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   Oslo Akershus 
Bonde- og Småbrukarlag

Årsmelding 2019



Framsidebilde: Ketil Melvold ble utnemd til æredsmedlem i 2018.

        Program årsmøte.
 Tirsdag 10. Mars kl. 19 

               Rustad Vel sine lokaler Rustadvegen 45, Hurdal.

Kl.19.00 – 19.15         Åpning og registrering.

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

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

KL.20.30 – 21.00         Kaffepause.

Kl.21.00 – 22.00          Årsmøtesaker.
- Godkjenning av innkalling og saksliste.
- Valg av møteleder og møtereferent.
- Valg av to til å skrive under referat.
- Årsmelding 2019
- Regnskap 2019
- Arbeidsplan og budsjett 2020/2021
- Innkomne forslag.
- Valg. 
- Alle fremmøtte medlemmer som har betalt kontiget, 
får tale og stemmerett. 

Vel hjem.



Lederen har ordet.

LederMarius og Mat og Landbruksminister Olaug Bollestad på Kongsgården.

Så var vi i 2020 og da passer det å ta en oppsummering av 2019. Året har for oss i          
Oslo Akershus BS vært bra. Vi har representert NBS på stands og i media. Vi deltar i 
Partnerskap i landbruket, i den nye «Viken». 

NBS er lokalt og nasjonalt en organisasjon som bidrar, vi blir sett og hørt, selv om de 
som styrer ikke alltid hører på hva vi har å si. Derfor er det artig å være på 
Kongsgården, der møter vi folk flest – folk som støtter vårt syn. Det er faktisk slik at folk 
ønsker liv og lys i bygdene. Det er også slik at folk ønsker seg matvarer fra egen region, 
derfor er REKO en kjempe suksess i vårt område. By-folk liker landbruk og vil betale for
de verdiene vi står for. God, lokal og kvalitets mat. Det betyr at folk ikke bare verdsetter 
våre varer, men også vårt arbeid. Selv om vi har støtte i folket, vises det ikke i 
medlemslistene. Vi mister få medlemmer, men makter ikke å skaffe flere. Vi ligger på det 
stabile, vi har en jobb å gjøre. Et tiltak kan være å vektlegge «Urbant landbruk» - dette 
er et satsningsområde og her har vi mye og hente. Vi har mange venner, og fler bør bli 
med i laget.

 Vårt lag hadde også i 2019 ansvaret for landsmøtet i NBS. Og som så ofte før var salen 
fiks, ferdig og i toppstand ved møtestart. Landsmøtet ble også en suksess for oss. Vi fikk 
flere av våre forslag vedtatt. Oslo Akershus BS påvirker og deltar i Norsk Bonde og 
Småbrukerlag. Her ligger vår utfordring. Vi må fortsette med lokalt arbeid, vi må fram i 
media, på nett og i egen organisasjon. Vi kan ikke gi oss. Til slutt vil jeg takke de som 
har hatt verv i siste år, vår enestående sekretær og NBS sentralt. Vi har gode 
diskusjoner, av og til litt uenige, men alt i alt – enige om en sak:                    
Småbrukertanken må dyrkes og pleies. Over tid vil vi vinne fram. 

Leder Marius Røer Andresen



LOKALLAG I OSLO AKERSHUS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG

Adresseliste pr. 1. mars 2020

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  Anett Møller Poulsen
 anett.p@hotmail.com 

Rustadvegen  103  
2090 Hurdal 

456 34 341

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. 
sveinke@getmail.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

v/ fylkessekretær Svein Kåre Eggebø, Tlfnr. 94 80 75 35  E-post:
sveinke@getmail.no 

Spektrumveien 3, 0666 OSLO 

Medlemstall desember 2018 var 214stk. 2019 var vi  212stk.

https://www.facebook.com/groups/440323026042733/
mailto:sveinke@getmail.no
http://www.smabrukarlaget.no/
mailto:ttrokvam@online.no


STYRET I  OSLO AKERSHUS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG 2018/2019

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 Anett Møller Paulsen Hurdal BS

2. vara Ketil Jørstad Asker & Bærum BS

3. vara        Unni Brattås Andresen Eidsvoll BS

Regnskapsfører Axel Horn. 
Revisorer: Valgkomite: 
Kjell Burås, Hurdal BS Leder. Gudbrand Bræk EBS
Thorolf Holter, Hurdal BS           Tone Bech. EBS  

Jorunn Sandbraathen

Her demonstrerer Gudbrand «Fredsvåpenet» under landsmøte.       



AKTIVITETER OSLO AKERSHUS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG FOR
PERIODEN APRIL 2019 - MARS 2020

Referat fylkesårsmøte.    
Tirsdag 12. Mars kl. 19.   Kontoret til NBS, Akersgata 41 OSLO.

Kl.19.00 – 19.10    Åpning og registrering.
Disse møtte: 
Marius R. Andresen. EBS/OABS
Jo Arne Ødegaard A&BBS/OABS
Ketil Jørstad A&BBS/OABS
Gudbrand Bræk EBS
Lillann E. Berger SBS
Tone Lindholm. SBS
Kjell J. Buraas HBS
Kjersti Hoff NBS
Svein Kåre Eggebø SBS/Fylkessek. 

Kl.19.10 – 20.00 Klimaforhandlinger – hva nå? 
V/Leder NBS Kjersti Hoff.
Fortalte først om seg selv. La alltid frem matsikkerhet som overordnet mål, 
og at vi må ha ett skikkelig tollvern. Krav og kjent forskning rundt dette 
med forurensingen og krav er blitt mattematisert, men forskning fremover 
vil/kan komme jordbruket til gode. Vi mener kombikua med redusert ytelse 
er en farbar vei. Den stiller ikke like strenge krav til kraftforet slik at den 
kan produsere både melk og kjøtt med minimal forurensing. Det hjelper lite 
å redusere kjøttproduskjonen om vi i stedet skal importere det.  Klima må vi
gjøre noe med om vi vil eller ikke da årets tørkesommer viser at vi er under 
30 % selvforsyning på mat  i 2018/2019. Men så langt venter jordbruket på 
innspill på jordbrukets forslag fra myndighetene, når det skjer, vet man 
ikke.  
Under innlegget hadde både Marius, Jo Arne, Gudbrand, Lillann, Kjell, 
Ketil og sek. ordet og der ble en god dialog under innlegget hennes.   

Kl.20.00 – 20.15 Kaffe. Litt å spise og kaffe ble inntatt under innlegget. 



Kl.20.15 – 21.15 Årsmøtesaker.
Godkjenning av innkalling og saksliste OK.
Valg av møteleder og møte referent. 
Marius møteleder og sek. Møte referent. 
Valg av to til å skrive under referat
Ketil Jørstad og Jo Arne Ødegård.  

Etter dette fikk Kjersti Hoff ordet, se over her. 
Vi fikk noe å spise og kaffe imens Kjersti hadde
ordet så pausen til Kaffe ble en del av hennes innlegg.

Etter kaffen ble det tatt opp en ikke varslet sak. 
Da Ketil Mellvold hadde takket nei til gjenvalg, ble
det foreslått å utnevne han til 
Æresmedlem i Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag.  
Noe som ble enstemmig vedtatt. Og han ble oppringt og informert og  får 
diplom og nål levert av Kjell Buraas sammen med en liten blomsterkvast. 

Årsmelding 2018. Ble framlagt av Marius og ble godkjent. 
Regnskap 2018 Ble framlagt av Marius og fylkessek. Og ble godkjent.
Arbeidsplan og budsjett 2019/2020
Det samme ble budsjett. Det ble også godkjent. 
Jo Arne, Kjetil J og Kjell hadde ordet under diskusjonen ang. regnskapet og
budsjett. Det ble ikke vedtatt noen arbeidsplan utover det vi gjør i dag. Men
det ble informert om at innføring av Viken regionen kommer til å bli en del 
av dette.
Innkomne forslag. Det var ikke kommet inn forslag til behandling.

Utsendinger LM f.v. Tore, Kjell, Gudbrand, Ketil og ungdomsutsending Therese.



Valg. 
Innstilling fra valgnemda. 

 Leder Gudbran Bræk. EBS  
      Tone Bech. EBS

 Tore Berger. SBS

Forslag til styre 2019/20.
Marius Røer Andresen EBS Leder. Tar gjenvalg. Valgt v/akk.
Jo Arne Ødegaard A&BBS Ikke på valg.
Tore Berger, SBS Ny for 1 år.               Valgt v/akk.
Magne Steneresen EBS. på valg ny 2017.        gjenvalgt.
Etter forslag fra salen ble Gudbran Bræk.                             Valgt For 2 år. 
Da valgnemda ikke hadde klart å få noen til å stille. 
Varamedlemmer:

- Anett Møller Poulsen, HBS Ny. valgt
- Ketil Jørstad, A&BBS gjenvalgt 
- Unni Brattås Andresen, EBS gjenvalgt 

Revisorer:
Thorolf Holter, HBS gjenvalgt.
Kjell Johan Buraas, HBS ikke på valg 

      Ny valgnemnd. 
      Ketil Melvold. 3 år. 
      Styre i samarbeid med Ketil får fullmakt til å finne ny valgnemnd. 

      
Rett referat 

Ketil Jørstad                                         Jo Arne Ødegaard. 

Leders tale under LM og vi ser en fint pynta sene – takk igjen Jorunn.



Studiearbeid

I 2019 ble det søkt om tilskudd til 2 studeringer. Den første var den sedvanlige om 
jordbruksforhandlingene og den andre var om "etter jordbruksforhandlingene".
Den første ble gjennomført som planlagt og innspill ble levert innen fristen, men den andre ble 
ikke gjennomført grunnet for lite tid. Det ble meldt fra til studieforbundet om dette slik at de 
ikke venter på rapport fra dette kurset.

Vi feiret at Norsk Bonde- og Småbrukarlag fyllte 106 år
Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag innviterte til fest på 
Kafè Henrik biblioteket på Eidsvoll 21 juni kl. 18.14 – 20.19

Tema for festen er: Verdi og Vekst – lokalt landbruk. Hva ønsker du? 
Styremedlem Gudbrad Bræk holdt ett inspirerende innlegg til en håndfull gjeng som hadde 
møtt opp og vi kosa oss med kake og kaffe imens Gudbrand gav oss ett fint innblikk i hvor 
viktig det er å satse på verdiskapning og vekst. Og etter det ble vi med på en lokal quiss. 



Sørkedalen som «Utvalgt kulturlandskap for landbruk»

Sørkedalen Bonde og småbrukarlag har fra starten av vært aktive i planarbeidet.

Vi har hatt med 5 representanter i arbeidsgruppen og 2 i styringsgruppen.

Sørkedalen fikk status som utvalgt kulturlandskap i 2018. Målet er å sikre en langsiktig forvaltning av 
kulturlandskapet og verdier knyttet til biologisk mangfold, landskap og kulturmiljøer som er formet gjennom 
lang tids landbruksdrift. Prosjektet skal legge til rette for at videre skjøtsel og drift tar vare på disse verdiene. 
Sørkedalens særpreg og områdets landbrukshistorie skal synliggjøres for vår og kommende generasjoner.

Avgrensning av det utvalgte kulturlandskapet

Oslo kommune legger med dette frem forvaltningsplan for Sørkedalen med Bogstad gård som utvalgt 
kulturlandskap i jordbruket. Planen beskriver status, mål og aktuelle tiltak for å ta vare på og utvikle 
kulturlandskapet i samsvar med formålet for ordningen. Arbeidet har blitt koordinert av Fylkesmannens 
landbruksavdeling og klima- og miljøvernavdeling i samarbeid med kulturvern- og landbruksmyndigheter i 
Oslo kommune. I tillegg har grunneierrepresentanter gitt innspill til arbeidet. 
Planen skal være et dynamisk dokument under kontinuerlig utvikling. Virkemidler for gjennomføring, 
tilstandsendringer og ny kunnskap vil danne utgangspunkt for en videre utvikling av planen.
Området omfatter hele Sørkedalen med naturlig tilgrensende skogareal. Skogsdrift har preget 
kulturlandskapet, struktur og driftsformer, og området innbefatter dermed også plasser i marka og skogen 
rundt. Avgrensingen går frem av kartet under, og utgjør et totalareal på ca. 31 km2. Det er imidlertid ikke alle 



arealene innenfor denne avgrensingen som omfattes av UKL-ordningen og forvaltningsplanen som er 
begrenset til; 

1) Områder som er eller som har vært landbrukseiendommer 

2) Bebyggelse som er eller som har vært relatert til landbruk 

Visjon 
«Sørkedalen skal opprettholdes som en aktiv jord- og skogbruksbygd med et levende lokalsamfunn som bevarer
det kulturlandskapet som særpreger dalen».

Hovedmål
- Det skal være attraktivt og lønnsomt å drive gård i Sørkedalen. 
- De kulturhistoriske verdiene skal vedlikeholdes og synliggjøres. 
- Det åpne kulturlandskapet i Sørkedalen skal gjenopprettes og opprettholdes. 
- Kulturlandskapets store naturverdier skal ivaretas. 
- Landbruket og kulturverdiene i området skal synliggjøres 



Strategier
Landbruk og næringsutvikling 
Hovedmål: Det skal være attraktivt og lønnsomt å drive gård i Sørkedalen
Bevaring av kulturhistoriske verdier 
Hovedmål: De kulturhistoriske verdiene skal vedlikeholdes og synliggjøres.
Skjøtsel av kulturlandskapet 
Hovedmål: Det åpne kulturlandskapet i Sørkedalen skal gjenopprettes og opprettholdes.
Opprettholde naturverdier 
Hovedmål: Kulturlandskapets omfattende naturverdier skal ivaretas
Informasjon og synliggjøring 
Hovedmål: Landbruket og kulturverdiene i området skal synliggjøres.

          Prioriterte satsningsområder

Fremmede arter 
Registreringer av fremmede arter er også å finne i Miljødirektoratets naturbase på nett. 
Artene på Artsdatabankens fremmedartsliste vurderes etter den økologiske risikoen de utgjør i norsk natur basert 
på tilpasningsevne og økologisk effekt. Fremmede arter plasseres i en av følgende kategorier: svært høy risiko (SE),
høy risiko (HI), potensielt høy risiko (PH), lav risiko (LO) eller ingen kjent risiko (NK). 
Tiltak mot arter av høyere risiko bør prioriteres. I Sørkedalen gjelder dette hagelupin, kjempebjørnekjeks, russekål,
kanadagullris, kjempespringfrø, parkslirekne, gullregn, boersvineblom og rynkerose. 
En stor andel av de fremmede planteartene er innført til landet som hageplanter før de har forvillet seg og blitt 
konkurrenter til det stedegne biomangfoldet. Flere av artene sprer seg effektivt med frø langs transportårer. En 
stor del befinner seg langs Sørkedalsveien og Sørkedalselva. Fyllingsmasser er ofte forurenset med frø fra 
fremmede arter.

Skjøtsel av Sørkedalsvassdraget med kantsoner 
I 2014 utarbeidet Biofokus rapporten Sørkedalsvassdraget med kantsoner – naturtypekartlegging og skjøtselsråd, 
på oppdrag fra Oslo kommune. Med bakgrunn i kartlagte naturverdier ble det laget forslag til forvaltningssoner 
langs elva. Her er elvestrekningen med kantsoner inndelt i ni ulike forvaltningssoner. Naturverdier, aktuelle hensyn
og forvaltningsråd er beskrevet for de ulike sonene som trenger ulik grad av åpenhet/lukkethet. En godt utviklet 
kantsone som enten består av skog eller av åpen/halvåpen gressmark vil hindre avrenning og erosjon og vil kunne 
være positiv for det biologiske mangfoldet. Rapporten omhandler ikke kulturminner og landbruksinteresser som 
stedvis kan komme i konflikt med naturinteressene. 
Langs elvene er det flere interesseavveininger som må gjøres av personer med nødvendig fagkompetanse. En 
skjøtselsplan skal gi konkrete anbefalinger for ulike delområder og legges til grunn



Sommerstevne 2019 Hurdal Bonde- og Småbukarlag.

Foto:Jan-Asle Rud Her ser vi fra tunet til vertene Åse Nygård og Bjørn Haug.

På og rundt Brattli-finnens rydningsmark fra 1600-tallet ble Hurdal Bonde- og Småbrukerlagets
tradisjonelle sommerstevne avviklet for 27 gang. Til rømmegraut, spekemat og nystekte vafler 
hadde mellom 150 og 200 tatt turen til bruket Brattlia, og vertskapet Åse Nygård og Bjørn 
Haug, som kunne fortelle at det til rømmegraut og vaffelrøre hadde gått med godt over 25 liter 
rømme. 

Dagens kåsør om bygdas aktiviteter fra 1950 og frem til 2000 ble formidlet til M+ av bygdehis-
toriker Arvid Garsjømoen, på et levende sted for bygdehistorie. Konkurranser og aktiviteter for 
små og store hører også selvfølgelig med på en dag som denne.Værgudenes barmhjertighet i 
tillegg til vertskapet og deres medhjelperes gode jobbing resulterte i nok et vellykket arran-
gement på småbruket øverst i Brattlia.

Hurradalen – et sted i Akershus. (Marius)I dag gikk turen til Brattlia i Hurdal. Lokallaget i 
Norsk Bonde og Småbrukerlag avholdt sommerfest. Også i år, kom mange. Det var ordnet med
alt fra parkering til servering – til og med regnværet tok helgefri. Primus motor og æresmedlem
Ketil Melvold, spilte og sang, unger kjørte hest og gikk natursti. Vi som holdt oss på tunet fikk 
en artig oppsummering om Hurdal «før i tiden» Kjerringer og gubber, unge som gamle fikk en 
trivelig dag. NBS Hurdal er et strålende eksempel på hvordan man kan holde småbrukertanken 
i hevd. De dyrker mye rart i Hurdal, også fellesskapet. Det er trivelig å oppleve – tusen takk.



Kuslipp kongsgården

Styre m/flere møtte mannsterkt opp til kuslippet på kongsgården 5/5. Her hadde vi
diverse aktiviteter  som hesteskokasting, konkurranser m.m. Jorunn stod for deilige

vafler  med syltetøy og saft til. Videre hadde hun honning, urter og urtesaft og
diverse ting hun lager.  Vi delte ut brosjyrer og honningurt frø og fikk god  kontak

med folk.  Takk også for hjelp fra, Jo Arne, Arve, Marius, Gudbrand, Tore og Anne
Marit som stod for hesteskokasting og tok seg av de minste.

Her er Marit i full gang og engasjerer både store og små.



Mye folk samlet under kuslippet på Kongsgården.

Sammendrag av året i Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag. 
Styremøtene har vært holdt hos fylkessekretær med unntak av to, ett som ble holdt på kontoret 
til NBS før fylkesårsmøte og et styremøte på Nebbenes Nordgående. Det har vært avholdt 6 
styremøter ett telefonmøte og styret har behandlet 55  saker i meldingsåret.  Vi deltog med 
campingvogn under kuslippet på Kongsgården 5/5. Pluss vi har startet å feire 
“Småbrukardagen” bursdagen vår 21. juni. NBS sin 106 årsdag ble feiret med kake og kaffe 
på kafe Henrik i Eidsvoll.  Fylkesleder Marius og sek. har deltatt på representantskaps møter og
div. Telefonmøter. Fylkesleder og sek. har deltat hos Fylkesmannen i forbindelse med 
sammenslåing til Viken innen RMP.  Fylkessek deltog osså under årssamlingen til 
Landbruksrådet Øst.  Det ble ikke noe av “Sundedagane” på Eidsvoll i år så Småbrukarmaken 
ble ikke arrangert dette året. Gudbrand og sek deltok på forsikringsamling og repskapsmøte i 
forbindelse med landsmøte til NBS på Gardermoen. Jorunn hadde igjen ansvaret for pyntingen 
av landsmøtesalen og vi deltok under «Smaken av Oslo Akershus». Vi hadde 2 uttaler til 
landsmøte hvorav den ene om 2 årig jordbruksavtale ble vedtatt og den andre om folkeskikk 
hos kontrollorganer ble avvist.
Marius sitter i RMP gruppa hos fylkesmannen og i en gruppe for vann og miljø ”Leira 
prosjektet”. Marius er kontaktmann i Rovdyrutvalget sentralt hos NBS.  Marius er jurymedlem 
for Bedriftsutviklingsprisen  2019  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. Videre har årests situasjonen med 
rovdyr preget styrets arbeid i år. 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


Landbrukssamvirkene

Norsk Landbrukssamvirke er en interesseorganisasjon for 17 bondeeide samvirkebedrifter i 

landbruket. De jobber for at samvirkebedriftene kan fortsette med sitt viktige arbeid for norske 

forbrukere, industri og samfunnsliv. Medlemmene er:

Landbruksråd.

Landbruksrådet er et samarbeidsforum mellom landbrukssamvirkene og faglagene som 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.



Landbruksrådene kan økonomisk støtte til faglagene for å gjennomføre tiltak i tråd med formålet.

Som en del av virksomheten til Landbruksrådet arrangeres temakonferansen «Treffpunkt Øst» på 

Sundvollen 3-4 november 2020. Det vil bli et variert program om klimatilpassing i landbruket, Reko-

ringer og hvordan få mer norske matvarer i butikkene. Fullstendig program og invitasjoner kommer 

senere.

Bu prisen i Oslo til Bondens Marked.

Bondens marked Oslo har gjennom 15 år bidratt til matmangfold og opplevelser for Oslos 
befolkning. Markedene har skapt en møteplass mellom forbruker og bonde med mat- og 
matkultur i sentrum. I år ble Bondens marked hedret med Bedriftsutviklingsprisen i landbruket 
i Oslo

BU prisen i Akershus gikk til Bringebærlandet. 

I år fikk Åse-Marit Thorbjørnsrud og Roy Andersen Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i 
Akershus. 

Bringebærlandet på Østre Torp i Drøbak, er de første bringebærprodusentene som lager vin av 
bringebær i Norge. To av årets viner, isvin og musserende, kan skilte med å være de første av sitt 
slag i verden, skriver Innovasjon Norge i en pressemelding. 

Vi gratulerer.



Her ser dere Marius og Magne i drivhuset hvor de dyrker tomater og chilli m.m.

EIDSVOLL    ANDELSLANDBRUK   på   Sander Nordstuen gård.
Eidsvoll Andelslandbruk har i år ledige grønnsaksandeler, en andel består av en grønnsakskasse
hver 2 uke, som inneholder forskjellige grønnsaker, frukt og bær avhengig av sesong. Noen
velger og høste selv, andre velger og hente grønnsakskasser ferdig høstet på gården eller på
droppunkt. 
Dette drives av Tone Beck og Magne Stenersen (styremedlem OABS) og kan anbefales. De 
selger også varer gjennom REKO ringene som Magne har vært en pådriver for å få til Norge 
sammen med NBS.                                                                                                                          

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 2019 og Budsjett 2020
Inntekter Budsjett 2020 Budsjett 2019
Medlemskontingenter
Tilskudd sekretær
Tilskudd fra Gjensidige
Div.inntekter (Smaken av Norge m.fl.)
Annonse støtte 0,-
Prosjektstøtte Samarbeidsrådet Øst (Akerhus B.lag) -850,-
Studieforbundet
Møtetilskudd
Lotteri  Årsmøte m.m. -150,-
Campingvong -500,-

Sum Inntekter

Utgifter Budsjett 2020 Budsjett 2019
Faste lønninger
Honorar leder
Arbeidsgiveravgift
Kontorleie
Kontorrekvisita/avis 100,-
Telefon
Porto 180,- 500,- 175,- 500,-
Kjøp/Kostnader Campingvogn 500,-
Øreavrunding -2,- -2,-
Annonsering
Profilering 375,-
Møteutgifter
Godtgj. Regnskap
Landsmøteutgifter
Forsikringspremier 646,- 650,- 634,- 600,-
Støtte til NBS 0,-
Kontingent for æresmedlemmer 900,- 0,-
Diverse kostnader 0,-
Annen renteinntekt -31,- 0,-
Purregebyr, kunder 0,- 0,-
Andre finansinntekter 0,-
Annen rentekostnad -35,- -82,- 0,-

Sum utgifter

Resultat (overskudd)

Balanse
Eiendeler 31/12-2019 Debet Kredit
Eidsvoll Bonde- og Småbrukarlag
Bankkonto 9365 16 20749 bedriftskonto
Bankkonto 9365 16 20757 skattetrekkskonto 843,-
Egenkapital og gjeld 31/12-2019
Egenkapital 
Skyldig lønn 300,-
Skyldig forskuddstrekk (nov/des 2019) 240,-
Skyldig arbeidsgiveravgift (nov/des 2019) 338,-
Påløpte kostnader (tlf./honorar leder 2019)
Årets resultat

Sum

2 019 2 018 
-30 666,- -30 000,- -34 190,- -35 000,-
-30 000,- -30 000,- -30 000,- -30 000,-
-11 622,- -10 000,- -9 337,- -9 000,-
-2 211,- -2 000,- -3 000,-

-5 000,- -2 000,-
-16 000,-

-1 500,- -1 500,- -2 800,- -1 500,-
-2 000,- -2 000,- -2 000,-

-1 000,-

-76 849,- -80 500,- -97 477,- -81 000,-

2 019 2 018 
14 400,- 14 400,- 14 400,- 14 400,-
5 000,- 5 000,- 5 000,- 5 000,-
2 030,- 2 030,- 2 030,- 4 000,-

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

4 520,- 4 500,- 4 423,-

1 572,- 3 000,-

3 563,- 3 000,- 1 313,- 1 500,-
2 000,- 7 358,- 2 000,-

1 811,- 3 000,- 5 711,- 5 000,-
5 000,-

6 808,- 2 000,- -4 099,- 2 000,-

5 000,- 5 000,-
2 865,- 1 900,-
2 586,- 1 020,- 4 000,-

87 418,- 78 900,- 82 729,- 80 000,-

10 569,- -1 600,- -14 748,- -1 000,-

2 617,-
41 129,-

62 868,-

8 588,-
-10 569,-

53 177,- 53 177,-
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