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Årsmelding 2012

1



Forsidebilde er fra smaken av norge under landsmøte 2012 på Lillehamar landbruks- og matminister 

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)  sammen med Gudbrand Bræk.

Program årsmøte.
Årsmøte 9. Mars 2013
på Felleskjøpet Agri BA på Kløfta.

Kl. 12:00 - 12:10 Registrering.

Kl. 12:10 - 13:10 Årsmøtesaker.
- Godkjenning av innkalling og saksliste.
- Valg av møteleder og møtereferent.
- Valg av to til å skrive under referat.
- Årsmelding 2012
- Regnskap 2012
- Arbeidsplan og budsjett 2013/2014
- Innkomne forslag.
- Valg. 
- Alle fremmøtte medlemmer som har betalt kontiget, får tale 

og stemmerett. 

Åpent møte om lokalmat.

Kl. 13:10 – 13:45  Bynær  økogisk matproduksjon.
V/ Bonde Kjell Buraas. Hurdal BS.

Kl. 13:45 – 14:15 Slik produserer jeg økologisk lammekjøtt. 
V/ Trude Rokvam Thorkildsen styremedlem
Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag.

Kl. 14:15 – 14:45 Hvordan selge lokalprodusert mat?
V/Gudbrand Bræk, Fenaknoken.

Kl. 14:45 - 15:00 Spørsmål fra salen.

Utlodning og hjemreis.
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Gode medlemmer av Oslo Akershus BS

Jeg har nå lagt bak med et år som fylkesleder og ser med spenning fram til det neste hvis det 
blir gjenvalg.En ting som har forundret meg i mange år er at det er så mye kontrovers rundt 
det å produsere noe som alle mennesker må ha hver eneste dag, nemlig mat. Derfor blir det  
spennende å se hva som skjer med årets jordbruksoppgjør, om det holder mål i forhold til 
regjeringens ønske om å øke matproduksjonen i forhold til befolkningsveksten i landet vårt.

På  noen  områder  synes  jeg  det  ser  nokså  mørkt  ut,  matjord  bygges  ned  med  firefelts 
motorveg enda det finnes andre trase valg som både er kortere og billigere. Rovdyra inntar 
stadig nye områder og gjør det nærmest umulig å ha dyr på beite. Nå sist har ulven etablert 
seg i Østmarka nær Oslo.

Men som sagt, mat vil man bestandig trenge så bønder må vi ha.Vi importerer stadig mer av 
både mat og kraftfor, men kan vi fortsette med det når en raskt voksende verdensbefolkning 
trenger maten selv? Vi kan dessverre ikke spise olje og vannkraft. Det går stadig diskusjoner 
om kostnadene ved innkjøp av nye jagerfly. Det ser ut som om de involverte helt har glemt 
at det hjelper ikke å ha verdens mest avanserte jagerfly stående på bakken hvis piloten sitter 
skjelvende på brakka utmattet av sult.

Det var med bekymring jeg mottok meldingen om at Merete Furuberg igjen er innlagt for 
kreftoperasjon.  Vi  håper  hun  også  denne  gangen  vinner  kampen  mot  denne  gufne 
sykdommen.
Jeg vil derfor benytte anledningen til å ønske henne god bedring og at hun snart må være på 
plass i Øvre Vollgate igjen.

Godt årsmøte
Fylkesleder. Jo Arne Ødegård
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LOKALLAG I OSLO AKERSHUS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG

Adresseliste pr. 1. mars 2013

LOKALLAG Leder/kontaktperson Adresse Telefon

Asker & Bærum Kontakt mann.             
Trond Buttingsrud
tronbut@online.no

Heggedalsveien 179
1389 Heggedal

66 79 70 57
456 01 756

Eidsvoll Gudbrand Bræk 
fenaknoken@fenaknoken.no

Røslien  
2092 Minnesund

63968840
97514318

Feiring
Nedre Romerike 

Vakant
Vakant 

Hurdal Tina Thomte
salb-s@online.no

Rustadvegen 180 
2090 Hurdal   

63987930 

Nannestad Thorolf Holter
thorolf.holter@c2i.net 

Øyavegen 28
2030 Nannestad

63995745 
41906617

Nes & Sørum Arne Huser 
a-huser@online.no 

Ø Hagavei 
2150 Årnes

63903131 
90970533

Sørkedalen Tore Berger
tobe@online.no

Sørkedalen  819
0758 Oslo

22499192
90755491

Fylkeslagets adresse:  

Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag
v/ fylkessekretær Svein Kåre Eggebø Spektrumveien 3, 

0666 OSLO Mobil: 909 78 371 Faks: 22 64 20 e-post: sveinke@getmail.no 
Medlemstall desember 2012 var 192 stk.

 
FYLKESLAGET SINE  HJEMMESIDER
Disse kan dere finne på adresse:    http://www.smabrukarlaget.no   
der velger du fylkeslag “Akershus Oslo“ i nedtreksgardinen. Eller velg fra kart. Her prøver 
vi å legge ut meldinger, referater, viktig informasjon, og alle 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. sveinke@getmail.no .
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STYRET I  OSLO AKERSHUS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG 2011/2012

Leder Jo Arne Ødegård Asker & Bærum BS

Styremedlem - Nestleder Ketil Melvold Hurdal BS

Styremedlem - Studieleder Trond Buttingsrud Asker & Bærum BS

Styremedlem - Kasserer Jorunn Sandbraathen Sørkedalen BS

Styremedlem Juul Melvold Eidsvoll BS

1. vara Tore Berger Sørkedalen BS

2. vara Trude Thorkildsen Rokvam Nes & Sørum BS

3. vara Thorolf Holter Nannestad BS

Regnskapsfører 2012

Regnskapsfører 2013

Ellen Buttingsrud

Grethe Ludvigsen

Asker & Bærum 
Gårdsregnskapslag 
Egen.

Revisorer: Valgkomite:
Leif Røyse, Feiring BS Kjell Burås, Hurdal BS
Thorolf Holter Nannestad BS Sammen med fylkessekretær.
                                                             

Rapport fra studieleder

Som studiering i 2012 valgte vi årets jordbruksforhandlinger.    Man har som  vanlig tatt 
for seg jordbruksforhandlingene  2012. Det har samtidig vært anledning til å diskutere og 
lage innspill til forhandlingsutvalget sentralt i NBS.
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AKTIVITETER OSLO AKERSHUS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG 

FOR PERIODEN APRIL 2012-MARS 2013

Referat årsmøte.
Årsmøte 3 Mars 2012 på Felleskjøpet Agri BA på Kløfta.

Kl. 12:00 - 12:10 Registrering.
Trond Buttingsrud, Asker og Bærum BS og styret.
Thorolf Holter, Nannestad BS og revisor
Jo Arne Ødegård, Asker & Bærum BS og styret
Jorunn Sandbraathen, m/.mann Sørkedalen BS og styret
Ketil Melvold, Hurdal BS og styret
Trude Thorkildsen Rokvam, Nes & Sørum BS. 
Svein Kåre Eggebø, Sørkedalen BS. Fylkessek.
Gudbrand Bræk. Eidsvoll BS
Ann Merete Furuberg, Leder NBS. 
Espen Løkeland-Stai, jurnalist i Dagsavisa.

Kl. 12:10 - 13:00 Årsmøtesaker.

Godkjenning av innkalling og saksliste.   OK
Valg av møteleder Trond 
møte referent  Svein Kåre. 
Årsmelding 2011  v Trond  OK
Regnskap 2011 v/ Svein Kåre. OK
Arbeidsplan og budsjett 2012/2013  OK med disse innspillene. 

100 års jubileumet. Hvordan vil vi feire det. 
21 juni 1913 ble Norsk Bonde- og Småbrukarlag stiftet på Eidsvold Folkehøgskule.
Vi vil ha «Småbrukarmarten» på Eidsvoll hvert år til en fast dag?  Kan helga nær 21 
juni brukes. I tilfelle så blir fra fredag 21 – 23 juni 2013 som blir første gang.  100 år 
etter.
Hva skal vi kalle «skuen» ? Navnet ble:  “Småbrukarmarten på Eidsvoll”.
Hvor kan vi arranger dette ? Arealer m.m. Kostnadre m.m. 
Skal vi ansette en person til å verve resten av oslos befolkning? 
Som kan drifte og organisere feiringen for oss. Styret må behandle den saken og søke 
om midler .  NBS hjelper til med søkning m.m. 
Vi lager sangboka tilgjengelig elektronisk. Trykke den opp igjen hvis midler.
Alle lokal lag bør ha en studiering om Samvirke. 
Prøve å organisere ett HMS kurs i området sammen med Gjensidige.  
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Valgkomiteens innstilling 2012
Valgkomiteen  for 2012 består av: 
Jorunn Sandbraaten. Tok valget.   
Kjell Johan Buraas.   
      
Styret:
Jo Arne Ødegård    Leder               valgt for ett år.      
Ketil Melvold        Styremedlem ikke på valg  
Jorunn Sandbraaten Styremedlem  valgt for 2 år.
Trond Buttingsrud      Styremedlem   valgt for 2 år
Juul Melvold Styremedlem ny 10  ikke på valg. 

Varamedlemmer:

     1.  vara Tore Berger Gjenvalgt for ett år.
2. vara Trude Thorkildsen Rokvam Gjenvalgt for ett år.
3. vara Thorolf Holter Gjenvalgt for ett år.

Revisorer: 
Leif Røise Må spørre han først.
Thorolf Holter   ikke på valg.

Valgkomité:    
Kjell Burås Ny 09 Ikke på valg.
Fylkesstyret fikk fullmakt til å peke ut 2 nye til valgkomiten.

Åpent møte:     Om matsikkerheten vår.
Kl. 13:00 – 13:45 Hva er galt med landbrukspolitikken vår?

V/ Espen Løkeland-Stai
Journalist og medforfatter av boka:
“En Nasjon av kjøtthuer” av han og
Svenn Arne Lie. Statsviter og tidligere forsker ved NILF.

Kl. 13:45 –14:30 Hva er alternativet til dagens
landbrukspolitikk.
V/ Ann Merete Furuberg,
Leder Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Kl. 14:30 – 15:00 Spørsmål fra salen.
Trond, Gudbrand, Ketil, Trude, Jo Arne, Svein Kåre, 
Ann Merete og Espen hadde ordet.

Utlodning av gaver til intekt for laget. 
Vi fikk inn 1040 kr. 
Møte sluttet kl. 15.30 
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Styremøtene har vært holdt hos fylkessekretær med unntak av to, et ble holdt på 
FK Kløfta før fylkesårsmøte.det andre var på Fenaknoken. Det har vært avholdt 8 
styremøter og styret har behandlet 57 saker i melingsåret.
Fylkesleder Jo Arne og sek. har deltatt på representantskaps møter og div. 
telefonmøter. 
Ketil er varamedlem til styret i NBS. Leder og sek deltok på forsikringssamling og 
repskapsmøte i forbindelse med landsmøte til NBS på Lillehamar.
Thorolf Holter sitter i RMP gruppa hos fylkesmannen og i en gruppe for vann og 
miljø ”Leira prosjektet”. 
Vi har levert uttale til jordbruksforhandlingen til FMLA og til forhandlingsutvalget i 
NBS og deltok i jordbrukets fellesmarkering i Oslo . Styret har bestemt å bruke avisa 
Bonde- og Småbruker og Internett som infromasjonskanal for laget. 

Bilder fra bondemarkeringen i Oslo ved bruddet i jordbruksforhandlingene.
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LOKALLAG
Informasjon om lokallagene finnes på OABS hjemmesider. Vi savner fortsatt innspill og 
informasjon om aktivitetene i lokallagene. Vi kan tilby lagene å bruke våre sider hvor de kan 
få presentert hva det måtte være, det er bare å sende stoffet til fylkessekretæren helst 
elektroninsk på e-post. Vi vil gjerne at medlemmer og lokallag lager en presentasjon av seg 
selv, f.eks. garden din og laget. Og sender det til fylkessekretæren så legger han det ut på 
hjemmesidene våre.
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Bilder fra Sommerstevnet Hurdal Bonde- og Småbrukarlag.

Som vi ser var her godt oppmøte, 
Ann Merete holdt tale og de besøkende
 fikk god bevartning i det fine været. 
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Den «endeløse»  Hakloasaken

Framhaldssoga - 
Hakloa Vestre
Her kommer en oppdatering av hva som har skjedd 
det siste året I denne langdryge saken. Etter at staten 
hadde tatt feil av tidsfristen etter overskjønnet ble 
ekspropriasjonen kjent ugyldig.
Jo Arne Ødegård måtte derfor søke på nytt om 
ekspropriasjon av husmannsplassen på samme vilkår 
som forrige gang. Dette ble gjort rett før Jordlovens 
§14 gikk ut av lovverket 1.1- 2012.

Saken har deretter hatt rekordfart gjennom 
byråkratiet og har nå kommet tilbake til LMD der de 
på nytt har vedtatt å ekspropriere. Løvenskiold har 
påklaget vedtaket men klagen er avvist.
Det er nå innsendt ny begjæring om skjønn, men det 
er når dette skrives uvisst når skjønnet kommer opp 
for Oslo tingrett.
Man vet heller ikke hva Løvenskiold kommer til 
å foreta seg videre, det er antydet at de vil gå til søksmål mot Staten.

Om og av Jo Arne Ødegård.

Status i Venneraasen-saken i Sørkedalen

Helen Venner sendte før jul i 2011 inn søknad om ekspropriasjon av Venneråsen til 
Landbrukskontoret i Oslo og Akershus, med kopi til Fylkesmann i Oslo og Akershus 
og til Mat og Landbruksdepartementet. Sørkedalen Bonde og Småbrukarlag støttet 
Helén Venners søknad. Vi i Sørkedalen Bonde og Småbrukarlag har hele tiden 
hevde at hun er odelsjente til Venneråsen. Det er viktig at Venneråsen blir 
ekspropriert tilbake til familien etter jordloven.. Norsk Bonde og Småbrukarlag har 
vært pådrivere i saken.
Landbrukskontoret i Oslo og Akershus uttalte seg negativt til søknaden, med ikke å 
anbefale ekspropriasjon.
Vi i Sørkedalen Bonde og Småbrukarlag stiller oss tvilende til Deres habilitet og 
kunnskaps nivå. Fabian Stang som er ordfører i Oslo kommune var den gang 
Løvenskiolds advokat og var sentral i ervervelsen av Venneråsen. Den gangen ble 
det benyttet tvilsomme metoder i saksbehandlingen i de offentlige organer. Vi stiller 
oss meget kritisk til saksbehandlingen som fikk innvirkning på avgjørelsen. 
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Derfor mener vi at saken burde vært saksbehandlet av et annet landbrukskontor. 
Slik at vi var sikker på habiliteten. Vi føler avmakt i denne saken og opplever det slik 
våre forfedre i Sørkedalen må ha opplevd godseierveldet. I boka Sørkedalen en 
bygd i byen skriver de at Sørkedølene i opprinnelsen ikke var leilendinger eller 
husmenn. De ble det løpet av unionstiden og hele tiden opplevde Sørkedølene 
godseiersvøpa. De var ikke et fritt folk.

Carl Otto Løvenskiold har sendt inn et krav på kr. 114 000.- til Statens 
Landbruksforvaltning. Beløpet ble igjen krevet at Helen Venner som skulle dekke 
Løvenskiolds kostnader til advokat Bjørn Stordrange. For det første et horribelt 
beløp for et tilsvar til Landbrukskontoret i Oslo og Akershus. Det at Carl Otto 
Løvenskiold ikke er i stand til og svare selv og må benytte en av landets dyreste 
advokater er et valg godseier Carl Otto Løvenskiold gjør og må selvfølgelig dekke 
det selv. I tillegg var regningen ikke spesifisert. (Det er kanskje vanlig i de kretser)?

Vi i Sørkedalen Bonde og Småbrukarlag sitter igjen med en sår følelse  av at en av 
våre medlemmer har lidd stor urett. Venneråssaken har lagt et dypt og uopprettelig 
sår i Sørkedalen som vil bli husket i all framtid. Se omtale i Sørkedalsboken som 
nylig er utgitt. 

 Det vi i Sørkedalen Bonde og Småbrukarlag har lært av Venneråssaken: 

Ærlighet varer ikke lengst-dessverre. Tore Berger 

Hotellavtaler
 Du finner mere om avtalene på www.smabrukarlaget.no

Norsk  Bonde-  og  Småbrukarlag  har  inngått  avtale  med P-HOTELS  og  BONDEHEIMEN.  Disse 
avtalene kan brukes av alle medlemmer.

 
Avtalen gjelder for P-Hotels som har destinasjoner i Trondheim, Oslo og Bergen.

Prisen er pr natt, pr rom og inkl. moms og frokost*. Prisene er kr. 50,- under ordinær pris.

BONDEHEIMEN, OSLO
 Avtalepris gjelder alle dagar og inkluder frokost.
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Medlemsfordeler: Forsikring-Bank-Advokat avtaler.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har samarbeidsavtale med        
Gjensidige forsikring. 

Fra 2010 kan vi tilby landbrukets BESTE forsikringsvilkår på driftsrelaterte 
forsikringsavtaler. - Under visse forutsetninger (les avtale lengre ned) kan du oppnå hele 30 

% bonus hvor du tidligere kun fikk 20%. I tillegg er det utarbeidet en fordelsmessig 
avtale på banktjenester. 

 

          Samarbeidsavtalen mellom NBS og Gjensidige omfatter:

•Rabatt på dødsrisikopremie personlig livsforsikring.
•Rabatt på skadeforsikring.
•Anledning til å tegne NBS kollektive ulykkesforsikring til gunstig
  medlemspris
•Mulighet til pensjonssparing
•Fullverdige banktjenester med svært gunstige ordninger

 Gjensidige gir økonomisk bidrag til en rådgiverstilling i NBS, hvor medlemmer får råd 
rundt tidlig-pensjon, forsikring, skatt, regnskap og generasjonsskifte. Svein Løken er NBS 
sin rådgiver innen forsikring. Ta kontakt med Svein på telefon 61 27 75 14  /61 27 56 58 

(jobb) eller 90 04 28 83 (mobil). 

Gjennom samarbeidsavtalen kan medlemmer spare opptil flere tusen kroner i året !

Mer informasjon på nettsidene våre og til www.gjensidige.no

Advokatavtale

 NBS har nylig Inngått advokatavtale med advokatfirmaet 
Lund & Co DA.

Avtalen sikrer medlemmene i Norsk Bonde- og Småbrukarlag tilgang til profesjonell og 
kvalifisert kompetanse innenfor mange områder som for eksempel tvisteløsning, energirett, 

rettsforhold knyttet til miljø- og naturressurser, rettsforhold knyttet til fast eiendom, plan- og 
bygningsrett.

Les mer om Lund & Co: www.lundogoc.no
Kontaktpersoner i Lund & Co er advokat Ulf Larsen og advokatfullmektig Solveig Prestegar
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DEKAR
Norsk Bonde- og Småbrukarlag har en avtale med det 

eiendomsjuridiske selskapet Dekar.  Som medlem får du også her bl.a. 
tilgang på gratis førsterådgivning i eiendomsrelaterte spørsmål. 

Malvikveien 1233
7550 Malvik

Telefon: 73 97 45 00
Faks: 92 17 75 28

firmapost@dekar.no 

Lønn og godtgjøringer:
Fylkessekretær, Svein Kåre Eggebø, blir lønnet med kr. 1200,- pr. mnd og får kr. 3000,- pr. 
mnd. Til godtgjøring for kontorleie og dekking av internettoppkopling 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 og  regnskapet kjøpes fra Asker 
& Bærum Gårdsregnskapslag etter regning. Ingen andre godtgjøringer. Neste år vil 
regnskapet bli kjøpt fra Grethe Ludvigsen. 

Revisjonsberetning.
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Regnskap 2012. Budsjett 2012 og 2013.

Budsjett 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013
Inntekter
Medlemskontingenter 39000 36067,21 39000
Tilskudd sekretær 25000 25000 25000
Tildkudd Gjensidige 10000 9512 10000
Annonser støtte. 5000 2000 5000
Studieforb. 1000 1140 1000

Sum Budsjett og inntekter 80000 73719,21 80000

Kostnader
Aktivitet 2000 644,5 2000
Annonser 1500 1312,5 1500
Gaver/Blomster 50 30 50
Telefon 1000 1000
Porto 100 120 100
Styremøten 400 400
Påløpte feriepenger
OABS Årsmøte 1500 1500
OABS Uravstemingsmøte 500 500
Bankgebyrer 100 1417 100
Godtgjørelse regnskap. 11500 9544,26 5000
Godtgjørelse sekretær 14400 14400 14400
Arbeidsgiver avgift 3000 2735,4 3000
Kontorleige 36000 37100 36000
Honorar leder 5000 5000 5000
Reisegodtgjøring 2000 2000
NBS 100 år. 6500
Skattetrekskonto
Renteinntekt -50 -73 -50

Sum    kostnader  79000 72230,66 79000

Beregnet resultat 1000 1488,55 1000

Balanse:
Eiendeler:                               12272.- kr  
Sum bokført egenkapital:     5607.-  kr
Årets resultat:                     1489,- kr.
Sum egenkapital.                    7096.- kr.     
Gjeld:                                             5176,- kr.  
Sum gjeld og egenkapital: 12272,- 
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