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Lederen har ordet

Året har vært en lærerik reise innen land-
brukspolitikk. Det er komplisert. Et ord som 
preger tiden vi er inne i er ustabilitet. Den 
mest dramatiske ustabiliteten er klima-
endringene. Dette er noe vi må ta på alvor. 
Produksjonsmåten må bli viktigere framover. 
Jeg har sittet i regjeringens grøntutvalg  
dette året, og nå skal det skrives en rapport. 
Vi er uenige i mye, men likevel er det stor 
enighet om at produksjonsmåte og kvalitet 
må gå foran pris og effektivitet. Vi klarer ikke 
å konkurrere med utlandet på pris. Men kan 
vi bli best på kvalitet? Jeg tror historien bak 
produktene våre må tydeligere fram. Kan vi 
bli best på å binde karbon i jorda? Kan vi bli 
bedre til å ta vare på det biologiske mang-
foldet over og under jorda slik at genera-
sjonene etter oss også kan produsere mat? 
Kan vi redusere matsvinn i produksjonen og 
utnytte gårdens ressurser på en bedre måte? 

Ustabilitet preger også folks meninger. Vi 
liker fortsatt å gå i flokk, men vi hopper let-
tere fra trend til trend slik vi opplever med 
folks forhold til mat. Sosiale medier setter 
i større grad dagsorden, og tar over for tra-
disjonelle nyhetskanaler. På Google dukker 
det opp nyheter og annonser etter hva vi 
interesser oss for. Skal vi bli litt klokere tror 
jeg det derfor er ennå viktigere enn før at 
vi møter folk som tenker annerledes enn 

oss selv. Dette kan vi blant annet gjøre ved 
å invitere ungdom fra «Grønt Spatak» eller 
invitere folk fra ulike politiske leire, også på 
våre medlemsmøter. Dyra har fått en større 
egenverdi, dette må vi ta på alvor. Samti-
dig må vi invitere forbrukere til å se hvor-
dan matproduksjonen foregår og vi må tåle  
kritiske spørsmål.  Avstanden mellom for-
bruker og produsent har blitt for stor.

Ustabilitet preger også verden utenfor 
vårt land. Det er lett å skape motsetninger 
mellom land, og mellom folk, men jeg tror 
mye handler om å sikre seg tilgang til viktige 
ressurser som jord og vann. Hva vi skal leve 
av etter oljen er også et stort spørsmål. Det 
eneste som er sikkert er at vi fortsatt trenger 
mat for å leve og vi blir fortsatt flere folk på 
kloden som trenger mat.

Jeg har vært heldig som leder av fylkes-
styret med mange gode folk rundt meg.  
Jobben hadde aldri vært mulig å gjennom-
føre uten Ketil Jørstad som sekretær. Ketil  
passer på alt som jeg ikke tenker på.  
Hanne Prøis Kristiansen har satt seg godt 
inn i jordbruket og holdt en stødig hånd 
om viktige prosjekter du kan lese om se-
nere i årsmeldingen. Kjell Borge har vært 
uunnværlig i styret, med lang fartstid og 
god orden på økonomien i laget. Han er le-
der i Buskerud landbruksselskap og vært til 
god hjelp i hvordan stiftelsen Foss gård skal 
driftes videre. Torbjørn Halveg har sørget 
for at jeg har kommet meg på styremøtene  
(el bilen går ikke så langt). Torbjørn er også 
et godt eksempel på hvordan gode kollegaer 
bør være med hverandre. Han deler gjerne 
på redskap og kunnskap, og det viktigste 
er at han stikker innom for å høre hvordan 
det står til. Jeg vil også takke Anni Løvlid 
og Gunhild Lesteberg Kjøntvedt som møter 
på styremøte en halv dagsreise unna. Kirsti  
Marie Lager Lyngås har vært med på pro-
sessen i å endre vedtekter i stiftelsen Foss 
gård, slik at den dyrka marka kan fradeles 
kontorlokalene. Hun er også med i styret i 
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Landbruksparken AS i Lier. Anton Mayr hofer 
har deltatt på rovdyrmøter og holdt oss 
oppdatert i styret. Takk til Svein Ingebo som 
dro til Nesbyen på rovviltmøte med meg. Det 
er godt med folk som har lenger er faring 
med dette enn meg. Jeg er også utrolig 
 imponert over jobben Torgny Moen har gjort 
tidligere som fylkesleder. Selv har jeg bare 
gjort en brøkdel av hva han har stått på med 
i sine lederår. Vi kan blant annet se frukter 
av hans arbeid i et Grønt fagsenter og en 
landbruksskole som er under oppbygging 
på Buskerud. Så vil jeg takke hvert eneste 
 lokallag som holder hjula i gang. Dere er de 

viktigste for å bevare optimismen i land-
bruket  i de  ulike kroker av fylket. Det er dere 
som kjenner næringen best som må kom-
me med innspill til landbrukspolitikken på   
nasjonalt nivå. Det kan dere gjøre i forkant 
av årets jordbruksforhandlinger og ved å 
delta på fylkesårsmøte og landsmøte. Et  
engasjement på lokalt nivå vil lette jobben 
for de som sitter i styret på nasjonalt nivå.

Maren Wiger
Fylkesleder

Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Vikersund  95 22 86 25 - www.bottolfs-verksted.no - post@bottolfs-verksted.no

ANDREAS BOTTOLFS 
VERKSTED AS
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Årsmøte 2019-2020

Referat fra 
Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Årsmøtet 2019-2020

Tilstede: Willy Hagen, Embrik Rudningen, Guro Villand, Knut Erik Tovsrud, Helge 
Hoffart, Lene Thorud, Ingeborg Elise Moen, Nils Håre, Heidi Midtflå, Anton Mayrhofer, 
Kjetil Altern, Ole Auen Wiger, Anni Løvlid, Kjell Borge, Gunhild Kjøntvedt, Maren Wiger, 
Torbjørn Halveg.
Sekretær: Ketil Jørstad

ÅM 01/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
 Vedtak: Godkjent
ÅM 02/19 Valg av ordstyrer
 Vedtak: Kjell Borge valgt
ÅM 03/19 Valg av referent
 Vedtak: Ketil Jørstad
ÅM 04/19 Valg av 2 deltakere til å undertegne protokoll
 Vedtak: Kjetil Altern, Willy Hagen
ÅM 05/19 Behandle styrets årsmelding
 Årsmeldinga ble gjennomgått. Adresse til Maren Wiger må korrigere, e-post og
 navn til Anton Mayrhofer må korrigeres. Valgkomite er Steinar Bergerud. Rune
 Flintegård adresse er Refsalveien. Oppdater lokallagslederes adresser. 
 Reko-ring tekst Heidi Midtflå.
 Vedtak: Årsmeldingen godkjent med korrigeringer som fremlagt.
ÅM 06/19 Behandle regnskap 2018
 WH: Positivt med overskudd og god egenkapital.
 Vedtak: Godkjent
ÅM 07/19 Behandle arbeidsplan og budsjett 2019
 Vedtak: Godkjent
ÅM 08/19 Behandle innkomne saker
 Ingeborg Moen overbrakte hilsen og takk fra Torgny Moen i forbindelse med 
 at han er blitt utnevnt til æredsmedlem.
 Ingen saker innkommet
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ÅM 09/19 Valg
 a) Styret
  Leder: Maren Wiger Valg med akklamasjon for 1 år
  Styremedlem: Kjell Borge Valg med akklamasjon for 2 år
  Styremedlem Kirsti Marie Lager Lyngås og Anton Mayrhofer.
   Anton Mayrhofer enstemmig valg.
  Varamedlem 1 Kirsti Marie Lager Lyngås 
  Varamedlem 2 Torbjørn Halveg
  Varamedlem 3  Steinar Staaland
   (forutsatt medlemskap innbetalt)
Varamedlemmer valgt under ett med akklamasjon.
Etter valget består fylkesstyret av
Leder: Maren Wiger (2019-2020)
 Elin Bergerud (2018-2020)
 Anni Løvlid (2018-2020)
 Gunhild L. Kjøntvedt (2018-2020)
 Kjell Borge (2019-2021)
 Anton Mayrhofer (2019-2021)
Vara Kirsti M. L. Lyngås (2019-2020)
 Torbjørn Halveg (2019-2020)
 Steinar Staaland (2019-2020)

 b) Revisorer
  Idar Høgåsen og Heidi Midtflå Valgt med akklamasjon
 c) Medlem representantskap NBS Maren Wiger valgt med akklamasjon
 d) Kvinneutvalgt Styret får fullmakt til å oppnevne
 e) Valgkomitee Knut Jarl Berg valgt med akklamasjon
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www.a-k.no • Tlf.: 32 25 06 50

Nerstad Industriområde - 3350 Prestfoss
Tlf.: 97 99 19 90 - www.smf-as.no
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Tillitsvalgte 2019/2020

Leder: Maren Wiger
 Vikerkleiva 149, 3370 Vikersund
 Tlf: 976 70 207, E-post: maren_langsbakken@yahoo.no
Nestleder: Kjell Borge
 Sjausetvegen 11, 3550 Gol
 Tlf: 90822489, Epost: kjeborg2@online.no

Styremedlem: Anni Løvlid, 
 Håverdsrudveien 206, 3614 Kongsberg
 Tlf: 906 17 996, Epost: annilovlid@gmail.com
 Elin Bergerud
 3630 Rødberg, Tlf: 911 21 962, Epost: elin_nborge@hotmail.com
 Gunhild Lesteberg Kjøntvedt
 Norevegen 1854, 3629 Nore
 Tlf: 905 30 586, Epost: kjontvedt@outlook.com
 Anton Mayrhofer
 Øvre Lerskallen 33, 3340 Åmot
 Tlf: 957 46 804, E-post antonmayrhofer@hotmail.com

Varamedlem: Kirsti Marie Lager Lyngås
 Rotuveien 9, 3409 Tranby
 Tlf: 480 67 762, Epost: Kirsti.ml.lyngaas@gmail.com
 Torbjørn Halveg
 Rødsveien 61, 3370 Vikersund
 Tlf: 900 54 471, Epost: thalve@online.no
 Steinar Staaland
 Kallerudvegen 286, 3628 Veggli
 Tlf: 41458638, Epost: staalan@online.no

Revisor: Idar Høgåsen, Åsterudveien 194, 3340 Åmot
 Tlf: 928 65 934, Epost: idarhog@gmail.com
 Heidi Midtflå, Siltvedtveien 144, 3178 Våle
 Tlf: 99732454, Epost: heidi.midtfla@hotmail.com
Valgkomite: Steinar Sørbøen, 3570 Ål, 
 Tlf: 412 38 340, Epost: steinar@sorboen.com
 Guro-Emilie Riis Andersen, 3536 Noresund
 Tlf: 959 16 9025, Epost: guro-emilie@hotmail.com
 Knut Jarle Berg, 3626 Rollag, 
 Tlf: 99151184, Epost: knu-jarl@frisurf.no
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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

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

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.gulingsrud@skjermbrev.no

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

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

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

Soknedalen BS
Mona Britt Nyhus, Tranbyveien 334, 3534 Sokna
Tlf: 970 11 901, E-post: mobr-nyh@online.no

Ål BS
Ola Håkon Rudningen, Tunevegen 14, 3570 Ål
Tlf 975 854 514, Epost: timrahus@gmail.com 
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Fadderansvar for lokallaga

Lier, Røyken og Hurum, Eiker og Omegn: Anton Mayrhofer
Numedal, Nore og Uvdal: Gunhild Kjøntvedt
Ål, Hol, Nes, Gol/Hemsedal: Kjell Borge 
Soknedalen, Modum: Torbjørn Halveg
Krødsherad, Sigdal: Maren Wiger

Representasjon i styrer/utvalg BBS

Buskerud Landbruksselskap: Kjell Borge, vara Anni Løvlid.

Landbrukets kontaktutvalg: Torgny Moen. 

Stiftelsen Foss Gård: Helge Nybakken, Kirsti Marie Lager Lyngås.

Rovdyrkontakt: Anton Mayrhofer.

Styringsgruppe Velg Naturbruk: Torbjørn Halveg, vara Gunhild Kjøntvedt

Arbeidsgruppe for Økt matproduksjon fra Buskerud: Maren Wiger

Nettverksgruppe for IPT Buskerud/Vestfold: Diana Ewalds. 

Regionalt Partnerskap: Fylkessekretær / Maren Wiger

Nettverksgruppe for naturbruksskolene: Elin Bergerud

Opplæringssenteret for naturbruk (ON): Elin Bergerud. 

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: Elin Bergerud.

Økouka i Buskerud: Ingeborg Elise Moen, prosjektleder: Hanne Kristiansen

Prosjekt Økt omlegging til økologisk landbruk: Einar Grimelid, Erik Hørluck Berg, Veslemøy 
Olavsbråten.

Landbruksparken AS: Kirsti Marie Lager Lyngås

Karbonbinding i Fjellandbruket: Kjell borge og Embrik Rudningen
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Medlemsutvikling

NBS vil gjennomførte vervekampanjer i 2019. Etter Landsmøtet i november kom det en del 
nye innmeldinger. Noe avgang har det vært men medlemstallet har holdt seg stabilt på 
siden i fjor.

 2019 (2018)

Direktemedlem 9 (9)
Eiker og Omegn BS108 (105)
Sigdal BS 23 (22)
Modum BS 67 (61)
Lier, Røyken og Hurum BS 22 (22)
Soknedalen BS 14 (14)
Krødsherad BS 26 (26)
Nes BS 24 (25)
Hemsedal og Gol BS 20 (20)
Ål BS 28 (28)
Hol BS 6  (6)
Numedal BS 28 (26)
Nore og Uvdal BS 30 (29)
Til sammen  405 (405)

Felleskonferansen 2019
Årets fellessamling mellom Oppland, Hedmark og Buskerud BS gikk av stabelen på Tyrifjord 
Hotell i Vikersund. Buskerud var årets vertskap. Programmet for fellessamlingen hadde 
hovedfokus på erstatning og utnyttelse av fòr når ekstemvær ødelegger fòr, planter og 
beite. Det var derfor satt sammen et program hvor det ble sett på ulike forsøk med bruk av 
flis i fòret, dyrking av osp og et lengre foredrag om når enga svikter - hvordan forberede 
seg på tørke eller bløte. 

Fylkessekretær i Buskerud BS, Ketil Jørstad ønsket utsendinger, gjester og deltakere 
velkommen på vegne av Buskerud BS. Deretter ønsket ordfører i Modum kommune, Ståle 
Versland velkommen med en orientering om næring og utvikling i kommunen. Før foredrag 
og debatter ble det et kort kulturinnslag med Terje Espenes som bergtok forsamlingen med 
sang og gitar. 
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Grønt spatak

Min interesse for økologi og økologisk landbrug samt miljø og klima har været stigende 
inden for de sidste 5 år. I den sammenhæng har jeg omlagt min kost til at være plantebaseret, 
blevet mere interesseret i dyrevelfærd og hvordan jeg kan mindske mit klimaaftryk. Jeg har 
i sammenhæng med ændringerne i mit liv foretrukket, at købe økologiske madvarer og 
produkter. Men til trods for det, har der været en distance mellem mig og hvor de økologiske 
produkter bliver produceret og min viden om økologi har også været begrænset. 

Det var tilfældigt, at jeg opdagede Grønt Spatak på Facebook. Grønt Spatak er et projekt 
udviklet i samarbejde mellem Natur og Ungdom og Norges Bonde- og Småbrukerlag. 
Projektet giver unge mellem 16 og 30 år muligheden for at arbejde frivillig på en gård, seter 
eller som beitetilsyn. Opholdet har en varighed på 10 dage, hvor den frivillige lærer om norsk 
landbrug og deltager i hverdagen. 

Efter jeg havde læst om projektet var jeg ikke i tvivl om, at jeg syntes det var spændende. 
Jeg så det som en god mulighed for at lære mere om norsk landbrug og mindske distancen 
mellem mig og de produkter, jeg køber. Det var dog med en lettere tøven og et kærligt skub 
bagi, jeg tilmeldte mig. Jeg syntes, det var skummelt, at skulle bo hos fremmede i 10 dage.

Jeg havde også mine refleksioner om, at blive udplaseret på en gård hvor der bliver holdt 
dyr, med tanke på mit valg om, at leve plantebaseret. Samtidig så jeg det også som en god 
mulighed for at opleve, hvordan der drives med dyr på en gård, der enten kunne styrke mine 
argumentationer for at leve plantebaseret eller afkræfte fordomme og tanker. Det var vigtig 
for mig, at forholde mig kritisk til mit eget valg og være åben og nysgerrig overfor bonden. 
          

Selina Nielsen. 

Er du interessert i å være vertskap for Grønt spatak så ta kontakt:

Epost: grontspatak@nu.no  •  Telefon: 98 66 57 43

Eller les mer om grønt spatak på: www.spatak.no
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Topptur …  Velg naturbruk 2019

Et meget vellykket arrangement. Moro å møte elever fra de ulike landbruksskolene i Viken.

Ketil og Maren stilte på BBS sin stand. De fikk utdelt frøposer 
og drikke fra TINE. De fikk spørsmål om samvirke, kua og biene, 
samt melkekonkurranse. Kalven fikk vi låne av Dag Fossen.

Til slutt var det servering av helstekt 
elg og premiering av dagens beste 
gruppe. Buskerud Landbruksskole 
gikk av med seieren.



15

Din komplette leverandør av slanger og rør
Servicesenteret på Tangen  •  Telefon: 31 30 25 50

Grønt Fagsenter 

I starten av 2019 flyttet Buskerud Bonde- og Småbrukarlag inn på Grønt Fagsenter på 
Buskerud videregående skole. Her har prosjektleder Hanne Prøis Kristiansen sittet på fulltid, 
mens fylkessekretær Ketil Jørstad har kommet omtrent en gang i måneden. Kontorplassen 
er en gylden mulighet for samarbeid i landbruket og også mot skolen. Ketil og leder Maren 
Wiger har hatt foredrag om jordbruksforhandlingene for elevene på naturbruk og Ketil 
og Hanne har hatt undervisning for voksenagronomen i fagene økologisk husdyrhold og 
økologisk marked. Under Økouka var det et tett samarbeid mellom elevene og lærerne 
på restaurant- og matfag, de fikk høste grønnsaker hos Maren som de laget lunsj av til 
åpningen av Økouka. På selve åpningen bidro elever og lærere fra naturbruk med transport. 
Tusen takk for fint samarbeid i året som har gått! I 2020 inviterer vi til bonde og småbruker-
kafé omtrent en gang i måneden. Følg med på vår facebook-side for informasjon om når 
neste kafé blir gjennomført. Vi håper så mange som mulig har anledning til å komme. 



16

Åpning av Økouka Buskerud
Av Hanne Prøis Kristiansen, Prosjektleder Økouka 

ØKOUKA er en feiring av norsk økologisk mat og jordbruk. I år ville vi løfte fram og feire alle 
som jobber med eller er engasjert i økologi i fylket vårt. Økouka hadde ikke vært noe uten alle de 
engasjerte menneskene rundt omkring som deler av sin kunnskap med å holde kurs, seminarer, 
åpner sine gårder og mye mer.  

Vi inviterte derfor til en musikalsk lunsj i skogen bak Grønt Fagsenter, inspirert av natur- og 
kulturstien Peter Collett anla i Bakåsen på 1800-tallet. Stien var delt inn i forskjellige kulturer og 
vitenskaper med minnesmerker over diktere, historikere og greske filosofer. Et område var avsatt 
kjærligheten og et område til trøndere. Alle gode ting i livet, altså. På toppen av åsen var det en 
laftet tømmerstue med bibliotek, langkikkert, tobakk og en tønne øl! 

Med Økouka som bakteppe ville vi filosofere litt over økologien, naturen og menneskets forhold 
til økologien i dag. Siden æraen med de greske filosofer er forbi, inviterte vi med oss Anders Næss 
med band, som bidro med inspirasjon – til å fortsette å jobbe for et jordbruk som i større grad 
benytter seg av naturens egne metoder. Altså måtte vi opp i skogen!

Turen startet utenfor Grønt Fagsenter og i rolig tempo tuslet vi oss oppover den slakkeste delen 
av Collettstien inn i skogen. Over et jorde, ei bru og et gjerde, opp en bratt bakke, fine samtaler, 
dypere inn i skogen, helt til den åpnet seg med utsikt over hele Modum. Her satt fylkessekretæren 
vår, Ketil Jørstad, klar med bål og kaffe, og gutta fra Naturbruk på Buskerud vgs hadde fyret opp 
firhjulingen for å frakte mat og utstyr hele veien opp. 

Mens vi andre tok den letteste veien opp, klatret bandet med kontrabass, gitar og trommer på 
ryggen opp den bratteste stien. Sola strålte på beste sommervis mellom trærne og vi samlet oss 
i lysningen og på fjellkanten på fargerike puter fra Kjerstis svigermor. 

Dagen før hadde elevene på Restaurant- og matfag vært på tur hos Maren på Viker Gård i 
Vikersund – der de høstet grønnsaker og blomster, som de laget lunsj til oss av. Vi kunne derfor 
nyte nydelig høstsuppe med sesongens grønnsaker, så ferske! Krydret med utegående økogris fra 
Langesøy i Drammen. Til dessert var det eplekake, takk til Simons bestemor for oppskriften – den 
kaka snakkes det fortsatt om i gangene på Grønt Fagsenter… 

Anders og resten av bandet startet med en reggae, var innom jazz og mellom tonene kåserte 
Anders over livet, jorda, humus, kjærlighet, spirit, livet… Bård Bjørke spilte gitar, Tonny Kluften 
spilte bass og Are Rosseland spilte trommer. Varme i hjertet og fulle i magen kunne vi konstatere 
at vi ble inspirert til å fortsette å kjempe for økologien som fremtidas jordbruk! 

Ønsker du å kjenne og høre på stemninga fra dagen – sjekk ut TV Modum sitt innslag på deres 
hjemmeside. 

Elevene fra  
Restaurant- og matfag 
koser seg på gårdsbesøk 
hos Maren Wiger.
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Prosjekt: 
Økt omlegging til økologisk matproduksjon

I samarbeid med fotograf Jo Straube skal vi gjennom en fotoutstilling fortelle om hverdagen 
til fem økobønder i Buskerud. Vi vil vise fram hva det innebærer å være økobonde - om deres 
utfordringer, men også gode løsninger og eksempler på god agronomi. Bredden i historiene 
blir stor, fra tradisjonell seterdrift med ysting, til elvebadende griser til storproduksjon av 
grønnsaker. Vi ønsker å inspirere konvensjonelle bønder til å vurdere økologisk drift og 
opplyse forbrukeren om hvilket arbeid som ligger bak norsk matproduksjon. Fotoutstillingen 
vil bestå av både tekst og bilder og skal stå omtrent ti plasser i Buskeruddelen av Viken fra 
april til oktober. Det blir tre arrangementer for bønder.

Slik vil utstillingen se ut: 

 

Følg med på denne hjemmesida: www.kjenndinbonde.no (lanseres 31.mars), på fylkes-lagets 
facebookside: https://www.facebook.com/buskerudbondeogsmabrukarlag/ og instagram-
konto: @buskerudbs for oppdateringer om hvor utstillingen til enhver tid befinner seg og 
arrangementer underveis. 

Buskeruddelen av Viken innehar et bredt mangfold av landbruksproduksjoner. Økologisk 
areal utgjør omtrent sju prosent av det totale arealet (omtrent fire prosent på landsbasis). 
Etterspørselen etter økologiske matvarer øker, som dekkes av økt import. Samtidig ser vi 
et økende fokus blant befolkningen på produksjonsmetoder og ressursgrunnlag. Det 
konvensjonelle landbruket møter stadig nye kritikker knyttet til manglende bærekraftig 
forvaltning av natur- og jordressurser. Vi vil derfor rette fokus på hvordan økologisk 
produksjon kan økes. Både av hensyn til markedsetterspørselen, men også fordi økologisk 
produksjon viser seg å være en spydspiss i utviklingen av bedre agronomi, noe som også 
kommer det konvensjonelle landbruket til gode. Vi ønsker å skape synlighet, oppmerksomhet 
og forhåpentlig debatt i samfunnet om hva et bærekraftig jordbruk er og hvordan fremtidens 
matproduksjon burde se ut med denne utstillingen. 
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Økouka 2019
Mål for Økouka 
Planlegge, koordinere og gjennomføre Økouka 
gjennom nettverksbygging, tilrettelegging og 
markedsføring spredt gjennom fylket. Planlegge 
og gjennomføre økologisk marked på Strømsø 
torg med salg fra lokale produsenter og andre 
aktuelle aktører og aktiviteter for barn. 

Styringsgruppe
Nina Basberg fra Buskerud Bondelag, Laila 
Fossum fra Økologisk Buskerud, Ingeborg 
Moen fra Buskerud Bonde- og Småbrukarlag 
og prosjektleder Hanne Prøis Kristiansen ansatt 
hos Buskerud Bonde- og Småbrukarlag. 

Finansiering 
Fylkesmannen i Oslo og Viken, Buskerud 
Landbruksselskap, Buskerud Bonde- og Små-
brukarlag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Økologisk Norge og Sparebanken Modum. 

Foto: Yola Tsolis. Ved inngangen til Grønt 
Fagsenter.

Foto: Jo Straube. Fra foredrag om regenerativt landbruk i Hønefoss/Norderhov. Anders Lerberg 
Kopstad t.v.
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Foto: Yola Tsolis. Fra åpningen av Økouka på 
Bakåsen. Anders Næss m/band.

Foto: Hanne Prøis Kristiansen. Fra møtet 
«Klima og jord i fjellet». Kjell Borge og Øystein 
Haugerud. 

Arrangementer 
27 arrangementer fra Ål til Lier ble gjennomført. Fire arrangementer ble avlyst, alle på 
grunn av for få påmeldte. De andre arrangementene var stort sett godt besøkt. Særlig 
surdeigsbakekursene, råkakekurset og fermenteringskurset var populære. Noen av 
arrangementene hadde færre besøk enn ønsket, en årsak kan være at metningspunktet på 
antall arrangementer er nådd. Et mål for 2020 er å nå ut til nye målgrupper. 

Buskerud Bonde- og Småbrukarlag sine arrangementer 
Åpning av Økouka med lunsj og konsert i skogen, innføring i regenerativt landbruk med 
Anders Lerberg Kopstad, kurs i partering av lam, møte om klima og jord i fjellet og økomarked 
på Strømsø torg i Drammen. Alle arrangementene, unntatt sauepartering, ble arrangert i 
samarbeid med Buskerud Bondelag og Økologisk Buskerud. 

Økomarkedet
Deltakere var Skog Bakeverksted, Økologisk Spesialkorn, Bragernes Menighet, Blomsterfesten, 
Ødeverp Andelsgård, Viker-Røed Andelsgård, Nedre Skyliholt gård, Økologisk Buskerud, 
Smaksverkstedet, Buskerud Bonde- og Småbrukarlag, Buskerud Bondelag, Elins drøm, 
Ninavita, Lierdalen Lysstøperi, Sørumgården, Olav Bergland m/honning, Ole Olsen m/
grønnsaker, Søndre Røine Gård og Criollo Sjokoladebar. 

Faglagene hadde aktiviteter for barn: «melk» ei ku, mal eget korn, så et frø av mikrogrønt 
og spikk en pinne og grill et pinnebrød på bålet. Takk til Skogselskapet i Buskerud for lån av 
spikkepinner og spikkestoler og takk til Skog Bakeverksted for å lage deigen til pinnebrødet. 
Lierdalen Lysstøperi hadde støpning av lys for barn som en aktivitet og hos Smaksverkstedet 
kunne man smake på ulike eplesorter og lukte og gjette på urter. Markedet var godt besøkt 
tross skikkelig dårlig vær. 

Matsalg bestod av pitabrød med honning og ost hos Skog Bakeverksted og en tomatsuppe 
laget av Eiker Vekst AS.

Økouka 2020 blir fra 18. - 27.september. 



20

Skoghestdagen

Skoghestdagen ble arrangert 10. februar 2019 i samarbeid med Modum Bonde- og 
Småbrukerlag, Arbeidshesten og Buskerud Dølehestlag hjemme hos Anton Mayrhofer på 
Modum. 
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Din lokale bank med personlig oppfølging, gode 
betingelser og Norges mest populære mobilbank!

Vi har kontorer i Vikersund, Åmot, 
Hokksund og Drammen. 

Vårt kundesenter på tlf 91502270 
er åpent fra kl 7-24 ALLE dager. 

Velkommen til oss!

www.sb1modum.no

SAMMEN 
LAGER VI 

NORGES BESTE
MOBILBANK!



22

Økologisk Spesialkorn Skandinavia ASØkologisk Spesialkorn Skandinavia AS

Vi sår, høster og maler 
vårt korn på egen mølle.

Enkorn, emmer, spelt, svedjerud
dala landhvete og bygg.

Sigdalsveien 1300, 3350 Prestfoss • www.spesialkorn.no • 413 45 489Sigdalsveien 1300, 3350 Prestfoss • www.spesialkorn.no • 413 45 489
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Økologisk Spesialkorn Skandinavia ASØkologisk Spesialkorn Skandinavia AS

Vi sår, høster og maler 
vårt korn på egen mølle.

Enkorn, emmer, spelt, svedjerud
dala landhvete og bygg.

Sigdalsveien 1300, 3350 Prestfoss • www.spesialkorn.no • 413 45 489Sigdalsveien 1300, 3350 Prestfoss • www.spesialkorn.no • 413 45 489

Du finner oss på 
Hønefoss, Lier, Vikersund og Gol.

Styrets arbeid 2019

Det har i perioden vært avholdt 5 styremøter hvorav 1 telefonmøte. I tillegg har det 
vært løpende korrespondanse per epost. Styret har iverksatt 3 prosjekter i løpet av 
perioden. Det er Økouka, prosjektet «Økt omlegging til økologisk landbruk» og prosjektet 
«Karbonbinding i fjellandbruket». Hane Prøis Kristiansen har vært ansatt i tilnærmet full 
stilling som prosjektleder for alle prosjektene. Rapporter fra de ulike prosjektene kan leses 
i denne årsmeldingen. 

Topptur 59 (en konkurranse og møteplass for naturbrukselever fra Østfold, Akershus, 
Oslo, Buskerud og Vestfold) ble arrangert på Kongsberg. Tusen takk til Dag Fossen 
som stilte med kalver. Maren hadde snekret en flott ku der elevene fikk prøvd seg på 
håndmelking.

Også i år deltok vi på Eiker Matfestival, Eplefestivalen i Lier og torgdagen i Økouka. 
Styrets medlemmer og fylkessekretæren har representert laget i et utall av møter med 

fylkesmann og fylkeskommune og næringa ellers. Styrets arbeidsplan som vedtatt på 
årsmøtet er i hovedsak oppfylt.
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Stiftelsen Foss gård (SFG)

Status pr. d.d. er at gården skal deles og selges, fondet oppløses og stiftelsen skal bli en 
pengeutdelende stiftelse. Man har gjennomgående forsøkt å tilpasse den nye situasjonen 
til det opprinnelige formålet så godt det har latt seg gjøre, men SFG har verken kapital 
til å be-koste nødvendig vedlikehold av bygningsmassen, eller til å arbeide for Stiftelsens 
opprinnelige formål. Verdiene til SFG er bundet opp i bygningsmassen.

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 
fylkeskom-mune 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 fylkeskommune 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 ut-viklingsprosjekter eller forskning som kommer landbruket i det området som 
var Buskerud fylke i 1989 til gode.» Advokatfirmaet Seland Orwall DA bistår Stiftelsen Foss 
Gård i delings-prosessen.

Det er SFG sin klare oppfatning at eiendommen bør deles slik at arealet som er bebygget 
kan selges separat fra resterende areal.  Det eksisterer ikke bolighus på eiendommen, 
kun låven som er ombygd til kontorer, lager o.l. Ved å fradele den bebyggede delen av 
eiendommen, kan SFG selge det dyrkede arealet som tilleggsjord, enten til en eller flere av 
de omkringlig-gende nabogårdene og dermed bidra til å opprettholde, og styrke, landbruket 
i Lier kommu-ne. Fradeling vil altså ikke gå på bekostning av det allerede dyrkede arealet 
som fortsatt vil benyttes til landbruksformål.

På vegne av BBS
Styreleder
Kirsti Marie Lager Lyngås

MASKINENTREPRENØR 

O. K. LIE AS 
Steinsrud, 3330 Skotselv. Mobil: 99288550 
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Landbruksparken A/S

Status for prosjekt MatRiket er at styret på siste møte vedtok å følge planene for hovedpro-
sjekt fase A. Finansieringen av denne fasen er enda ikke på plass. Det er gitt tilsagn om 
500.000,- fra Buskerud fylkeskommune og 300.000,- fra Fylkesmannen i Oslo og Viken. Fel-
leskjøpet (FK) deltar med ressurser tilsvarende de 640.000,- som mangler i vår finansiering. 
De har oppnevnt en person internt som skal være FK sin koordinator i prosjektfasen. Før jul 
meldte det seg flere interessenter som ba om å bli orientert om prosjekt MatRiket og mulig-
hetene for å være en samarbeidspartner. Det har vært naturlig å følge opp disse henvendel-
sene med møter og befaringer, og vi har pr. i dag ulike alternativer å arbeide videre med. 
Tilsagnene om finansiering er tidsbegrenset, så forprosjekt del A må gjennomføres i løpet 
av 2020. 

På vegne av BBS
Styremedlem
Kirsti Marie Lager Lyngås
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Status nytt fjøs på Buskerud vgs.

Dette er et stort prosjekt hvor det er mange faktorer som skal på plass før den endelige 
oppstarten av selve byggingen kan igangsettes sommeren 2020.

Reguleringen av området for det nye fjøset er inne i den siste prosess fra kommunens side. 
Byggeområdet for fjøsbygget er valgt utfra at man ikke berører dyrket mark og de spesielle 
grunnforholdene som er på Buskerud hovedgård. Denne plasseringen gi undervisningen et 
stort flatt område som vil passe bra for øving med elever sett fra et HMS-perspektiv. 

Eiendom i Viken har valgt en samspillmodell. Dette gjør at man tidig i fasen velger en 
samarbeidspartner, i dette tilfelle er det firma Gråkjær. Disse utarbeider i samarbeid et 
forslag til byggutforming og tekniske løsninger innendørs og utendørs. Her blir skolen og 
faglag med i en høringsrunde hvor vi kommer med våre innspill. Målet med denne løsningen 
er at man skal få en så god løsning som mulig og at de økonomiske rammene skal holdes. 
Etter dette går prosjektet inn i det man kaller TE 8407 med Gråkjær om økonomiske rammer 
og garanti for at disse holdes.

Fjøset vil være i størrelsesorden ca 1600m2. Det vil inneholde 43 til 46 melkekuer og en 
avdeling for ca 75 sauer. Selve bygget bygges som et undervisningsfjøs, med spesiell vekt på 
smittepress. Derfor er det lagt stor vekt på smittesluser og gode garderobeforhold.

Naturbruk på Buskerud vil overta hele jordbruksarealet på Buskerud gård fra 1/1-21 og 
vil allerede i 2020 starte forberedelsen på oppstart av melkeproduksjon sommer/høst 2021.

Det bør også nevnes at vi har en god lærerstab med høy kompetanse på Naturbruk og at 
dette i samspill med gode fasiliteter har gitt en særdeles god søkning inn til Naturbruk. Vi er 
i dag ca 110 elever fordelt med 80 elever på vg-1 og vg-2 og 30 elever på voksenagronom 
på Naturbruk, noe vi er veldig stolte av.

Når vi nå får på plass melkekua og sauen her på Buskerud vgs. vil vi stå godt rustet til å 
kunne gi en meget god grunnutdanning innen Landbruk. Vi gleder oss også til å samarbeide 
med Hvam vgs. og Kallnes vgs, som også ligger i Viken. Sammen kan vi gi et enda bedre 
tilbud innen Naturbruk.

Ole Johny Krokmogen
Opplæringsleder for Naturbruk på Buskerud vgs.
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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:

Buskerud BS er med i Landbruksråd Øst. Landbruksrådet er et samarbeidsforum for 
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.
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.
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Buskerud Landbruksselskap 2019

Årsmelding Buskerud landbruksselskap (BL) 2019
Styret i Buskerud landbruksselskap har i 2019 bestått av leder Kjell Borge (BS), nestleder 
Håkon Haug Laa (B) og styremedlem Otto Galleberg (FM OV).

Styret har behandlet 11 saker og bevilga tilskudd til en rekke landbruksrelaterte prosjekter 
innenfor det geografiske området som tidligere var Buskerud fylke. Buskerud landbruksselskap 
har en sunn økonomi og er en viktig støttespiller til mindre og større landbruksprosjekter 
innenfor regionen som naturlig hører inn under Buskerud landbruksselskap sitt geografiske 
virkeområde.

Det ble avholdt medlemsmøte 19. desember i Statens Hus, Drammen med 11 frammøtte. 
Den viktigste saken på medlemsmøtet var framlegget om nye vedtekter i og med at Buskerud 
ble en del av Viken fylket fra og med 01.01.2020. Styrene i begge faglaga og styret i BL samt 
frammøtte medlemmer var enstemmig for vedtektsendringene. 

Arkivet for Buskerud landbruksselskap er i 2019 flytta fra Foss Gård og Fylkesmannen i 
Oslo og Viken til Grønt Fagsenter Buskerud hvor det har fått en trygg plassering.

Vi har et godt utvalg av nye og brukte traktorer hos 
Akershus Traktor i Mjøndalen 
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Prosjekt: Karbonbinding i fjellandbruket 

Fjellandbruket er en viktig del av det nye fylket Viken. Det leverer mange miljøgoder som 
kulturlandskap og biologisk mangfold, men er også viktig for å produsere mat fra arealer 
som ellers ikke ville vært i bruk. Mjølk og kjøtt er de viktigste produktene. Gårdene i dette 
prosjektet ligger mellom 340 – 1000 meter over havet på Gol. Begge gårdene driver med 
ammeku, eng og gras. 

Det har vært gjort lite undersøkelser når det kommer til humus og biologisk mangfold i 
dyrka jord i dette området. Humusoppbygging, også kalt karbonlagring, er viktig uansett hvor 
dyrkingsområdene ligger. Humus er viktig for langvarig produksjonsevne, vannhusholdning 
i jord og for å møte utfordringen med et stadig mer ustabilt klima. 

Prosjektet vil teste ut forskjellige praktiske metoder for å øke humusinnholdet i jorda og et 
bredt spekter av jordprøver tas over tre år, fra 2019 – 2021 for å se på utviklingen. 

Prosjektpartnere
Prosjektet er finansiert med midler fra Fylkesmannen i Oslo og Viken og Buskerud 
Landbruksselskap. Øystein Haugerud fra Fylkesmannen og Vibhoda Holten fra Vital Analyse er 
rådgivere i prosjektet. I styringsgruppa sitter Kjell Borge, Embrik Rudningen, Ole Auen Wiger, 
Thorbjørn Halveg og Hanne Prøis Kristiansen, alle fra Buskerud Bonde- og Småbrukarlag. 

Om prosjektet 
Deltakerne i prosjektet er garden til Embrik Rudningen som ligger 340 moh og garden til 
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Kjell Borge som ligger 700 moh. I tillegg til dyrkajord i bygda, har Embrik også dyrkajord på 
stølen som ligger 1000 moh.

Drifta på begge gardene er ammeku, garden til Embrik har tradisjonell gjødselkjeller med 
blautgjødsel, mens garden til Kjell har kaldfjøs med talle der strømaterialet er innkjøpt 
halm og egenprodusert grovflis. Sentralt i prosjektet står utprøving av EM ferment som 
innblanding i gjødsel samt behandling på jordet. På gården hos Embrik tilsettes det ukentlig 
EM ferment i gjødselkjelleren, på gården hos Kjell behandles tallen ukentlig med EM ferment 
som sprøytes ut på tallen en gang pr uke. Det sprøytes også ut EM ferment på jordet et par 
ganger i løpet av sommeren i forbindelse med gjødsling/kalking. Blautgjødselen på gården 
hos Embrik blir spredd på vanlig måte med slangespreder, tallen på gården hos Kjell blir 
kompostert og så blir tallen spredd med Gafnerspreder på enga.

EM fermentet er basert på konsentrat av flere stammer melkesyrebakterier fra Biosa Norge, 
som oppformeres på gårdene med tilsetting av lokale urter for å forsterke mikrobiologien. 
Urtene som brukes er lokale urter som vokser i jordekanter ol. I tillegg til EM ferment 
konsentratet og urtene, brukes det økologisk melasse, havsalt og tangmjøl i blandingen.

Det er tatt ut en del jordprøver for Albrecht analyse, glødetapsanalyser, aggregatstabilitet, 
samt at det i løpet av våren og sommeren blir foretatt spadeprøver, prøver av jordpakking 
med jordspyd og Helsekort jord-tester. 

Foto: Hanne Prøis 
Kristiansen. Embrik 
Rudningen, Kjell 
Borge og Jon Magne 
Vibhoda Holten på 
markvandring på 
Snekkerhaugen Gård 
i Gol. 
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Grønsaksproduksjon i fjellandbruket
Hemsedal og Gol Bonde- og Småbrukarlag  har fått tilskot frå Fjellandbruksmidlane hjå 
Fylkesmannen i Oslo og Viken til å gjennomføre forprosjektet: Grønsaksproduksjon  og anna 
dyrking i Fjellandbruket. 
Målet er å finne ut om det er eit reelt ønske og behov for auka produksjon av grønsaker, 
poteter, bær og urter i Hallingdal.
Etter gjennomført forprosjektperiode, vil me vite om det er ønske og vilje hjå interesserte 
produsentar, reiselivsnæringa, butikkar, innbyggjarar og hytteeigarar både til å produsere og 
å kjøpe lokale grønsaker, poteter, bær og urter.
Metoden som skal brukast i forprosjektet er den same som blir brukt i Innovasjonsløft 
Hallingdal.
- Lage spørsmål for intervjuguide: Me har laga spørsmål med svaralternativ til interesserte 

produsentar, reiselivsnæringa og butikkar og hytteeigarar og innbyggjarar. 
- Gjennomføre 20 intervju med representantar frå dei tre målgruppene:  Det fyrste intervjuet 

er gjennomført og det blir jobba med å planleggje gjennomføre intervjua framover.
- Gjennomføre 2 arbeidsmøter og 1 inspirasjonssamling: Me har gjennomført eit 

arbeidsmøte med interesserte produsentar 07.01. 2020 og jobbar med å planlegge 
inspirasjonssamlinga.

- Registrere svar og samanfatte informasjon frå intervjua og arbeidsmøta.
- Ut frå samanfatta informasjon føreslå konkrete tiltak for vidare arbeid i ein prosjektrapport 

som avgjer korleis det vidare arbeidet blir.
Marit Torsrud Nerol som er jordbruksforvaltar i Ål kommune er leigd inn som prosjektleiar til 
å gjennomføre prosjektet. Tidsplanen for prosjektet er frå 2. januar til 2. april. 
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En liten oversikt over REKO i Buskerud

Hva er en REKO-ring?
• En salgskanal uten mellomledd med FB som plattform
• En satsning fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag sitt prosjekt Matnyttig
• Kommer opprinnelig fra Finland, har spredd seg til Sverige og nå Norge
• Produsenter annonserer i en Reko-ringgruppe på FB, f.eks Reko-ringen Drammen, 

produsentene er også medlemmer i tilhørende produsentgruppe hvor det deles og 
legges ut div info

• Kunder bestiller ved å skrive i kommentarfeltet
• KUN forhåndssalg som utleveres til avtalt tid og sted
• Fordel for små produsenter som ikke selger varer i butikker eller kjeder
• Kunder kan enkelt kjøpe lokalmat fra flere produsenter på en gang i stedet for å kjøre 

«fra gård til gård»

Kilde: Norsk Bonde- og Småbrukarlag v/Rebekka Bond

Det er pr dags dato 5 aktive ringer i Buskerud: Hønefoss, Modum, Hokksund, Drammen 
og Kongsberg. Drammen hadde første utlevering 8/8-18 og ble raskt en av landets største 
ringer med sentral beliggenhet, stort mangfold og stort kundegrunnlag. Alt dette har 
ringvirkninger og tiltrekker seg produsenter fra fjern og nær som igjen gjør Drammen til et 
stort og fargerikt marked. Hokksund og Modum er små ringer men særlig Hokksund har fått 
en stor og trofast kundemasse. Begge disse stedene har REKO blitt etterspurt av ordførerne 
og det virker som det er stor politisk interesse for denne type matformidling som er med på 
å opprettholde arbeidsplasser i grender og utkantstrøk. 
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Årsregnskap for 2019 - Resultatregnskap

Driftsinntekter 2019 2018
Kontingent 111 696 120 000
Tilskudd 69 501 93 952
Andre inntekter 35 541 31 300
Tilskudd prosjekter 596 666 160 458
Refundert BL 11 662 12 400

Sum driftsinntekter 825 066 418 110
  
Driftsutgifter  
Lønn inkl feriep og arb. Avg 370 684 191 266
Møteutgifter inkl reiseutg. 37 713 63 158
Kontorutgift 29 370 25 623
Andre driftsutgifter 202 669 41 407
Profilering 136 442 31 258
Innkjøp maskiner utstyr  5 033
Godtgj fylkesleder  0
Sum driftsutgifter 776 878 357 745
  
Finansposter  
Renteinntekter 4 670 3 359
Gebyr 802 1 060
Utbytte Gjensidige 201 202
Rentekostnad leverandør 20 39
Finanskostnad 70 1 050

Sum finansposter 3 979 1 412
  
Årsresultat 52 167 61 777
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Årsregnskap 2019- Balanse

Eiendeler 2019 2018
  
Kundefordringer 7 742 17 082
Andre kortsiktige fordringer 2 575 0
Tilskudd til gode 450 000 0
Sp. bank 1, brukskonto 245 355 178 950
Sp.bank 1, sparekonto 214 870 312 724
Sp. bank 1, skattetrekkskonto 17 887 12 798
Sp.bank 1, fastrente 116 704 114 360
Varebeholdning 13 013 0
Aksjer Landbruksparken 20 000 20 000

Sum eiendeler 1 088 146 655 914
  
Kortsiktig gjeld  
Leverandørgjeld 7 040 6 009
Skyldig skattetrekk 21 666 12 798
Skyldig Arb.g.avg 6 994 4 731
Skyldig arb.g.avg.feriep 4 155 913
Skyldig feriepenger 29 470 6 479
Periodisert tilskudd 281 333 0
Annen kortsiktig gjeld 50 000 0
Påløpt kostnad 14 000 3 664
Sum kortsiktig gjeld 414 658 34 594
  
Egenkapital  
Egenkapital pr 01.01 621 321 559 543
Årsresultat 52 167 61 777
Sum egenkapital 673 488 621 320
  
Sum egenkapital og gjeld 1088 146 655 914
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Renovere gammelt løsdriftsfjøs?
KONTAKT OSS!

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

STORFEINNREDNING

Tlf. 69 12 68 00
www.bbagro.no

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

Tlf.: 69 12 68 00
www.bbagro.no

Totalleverandør av vanningsutstyr! 

Tlf. 333 08 660 - www.dryppvanning.no - www.freberg.no - post@freberg.no 

 Pumper 

 Styringer 

 Maskiner 

 Dryppslanger fra Rivulis og Netafim 

GJETEREN AS
Norskproduserte gjerdeapparater!
Eget verksted for gjerdeapparater, 
klippemaskiner og sliping av kniver.
Konkuransedyktige priser
og høy kvalitet.

NYHET!
S200 solcelleaparat fra 
Gjeterern AS.
Komplett gjerdeapparat med 
Solcelle som gir bedre effekt og 
høy spenning på tråden
igjennom hele sesongen.
Kampanje pris: 2590,-
Inkl.mva: 3238

Se mer på:

www.gjeteren.no

Besøksadresse: Lyseveien 8, 3531 Krokkleiva
Tlf: +47 67154242
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Unngå brann på gården din
De fleste 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

Har du benyttet deg av 
medlemsfordelene dine?

Ring  
oss på  

915 03100,  
så hjelper  

vi deg

A1
3_

04
83

/1
0.

20
17

/F
ot

o:
 J

o 
M

ic
ha

el
 d

e 
Fi

gu
ei

re
do

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 driftsforsikringer,  
 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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Flyttbare hall 5 x 6 m. kr. 26.300,- 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

Tlf. 32 78 77 99 - 948 77 870 - www.buskerudolje.no

Nedmarken industriområde, Vikersund

Buskerud Olje ASBuskerud Olje AS

Kortanlegg med 

bensin, diesel 

og farget diesel

Alltid lave priser!

Vi leverer diesel
og biofyringsolje
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Når alt skal spire og gro vokser 
også arbeidsmengden. Vi hjelper 
deg i den travleste tida med rask 
service, et bredt produktutvalg og 
digitale løsninger som forenkler 
hverdagen.

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

Min Gård

Det finnes ei tid 
når tida ikke alltid 
strekker til.
Vi er klare til innsats.

Boka
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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

Isuzu D-Max Premium 4 dørs automat

kr 2.429,-
eks. mva pr måned

*Priser eks mva. Frakt kommer i tillegg.  Co2 183-205. Forbruk blandet kjøring fra 0,68l

Japansk kvalitet og tøffest i klassen
isuzu.no

   TØFFERE
RASKERE

  3,5 TONN HENGERVEKT

RIMELIGERE

LAVERE EIERKOSTNADER
ENDA MER UTSTYR

HØYERE LASTEEVNE

Velg mellom Pick Up, Magnum, Trooper, Arctic Trucks eller ADR utgave: Magnum: Mountain top roll cover, velte-
bøyle, panserlist, frontbøyle og vindavviser KUN kr 25.000,-. Trooper: Hard Top og bedliner KUN kr 20 000,-. Arctic 
Trucks: Med en AT35 ombygging kan du utfordre bilen din på noen av de røffeste veiene i verden. ADR: Ferdig ADR-
bil leveres utstyrt med lovpålagt utstyr, King Top og godkjente papirer. Vi har biler på lager for rask levering.

INTRODUKSJONSPRIS FRA KR 321.242,- EKS MVA (379.900,- inkl mva)

PREMIUMPAKKE Verdi 57.500,- NÅ KUN 20.000,- SPAR 37.500,-
18” aluminiumsfelger - LED-lys foran og bak - Automatisk klimaanlegg - Stigtrinn - Alarm
Premium skinnseter og dørpaneler - El.innstilling av førerstol  - USB-kontakt - 8 høyttalere 
Nøkkelfritt system - Bakkestartassistent - Hill descent control - Tectyl understellsbehandling
Rattbetjent DAB+-radio, navigasjon, ryggekamera og bluetooth fra Alpine med 8” touch-skjerm 
Elektronisk tilhengerassistent

VELG MELLOM PICK-UP, BLACK EDITION, TROOPER, MAGNUM, OG ARCTIC TRUCK

Pick-up Black Edition Trooper Magnum Arctic Truck 35 Arctic Truck 33

PICK-UP OF 
THE YEAR 2020
VINNER AV WHATVAN? 
PICK-UP OF THE YEAR 2020

KONGEN AV PICK-UP
STØRST UTVALG & 3,5 TONN HENGERVEKT
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Regnskap
Årsoppgjør

Lønn - Fakturering

Rådgivning
Arv og skifte

Eierskifte
Vi holder til i flotte lokaler i Jordeshagen 7

Tlf. 32 07 03 00  sa
post@frodigokonomi.no 
www.frodigokonomi.no

Modum 
Regnskapskontor SA 
Vikersundgata 17, 3370 VIKERSUND 

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

ALT INNEN ØKONOMISKE TJENESTER 
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Din lokal produsent av spekematspesialiteter 

Håndverk og utvalgte råvarer 

blir til produkter av Premium kvalitet. 

 

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

Øvre Bergsvei 47,
3370 Vikersund
www.ebaservice.no



43



B
RETURADRESSE:        Buskerud Bonde- og Småbrukarlag,  3536 Noresund

Besøk nettsidene til Norsk Bonde og Småbrukarlag og Buskerud 
Bonde og Småbrukerlag!  
 
 
 
 
 

RETURADRESSE:   Niskinnveien 47, 3538 Sollihøgda


