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   Oslo Akershus 
Bonde- og Småbrukarlag

Årsmelding 2018
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Framsidebilde: Jorunn Sandbraathen ble utnemd til æredsmedlem.

      

    Program årsmøte.
 Tirsdag 12. Mars kl. 19 

                   Kontoret til NBS, Akersgata 41 OSLO .

Kl.19.00 – 19.10         Åpning og registrering.

Kl.19.10 – 20.00         Klimaforhandlinger – hva nå? 
         V/Leder NBS Kjersti Hoff.

Kl.20.00 – 20.15 Kaffe.

Kl.20.15 – 21.15 Årsmøtesaker.
- Godkjenning av innkalling og saksliste.
- Valg av møteleder og møtereferent.
- Valg av to til å skrive under referat.
- Årsmelding 2018
- Regnskap 2018
- Arbeidsplan og budsjett 2019/2020
- Innkomne forslag.
- Valg. 
- Alle fremmøtte medlemmer som har betalt kontiget, 

får tale og stemmerett. 

Vel hjem.
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Lederen har ordet.

Så er det årsmøtet, og tid for oppsummering av lagets virksomhet. Først vil jeg løfte frem
noen saker vi ikke har løst. Vi sliter med å holde liv i lokallag og aktivitet. Det er tungt å
få travle folk med i arbeidet. Både medlemmer og styret må legge vekt på dette i 
fremtiden. Vi er jo tross alt en grasrot-organisasjon. Den evinnelige «Tømte saken» i 
Eidsvoll er også uløst. Hvem som solgte og hvem som eier rettigheter og areal er 
merkelig nok ikke avklart. Lokallaget i Eidsvoll har noen penger «til gode» i denne sak, 
men det kan se ut som om de er tapt. Så var det denne ulven, da. En sak vi her i Akershus
Oslo ikke kan løse alene, men våre tillitsvalgte er representert i både Rovvilt utvalg og 
andre fora. Vi er klare i vårt syn. Utenfor sonen skal det ikke være skadegjører av 
betydning. Men slik er det jo – så rovviltsaken følger vi tett. I siste periode har vi vært på
stand og delt ut info, kaffe og kaker. Vi feiret egen fødselsdag ved Stortinget, og fikk mye
oppmerksomhet og gode tilbakemeldinger. Folk vil ha landbruk, også i vår del av landet.
Vi har trykket opp et infohefte, uten kostnad. Vi har deltatt på info møter i forbindelse 
med etablering av «Viken» og tror at vi i lag med andre blir hørt, til en hvis grad. 
Etablering av Viken utfordrer også vår lags-struktur. Vi hadde ansvar for Landsmøtet på
Gardermoen, og leverte. Våre gode folk ordnet sal, lotteri, innlegg og alt annet. Vi 
mottok stor takk fra NBS sentralt. Takk til alle som bidro. Laget har ordnet og god 
økonomi, vi behandler en hel del saker og deltar på de fleste møter i regi av NBS 
sentralt. Styret og jeg som leder føler at vi blir hørt og at våre syn blir tatt med i en 
helhetlig politikk. Jeg vil takke alle som har bidratt siste år, og ser frem til arbeidet i 
laget i 2019. 

Leder Marisus Røer Andresen.
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LOKALLAG I OSLO AKERSHUS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG

Adresseliste pr. 1. mars 2019

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

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Sørkedalen.

Statsrådene Dale og Elvestuen med dagens vert, Sigmund Kjelsaas mellom seg, og andre
drivere/brukere fra Sørkedalen, inkludert lokale representanter for Bondelag og Bonde- og

Småbrukarlag. 
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STYRET I  OSLO AKERSHUS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG 2018/2019

Leder Marius  Røer Andresen Eidsvoll BS

Styremedlem - Nestleder Ketil Melvold Hurdal BS

Styremedlem - Studieleder Jo Arne Ødegård Asker & Bærum BS

Styremedlem - Kasserer Magne Stenersen Eidsvoll BS

Styremedlem Lene Nordermoen Sørkedalen BS

1. vara Ketil Jørstad Asker & Bærum BS

2. vara Unni Brattås Andresen Eidsvoll BS

3. vara        Thorolf Holter Hurdal BS

Regnskapsfører Axel Horn. 

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

Tore Berger SBS

       Fra bylandbruk Manglerud kirke.                       Eidsvolls plass NBS 105 år Merete åpnet.
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AKTIVITETER OSLO AKERSHUS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG FOR
PERIODEN APRIL 2018 - MARS 2019

Referat fra fylkesårsmøte med Østfold BS. som feiret 100 år. 
Lørdag 24. Mars kl. 10.  Folkvang grendehus  

Båstadveien 855 (Rv 22), Båstad.
Kl.10.00 – 11.00         Åpning med kaffe og registrering.
Ordfører Saxe Frøshaug SP i Trøgstad kommune, ønsket velkommen. 
Marius gratulerte Østfold BS med 100 år. Og gav de historieboka til NBS som gave, sammen 
med en rosebusk til leder Reidar Isebakke som ikke kunne være til stede p.g.a. skade.

Møtte fra OABS.           Marius Andresen EBS
Jo Arne Ødegaard A&BBS
Magne Stenersen EBS
Kathrine Kinn SBS m/venn.
Tore Berger SBS
Dagny Berger SBS
Lillann Berger SBS
Jorunn Sandbraathen SBS
Arve Sandbraathen gjest
Ketil Jørstad A&BBS
Ketil Melvold HBS
Roar Johansen HBS
Ann Merethe Furuberg NBS
Svein Kåre Eggebø SBS og fylkessek.
Totalt med Østfold BS vart vi 30 stk. 

Kl.11.15 – 13.00           Ny landbrukspolitikk med molda som                     
       utgangspunkt. v/Leder NBS Ann Merethe Furuberg

Merethe holt ett inspirerende foredrag om hvor vi står i dag og spør 
hvor vil vi ? Flere hadde ordet under framføringen så der ble ikke 
diskusjon etterpå. Og hvor NBS vil hen blir bestemt på landsmøte i 
2018. Men her tenkes og vi lar Bondelaget rekne. 

Kl.13.00 – 13.15 Forsikringsavtalen vår med Gjensidige 
        v/leder OABS Marius R. Andresen.
        Marius gikk gjennom avtalen og fikk noen spørsmål under veis.

Kl.13.15 – 13.30          REKO  v/styremedlem OABS Magne Stenersen  
Magne holdt ett kort men inspirerende innlegg og fortalte om REKO og
hvorfor han begynte. Det er bare å søke opp REKO på facebook . Både 
for forbruker og leverandør. 
Og vil du starte ta kontakt direkte med Magne.
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Kl.13,15 – 14.00 Lapskaus – Utlodning  
Vi fikk inn 1960 kr. på utlodningen som deles med Østfold BS.

Kl.14.00 – 15.00          Årsmøtesaker.
 Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent.
 Valg av møteleder og møte referent. 

Møteleder Marius og referent Svein Kåre.
 Valg av to til å skrive under referat. 

Ketil Jørstad og Lillann Berger.
 Årsmelding 2017 Godkjent.
 Regnskap 2017  Godkjent.
 Arbeidsplan og budsjett 2018/2019 Godkjent.
 Innkomne forslag. Frist for innsending 1/3
 Fra Sørkedalen BS.
 Først ble sak (unntatt offentlighet) tatt opp 
  Jorunn Sandbraathen ble utnemt til Æresmedlem i Oslo 

Akershus BS. Hun fikk overrakt Diplom, NBS pins og rosebusk. 
Pluss hun fikk en bok ifra lokallaget. 

1) Eiendomsskatt, landbruk prising av eiendommer. Er det flere som 
har eiendomskatt og hvordan blir den beregnet?
Etter landbruks takst? Se uttale side 9.     

2) 2)Geocaching og problemer med tur og ski gående. orienterings 
poster o.l. Hvordan er det rundt hos de andre lagene? 
Er det et problem for andre også?     
Se uttale side 9 og 10.

                 Fra venstre Kathrine og Marius overrekker Jorunn æredsmedlemsdiplomen.
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Valg.

          Valgnemda har bestått av.     
          Leder Jorunn Sandbraathen SBS

Gudbran Bræk. EBS  
Tone Bech EBS

Forslag til styre 2017/18.
Marius Røer.  Andresen  EBS Leder.  på valg 1 år.   Valgt.
Jo Arne Ødegaard A&BBS på valg 2 år. Valgt.
Jorunn Sandbraathen SBS på valg    2 år. Går ut.
Lene Nordermoen, SBS Ny for     2 år. Valgt. 
Ketil Melvold HBS. Ikkje på valg 
Magne Stenersen EBS. Ikkje på valg ny 2017

Varamedlemmer:
Ketil Jørstad, A&BBS   valgt ny. 2016 
Unni Brattås Andresen, EBS  valgt ny. 2016  

      Thorolf Holter, HBS   valgt. 

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

     
     Ny valgnemnd. 
      Velges og foreslås av årsmøte.
      Jorunn Sandbraathen SBS   Går  ut og årsmøte må foreslå ny for 3 år.

Gudbran Bræk. EBS  valgt for 1 år (Ny 2016) 
Tone Bech EBS valgt for 2 år (Ny 2017) 
Tore Berger SBS for 3 år. (Ny 2018)

      Riktig referat.                

Lillann Berger                               Ketil Jørstad.         
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Sak 1 Eiendomsskatt på gårdsbruk i Oslo  

Er oversendt NBS for videre behandling.

Oslo kommune innførte i 2016 eiendomsskatt på gårdsbrukene i Sørkedalen med 2 promille av 
antatt salgsverdi.
Det har skjedd ved at personer har reist rundt i dalen og tatt bilder av husene på gårdene. Utfra 
bildene har de satt verdien på gården. De gårdene som hadde høy ligningsverdi har verdien blitt
satt til 4 ganger ligningsverdi. I grenda jeg bor er det tre småbruk som er temmelig like. På 
disse gårdene er taksten på gård nr.1 kr. 776 200 (100mål), gård nr.2  1,3mill (58mål) og 
gård nr.3  5.1mill (56 mål). 
Verdiene på brukene i dalen er satt fra kr. 776 000 til 38 millioner. Noen har fått tillagt ekstra 
hus på eiendommen som ikke eksisterer. Jeg fikk et bolighus på mitt beiteområde. Noen har fått
målt sitt hus på 130 kvadratmeter til 230 kvadratmeter. 
Eiendomsskattekontoret har innhentet for dårlig grunnlag for å beregne rett eiendomsskatt. I 
tillegg opplever vi at Eiendomsskattekontoret har for lite kunnskap om hvordan beregne 
skatteverdi på landbrukseiendom. Jeg produserer mat på eiendommen, dette er ikke som en 
villaeiendom i et boligområde.
Sørkedalen Bonde og Småbrukarlag innkalte både Skatteetaten og Eiendomsskattekontoret til 
et møte hvor vi ville ta en befaring og redegjøre for hva en landbrukseiendom er. De avslo med 
begrunnelsen at Norsk Bonde og Småbrukarlag (NBS) er en politisk organisasjon, til tross for 
at NBS er en interesseorganisasjon for bønder.
Alle som har mottatt kravene har klaget på opplegget, men vi må betale uansett. Jeg vet at 1 har
fått kr. 32 000 i skattekrav, en annen har fått kr. 17 000. Andre har ikke fått eiendomsskatt i det
hele tatt.
Eiendomsskatten slår svært urettferdig ut.
Har noen av våre medlemmer rundt i landet samme erfaring som oss, er dette en sak NBS 
sentralt må ta seg av? Bør vi engasjere en advokat?
Vi har flere ganger bedt om møte med eiendomsskattekontoret uten resultat. Rotet fortsetter. 
Undertegnede har brevvekslet med Eiendomsskattekontoret i 2 år. Dette har vært håpløst, noen 
feil rettes opp, men kommer tilbake i neste brev fra ovennevnte kontor. 

Tore Berger. Sørkedalen Bonde- og Småbrukarlag

Forslag. Oversendes styre i OABS for videre behandling. Vedtatt.

Sak  2.   Geocaching og andre idretter har i økende grad, en tendens til å ta seg til rette på
dyrka mark og annen odla mark.

Friluftsloven skal i vareta opparbeidede arealer, men problemet er at folk ikke respekterer den.
Dette er nok et trend som øker da skille mellom folk og jordbruket blir stadig større. Og at folk
blir mer egoistiske i sin oppførsel.
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1)Gjør dette at en bør se på innholdet i friluftsloven og på om det er på sin plass å jobbe
mot en innskjerping av utøvingen av den?
2)Eller om den bør sees på med nye øyne og revurderes i sin utforming og da eventuelt
innskjerpes?
I dag er mat bevisstheten blant folk blitt stor, det har blitt trendy med mat. Er det nå det rette
tidspungsetet for å ta opp denne problematikken.
Vi blir stadig flere og bo-tettheten større med mer press på landbruket rund tett bebyggede
strøk.
Lik  dette  problemet  for  bonden,  ser  vi  i  dag på  utøvelsen  av  friluftsliv  i  feks  den norske
fjellheimen, hvor slitasjen er stor.  Her har det nå på enkelte områder blitt  avsperret for fri
ferdsel. Kan en sammenligne dette og eventuelt benytte seg av denne situasjonen til fordel for
dyrka mark og da få større gehør for dette problemet?
Dette at idretts og frilufts interesser, har brukt odla mark som kan bli skadet av bruken, har
foregått lenge. Kommer det nå en ny trend med at teknologi også blir tatt i bruk?Sånn som
geocaching er et eksempel på.
Muligheten for at dette utvikler seg og liknende arrangementer kommer i fremtiden er stor. Et
tilleggs  problem rundt  online/nettbaserte  leker/  idretter  er  at  man  nå  ikke  har  et  lag  eller
forening som står bak. Og heller da ikke et sted å henvende seg til hvis arrangementet volder
skade for grunneier.
Er dette og regne som et arrangement og dermed krever tillatelse fra grunneier, eller dekkes
dette  av  friluftsloven?  Er  et  spørsmål  som  dukker  opp  i  kjølevannet  av  denne  type
idrett/friluftsliv.
Noen problemstillinger:
-Folk tar seg tilrette på dyrket og annen odlet mark.
-Det ødelegger materiale feks at folk stikker hull eller klatrer på fôr baller
-Gjerder tråkkes ned
-Lar porter står åpene slik at dyr slippes ut av innhegning.
-Hvis det voldes skade og man ikke vet hvem som stå bak, umulig å få erstatning eller stoppet
arrangementet.
Ønske:
-Skal  en stille  inn denne problemstillingen til  landsmøte,  med ønske  om at  de jobber  mot
myndighetene?
Mulige løsninger:
-Endring av friluftsloven, eller at en får en lovgivning som ivaretar dyrket mark og annen mark
bedre.
-Opplysnings kampanjer for å bevisstgjøre folk om hvilken skade de volder 

 Leder Sørkedalen BS. Lillann E. Berger.

Forslag. Oversendes styret OABS for videre behandling, omskriving og utredning oversendes 
landsmøte for videre behandling og utredning. Vedtatt.

Saken ble omskrevet og sendt landsmøte NSB sammen med 4. andre saker. Hvor alle ble 
vedtatt og står beskrevet i Nett.no nr. 4 – 2018.
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Sammendrag av året i Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag. 

Styremøtene har vært holdt hos fylkessekretær med unntak av to, ett som ble holdt på Båstad 
før fylkesårsmøte og julestyremøte hos Fenaknoken. Det har vært avholdt 6 styremøter og 
styret har behandlet 43  saker i meldingsåret. Og vi har hatt tre interne telefonmøter ett  med 
lokallagene og fadder i sentralstyre Olav Liseter. Vi deltog med campingvogn under kuslippet 
på Kongsgården 6/5. Pluss vi har startet å feire “Småbrukardagen” bursdagen vår 21. juni. 
NBS sin 105 årsdag som ble feiret med kake og kaffe på Eidsvolls plass.  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.  De deltog 
osså under årssamlingen for omlegging av Samarbeidsrådet til Landbruksrådet Øst.  Det ble 
ikke noe av “Sunddagane” på Eidsvoll i år så Småbrukarmaken ble ikke arrangert dette året. 
Leder og sek deltok på forsikringsamling og repskapsmøte i forbindelse med landsmøte til 
NBS på Gardermoen. Jorunn hadde igjen ansvaret for pyntingen av landsmøtesalen (se bilder) 
og vi deltok under «Smaken av Oslo Akershus». Lokallag og fylke hadde 5 uttaler til 
landsmøte som alle ble vedtatt, de finner dere på Nett.no nr. 4.  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.  Pluss er med i et nyopprettet prosjekt som  tar for seg 
Bynært Jordbruk.  Vi fikk også utarbeidet vår informasjons brosjyre som skal brukes ved 
stands m.m. Marius er jurymedlem for Bedriftsutviklingsprisen  2018 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 pluss til Oslo 
Kommune om “Grønne tak og fasader”. Videre har årests tørke og situasjonen med rovdyr 
preget mye av 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 

Fra scenen på landsmøte pyntet av Jorunn Sandbraathen.
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Litt fra høringen
 STRATEGI FOR GRØNNE TAK OG FASADER I OSLO saksnr: 16/22144. 

Bilde fra taket på Manglerud kirke. Foto Svein Kåre Eggebø.

Først og fremst, dette er positivt og vi ser for oss at dette kan bidra både til å fremme 
lokalprodusert mat og ett bedre klima, med binding av CO₂ og karbon i jord og planter. 
Estetikken blir hevet og med det trivselen med å bo i ett bedre bomiljø. Men ikke minst lokal 
matproduksjon som vil vise at det å produsere det viktigste i livet, nemlig mat, ikke gjør seg 
selv og krever kompetanse. Skolene må bidra med å undervise i praksis hvordan maten blir 
laget og våre nye landsmenn kan lære oss nye smaker og opplevelser og bedre innterigreringen 
bland oss. Derfor må dette innlemmes i læreplanene med parsell dyrking både av kjente 
matvarer og nye matvarer og tilberedning av disse. Samtidig så sikrer vi oss imot katastrofer og
gjør at vi står sterkere ved både for mye og for lite nedbør. Det kan og supplere behovet for  
kriselager av mat. 
Men det viktige i dette arbeidet er å se mangfoldet og de mange muligheter som finnes der ute. 
Og at den urbane livsstilen får ett tettere bånd til matproduksjonen.  Både på tak, vegger og 
fasader, men vi må heller ikke glemme våre grønne  korridorer på bakken og at naturen spille 
på lag. Blomster, frukt trær, bær, mat planter i  samplantinger kan gi fantastiske fasader og bo 
opplevelser.
Men dette må ikke legitimere nedbygging av eksisterende grøntarealer og matjord, men komme
som ett tillegg til våre grøntarealer og parker og må gjelde hele Oslo kommune.
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Hvordan gjør man det? 
Med store entreprenører og spesialister via anbud som krever at alle de kreative lokale 
ildsjelene ikke kan delta ? Eller som vi vil sterkt anbefale ... 
La mangfoldet blomstre, slik at flest mulig får delta med den viktige fordelen som 
lokalkjennskap og eierskap til områdene gir. Det vil gi nye grønne arbeidsplasser til de mange 
bydelene. I stedet for store anbudsinnbydelser – gi «gulerøtter» i form av premiering av gode 
tiltak, og del de gode tiltakene så det kan blomstre opp i hele byen.  Premier de som vil ha tak 
restaurant i tilknytning til tak hager, som kan produsere kortreist mat til restauranten. La 
kjøkken sjefene få boltre seg og fremheve lokalproduserte delikatesser. Samtidig vil en slik 
hage være ett bra alternativ til friluftsområder, om de åpnes for allmennheten og handikappe 
som ikke kan få de samme opplevelsene ute i naturen.  
F.eks. Gå ut og plukk det du ønsker å spise og så tilbereder kjøkkenet dette. Gjerne i lag med 
andre leverandører som Bondens Marked, REKO, andels landbruk og parsellhager.
Dette vil fordre mange  lokale markedsplasser som bør kunne nyttes kostnadsfritt. Men som 
erfaringer fra andre land viser, så er det beste å premiere de mange små private takene, som har
nærhet til produksjonen og som sår, planter og dyrker (driver) stedene og får lokalmaten og 
salget og dermed inntekten fra arbeidet. Da det viktige her er å drifte anleggene, vedlikeholde 
og renske for ugras så man oppnår velholdte tak og fasader. 

Det er også viktig at man ved nybygg konstruerer bygningsmassene så de tåler større vekter, 
ikke bare fra mold og planter men også fra oppbevaring av oppsamlet regnvann som siden kan 
brukes til vanning -varme og kjøling ressurs og kanskje svømmebasseng. Dette vil kreve at 
arkitektene tas med på utformingen av materialvalgene som nyttes ifra starten av. En beplantet 
fasadevegg vil kreve vedlikehold og pleie da man vil samle opp luftforurensing og støv. 
Plantene vi planter må ikke ødelegge eller trenge inn i bygningene og vil trenge vatning og 
næring og noen  vil dø ut og man får grønske og skitt som bør kunne renskes på en god måte. 

Men alt dette om det gjelder kommunale bygg eller private så vil dette koste, ikke bare å bygge 
og tilpasse eksisterende tak og vegger,  men viktigst blir å sikre drift og vedlikehold. Så gi 
støtte til drift med krav om enkel dokumentasjon (f.eks. Bilder og enkel raport)  etter «gulerot» 
systemet som så vil gi incitamentet til veldrevne og vedlikeholdte tak og fasader som i neste 
omgang vil gi Oslo en grønnere, varmere og mere skapende by med plass for alle også de 
fattigste og svakeste bland oss. 

I tabell 2 beskrives tiltak som vil være nødvendig for å oppnå hovedmålene.

(Vi ønsker noen endringer og strykninger, endring  i kursiv + bold, strykniger er fjernet tekst.)

Innen 2025 har Oslo bygget opp nødvendig tverrfaglig kompetanse og systemer for 
planlegging og etablering av natursmarte grønne tak og fasader.  Grønne framtidsutsikter - 
strategi for grønne tak og fasader I Oslo 2019-2030 (utkast 01/11/2018)
Det etableres et program med aktører fra det offentlige, næringslivet, kunnskaps sektoren, 
ildsjeler i bydelene og relevante organisasjoner. Programmet vil være
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utgangspunktet for gjennomføring av denne strategien.
    Oslo kommune og eksterne aktører skal være aktive deltakere og pådrivere for 
kompetansebyggende initiativ for lokale løsninger for grønne tak og fasader.
Etablere grønne tak og fasader på eksisterende og nye kommunale bygg. Disse vil             
benyttes for kompetansebygging og erfaringsinnhenting. 
Innarbeide  og utvikle metoder og verktøy, og veiledningsmateriell for planlegging og
utbygging av grønne tak og fasader på ny og eksisterende privat og kommunal bygningsmasse i
Oslo.
Innarbeide og utvikle løsninger og planer for utbygging av grønne tak og fasader i Oslo, både 
på kommunale og private bygg, som løser spesifikke lokale utfordringer i
ulike bydelene.
Innarbeide og etablere virkemidler for å stimulere til utbygging av grønne tak og fasader på 
kommunal og privat bygningsmasse.
     Harmonisere og tilpasse bygningsmessigere krav for kommunale bygg i Oslo slik at kravene
til grønne tak og fasader er tilpasset og ikke kommer i konflikt med
andre krav og formål, f.eks. Oslo kommunes funksjonelle krav til formålsbygg.
     Innarbeide strategier og krav til grønne tak og fasader i kommunens plan og regelverk for 
nybygg og rehabiliteringer.
     Drift og vedlikehold må finansieres etter «gulerot» prinsippet enten gjennom  kommunale
budsjetter eller lettelser i boligbeskatningen.   
     Innen 2030 har Oslo etablert grønne tak og fasader i et omfang som bidrar vesentlig til
både å løse viktige miljøutfordringer og til at Oslo blir en vakrere og mer inkluderende 
by.

Etablere grønne tak og fasader på kommunale bygg. 
Styrking av skolehager med innlemmelse i læreplanen, flere parsell og kolonihager - bør 
være en naturlig del av denne visjonen hva gjelder grønne tak. En må også innenfor grønne 
tak sikre biologisk mangfold og ikke bare gressarter «sedum» som er det vanligste. 

Praktisere og følge opp de etablerte kravene til grønne tak og fasader i nye bygg og ved
rehabiliteringer.

 
Aktivt å stimulere til utbygging av grønne tak og fasader på private bygg gjennom etablerte og 
nye virkemidler etter «gulerot prinsippet» og spesielt på fremtidig drift og vedlikehold. 

Kontinuerlig å tilpasse og forbedre kommunens strategier, plan- og regelverk og virkemidler til
ny  kompetanse og erfaringer for etablering av grønne tak
og fasader. Arbeide med forskning, kompetansebygging og erfaringsutveksling i samarbeid 
med øvrige aktører.

Markedsføre grønne tak og fasader ovenfor kommunale og private institusjoner og aktører både
lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
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Studiearbeid
I år har vi faktisk gjennomført 2 studieringer, først Politisk plattform hvor vi leverte flere 
innspill. Ikke alle fikk vi gehør for hos redaksjonskomiteen.Det hadde kommet svært mange 
innspill som det skulle stemmes over på landsmøtet og enkelte var redde for at landsmøtet 
skulle ende i kaos.Heldigvis gikk det bra takket være rasjonell gjemmomgang av innspillene.

Så hadde vi den sedvanlige om Jordbruksforhandlingene, spesielt i år var det at vi hadde veldig 
kort tid for å levere innspill. Men med hektisk studieaktivitet fikk vi det til.

Bursdags kaka med motiv fra garden tilYvonne og Gunnar Haugo i Vå i Rauland. 

Kuslipp kongsgården 

Styre m/flere møtte mannsterkt opp til kuslippet på kongsgården 6/5. 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  kontakt 
med folk.  Takk også for hjelp fra, Kathrine, Jo Arne, Marius og Anne Marit.
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Bu prisen i Oslo gikk til ByBi.

Vi gratulerer BYBI som vinner av Bedriftsutviklingsprisen (BU-prisen) 2018 i 
landbruket i Oslo. Prisen ble delt ut i Rådhuset i Oslo. ByBi bidrar til spredning av 
engasjement for urbant landbruk i hovedstaden.
"Årets vinner i Oslo har på en god måte greid å kombinere utvikling av urbant 
landbruk og bevisstgjøring av pollinerende insekters betydning for landbruket. 
Med sin høye kompetanse og engasjement leverer vinneren et sunt og smakfullt 
produkt, og bidrar til økt norsk produksjon."

BU prisen i Akershus gikk til Kringler Gjestegård AS

Gammel låve ble suksessbedrift 
Kringler Gjestegård AS arrangerer konferanser og selskaper i en gammel låve. 

-  Vi  ønsket  å  utnytte  gårdens  totale  ressurser  og skape arbeidsplasser  for  både
familien og nærmiljøet. Vi har satset stort på å utvikle vår merkevare og utvikle
nye tilbud basert på gårdens og nærmiljøets ressurser. Kvalitet og profesjonalitet
står sentralt i hele vår virksomhet, sier Hilde Olstad. 
Det  er  et  bølgende  kulturlandskap  og  elven  Leira  som  danner  rammen  rundt
Kringler Gjestegård, som drives av ekteparet Hilde Olstad og Helge Opsahl. De
overtok gården etter Helges foreldre i 1996. Den gamle tømmerlåven er fra 1876 og
etter flere år med omfattende restaurering, kunne paret i 2001 ønske velkommen til
en moderne konferanse- og gjestegård. 
Kringler gjestegård knytter gården og gjestegården stadig tettere  sammen ved å
produsere flere av råvarene våre sine selv. På gården har de både Skotsk høylandsfe
og frilandsgris, i tillegg til at de dyrker grønnsaker og en mengde urter selv. 
Dyrevelferd, utnyttelse av utmarksbeite og dyrefor er viktige faktorer for ekteparet 
og sikrer en høy kjøttkvalitet. Kokkene på sin side sikrer fullutnyttelse av råvarene,
ved å skjære til flest mulig stykningsdeler som kan brukes til lunsjer og 
middagsretter på gjestegården. 

Landsmøte NBS Trond Buttingsrud, Ketil Melvold, Annet M. Poulsen, Tore og Lillann Berger.
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Sommerstevne i Hurdal Bonde- og Småbukarlag.
Noen bilder fra sommerstevne , mye folk i strålende sol, på bruket til leder i

Hurdalen BS Anett Møller Poulsen . Sigbjørn Gjeldsvik holdt apell og vi kosa oss i
det fine været med rømmegrøt og saft.  

Alpakkaen lure på hva som skjer her med flere hundre fremmøtte mennesker. 
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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, Spektrumveien 3, 0666 OSLO 
Tlfnr. 94 80 75 35  E-post: sveinke@getmail.no 

Medlemstall desember 2017 var 224 stk. 2018 var vi 214 stk. Dvs. - 10 stk.

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.
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Oslo og Akershus Bonde- og Småbrukarlag
Regnskap 2017, 2018 og budsjett 2018 og 2019
Inntekter 2017 2018 Budsjett 2018 Budsjett 2019
Medlemskontingenter
Tilskudd sekretær
Tilskudd fra Gjensidige
Div.inntekter (Smaken av Norge m.fl.) 0,-
Annonse støtte 0,-
Prosjektstøtte Samarbeidsrådet Øst (Akerhus B.lag) 0,-
Studieforbundet
Møtetilskudd
Lotteri  Årsmøte m.m. -650,- -150,-
Campingvong -500,- -500,-

Sum Inntekter

Utgifter 2017 2018 Budsjett 2018 Budsjett 2019
Faste lønninger
Honorar leder
Arbeidsgiveravgift
Kontorleie
Kontorrekvisita
Telefon 0,-
Porto 175,- 500,- 500,-
Kjøp/Kostnader Campingvogn
Øreavrunding 1,- -2,- 0,-
Annonsering
Profilering 105 års feiring NBS 0,-
Møteutgifter
Godtgj. Regnskap
Landsmøteutgifter
Forsikringspremier 628,- 634,- 600,- 600,-
Støtte til NBS 0,- 0,-
Kontingent for æresmedlemmer 0,- 900,- 0,-
Diverse kostnader 0,- 0,-
Annen renteinntekt 0,- -31,- 0,-
Purregebyr, kunder -20,- 0,- 0,-
Andre finansinntekter 0,- -82,- 0,-
Annen rentekostnad 82,- 0,-

Sum utgifter

Resultat (overskudd)

Balanse
Eiendeler 31/12-2018 Debet Kredit
Eidsvoll Bonde- og Småbrukarlag (Eidsvoll Blad) 985,-
Bankkonto 9365 16 20749 bedriftskonto
Bankkonto 9365 16 20757 skattetrekkskonto 842,-
Egenkapital og gjeld 31/12-2018
Egenkapital 
Skyldig forskuddstrekk (nov/des 2018) 840,-
Skyldig arbeidsgiveravgift (nov/des 2018) 338,-
Påløpte kostnader (tlf./honorar leder 2018)
Årets resultat

Sum

-41 672,- -34 190,- -30 000,- -35 000,-
-30 000,- -30 000,- -30 000,- -30 000,-
-9 073,- -9 337,- -9 000,- -9 000,-
-3 000,- -3 000,-
-2 000,- -2 000,- -2 000,-

-15 000,- -16 000,-
-1 600,- -2 800,- -1 500,- -1 500,-
-2 000,- -2 000,- -10 000,- -2 000,-

-1 000,- -1 000,-

-104 995,- -97 477,- -84 000,- -81 000,-

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

36 000,- 36 000,- 36 000,- 36 000,-
1 000,- 1 000,-

2 000,- 4 423,-
1 390,-

3 000,- 3 000,-

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

3 396,- 5 711,- 5 000,- 5 000,-
5 000,- 5 000,-

4 833,- -4 099,- 2 000,- 2 000,-

5 000,-

4 000,-

71 053,- 82 729,- 80 000,- 80 000,-

-33 943,- -14 748,- -4 000,- -1 000,-

71 792,-

49 105,-

8 588,-
14 748,-

73 619,- 73 619,-
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