlig. 
Vedtak: Leder og Kasserer innvilges godtgjøring på Kr 8.000 hver for 2020. 

ÅM 09/20 Valg 
Maren Wiger leste opp valgkomitéens innstilling. Det mangler 1 styremedlem for
2 år. Torgny Moen foreslo Kjell Hafstad (LRH). Thomas Siegel presenterte seg selv
som kandidat til ledervervet. Torgny Moen foreslo at en revisor velges for to år
for å ha kontinuitet og foreslo Oddveig Moen for 2 år. Årsmøtet bifalt forslaget.
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Valget ble gjennomført med særskilt avstemming for alle kandidater på valg. Alle
ble valgt med akklamasjon. Etter valget er verv belagt som følger. 

Leder   Thomas Siegel                              Modum BS                     2020-2021 (1 år) 
Stm      Gunhild Lesteberg Kjøntvedt     Nore og Uvdal BS          2020-2022 (2 år) 
Stm      Anton Mayrhofer                         Modum BS                     2019-2021 (ikke på valg) 
Stm      Kjell Borge                                     Hemsedal/Gol BS          2019-2021 (ikke på valg) 
Stm      Kjell Hafstad                                  Lier, Røyken, Hurum     2020-2022 (2 år) 
Vara     Kirsti Lyngås                                 Lier, Røyken, Hurum     2020-2021 (1 år) 
Vara     Anni Løvlid                                    Numedal BS                   2020-2021 (1 år) 
Vara     Tor Morten Solumsmoen           Modum BS                     2020-2021 (1 år) 

Rev       Oddveig Pedersen Moen           Eiker og Omegn BS       2020-2022 (2 år)  
Rev      Ørjan Gomsrud                            Eiker og Omegn BS       2020-2021 (1 år) 

Valgkomite  Maren Wiger                          Modum BS                   2020-2023 (3 år) 
                     Knut Jarle Berg                       Numedal BS                 2019-2022 (ikke på valg) 
                     Guro-Emilie Riis Andersen  Krødsherad BS             2018-2021 (ikke på valg) 

Representantskap NBS: Thomas Siegel 
Kvinneutvalg ikke valgt 

Maren Wiger og Torbjørn Halveg ble takket av fra styret.

Nerstad Industriområde - 3350 Prestfoss
Tlf.: 97 99 19 90 - www.smf-as.no
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Tillitsvalgte

Leder:               Thomas Siegel, Kastveien 23, 3533 Tyristrand
                         Tlf: 924 97 462, E-post: thomas.siegel@fastlane.no

Styremedlem:  Kjell Borge, Sjausetvegen 11, 3550 Gol
                         Tlf: 908 22 489, E-post: kjeborg2@online.no

Styremedlem:  Kjell Hafstad, Modumveien 361, 3410 Sylling
                         Tlf: 905 35 231, E-post:

Styremedlem:  Gunhild Lesteberg Kjøntvedt, Norevegen 1854, 3629 Nore
                         Tlf: 905 30 586, E-post: kjontvedt@outlook.com

Styremedlem:  Anton Mayrhofer, Øvre Lerskallen 33, 3340 Åmot
                         Tlf: 957 46 804, E-post antonmayrhofer@hotmail.com

Varamedlem:   Kirsti M. L. Lyngås, Rotuveien 9, 3409 Tranby
                         Tlf: 480 67 762, E-post: kirsti.ml.lyngaas@gmail.com

Varamedlem:   Anni Løvlid, Håvardsrudvegen 206, 3614 Kongsberg
                         Tlf: 906 17 996, E-post: annilovlid@gmail.com

Varamedlem:   Tor-Morten Solumsmoen, Flagveien 110, 3355 Solumsmoen
                         Tlf: 928 31 639, E-post: tmks@online.no

Revisor:             Oddveig P. Moen, 3330 Skotselv
                         Tlf: 930 12 697, E-post: oddveig.p.moen@gmail.com

Ørjan Gomsrud, Haareveien 158, 3330 Skotselv
                         Tlf: 413 53 364, Epost: orjan.gomsrud@hotmail.com

Valgkomitée:    Guro-Emilie Riis Andersen, 3536 Noresund
                        Tlf: 959 16 902, Epost: guro-emilie@hotmail.com

                        Knut Jarle Berg, 3626 Rollag
                        Tlf: 991 51 184, Epost: knu-jarl@frisurf.no

                        Maren Wiger, Vikerkleiva 149, 3370 Vikersund
                        Tlf: 976 70 207, Epost: maren_langsbakken@yahoo.no

Æredsmedlemmer:
Einar Grimelid og Torgny Moen



Ekstraordinært årsmøtet Buskerud Bonde-
og Småbrukarlag 16 desember 2020

I henhold til vedtektene innkaller styret til ekstraordinært årsmøte. Møte skal
behandle sak om subsidiering av kontingenten til ungdomsmedlemmer. Årsaken
til at styret ønsker å behandle saken nå og ikke på ordinært årsmøte i mars er at
vi ønsker at dette skal tre i kraft fra 2021 skulle det bli vedtatt av møtet.
Bakgrunn: Årsmøte for 2020 fattet følgende vedtak angående kontingent for
ungdommer:

Vedtak: Styret bes utrede mulig subsidiering av ungdomsmedlemmer.

I 2020 har Buskerud BS 32 ungdomsmedlemmer. De betaler nå kontingent
fastlagt av NBS på kr 630 pluss fylkeslagets kontingent på kr 50 til sammen kr 680.
Til sammenligning Bondelagets kontingent på kr 620. 
Kontingenten på kr 630 fordeles slik:
          Landslag (72,5%)        Fylkeslag (17,5%)          Lokallag (10%)
          Kr 456,75                    Kr 110,25                      Kr 63
Landsmøte til NBS forkastet i år et forslag om redusert kontingent for
ungdommer. Vi må derfor forvente at fylkeslaget må betale NBS et mellomlegg.
Vi håper imidlertid at lokallagene kan leve med en lavere inntekt fra
ungdomsmedlemmer.
Formålet med tiltaket er å rekruttere flere ungdomsmedlemmer. Øker vi antall
ungdomsmedlemmer til 50 vil det medføre en utgift på omtrent kr 10.000 samt
at inntektene blir redusert med omtrent kr 5000.
Styret ønsker å øke rekrutteringen av ungdomsmedlemmer og mener dette er et
bra tiltak. Økonomien til laget er god.
Styrets forslag til kontingent for ungdomsmedlemmer bosatt i fylket for 2021:

Medlemmer under 20 år                       Kr 300
Fulltidsstudenter under 30 år              Kr 300
Medlemmer mellom 20-25 år              Kr 400
Alle andre ungdomsmedlemmer        Kr 680 (uendret)

Det ekstraordinære årsmøtet ble gjennomført digitalt fra 8 desember kl 0900 til
16 desember kl 0930. 13 delegater deltok og resultat av møtet ble som følger:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste
For 13
Mot 0

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes

Sak 2: Kontingent for ungdomsmedlemmer
For 13
Mot 0
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Vedtak: 
Kontingent for ungdomsmedlemmer bosatt i fylket for 2021:
Medlemmer under 20 år kr 300
Fulltidsstudenter under 30 år kr 300
Medlemmer mellom 20-25 kr 400

Alle andre ungdomsmedlemmer kr 680 (uendret)



12

Lokallagene
Eiker og Omegn BS
Oddveig P. Moen, 3330 Skotselv, Tlf: 930 12 697
E-post: oddveig.p.moen@gmail.com

Hemsedal og Gol BS
Kjell Borge, Sjausetvegen 11, 3550 Gol, Tlf: 908 22 489
E-post: kjeborg2@online.no

Hol BS
Guro Synnøve Villand, Villandsvegen 6, 3577 Hovet, Tlf: 911 02 751
E-post: svilland@online.no

Lier, Røyken og Hurum BS
Helge Nybakken, Gamle Ringeriksvei 59, 3406 Tranby, Tlf: 911 50 987
E-post: helge-ny@online.no

Modum BS
Ole Auen Wiger, 3370 Vikersund, Tlf: 911 13 289
E-post: oleauen@online.no

Nes BS
Kjell Gullingsrud, Liagardan 155, 3540 Nesbyen, Tlf: 481 00 637
E-post: rigmor.gullingsrud@skjermbrev.no

Nore og Uvdal BS
Gunhild Lesteberg Kjøntvedt, Nordre Kåsin Norevegen 1854, 3629 Nore
Tlf: 905 30 586 E-post: kjontvedt@outlook.com

Krødsherad BS
Guro-Emilie Riis Andersen, Redalen, 3535 Krødern, Tlf: 959 16 602
e-post: guro-emilie@hotmail.com

Numedal BS
Anni Løvlid, Håvardsrudvegen 206, 3614 Kongsberg, Tlf: 906 17 996
E-post: annilovlid@gmail.com

Sigdal BS
Helge Hoffart, 3350 Prestfoss, Tlf: 416 22 086
E-post: helhoffa@online.no

Soknedalen BS
Mona Britt Nyhus, Tranbyveien 337, 3534 Sokna, Tlf: 970 15 901
E-post: mobr-nyh@online.no

Ål BS
Ola Håkon Rudningen, Tunevegen 14, 3570 Ål, Tlf: 975 84 514
E-post: timrahus@gmail.com
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Fadderansvar for lokallaga.
Lier, Røyken og Hurum, Eiker og Omegn: Kjell Hafstad
Numedal, Nore og Uvdal: Gunhild L. Kjøntvedt
Ål, Hol, Nes, Gol/Hemsedal: Kjell Borge  
Soknedalen, Modum: Anton Mayrhofer
Krødsherad, Sigdal: Thomas Siegel

Representasjon i styrer/utvalg BBS: 
Buskerud Landbruksselskap: Kjell Borge, vara Vebjørn Enerstvedt (Nore og Uvdal)
Landbrukets kontaktutvalg: Thomas Siegel
Stiftelsen Foss Gård: Helge Nybakken, Kirsti Marie Lager Lyngås.
Rovdyrkontakt: Anton Mayrhofer. 
Styringsgruppe Velg Naturbruk: Torbjørn Halveg, vara Gunhild L. Kjøntvedt
Arbeidsgruppe for Økt matproduksjon fra Buskerud: Thomas Siegel
Nettverksgruppe for IPT Buskerud/Vestfold: Diana Ewalds.  
Regionalt Partnerskap: Fylkessekretær / Thomas Siegel
Nettverksgruppe for naturbruksskolene: fylkessekretær inntil videre
Opplæringssenteret for naturbruk (ON): fylkessekretær inntil videre
Kontaktgruppe for økologisk landbruk og prosjekt Karbonbinding i Fjellandbruk: 
Ole Auen Wiger, Torbjørn Halveg, Kjell Borge, Embrik Rudningen.
Styringsgruppe for Grønt fagsenter: Torgny Moen
Grønt fagsenter, skolegruppe: fylkessekretær inntil videre
Økouka i Buskerud: Maren Wiger, prosjektleder: Hanne Kristiansen
Prosjekt Økt omlegging til økologisk landbruk, Einar Grimelid, Erik Hørluck Berg, 
Olavsbråten.
Landbruksparken AS: Thomas Siegel
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Styrets arbeid 2020
Det planlagte årsmøte og felleskonferansen med Hedmark og Oppland på Høs-
bjør Hotell ble avlyst som følge av Covid-19. I samråd med lokallagene ble et be-
sluttet å gjennomføre årsmøte digitalt 15 april. Styret holdt konstituerende
styremøte 28 april. Det har i perioden vært avholdt 7 styremøter, alle elektronisk.
Teamsmøter virker bra men fysiske møter er å foretrekke.

Styret har videreført arbeidet med prosjektene «Økt omlegging til økologisk land-
bruk», «Karbonbinding i fjellandbruket» og «Økokua». I tillegg mottok vi midler fra
Viken fylkeskommune og Buskerud Landbruksselskap for å gjennomføre «3 in-
spirasjonskvelder om markedshage». Det kan leses om de ulike prosjektene i års-
meldingen. 

Medlemsutvikling
Det har vært en liten nedgang i medlemstallet. Laget har vedtatt reduserte satser
for ungdomsmedlemmer fra 2021 og håper det kan bidra til å verve flere yngre
medlemmer.

Direktemedlem                      8           (9)
Eiker og Omegn BS                100       (108)
Sigdal BS                                 20         (23)
Modum BS                              64         (67)
Lier, Røyken og Hurum BS    22         (22)
Soknedalen BS                       12         (14)
Krødsherad BS                       26         (26)
Nes BS                                    23         (24)
Hemsedal og Gol BS              19         (20)
Ål BS                                        26        (28)
Hol BS                                     6           (6)
Numedal BS                           25         (28)
Nore og Uvdal BS                   28         (30)
Til sammen                             379       (405)
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Karbonbinding i fjellandbruket 2020
Rapport fra 2. året av prosjektet

Prosjektleder: Hanne Prøis Kristiansen
Prosjektdeltakere: Embrik Rudningen og Kjell Borge
Rådgivere: Vibhoda Holten, VitalAnalyse og Øystein Haugerud
Prosjektansvarlig: Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Aktiviteter i 2020
Møter i prosjektet
27. februar 
Til stede: Kjell Borge, Embrik Rudningen, Øystein Haugerud, Vibhoda Holten og
Hanne Prøis Kristiansen. 

Planlegging av årets tiltak og aktiviteter. Ingen jordanalyser i 2020, kun visuelle
analyser av jorda med helsekort jord som hjelpemiddel og glødetap på høsten
hos Embrik. Vi fortsetter med agrilogg som verktøy for å loggføre tiltak som gjøres
på gårdene. Det er ønskelig å formidle erfaringer fra prosjektet og et møte med
foredrag blir planlagt gjennomført i 2020.
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18. august 
Til stede: Kjell Borge, Embrik Rudningen, Øystein Haugerud, Vibhoda Holten og
Hanne Prøis Kristiansen. 
Markvandring hos Embrik. Diskusjoner rundt de forskjellige skiftene. Det be-
stemmes å ta en bladsaftanalyse fra et årlig skifte og fra et godt skifte til
sammenlikning. Foredrag blir planlagt videre og neste møte i prosjektet blir i fe-
bruar 2021. 

Formidling
Markvandring og foredrag: Fruktbar jord i grasdyrking og fôrproduksjon, Gol
I forbindelse med «Økouka Buskerud» arrangerte vi en fagkveld med tema
«Fruktbar jord i grasdyrking og fôrproduksjon». Omtrent 20 bønder og andre in-
teresserte fra Eggedal, Vestlandet og de fleste kommunene i Hallingdal møtte opp
på Tuppeskogen, Gol, for å få et innblikk i det som kalles «regenerative metoder».
Vibhoda Holten fra VitalAnalyse fortalte om sammenhengen mellom jordbiologi,
plantevekst, næringsstoffer og jordstruktur. Praktiske regenerative tiltak for gras-
dyrking og handtering av talle og blautgjødsel blir diskutert. Embrik Rudningen og
Kjell Borge som deltar i nevnte prosjekt fortalte om tiltak og erfaringer på deres
gård. Interessen for å lære mer etter møtet var stor og vi satte derfor opp tre
webinarer som en forlengelse av denne fagkvelden. 

Tre webinarer: Behandling av husdyrgjødsel med ferment, steinmel og biokull 
Tre webinarer med disse temaene ble gjennomført: 
1.Brygging av ferment
2. Behandling av gylle og talle og bruk av steinmjøl
3. Biokull i landbruket – egenskaper og bruksområder

Vibhoda Holten holdte foredrag, mens Kjell Borge delte erfaringer fra sin egen
gård. 64 personer meldte seg på serien med webinarer og henholdsvis 44, 38 og
31 deltok på de tre møtene. I etterkant av webinarene ba vi om tilbakemelding
på innhold og gjennomføring og har gjort oss nyttige erfaringer til neste serie med
webinarer vi i 2021 skal gjennomføre i prosjektet «Karbonbinding i fjellandbruket». 

Analyser
Visuelle analyse av jorda med helsekort jord, rotpels og risteprøve 
Embrik: april, august og oktober 
Kjell: juni, august og oktober

Andre analyser
Bladsaftanalyse av dårlig skifte + et referanseskifte tas 18. august hos Embrik.
Glødetap hos Embrik på høsten. 

Mediedekning
Embrik Rudningen skrev en artikkel om regenerativt jordbruk i forbindelse med
markvandring og foredrag i september, som ble publisert i Bonde og Småbruker. 
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Økouka Buskerud 2020
Dato: 17. – 27. september 
Prosjektleder: Hanne Prøis Kristiansen
Prosjektansvarlig: Buskerud Bonde- og Småbrukarlag
Styringsgruppe: Maren Langsbakken Wiger fra Buskerud Bonde- 

og Småbrukarlag, Nina Basberg fra Buskerud Bondelag, Jonas Sundet 
fra Økologisk Buskerud. 

Bakgrunn for prosjektet
ØKOUKA er en veletablert arena på landsbasis for å bygge regionale og økologiske
verdikjeder gjennom bønder, foredlere, produsenter og forbrukere av økologisk
mat. Prosjektet skal bidra til økt omsetning og tilgang på økologiske produkter og
styrke det økologiske jordbruket gjennom omdømmebygging, kunnskapsheving
og nettverksutvikling. 

ØKOUKA legger til rette for økt kunnskap og bevissthet hos produsenter og for-
brukere og skal styrke kontakten mellom produksjon og marked gjennom kurs,
seminarer, markeder, åpne gårder og mye mer. 
ØKOUKA Buskerud ble arrangert første gang i 2016 i regi av Fylkesmannen i Bus-
kerud og var da konsentrert rundt Drammen under navnet ØKOUKA Drammen.
I 2017 ble prosjektet overført til faglagene i fylket; Buskerud Bondelag, Økologisk
Buskerud og Buskerud Bonde- og Småbrukarlag. En styringsgruppe med alle
faglagene representert har det overordnede ansvaret, mens en prosjektleder an-
satt i Buskerud Bonde- og Småbrukarlag står for mobilisering, tilrettelegging, gjen-
nomføring og markedsføring av aktiviteter og arrangementer. 
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Prosjektmål og målgrupper 
Prosjektets hovedmål er å bidra til økt omsetning og tilgang på økologiske
produkter ved å styrke det økologiske jordbruket gjennom kompetanseheving og
kunnskapsutveksling blant produsenter i Buskeruddelen av Viken, med disse
delmålene:
• Bidra til å videreføre og øke bønders kompetanse 
• Bidra til å opprettholde/styrke økologiske produsentmiljøer 
• Fremme kunnskap om kretsløp av organisk materiale – fra jord til bord til jord
• Motivere til omlegging og på den måten dekke etterspørselen etter økologisk

mat

Målgrupper
• Konvensjonelle og økologiske bønder
• Forbrukere

Tiltak
Egne arrangementer
Åpning av Økouka 2020
Økouka Buskerud 2020 ble åpnet på Grønt Fagsenter i forbindelse med plas-
seringen av fotoutstillingen «Kjenn din bonde». Åpninga var et samarbeid mellom
Grønt Fagsenter og Buskerud vgs. avd. Naturbruk og Restaurant og Matfag (RM).
Sistnevnte laget mat til arrangementet, pizza på urkorn fra Økologisk Spesialkorn
laget i stekeovnstilhengeren deres. De øvrige ingrediensene var fra bøndene i ut-
stillingen og andre lokale matleverandører. Som takk for hjelpa fikk avdelingen
flere lokale, økologiske råvarer å lage mat av i undervisningen i etterkant. Blant
annet grønnsaker fra Ødeverp Andelsgård og kjøtt fra Telemarksfe fra Haugerud
Gård. Ordfører Sunni G. Aamodt i Modum Kommune åpnet utstillingen og
Økouka, og holdt et engasjert innlegg om muligheter innen jordbruket. 50-60
mennesker møtte opp. 

Fruktbar jord i grasdyrking og fôrproduksjon, Gol
I forbindelse med vårt prosjekt «Karbonbinding i fjellandbruket» arrangerte vi en
fagkveld med tema «Fruktbar jord i grasdyrking og fôrproduksjon». Omtrent 20
bønder og andre interesserte fra Eggedal, Vestlandet og de fleste kommunene i
Hallingdal møtte opp på Tuppeskogen, Gol. Vibhoda Holten fra VitalAnalyse for-
talte om sammenhengen mellom jordbiologi, plantevekst, næringsstoffer og jord-
struktur. Praktiske regenerative tiltak for grasdyrking og handtering av talle og
blautgjødsel ble diskutert. Embrik Rudningen og Kjell Borge som deltar i nevnte
prosjekt fortalte om tiltak og erfaringer på deres gård. Interessen for å lære mer
etter møtet var stor og vi satte derfor opp tre webinarer som en forlengelse av
denne fagkvelden. 
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Tre webinarer: 
Behandling av husdyrgjødsel med ferment, steinmel og biokull 
Tre webinarer med disse temaene ble gjennomført: 
1.Brygging av ferment
2. Behandling av gylle og talle og bruk av steinmjøl
3. Biokull i landbruket – egenskaper og bruksområder

Vibhoda Holten holdt foredrag, mens Kjell Borge delte erfaringer fra egen gårds-
drift. 64 var påmeldt, og henholdsvis 44, 38 og 31 deltok på de tre møtene. I
etterkant av webinarene ba vi om tilbakemelding på innhold og gjennomføring
og har gjort oss nyttige erfaringer til neste serie med webinarer som vi skal gjen-
nomføre i prosjektet «Karbonbinding i fjellandbruket» i 2021. 

Gården som økosystem, Ringerike 
Vi arrangerte markvandring hos Evig grønne enger på Ask i Ringerike, hvor Mari
Sandsund og Anders Lerberg Kopstad driver landbruk med mål om a] optimalisere
økosystemhelse gjennom produksjon av ren, trygg og smakelig mat. De har i 10
år drevet gården med utgangspunkt i rammeverket Holistic Management, som
ansees a] være bærebjelken for a] fa] til et regenerativt landbruk. Vi fikk gjennom
foredrag av Anders Lerberg Kopstad et innblikk i Holistic management og hvordan
de har valgt a] legge opp sin drift for a] imøtekomme kortsiktige og langsiktige
behov for seg og familien. 15 stykker deltok på dette arrangementet.  

Seminar om fremtidsretta landbruk på Grønt Fagsenter, Åmot 
Dette seminaret ble utsatt på grunn av korona og skal gjennomføres digitalt innen
april 2021. Tema for seminaret blir muligheter for omlegging til økologisk med
særlig fokus på økonomi og korn og planlegges i disse dager i samarbeid med
Grønt Fagsenter og Landbrukets Økoløft. 

Andre arrangementer 
- Økouka Buskerud deltok med informasjonsstand på Bondens Marked lørdag

19.sept.
- Høst i hagen for store og små, Bragernes Kirkepark, Drammen
- Raw kakekurs, Criollo Sjokoladebar, Drammen
- Frokost for alle ansatte i Statens hus, Drammen
- Yogafrokost, Lene Saastad / Pax Kundalini Yoga, Portåsen, Mjøndalen
- Surdeigsbakekurs, Eiker Vekst, Statens Hus, Drammen 
- Fermenteringskurs, Portaas Bedre Helse, Portåsen, Mjøndalen 
- Webinar: Miljøgifter og hormonforstyrrende stoffer, hvordan påvirker det oss?
- Kjøkkenhagekurs, Evas grønne hage, Bragernes kirkepark
- Ville drinker, bakerovnspizza og Kambodsja, Portåsen, Mjøndalen
- Kjøkkenhage for liten og stor, Viker gård, Vikersund 
- Urtevandring, Roots of Culture, Portåsen, Mjøndalen 
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Resultat 2020 (2019 i parentes)
Antall arrangementer: 16 (27)
Antall deltakere: ca. 450 (1300)
Antall samarbeidspartnere: 33 (59)

Det var færre arrangementer enn vanlig i år, på grunn av situasjonen med korona.
Vi opplevde at noen kurs, som pleier å være veldig populære fikk færre påmeldte
i år, mens andre kurs ble fylt opp. Webinaret, som ble arrangert for første gang
ble veldig populært og Nina som holdt dette fulgte opp med to webinarer til. To
arrangementer ble avlyst på grunn av for få påmeldte. 

Vi kom sent i gang med mobilisering og markedsføring i år, på grunn av sammen-
slåing av fylkeskommuner kombinert med overføring av midler fra Fylkesmannen
til Fylkeskommunen fikk vi svar på midler først i juni, mot normalt april. Dessuten
hadde vi et lavere budsjett enn tidligere år. 

Medieomtale
Økouka Buskerud ble omtalt med et intervju på Radio Modum, et intervju på TV
Modum: 
https://www.tvmodum.no/feirer-det-okologiske-landbruket/ og egen kronikk
ble publisert på okologisknorge.no og bygdeposten.no:
https://okologisknorge.no/aktuelt/hvis-alle-uker-var-oekologiske/ og
https://www.bygdeposten.no/hvis-alle-uker-var-okologiske/s/5-10-325774

Samarbeidspartnere
Buskerud Landbruksselskap, Buskerud Bondelag, Økologisk Buskerud, Fylkes-
mannen i Oslo og Viken, Eiker Vekst, Økologisk Spesialkorn, Criollo Sjokoladebar,
Bragernes Kirkepark, Bragernes Menighet, Konnerud og Strømsgodset hagelag,
Ninavita, Evas grønne hage, Pax Kundalini Yoga, Portåsen – Wildenveys rike, Roots
of Culture, Viker gård, Ødeverp andelsgård, Haugerud gård, Sørumgården.

Veien videre
Vi Buskerud Bonde- og Småbrukarlag ønsker å arrangere Økouka Buskerud for
sjette gang i 2021 og er i gang med planlegging og søking om midler. 
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Økt omlegging til 
økologisk matproduksjon i Buskerud

Dato: 15.04.19 – 31.12.20
Prosjektleder: Hanne Prøis Kristiansen
Prosjektansvarlig: Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Foto: Jo Straube 

Samarbeidspartnere
Jo Straube, Grønt Fagsenter, Landbrukets Økoløft, Åssiden videregående skole
avd. Teknikk og Industriell Produksjon, Rita Paltiel, Buskerud videregående skole
avd. Naturbruk, Ren Mat og Bonde og Småbruker. 

Bakgrunn for prosjektet
Buskeruddelen av Viken fylke innehar et bredt mangfold av landbruksproduk-
sjoner. Økologisk areal utgjorde omtrent sju prosent av totalen i Buskeruddelen
av Viken i 2019. Til tross for at den offentlige målsetningen om å oppnå 15 %
økologisk produksjon innen 2020 står for fall, er det allikevel økt etterspørsel etter
økologiske matvarer i markedet, samt et økende fokus på produksjonsmetoder
og ressursgrunnlag blant befolkningen generelt. Det konvensjonelle landbruket
møter stadig nye kritikker knyttet til manglende bærekraftig forvaltning av natur-
og jordressurser. Buskerud Bonde- og Småbrukarlag ønsket derfor å rette fokus
mot hvordan andelen økologisk produksjon kan økes. Både av hensyn til markeds-
etterspørselen, men også fordi økologisk produksjon viser seg å være en spyd-
spiss i utviklingen av bedre agronomi1 , noe som også kommer det konvensjonelle
landbruket til gode.
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Prosjektmål og målgrupper 
Hovedmål for prosjektet var å øke produksjonen og etterspørselen av økologiske
råvarer i Buskerud, med disse delmålene:

• Øke kompetansen innen økologisk produksjon hos konvensjonelle
produsenter 

• Bidra til økt kunnskap om matproduksjon, spesielt økologisk, hos forbrukere

Målgrupper for tiltakene
• Konvensjonelle bønder
• Forbrukere

Tiltak 
Kompetanseheving hos bønder
For å øke kompetansen innen økologisk produksjon hos konvensjonelle
produsenter har vi gjennomført og skal gjennomføre disse tiltakene: 

Seminar om marked og muligheter innen økologisk grønnsaksproduksjon
Dette seminaret ble først planlagt gjennomført i april 2020, men ble utsatt til
november på grunn av situasjonen med korona. Da november kom var
smittesituasjonen igjen prekær og seminaret ble derfor gjennomført digitalt. Se
vedlegg 1 for programmet. Det var 90 deltakere og 59 visninger av opptak (i
etterkant av møtet). Seminaret ble gjennomført i samarbeid med Landbrukets
Økoløft. 

Seminar om muligheter innen økologisk produksjon
Dette seminaret var planlagt gjennomført fysisk på Grønt Fagsenter/Buskerud
vgs. i Økouka 2020, men har blitt utsatt til 2021 og vil bli gjennomført digitalt innen
april. Seminaret er et samarbeid med Grønt Fagsenter og Landbrukets Økoløft.
Programmet er under planlegging, men økonomi og markedsmuligheter innen
økologisk korn vil være hovedtema.

Markvandring på Nedre Skinnes gård 
I samarbeid med Landbrukets Økoløft vil vi gjennomføre en markvandring på
Nedre Skinnes gård, som driver allsidig med korn, gris og sau. Markvandringen
skulle vært gjennomført i 2020, men er nå planlagt gjennomført i juni 2021. 

Kompetanseheving hos forbruker
For å bidra til økt kunnskap om økologisk matproduksjon blant forbrukere har vi
portrettert fem økobønder som forteller om sin hverdag som økobonde. Disse
portrettene er vist gjennom en omreisende fotoutstilling og en nettside knyttet
opp mot utstillingen. Vi har kalt utstillingen og nettsida «Kjenn din bonde».

1) Solemdal, L. og Serikstad, G.L. 2015: Økologisk landbruk sin spydspissfunksjon.
Rapport NIBIO Tingvoll 
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Fotoutstillingen
Bilder av bøndenes hverdag og deres historier har blitt vist i en fotoutstilling som
har vært utplassert tolv plasser i Buskeruddelen av Viken i løpet av 2020. Fotograf
Jo Straube tok bilder og designet utstillingen og prosjektleder Hanne Prøis Kris-
tiansen skrev teksten med innspill fra Rita Paltiel. Elever på Teknikk og Industriell
Produksjon på Åssiden videregående skole sveiset stativene. Ketil Jørstad i Bus-
kerud Bonde- og Småbrukarlag stod for store deler av flytting og montering med
hjelp fra våre lokallag, Buskerud Bondelag og Grønt Fagsenter i samarbeid med
elever fra Buskerud videregående skole avd. Naturbruk. 

Bøndene som ble portrettert var Anders Hørthe fra Hørte gård i Sylling, Eirik og
Runar Glørud fra Ask gård i Ringerike, Live og Kristoffer Svalastog Skinnes fra
Nedre Skinnes gård i Krødsherad, Veslemøy og Bjørnstjerne Olavsbråten fra
Sansegården Olavsbråten i Noresund og Ole Gulsvik fra Hov gård i Sigdal.

Plasseringer
16.4-3.5 Drammen, Bragernes Strand 
4.5-24.5 Lier, utenfor rådhuset 
25.5-14.6 Hønefoss torg 
15.6-28.6 Noresund, utenfor Norefjellporten 
29.6-12.7 Prestfoss, utenfor Spar 
13.7-19.7 Gol sentrum, i parken  
20.7-30.7 Hemsedal sentrum, ved innkjøpslaget 
31.7-9.8 Geilo sentrum, ved Amfi 
10.8-21.8 Blaafarveverket, Åmot
21.8-10.9 Kunst på Lierstranda, Gilhus, Lier 
10.9-16.9 Rødberg, utenfor Kiwi
17.9-15.11 Grønt Fagsenter, Åmot

Turnéen med fotoutstillingen kunne gjennomføres som planlagt tross fjorårets
koronasituasjon, da utstillingen stod ute og det var romslig med plass rundt hvert
stativ slik at en fint kunne opprettholde avstand og samtidig se. Planer for ak-
tiviteter rundt plasseringene ble derimot ikke gjennomført, bortsett fra den siste
plasseringen på Grønt Fagsenter, som markerte åpningen av Økouka 2020. For å
se utstillingen slik den er trykket, se vedlegg 2.     

Utstillingens mediedekning
- Lierposten 
- Ringerikes blad med to saker: en om utstillingen og en reportasje fra Ask gård 
- Bygdeposten 
- Sigdal.no 
- To intervjuer i Radio Modum
- Et intervju og et innslag på TV Modum: https://www.tvmodum.no/feirer-det-
okologiske-landbruket/ og https://www.tvmodum.no/fotoutstilling-med-frem-
tidsrettede-bonder-pa-blaafarvevaerket/
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Egenproduserte saker
- Kronikk skrevet av daværende leder i BBS, Maren Langsbakken Wiger,

publisert på renmat.no i forbindelse med åpning av utstillingen:
https://www.renmat.no/artikler/2020/kjenn-din-bonde

- Sak om utstillingen i Bonde og Småbruker (Norsk Bonde- og Småbrukarlag sitt
medlemsblad)

- Reportasje om Sansegården Olavsbråten, trykket i Ren Mat og Bonde og Små-
bruker og publisert på renmat.no: https://www.renmat.no/artikler/2020/til-
bake-til-fremtiden

- Reportasje om Nedre Skinnes gård, trykket i Ren Mat og Bonde og Småbruker
og publisert på renmat.no:
https://www.renmat.no/artikler/2020/regenerativ-jord-og-lykkelige-dyr

- Artikkel om Anders Hørthe og utfordringer knyttet til salg av økologisk, trykket
i Ren Mat og Bonde og Småbruker. 

- Kronikk skrevet i forbindelse med Økouka, publisert på okologisknorge.no og
bygdeposten.no: https://okologisknorge.no/aktuelt/hvis-alle-uker-var-
oekologiske/ og https://www.bygdeposten.no/hvis-alle-uker-var-
okologiske/s/5-10-325774

Nettsida 
For å samle informasjon om utstillingen laget vi en hjemmeside www.kjenn-
dinbonde.no. Her finnes tekst- og bildeutdrag fra utstillingen. Jo Straube har stått
for design og oppsett av sida. Omtrent 3000 besøkte nettsida fra april 2020 til
januar 2021. 
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Økonomiske bidragsytere 
Dette prosjektet hadde ikke blitt gjennomført uten betydelige bidrag fra en rekke
bidragsytere. Tusen takk til alle som bidro! 

Her er bidragsyterne:
- Fylkesmannen i Oslo og Viken
- Buskerud Landbruksselskap
- Stiftelsen John Rasmussen Aas og Hustrus legat 
- Modum Kommune
- Ringerike kommune
- Drammen kommune
- Landbrukets Økoløft
- Økologisk Buskerud
- Grønt Fagsenter
- Framtidsretta landbruk (Buskerud Næringshage)
- Norsk landbruksrådgiving Østafjells
- Buskerud Bondelag
- Sparbank1 Modum
- Sparebank1 Hallingdal og Valdres
- Sparebankstiftelsen Hallingdal
- Sparebankstiftelsen Ringerike

Regnskap
For prosjektregnskap, se vedlegg 3.

Veien videre
Vi vil i 2021 gjennomføre de utsatte arrangementer rettet mot bøndene. Utstil-
lingen anser vi fortsatt som aktuell og det har kommet forespørsler om visninger
i 2021. Flere visninger er under planlegging. 

Tusen takk! 
Tusen takk til Kjell Hafstad, Kjell Borge, Signe Hovden, Embrik Rudningen, Maren
Langsbakken Wiger, Thorbjørn Halveg, Ole Wiger, Ole Torpe, Gunhild Lesteberg
Kjøntvedt, Knut Erik Tovsrud, Helge Hoffart, Halvard Grønseth, Einar Grimelid og
Wenche Redzepi som bidro med flytting av utstillingen. 

Tusen takk til bøndene i utstillingen som åpnet gården sin og delte av sin hverdag
og kunnskap med oss: Anders Hørthe, Eirik og Runar Glørud, Live og Kristoffer
Svalastog Skinnes, Veslemøy og Bjørnstjerne Olavsbråten og Ole Gulsvik.
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Flyttbare hall 5 x 6 m. kr. 27.500,- eks. mva.
Pris uten treverk.

Vi fører også haller i breddene 8, 10, 12, 14 og 16 m.

Kontakt oss på tlf. 
915 36 899

post@futurehaller.no www.futurehaller.no

FUTURE 
RUNDBUEHALLER 

VESTFOLD
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Tlf. 32 78 77 99 - 948 77 870

Nedmarken industriområde, Vikersund

Buskerud Olje ASBuskerud Olje AS

Kortanlegg med

bensin, diesel, AdBlue

og farget diesel

Alltid lave priser!
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Driften i Buskerud Landbruksselskap i 2020 har vært ordinær drift av ei-
endommen Geitvassdalen som består i utleie av beite til sau, utleie av småviltjakt
og fiske samt salg av reinskort. Vedtektene i Buskerud Landbruksselskap sier at
driften av eiendommen skal komme landbruket i tidligere Buskerud Fylke til gode.
Dette gjøres ved at lag, organisasjoner og sammenslutninger kan søke Buskerud
Landbruksselskap om støtte til ulike arrangement og tiltak som kommer land-
bruket til gode. Kommunene som ligger rundt Hardangervidda skal prioriteres
når det skal tildeles tilskudd. I 2020 er det innvilget støtte til følgende tiltak og
med følgende beløp.

BBL Kornkonferanse på Buskerud VGS 16 mars, 
ble utsatt pga corona.                                                                             kr     7.000,00
59*Topptur 2020, utsatt til 2021                                                           kr   30.000,00
Karbon og humusprosjekt med CO2 sertifikater, 
Grønt fagsenterter/Midtfylket                                                                kr100.000,00
Inspirasjonskvelder-Småskala Grønnsaksproduksjon (BBSL) 
møter/webinar                                                                                        kr   10.000,00
ØkoUka BBSL prosjektleder                                                                   kr   50.000,00
Buskerud VGS, N2 applied/Nitrogen beriking av kugjødsel                kr   80.000,00

Kjell Borge, styreleder

Nytt fjøs på Buskerud videregående
Først i desember 2019 ble grunnsteinen til nytt fjøs lagt ned på Buskerud gård.
Dette illustrerer Buskerud fylkeskommune sin offensive holdning til naturbruks-
utdanning, og forståelsen av hvor viktig landbruket er, og ikke minst, vil bli fram-
over. Buskerud Bonde- og Småbrukarlag har i mange år vært bekymret over den
forvitringen som vi var vitne til når det gjelder landbruksutdanning generelt og i
Buskerud spesielt. Landbruksutdanning ble nærmest sett på som noe for spesielt
interesserte, og satsingen ble deretter. Buskerud Bonde- og Småbrukarlag ble
stadig minnet på kvaliteten på utdanningen i vårt fylke. De som ville ta utdanning
søkte seg til andre skoler og våre skoler fikk stadig dårligere rykte, og elevtallet
gikk ned. Etter at daværende leder i Buskerud Bonde- og Småbrukarlag, Torgny
Moen, sammen med Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen, hadde besøkt
de 4 utdanningsstedene, Lien i Ål, Saggrenda i Kongsberg, Buskerud i Modum og
Jensvoll i Lier forsto vi at kritikken når det gjaldt naturbruksutdanning var be-
rettiget. Lærerne gjorde en kjempejobb de, men vi så jo fort at eieren av skolene

Buskerud
Landbruksselskap
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manglet ambisjoner. Buskerud Bonde- og Småbrukarlag hadde flere møter med
denne eieren som altså var Buskerud Fylkeskommune. Vi forsto raskt at det var
viljen det sto på, kanskje også forståelsen av hvor viktig næringsområde vi snakket
om. Mat kan som kjent kjøpes om man har penger.

Sammen med det øvrige «Partnerskapet» i Buskerud, hadde Buskerud Bonde-
og Småbrukarlag flere samlinger med spørsmål om hva ønsker landbruks-
næringa? Ønske nummer en var bedre kvaliteten på utdanninga. Skal noen satse
på landbruk, så må vi ha gode utdanningsarenaer.

På Rosthaug videregående skole var det etter hvert kommet en ny rektor, Knut
Erik Hovde. Ville han satse noe, eller ville det subbe i de gamle sporene?

Heldigvis så ville Knut Erik Hovde noe. Han fikk etter hvert med seg Ole Johnny
Krokmogen som avdelingsleder. Ordfører i Modum, Terje Bråthen, og siden Ord-
fører Ståle Versland og Sunni Grøndahl Aamot, var gode støttespillere. Etter valget
i 2015 merket vi en betydelig forandring. Fylkesordfører Roger Ryberg og ikke
minst Fylkesvaraordfører Olav Skinnes forsto hvor viktig det var å beholde natur-
brukutdanningen i Buskerud på Buskerud gård. Buskerud Bonde- og Små-
brukarlag hadde mange ganger ytret ønske om å få i gang melkeproduksjon igjen
på Buskerud gård, som en del av landbruksutdanninga. En ting var å ønske det,
en annen ting var å få det til. Gleden var derfor stor nå Buskerud Fylkeskommune
gjorde vedtak om å bygge nytt fjøs på Buskerud.
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Hele tiden blir vi minnet på at vi bor i verdens rikeste land. Hva er det å være
rik? Er det å ha mange penger? Reise hvor en vil, spise seg mett hver dag, kjøpe
de klærne en har lyst på, ta utdannelse? Vi kan sikkert svare ja på alle disse spørs-
målene, men i all vår velstand har vi kanskje distansert oss fra den virkelige verden.
Færre og færre veit hvordan man produserer mat, men flere og flere veit hvordan
man kaster mat. Det er derfor all grunn til å applaudere det som har skjedd på
Buskerud gård de siste årene.

Etter planen skal fjøset stå klart til bruk i 2021. Vi gleder oss.

Inspirasjonsmøte – markedshage
Det er økende etterspørsel etter lokalprodusert frukt, bær og grønnsaker. Det gir
bønder en god mulighet for å utvide produksjonen. På små arealer er det mulig
å oppnå svært god inntjening. Nye salgskanaler som Reko-ringene muliggjør enkel
omsetning av produktene.

Buskerud Bonde- og Småbrukarlag inviterte derfor til inspirasjonsmøter om
småskala kommersiell grønnsaksproduksjon – markedshage. Det ble arrangert
tre møter, på Rustad Kafe, Sokna, Hotel Lampeland og siste som webinar da
Covid19restriksjoner ikke tillot møte som var planlagt på buskerud VGS.

Til sammen fikk omtrent 80 deltakere høre Mari Solheim Sandsund fra Evig
Grønne Enger og Marte Olsen fra Markedshagen Dokka fortelle om sine virk-
somheter. Takk til Viken fylkeskommune og Buskerud Landbruksselskap som
bidro med finansiering.

Stiftelsen Foss gård 
Historien: Stiftelsen Foss Gård ble opprettet 1. januar 1989 av Buskerud Bondelag
og Buskerud bonde- og Småbrukarlag ved at Stiftelsen mottok Foss Gård
vederlagsfritt fra Buskerud fylkeskommune til bruk for et Landbrukets Fagsenter.
Etter at fagsenteret ble nedlagt, ble det i 2019 vedtatt at Stiftelsen Foss Gård skulle
omdannes ved at gården skulle selges og gevinsten ved salget uavkortet skulle
tillegges grunnkapitalen. Videre ble Stiftelsen Foss Gård og Buskerud fylkeskom-
mune enige om at Stiftelsen Foss Gårds fond skulle oppløses så snart gården var
solgt, og midlene uavkortet tillegges grunnkapitalen. Midlene skal forvaltes av
styret i stiftelsen i medhold av vedtektenes formål. «Stiftelsens formål er å yte
økonomiske bidrag til utviklingsprosjekter eller forskning som kommer landbruket
i det området som var Buskerud fylke i 1989 til gode.»
Status pr. 1/1-2021: Styret består av 4 personer, 2 fra hver organisasjon og daglig
leder er Ole Kristian Jensen. Salgsprosjektet står litt i stampe da vi venter på opp-
måling og matrikulering av det bebygde området. Plan og Geodata i Lier kom-
mune skal gjøre jobben men de rakk ikke å gjøre dette før snøen kom, så nå må
vi vente på våren. Det er treghet i det kommunale systemet som er årsaken til
denne kjedelige utsettelsen. Det er jordveien som skal selges først og det er opp-
rettet kontakt med megler.

På vegne av SFG Styreleder Kirsti Marie Lager Lyngås



Hæhre & Isachsen Auto AS
Heggenveien 11
3370 Vikersund

KONTAKT
Hovednr: 32 78 00 84
Hovedmail: post@hi-auto.no
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Årsregnskap for 2020 - Resultatregnskap

Driftsinntekter                                         2020                 2019               2018
Kontingent                                             115 000            111 696          120 000
Tilskudd57419                                         69501               93952
Andre inntekter                                       25 375              35 541            31 300
Tilskudd prosjekter                               382 416            596 666          160 458
Refundert BL                                           11 662              12 400
Sum driftsinntekter                           580 210            825 066          418 110

              
Driftsutgifter                                                     
Lønn inkl feriep og arb. Avg                 260 714            370 684          191 266
Møteutgifter inkl reiseutg.                      25 974              37 713            63 158
Kontorutgift                                             37 610              29 370            25 623
Andre driftsutgifter                               145 862            202 669            41 407
Profilering                                                  8 894            136 442            31 258
Innkjøp maskiner utstyr                         76 295               5 033
Godtgj /honorar                                        7 000                         
Sum driftsutgifter                              562 343            776 878          357 745

              
Finansposter                                                     
Renteinntekter                                          3 076                4 670              3 359
Gebyr-546,57                                                802                 1060
Utbytte Gjensidige                                       330                   201                 202
Rentekostnad leverandør                                0                     20                    39
Finanskostnad                                                   0                     70              1 050
Sum finansposter                                   2 859                3 979              1 412

              
Årsresultat                                             20 726              52 167            61 777
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Årsregnskap 2020 - Balanse

Eiendeler                                                    2020                 2019               2018
                                                                           

Kundefordringer                                   197 932                7 742            17 082
Andre kortsiktige fordringer                     2 575                2 575                     0
Tilskudd til gode                                    325 000            450 000                     0
Sp. bank 1, brukskonto                        183 967            245 355         178 950
Sp.bank 1, sparekonto                         115 759            214 870         312 724
Sp. bank 1, skattetrekkskonto                  6 941              17 887            12 798
Sp.bank 1, fastrente                              118 808            116 704         114 360
Varebeholdning                                       13 013              13 013                     0
Aksjer Landbruksparken                        30 000              20 000            20 000
Sum eiendeler                                     993 995         1 088 146         655 914

                                                                           
Kortsitig gjeld                                                    
Leverandørgjeld                                      38 581                7 040              6 009
Skyldig skattetrekk                                    6 940              21 666            12 798 
Skyldig Arb.g.avg                                        6 234                 6994              4 731
Skyldig arb.g.avg.feriep                             2 595                4 155                 913
Skyldig feriepenger                                 18 408              29 470              6 479
Periodisert tilskudd                              200 417            281 333                     0
Annen kortsiktig gjeld                             50 000                        0
Påløpt kostnad                                        28 404              14 000              3 664
Sum kortsiktig gjeld                           301 579            414 658            34 594

                                                                           
Egenkapital                                                        
Egenkapital pr 01.01                             671 690            621 321         559 543
Årsresultat                                               20 726              52 167            61 777
Sum gjeld og egenkapital                 692 416            673 488         621 320
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www.a-k.no • Tlf.: 32 25 06 50
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Renovere gammelt løsdriftsfjøs?
KONTAKT OSS!

- Lang erfaring - Solid utstyr
- Egne montører - Stort lager

  
  

Tlf.: 69 12 68 00
www.bbagro.no
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Har du benyttet deg av 
medlemsfordelene dine?

Ring  
oss på  

915 03100,  
så hjelper  

vi deg
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Som medlem av Norsk Bonde- og  
Småbrukarlag kan du få store fordeler 
hos oss:
• gode vilkår i Gjensidige Bank
• god pris på ulykkesforsikring
• 20 prosent rabatt på private forsikringer
• Inntil 23 prosent rabatt på dri�sforsikringer,  
 og topprabatt på 37 prosent ved god risikoscore
• ekstra rabatt på bilforsikring for ungdom

Kontakt oss på telefon  
915 03100 eller les mer på  
gjensidige.no/landbruk
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Unngå brann på gården din
De �este landbruksbranner skyldes feil på elektrisk anlegg og utstyr.  
Å gjennomføre en el-kontroll er derfor noe av det viktigste du kan 
gjøre for å sikre gården din mot brann. 

El-kontroll med termografering gir deg:
• en tryggere hverdag
• rabatt på brannpremien på forsikringene dine

• grunnlag for god risikoscore og topprabatt på forsikringene 

Kontakt oss på telefon 915 03100 eller les mer på gjensidige.no/landbruk

Ring  
oss på  

915 03100,  
så hjelper  

vi deg
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VANNGARANTI
Gratis befaring

Værås Brønnboring
• Vann/Energibrønner
• Horisontalboring i fjell og løsmasser
• Pumpeservice
• Kapasitetsøkning/spyling av brønner

www.værås.no • tlf. 913 96 667
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Modum 
Regnskapskontor SA 
Vikersundgata 17, 3370 VIKERSUND 

Tlf: 32 78 33 80  
 post@mrksa.no   www.mrksa.no 

ALT INNEN ØKONOMISKE TJENESTER 

 

Tlf. 979 60 613 / 901 44 594
post@ebaservice.no

Øvre Bergsvei 47,
3370 Vikersund
www.ebaservice.no
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RETURADRESSE:   Niskinnveien 47, 3538 Sollihøgda


