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Hvis : gode betingelser
 : god service
 : rask tilbakemelding
 : rask levering
 : fleksibilitet
 : rådgivning er viktig for deg…
…prøv en leveranse til oss, og vi skal gjøre det vi kan for at du skal bli fornøyd!  

Kontakt oss for mer informasjon:

RÅDGIVER SMÅFE : Pål Kjorstad ) 990 34 406
RÅDGIVER STORFE : Henning Holmøy ) 924 81 716
RÅDGIVER GRIS : Oscar Brundtland ) 997 21 596 
INNMELDING : Torild Sundby ) 63 97 74 67

07 M
EDIA.2.2015

2072 Dal | www.furuseth.no | E-post: furuseth@furuseth.no | Tlf: 63 97 70 10

BESØK OSS PÅ WWW.FURUSETH.NO OG SE HVA VI KAN TILBY
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Lederen har ordet

Våren 2018 ble det, etter intense forhandlinger og 
mye fram og tilbake, enighet om en jordbruksavtale 
mellom staten og begge faglagene. En av de 
viktigste sakene for Bonde og Småbrukarlaget var å 
få på plass strukturtilskuddet for mjølkeproduksjon 
som sikrer et ekstra tilskudd for de første 30 kuene 
for å deretter trappes ned.  Dette gir et ekstra løft til 
de små og mellomstore brukene. 

Året 2018 er nå tilbakelagt men ettervirkningene 
av sommeren 2018 er vi ikke ferdige med enda Etter 
en sein og kald vår ble det brått sommer, først ble 
en god del bønder rammet av flom som følge av 
ekstrem rask snøsmelting og så ble det den tørreste 
sommeren i manns minne. Det ble ganske tidlig i juni 
klart at det kom til å bli en veldig stor avlingssvikt 
i de fleste produksjoner i vår region. Buskerud 
Bonde og Småbrukarlag sendte allerede i juni et 
brev til kommuner og Fylkesmannen for å gjøre 
de oppmerksom på den situasjonen som var i ferd 
med å oppstå og da spesielt for alle med husdyr. Det 
ble etterhvert en del nyhetsinnslag i riksdekkende 
media der en kunne se fortvilte bønder vise fram 
situasjonen og der vi kunne se dyrket mark som 
minnet mere om ørken enn jordbruksjord. Fokus på 
å øke innholdet av organisk materiale, infiltrasjon 
og evnen til å lagre vann i dyrkajorda bør bli blant 
de viktigste satsingsfeltene framover. 

Det kom etter hvert signaler fra myndighetene så 
kornbønder stilte kornåkrene til rådighet slik at husdyr-
bønder kunne få tak i for til sultne husdyr. Norsk Bonde 
og Småbrukarlag tok initiativet til tilleggsforhandlinger 
med staten med sikte på å få tiltak på plass som 
kunne bedre situasjonen for husdyrbønder. Dette 
resulterte i et ekstra tilskudd for husdyr og en økning 
i erstatningssatsen for avlingsskade på bruk med 
husdyr. Dette førte til at husdyrbruk fikk en bedret 
økonomisk mulighet til å kjøpe inn fôr til dyra selv om 
mange kan oppleve en anstrengt økonomisk situasjon. 
Når man ser på nyhetsoppslag fra våre naboland ser 
en klart hvilken fordel vi har som har en ordning for 
erstatning ved klimabetinget avlingsskade. Statistikken 
så langt viser en utbetaling i erstatning på grunn av 
avlingssvikt på 1,6 mrd, det har kommet inn 14.950 
søknader og det er fremdeles ganske mange søknader 
som ikke er behandlet.

Jordbruket har i flere år tatt opp situasjonen med 
manglende beredskapslagring av korn. Sommeren 
2018 burde absolutt gi myndighetene noe å tenke 
på i denne forbindelse for det var jo ikke bare i sør 
norge det var tørke, våre naboland og store deler av 
Nord Europa var rammet av samme situasjonen. I 
media kommer det nå fram at det oppstår mangel 
på enkelte typer grønnsaker i Europa pga tørken og 
at det importeres fra land i Asia. Den siste tiden har 
gitt oss en flertallsregjering og landbruksminister 
fra Krf så det blir spennende å se hvilke saker 
Olaug Bollestad vil legge vekt på. Beredskapslagring 
av både såkorn og matkorn bør absolutt være en 
av de ting hun tar tak i, sammen med tiltak som 
kan fremme oppbygging av organisk materiale og 
humus i matjord. I mange land er det de siste årene 
vært stort fokus på reduktive jordbruksmetoder 
med et mål om å binde karbon i jorda for på den 
måten å øke humusinnhold, fremme jordlivet og 
bedre fruktbarheten. Det blir spennende å se om 
myndighetene her i Norge tar tak i dette når det nå 
arbeides med konkrete klimaavtaler.

Det er mye fokus for tiden på redusert kjøttforbruk 
og at vi må over på mere plantebasert kosthold. I 
etterkant av publiseringen av EAT rapporten har 
debatten rast i alle typer medier og det kommer 
fram mange forskjellige meninger. Det er store sprik i 
rapporter over hvordan drøvtyggerne påvirker klima 
alt etter hvem som har laget rapporten og hvilke 
forhold de har lagt inn. Det kan nok være fornuftig 
med et noe lavere kjøttforbruk men det viktigste i 
denne debatten er hvordan kjøttet produseres. Det 
er ingen tvil om at alle typer drøvtyggere som går på 
beite har stor positiv effekt på biologisk mangfold, 
oppbygging av humus og bedring av jordlivet slik 
at fortsatt stort fokus på utmarksbeiting blir viktig 
framover. Vi har jo også i år hatt ulv i Buskerud som 
har bidratt til store tap av sau på utmarksbeite og 
som vanskeliggjør situasjonen for beitebrukerne.

I regjeringsplattformen er det jo nå et vedtak om 
å forby pelsdyrnæringen. Det er helt utrulig at det 
går an å gi næringsforbud på denne måten så lenge 
næringen ikke er til skade eller medfører andre 
direkte problemer. Næringen utnytter jo en ressurs 
ved at de utnytter slakteavfall i forproduksjonen. At 
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det gis næringsforbud er ille nok men slakteriene 
vil jo sitte igjen med slakteavfall som vil være et 
problem og som ikke kan nyttes. Det blir spennende 
å følge utviklingen og ikke minst hvordan 
kompensasjonen blir til de berørte pelsdyrbøndene.

For vårt fylke er det etter flere runder vedtatt 
en sammenslåing med Akershus og Østfold til 
Viken region. Vi kan like det eller ikke men vi må 
forholde oss til realitetene og fra 1 januar 2019 
er vi innlemmet i Fylkesmannsembete Oslo og 
Viken. Dette medfører en del endringer bl a når 
det gjelder RMP for jordbruket. Det har lenge vært 
jobbet med et regelverk og ordninger som skal 
omfatte hele regionen. Det er jo store forskjeller 
på de naturgitte forhold i disse tre fylkene der 
de nye ordningene skal ivareta hensynet til 
både kystnære strøk, omfattende vannveier og 
fjellstrøkene i Buskerud.  

Buskerud Bonde og Småbrukarlag har også i 
2018 hatt prosjektansvaret for ØkoUka Buskerud 
og Hanne Kristiansen har sammen med sine 
samarbeidspartnere gjort en flott innsats som 
prosjektleder, fått mye medieomtale og skapt 
blest om økologisk landbruk. Hanne er engasjert 
som prosjektleder også for 2019 og vi ser fram 
til nye fine arrangementer med henne som 
koordinator. 

Buskerud Bonde og Småbrukarlag er avhengig 
av at medlemmene engasjerer seg i arbeidet for 

en endring av landbrukspolitikken. Det er behov 
for medlemmer som engasjerer seg både på 
lokalplan og på fylkesplan. Jo flere som engasjerer 
seg jo flere meninger får vi med og da spesielt de 
yngre som kan ha tanker og ideer som er viktig å 
få med i debatten.

Jeg vil til slutt takke alle for innsatsen i året 
som har gått, takke for samarbeidet og ønske 
dere alle et godt 2019.

Kjell Borge
Konstituert styreleder for 

Buskerud Bonde og Småbrukarlag.

	

 
Vi har fôr til alle dyr! 

Korn, gjødsel, såkorn og plantevern 
Ringerikes	Kornsilo	SA	

Tlf.:	32181000		Epost:	post@ringerike.norgesfor.no	
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Årsmøte 2018-2019

Felleskonferansen Oppland, Hedmark og Buskerud BS, 9.mars 
og separate årsmøte 10. mars 2019. Tyrifjord Hotell, Vikersund

Lørdag 9. mars
10.00 Ankomst. 

 Kaffe og litt reisemat

10.30 Åpning. 

 Buskerud Bonde- og Småbrukarlag ønsker velkommen

10.40 Velkommen til Modum, ved ordfører Ståle Versland

10.50 Kort underholdning – Terje Espenes

11.00 Bruk av sagflis som fôr til geit/sau og storfe – Egil Prestløkken UMB

12.00 Dyrking av Osp til fôr – Oscar Berlin - Norgesplanter

12.30 Lunsj

13.30 Når enga svikter - Norsk Landbruksrådgiving -Erik Hørlück Berg

 - Alternativer til rundballer

 - Lauvving – Til å le seg i hjel av eller absolutt verdt å vurdere?

 Tid for spørsmål/kommentarer

15.00 Pause

15.15 Når enga svikter (fortsetter)

 - Hvordan forberede seg til kommende sesong med tanke på 

 tørke eller bløte.

 Tid for spørsmål/kommentarer

16.00 Behandling av innkomne forslag

17.30 Avslutning

19.00 Middag 
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Søndag 10. mars
09.00 Når Bonde sliter – om psykisk helse

 Norsk Landbruksrådgivning

10.00 Nytt fra NBS 

10.30 Kaffepause

11.00 Separate årsmøter

13.30 Loddtrekning / avhenting av gevinster / Samling i den store salen.

14.00 Lunsj og hjemreise  

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

ANDREAS BOTTOLFS 
VERKSTED AS
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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 i 2018/2019

Leder: Kjell Borge
 Sjausetvegen 11, 3550 Gol
 Tlf: 908 22 489, Epost: kjeborg2@online.no

Nestleder: Anni Løvlid
 Håverdsrudveien 206, 3614 Kongsberg
 Tlf: 906 17 996, Epost: annilovlid@gmail.com

Styremedlem: 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
 Rune Flintegård
 Refasalvegen 172, 3340 Åmot 
 Tlf: 991 16 078, Epost: rune_case@hotmail.com

Varamedlem: Kirsti Marie Lager Lyngås
 Rotuveien 9, 3409 Tranby
 Tlf: 480 67 762, Epost: Kirsti.ml.lyngaas@gmail.com
 Maren Wiger, Vikerkleiva 1479, 3370 Vikersund
 Tlf: 976 70 207, Epost: maren_langsbakken@yahooo.no
 Torbjørn Halveg, Rødsveien 61, 3370 Vikersund
 Tlf: 900 54 471, Epost: thalve@online.no

Revisor: Idar Høgåsen, Åsterudveien 194, 3340 Åmot
 Tlf: 928 65 934, Epost: idarhog@gmail.com
 Anton Mayrhofer, Øvre Lerskallen 33, 3340 Åmot
 Tlf: 991 51 184, Epost: knu-jarl@frisurf.no

Valgkomite: Steinar Bergland, 3630 Rødberg
 Tlf: 481 48 196, Epost: stb@noreuvdal.no
 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
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Lokallagene

Eiker og Omegn BS
Oddveig P. Moen, 3330 Skotselv, Fasttelefon: 32 75 98 53, 
mob: 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, E-post: 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
Erik Røed, Strømsoddveien 167, 3534 Sokna
Tlf: 906 96 242, E-post: erik@herfra.no

Ål BS
Ola Håkon Rudningen, Tunevegen 14, 3570 Ål
Tlf: 975 84 514, epost: timrahus@gmail.com
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Fadderansvar for lokallaga

Lier, Røyken og Hurum, Eiker og Omegn: Elin
Numedal, Nore og Uvdal: Gunhild
Ål, Hol, Nes, Gol/Hemsedal: Kjell Borge  
Soknedalen, Modum: Thorbjørn
Krødsherad, Sigdal: Maren

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 Meyrhofr. 

Styringsgruppe Velg Naturbruk: Thorbjørn Halveg, vara Gunhild 

Arbeidsgruppe for Økt matproduksjon fra Buskerud: Maren Wiger

Nettverksgruppe for IPT Buskerud/Vestfold: Diana Ewalds.  

Regionalt Partnerskap: Fylkesekretær / Kjell Borge

Nettverksgruppe for naturbruksskolene: Elin Bergerud

Opplæringssenteret for naturbruk (ON): Elin Bergerud.  

Kontaktgruppe for økologisk landbruk: Ole Auen Wiger, Thorbjørn Halveg, Kjell Borge

Styringsgruppe for Grønt fagsenter: Torgny Moen.  

Grønt fagsenter, skolegruppe: Elin Bergerud.

Økouka i Buskerud: Maren Wiger, prosjektleder: Hanne Kristiansen

Landbruksparken AS - Kirsti Marie Lager Lyngås
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Medlemsutvikling

I 2018 la NBS om til et nytt medlemssystem (Zubarus) og nye rutiner for innkreving av 
medlemskontingent. Overgangen har ikke gått knirkefritt og har medført mye ekstraarbeid. 
Tabellen nedfor er basert på tall tilgjengelig per 10 februar 2019. Det er knyttet noe usikkerhet 
rundt dem men tendens er klar på at medlemsmassen er synkende. NBS vil gjennomføre 
vervekampanjer i 2019 og Buskerud bør ta del i kampanjene for å prøve å snu trenden.

 2018 (2017)

Direktemedlem 9 (10)
Eiker og Omegn BS 105 (117)
Sigdal BS 22 (25)
Modum BS 61 (71)
Lier, Røyken og Hurum BS 22 (26)
Soknedalen BS 14 (17)
Krødsherad BS 26 (35)
Nes BS 25 (25)
Hemsedal og Gol BS 20 (20)
Ål BS 28 (26)
Hol BS 6  (6)
Numedal BS 26 (30)
Nore og Uvdal BS 29 (31)

Til sammen  405 (439)

Styrets arbeid
Det har i perioden vært avholdt 6 styremøter hvorav 2 telefonmøter. I tillegg har det vært 
løpende korrespondanse per epost. Styret konstituerte seg på møtet 17 april. Kjell Borge ble 
konstituert som leder (ettersom det ikke ble valgt leder på årsmøtet), Anni Løvlid ble valgt 
til nestleder.
Styret har gjennomført studieringene «Jordbruksforhandlinger 2018» samt «Politisk Platt-
form». Prosjektet «Matriket» fortsetter og styret har valgt å bidra med kr. 10.000 til drift av 
prosjektet. Økouka ble gjennomført med Hanne Prøis Kristiansen som prosjektleder. Vi har 
blitt tildelt prosjektlederansvaret for Økouka 2019 og Hanne forsetter som prosjektleder. 
Også i år var vi med på å arrangere Topptur 59, stor takk til Knut Strandbråten, Anton Mayr-
hofer og Torbjørn Halveg som stilte med sauer og kunnskap.

Vi deltok på Eiker Matfestival, Eplefestivalen i Lier og Torgdagen under Økouka. Alle 
markedene var godt besøkt. Vi har gått til anskaffelse av kornkvern og den er svært populær 
blant barn.
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Buskerud Bonde- og Småbrukarlag
Årsmøtet 2017-2018

Søndag 18 mars, Hotell Hadeland - Referat
Tilstede: Kjell Borge Hemsedal og Gol BS
 Guro Villand  Hol BS
 Nils Håre  Eiker og omegn BS
 Oddveig Moen  Eiker og Omegn BS
 Ingeborg Elise Moen Eiker og Omegn BS
 Lene Thorud Eiker og Omegn BS
 Helge Nybakken Lier, Røyken og Hurum BS
 Elin Bergerud Nore og Uvdal BS
 Knut Erik Tovsrud Sigdal BS
 Tor Erik Sandnæs Modum BS
 Anton Mayrhofr Modum BS
 Ole Auen Wiger Modum BS
 Ketil Jørstad Fylkessekretær

ÅM 01/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
 Innkalling og saksliste ble godkjent
ÅM 02/18 Valg av ordstyrer
 Kjell Borge valgt
ÅM 03/18 Valg av referent
 Fylkessekretær valgt
ÅM 04/18 Valg av 2 deltakere til å undertegne protokoll
 Elin Bergerud, Anton Mayrhofr valgt
ÅM 05/18 Behandle styrets årsmelding
 Årsmeldingen mangler oversikt over lokallag og antall medlemmer per 
 31/12/2017. Oversikten ble lest opp av fylkessekretær og er som følger:
 Direktemedlem 10
 Eiker og Omegn BS 117
 Sigdal BS 25
 Modum BS 71
 Lier, Røyken og Hurum BS 26
 Soknedalen BS 17
 Krødsherad BS 35
 Nes BS 25
 Hemsedal og Gol BS 20
 Ål BS 26
 Hol BS 6
 Numedal BS 30
 Nore og Uvdal BS 31
 Til sammen  439

 Telefonnummer til leder i Lier, Røyken og Hurum BS ble korrigert til
  911 50 987
 Årsmeldingen ble vedtatt 
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ÅM 06/18 Behandle regnskap 2017
 Regnskap og balanse ble gjennomgått av regnskapsfører Kjell Borge. Årsmøtet ønsker 

å sette en større andel av likvide midler til fastrentekonto. I tillegg ba årsmøtet Styret 
vurdere å bytte bankforbindelse.

 Regnskap og balanse vedtatt med kommentarer
ÅM 07/18 Behandle arbeidsplan og budsjett 2018.
Forslag til arbeidsplan var ikke fremmet og Styret ba årsmøte komme med forslag til arbeidsplan. 

Følgende saker ble fremmet:
 - Rekruttering til landbruket.
 - Bruke Grønt Fagsenter til møter, vurdere å leie kontorplass der. 
 - Kontakte kommunene om hjelp til bønder i forbindelse med søknader. 
 - Vurdere å forslå lokale advokater som har spesialkompetanse på juss knyttet til 

landbruk og eiendom
  Se på søknadsprosessen ved rovviltskade.
ÅM 08/18 Behandle innkomne saker
 Anton Mayrhofr orienterte om nasjonal konferanse om rovdyr som fant sted i januar.
ÅM 09/18 Valg
Leder i valgkomiteen orienterte om arbeidet. Det har ikke vært mulig å finne en kandidat til ledervervet. 
Øvrige kandidater ble presentert.
a) Styret

Leder:  Ikke valgt
Styremedlem: Anni Løvlid valgt for 2 år   
Styremedlem: Gunhild Lesteberg Kjøntvedt valgt for 2 år 
Styremedlem: Elin Bergerud valgt for 2 år   
Varamedlem: Kirsti Marie Lager Lyngås valgt for 1 år 
Varamedlem: Maren Wiger valgt for 1 år   
Varamedlem: Thorbjørn Halveg valgt for 1 år  

Etter valget består styret av følgende personer:
Styremedlem  Kjell Borge, Hemsedal og Gol BS (2017-2019) 
Styremedlem Rune Flintegård, Modum BS (2017-2019)
Styremedlem  Anni Løvlid, Numedal BS (2018-2020)
Styremedlem Gunhild Lesteberg Kjøntvedt, N og U BS (2018-2020)
Styremedlem Elin Bergerud, Nore og Uvdal BS (2018-2020)
Varamedlem 1 Kirsti Marie Lager Lyngås, L, R, og H BS (2018-2019)
Varamedlem 2 Maren Wiger, Modum BS (2018-2019)
Varamedlem 3 Thorbjørn Halveg, Modum BS (2018-2019)

b) Revisorer Anton Mayrhofr valgt for 2 år (2018-2020)
 Idar Høgåsen ikke på valg (2017-2019)
c) Medlem representantskap NBS: Oddveig Moen
d) Valgkomitee: Steinar Bergerud  (2016-2019)
 Steinar Sørbøen  (2017-2020)
 Guro-Emilie Riis Andersen (2018-2021)
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Buskerud Bonde- og Småbrukarlag har sendt 
følgende innspill til Buskerud Fylkeskommune i 
forbindelse med jordbruksforhandlingene 2019

Formålet til jordbruket er å skaffe til veie nok og trygg mat til egen befolkning gjennom 
å produsere mat på en bærekraftig, rasjonell og ressurseffektiv måte, og der hensynet 
til framtidig matproduksjon er ivaretatt i et evighetsperspektiv. Matproduksjon er et 
samfunnsoppdrag med politiske målsettinger som omfatter beredskap, folkehelse, kosthold, 
næringsutvikling, ressursforvaltning, kulturlandskap, biologisk mangfold og matsikkerhet. 
Alle disse målsettingene forutsetter bruk av jord i Norge. Jordbruksarealene må økes og 
fruktbarheten i jorda forbedres.  

Vi legger Meld. St. 11 (2016-2017) «Endring og utvikling – En fremtidsrettet 
jordbruksproduksjon» (Jordbruksmelding) og Stortingets behandling av denne Innst. 251 S 
(2016-2017) til grunn ved utformingen av kravet til årets jordbruksoppgjør.  

I Innst 251 S (2016-2017) står det: 
 «Komiteen understreker at jordbrukets viktigste oppgave er å produsere mat. Av hensyn 

til beredskap, ressursutnytting, verdiskaping, sysselsetting og klima er det viktig at norsk 
jordbruk produserer de fòr- og matvarene som det ligger til rette for å produsere i Norge, 
og i et omfang som kan dekke innenlands etterspørsel og eksport. Komiteen viser til at 
utgangspunktet for matproduksjonen er arealressursene. Forvaltningen av disse må derfor 
ha et evighetsperspektiv.» ..«Komiteen mener at arealressursene er den viktigste ressursen i 
jordbruket.»  

Gårdsbruka kan ikke bli større enn det ressursgrunnlaget tilsier. Lønnsomheten i å bruke 
tilgjengelige jord- og fôrressurser må styrkes.  

Økt sjølforsyning Norge har lav sjølforsyning av flere av jordbruksproduktene, særlig 
innen planteprodukter. Buskerud Bonde- og Småbrukarlag mener at landets sjølforsyning 
må økes, også av beredskapshensyn.  

Sjølforsyning er et viktig fellesmål fordi det sier noe om den politiske rollen til matproduk- 
sjonen i samfunnsutviklingen. I dette ligger den aller viktigste funksjonen til jordbruks- 
politikken: En bærekraftig matproduksjon som skal levere matsikkerhet og ernæring for alle 
uten å redusere muligheten for de kommende generasjoner til det samme. Sjølforsyning 
handler ikke bare om mengde. Det handler også om måten produksjonen foregår på.  

Flertallet på Stortinget, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet, 
mener at matvareberedskap er viktig. Flertallet viser til en risiko- og sårbarhetsanalyse av 
norsk matforsyning, utført av Direktoratet for samfunnssikkerhet, og beredskap som ble 
offentliggjort januar 2017 og som legger til grunn at norsk matvareberedskap er god så lenge 
vi har et velfungerende handelssystem. Flertallet er enig i at handel er viktig for Norge og 
vår matberedskap, men mener at vi også må være forberedt på kriser hvor handelssystemet 
i kortere eller lengre perioder ikke fungerer optimalt, selv om det er lite sannsynlig at det 
skjer. Flertallet viser videre til at det derfor er viktig at Norge fortsetter arbeidet for god 
matvareberedskap (I Innst 251 S (2016-2017).  
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Økt bærekraftig arealbruk 
Norge og store deler av Buskerud, har mange gårdsbruk med bratte og små teiger. Dette er 
arealer det vil være viktig å holde i drift om man mener noe med økt norsk matproduksjon 
på norske areal. Hele 30% av grasteigene og 10 % av kornteigene er på arealer under 10 
dekar. Det er disse minste teigene som må få økt fokus i virkemiddelbruken fremover.  

En annen viktig arealressurs er utmarksbeitene våre. Ifølge NIBIO kan fôropptaket på 
disse arealene dobles. Dette må stimuleres med midler til organisert beitedrift, seterdrift og 
beitetilskudd.  

Vår kultur og historie kjennetegnes av bruken av utmarka. Med svært begrenset tilgang 
på dyrkbart jordbruksareal, har bruken av utmark dannet grunnlaget for næringsliv, kultur, 
infrastruktur, identitet, friluftsliv, matretter, byggemåter og underholdning.   

Inntektsutjamning 
For jordbruket er inntekt et mål i seg selv, men for samfunnet er det det viktigste 
virkemiddelet for å nå måla i jordbrukspolitikken. Inntekten til bonden henger etter andre 
grupper i samfunnet. Når Stortinget setter høyere ambisjoner for jordbruket knyttet til 
matproduksjon og økt verdiskaping, er det også logisk at Stortinget også øker ambisjonene 
knyttet til inntekt. Det har Stortinget gjort og angir følgende inntektsmål (Innst. 251 S 
(20162017)):  

«For å sikre rekruttering, og for å løfte inntektsmulighetene i næringen, mener komitéen 
at inntektsmålet skal være å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i 
samfunnet. God markedstilpasning og produktivitetsutvikling vil være en forutsetning for 
inntektsdannelsen»  

Din komplette leverandør av slanger og rør
Servicesenteret på Tangen  •  Telefon: 31 30 25 50
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Buskerud Bonde- og Småbrukarlag krever i årets jordbruksoppgjør at 
inntektsforskjellen til andre grupper reduseres.  
God markedstilpasning er en forutsetning, derfor er et av målene for forhandlingsutvalget ved 
årets jordbruksoppgjør å få ned overproduksjonen. Jordbruket har det økonomiske ansvaret 
for overproduksjonen. Flere elementer spiller inn i forbindelse med markedstilpasning, 
deriblant importertvern og virkemiddelbruk.  

2014 var første året det ble gjennomført prinsipielle endringer som har forandret 
jordbruket betydelig i årene etterpå. Dette gjelder:  
• Dobling av kvotetak for mjølkeproduksjon fra 450.000 liter til 900.000. (Felles kvotetak for 

ku og geit)
• Fjerning av struktur for alle arealtilskudd og utflating/reduksjon av satser innenfor flere 

soner 
• Fjerning av øvre grense for antall drøvtyggere som kan motta husdyrtilskudd og dobling 

av kronebeløpet for maksimal utbetaling av husdyrtilskudd pr. foretak 
• Omprioritering av midler fra husdyrtilskudd sau til lammeslakttilskuddet. Tilskuddet ble 

økt fra 206 kroner til 500 kroner pr. lam  
Summen av disse endringene og i kombinasjon med måten investeringsvirkemidlene 

har blitt prioritert i årene etterpå har skapt drivere mot økte besetningsstørrelser og økt 
produksjon. I tillegg fordoblet regjeringen konsesjonsgrensen for slaktekylling. Innenfor en 
kontraktstyrt produksjon medfører det én ting, nemlig at noen må ut. Prisen for det ble 
sendt til jordbruket.  

Jordbruket kan ikke kollektivt klare å holde kontroll på produksjonsutviklingen f.eks. 
innenfor saueholdet, med de virkemiddelendringene som enkeltprodusenter har blitt stilt 
ovenfor. Derfor må det gjøres endringer i årets jordbruksoppgjør.  

Vi bønder får inntekt av det som vi selger og av tilskudd fra staten. De som produserer mye 
vil få større økte inntekter fra prisøkningene. Derfor er det viktig at tilskuddene prioriteres 
til å jevne ut inntektsforskjellene mellom bruksstørrelser, produksjoner og geografiske 
områder. De nylig fremlagte tallene fra Budsjettnemnda viser økende inntektsforskjeller 
internt i jordbruket. Derfor er fordeling (utjevning) en av hovedsakene for Buskerud Bonde- 
og Småbrukarlag i dette jordbruksoppgjøret.  
Konkrete hovedprioriteringer:   
• Mjølkebruk med inntil 200 000 l kvote 
• Ammekubesetninger med inntil 15 mordyr   
• De minste kornbruka 
• Poteter, frukt og grønt 
• Flyttet penger fra pristilskudd til beitebruk (vi vil minne om at definisjonen på 

innmarksbeite er at arealene ikke skal kunne høstes maskinelt. Eneste metode å få høstet 
disse arealene på er ved beiting. Det må derfor gis tilskudd til innmarksbeite)

• Seterdrift 
• Grøfting 
• Styrking av velferdsordningene
• Endre beregningsmetode for husdyrtilskudd til årsdyrmetoden
• Tilskudd tilpasset det enkelte gårdsbruk og ikke basert på geografiske avgrensninger.
• Beredskapslagring av korn
 

Fra møte i Partnerskapet.
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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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MatRiket - oppdatering

Målsettingen med samarbeidsavtalen er å fremskaffe og utarbeide informasjon og fakta, for 
en mulig samlokalisering av en mathall/torghall og en ny Felleskjøpet butikk i Lier. 
Felleskjøpet er et samvirke eid av 44 000 bønder. Felleskjøpet er viktigste leverandør av 
teknologi og driftsmidler til norsk landbruk og har rundt 100 butikker rettet mot bønder 
og forbrukere i Norge. Felleskjøpet drifter og eier en butikk på Holmen i Drammen, men 
vurderer å flytte denne til en ny og egnet lokasjon i regionen. 
Landbruksparken er et prosjektselskap som i 2018-2019 gjennomfører et Forprosjekt for 
å vurdere mulighetene for å etablere et regionalt knutepunkt for matopplevelser og en 
næringsklynge for virksomheter tilknyttet produksjon av mat. Prosjektet har prosjektnavnet 
«MatRiket», og forretningsideen fokuserer i første omgang på et uforløst potensial, og de 
store muligheter den norske lokalmaten representerer, gjennom å etablere et utsalgssted i 
Lier for lokalprodusert mat fra regionen. 
 
Forprosjektet støttes av Buskerud fylkeskommune, Buskerud Bondelag, Buskerud Bonde 
– og Småbrukarlag, Fylkesmannen i Buskerud, Innovasjon Norge, Lier kommune og John 
Rasmussen Aas og hustrus legat. 
Forprosjekt «MatRiket» gjennomførte i september/oktober en markedsundersøkelse, der et 
av målene var å identifisere en egnet tomt for en mulig samlokalisering av en ny butikk 
for Felleskjøpet og en mathall/torghall. Kravet til tomten er en synlig og markedsriktig 

UNDERSKREV AVTALE: Styreleder Harald Buttedahl i Landbruksparken AS og eiendomsjef 
Stein Wennberg i Felleskjøpet skrev under samarbeidsavtalen. Bak ser vi ordfører Gunn 
Cecilie Ringdal, prosjektleder Magne G. Vegel og fylkesvaraordfører Olav Skinnes (til 
høyre). FOTO: Pål A. Næss 
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beliggenhet, og informasjonen fra markedsundersøkelsen bekreftet at Søndre Linnesvollen 
gård på Kjellstad i Lier er en svært godt egnet lokasjon. Gården eies av Buskerud 
fylkeskommune og har ikke vært benyttet til gårdsdrift de siste 20 årene. Landbruksparken 
AS har i lang tid vært i dialog med Buskerud fylkeskommune, som er positive til prosjektet. 
Forprosjekt «MatRiket» og Felleskjøpet har de siste månedene drøftet et samarbeid, 
da begge parter ser store muligheter i en felles lokalisering av de to virksomhetene. 
Samarbeidsprosjektet er nå i gang med arkitekt, for å utarbeide planer for en samlokalisering 
av en mathall/torghall og Felleskjøpets butikk på Søndre Linnesvollen gård. Konkrete skisser 
av bygg og arealbruk forventes klare for drøfting i februar. Samarbeidskonseptet skal 
utvikles videre utover våren, og forprosjektet «MatRiket» avsluttes og ferdigstilles med en 
sluttrapport i juni 2019. 
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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
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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.

ER DET Å HA BANK OG FORSIKRING

PÅ ETT STED

sb1modum.no
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Buskerud Landbruksselskap 2018

I løpet av 2018 er det igjen inngått avtaler med Øvre Numedal Fjellstyre om en samjaktavtale 
på deler av allmenningen. Dette vil øke jegernes muligheter til å felle dyr og gjør reiskorta 
fra BL mere attraktive.

Det er også inngått en avtale med Faglaga i Nore og Uvdal om hvor stor del av reiskortene 
de skal ha hvert år. Det er fint å ha en mere langsiktig avtale på plass på dette område så 
begge parter har dette å forholde seg til.

Tidlig i 2018 var det mye diskusjon vedrørende en fredningssone for stangfiske og telting 
på en strekning av vassdraget som skiller BL sin eiendom og allmenningen. Forslaget kom 
fra Øvre Numedal Fjellstyre og styret i BL valgte å gjøre tilsvarende vedtak men etter mye 
støy og klager fra flere hold ble grunnlaget for vedtaket kjent ugyldig og det ble derfor ikke 
gjennomført.

BL har også i år gitt tilskudd til en del tiltak/prosjekter, blant annet ØkoUka i Buskerud 
og NM i pløying som i 2018 foregikk på Buskerud Landbruksskole i september i forbindelse 
arrangementet Jordnært.

Det oppstår jo en helt ny situasjon når vi har blitt Viken region og dette krever endringer 
i vedtektene. Styret har så vidt begynt å se på denne saken og vil jobbe med dette i 2019.

BL yter etter søknad tilskudd til arrangementer, prosjekter ol som fremmer landbruket i 
Buskerud.
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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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Markering mot regjerningens rovviltpolitikk

Tirsdag 8 januar mobiliserte flere organisasjoner, deriblant Norsk Bonde- og Småbrukarlag, 
til fakkeltog mot regjerningens rovviltpolitikk. Busser ble satt opp og vi fikk anledning til å 
være med på Bondelagets busser i Numedal og Hallingdal. Nær 10.000 mennesker deltok i 
demonstrasjonen. 

MASKINENTREPRENØR 

O. K. LIE AS 
Steinsrud, 3330 Skotselv. Mobil: 99288550 
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Reko-ringer i Buskerud

Drammen hadde oppstart 8/8 og allerede da hadde vi nesten 3000 medlemmer. Vi hadde 2 
helsider i DT den uka pluss at vi var på radio, NRK Buskerud. Det tok helt av og både kunder 
og produsenter raste inn og ville være med. Nå har vi ca 11200 medlemmer og det blir flere 
hver eneste dag. 
REKO er veldig spesielt, siden det er direktesalg så blir kunder og produsenter godt kjent 
med hverandre og skaper nye relasjoner til lokale bønder/kunder.
Salget foregår ved at kundene kommenterer produsentenes annonser på FB, og så blir 
varene utlevert på avtalt sted og tid. Noen tar forhåndsbetalt mens andre tar betalt når 
kundene henter varene.
Siste utlevering før jul møtte 55 produsenter opp og hundrevis av kunder, vi har utlevering 
på parkeringa til Fylkeskommunen i Drammen annenhver uke.
Vi er nå så mange at vi har innført nummerering på produsentene slik at kundene lettere skal 
finne sine leverandører. Oversikten legges ut både hos produsenter og kunder, alle merker 
annonser og biler med sitt nummer og da håper vi at det skal gli lettere på utleveringene.
Pr i dag har vi 21 annonser ute men fristen for å annonsere er førstkommende onsdag kl 19. 
Da er det ei uke igjen til første utlevering i år.
Det jeg merker meg best på REKO er matgleden blant folk. Det er akkurat som de har vært 
på fisketur og fått napp på første kast. De fleste har med seg bæreposer og kjølebager og 
ryggsekker eller hva de trenger for å få med seg varene hjem. Det var ei dame som hadde 
kjøpt et helt lammeslakt som slang det over den ene skuldra, holdt det fast med handa og 
leide dattera i den andre handa. Veldig spesielt og flott syn.
Jeg trodde det kom til å bli få annonser så tidlig på året, men jeg regner med at vi nærmer 
oss 30 før fristen går ut. Det er utrolig bra. Jeg er snart tom for honning så jeg teller på 
knappene om jeg skal være med, må uansett ned og organisere og se at det nye systemet 
blir fulgt.
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Årsregnskap for 2018 - Resultatregnskap

Driftsinntekter      2018      2017
Kontingent 120 000         147 325         
Tilskudd 93 952           77 904           
Andre inntekter 31 300           32 615           
Tilskudd til prosjekter 160 458         230 000         
Refundert fra BL 12 400           19 712 
Sum driftsinntekter 418 110         507 556         

Driftsutgifter
Lønn inkl arb.g.avg. 191 266         191 434         
Møteutg.inkl.reiseutg 63 158           59 864           
Kontorutgifter 25 623           21 217           
Andre driftsutg. 41 407           26 128           
Profilering 31 258           38 668           
Innkjøp maskiner og utstyr 5 033             23 932           
Godtgj. Fylkesleder -                 
Sum driftsutgifter 357 745         361 243         
Driftsresultat 60 365           146 313         

Finansposter
Renteinntekter 3 359             2 513             
Gebyr 1 060             880                 
Utbyte Gjensidige 202                 176                 
Rentekostnad leverandører 39                   31                   
Finanskostnad 1 050             

Sum finansposter 1 412             1 778             

Årsresultat 61 777           148 091         
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Årsregnskap 2018- Balanse

Eiendeler
Kundefordringer 17 082           19 212           
Andre kortsiktige fordringer -                 30 865           
Sp.bank 1, brukskonto 178 950         384 482         
Sp.bank 1, sparekonto 312 724         61 480           
Sp.bank 1, skattetrekkskonto 12 798           5 554             
Sp.bank 1, fastrente 114 360         112 428         
Aksjer Landbruksparken 20 000           20 000           

Sum eiendeler 655 914         634 021         

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 6 009             
Skyldig skattetrekk 12 798           16 046           
Skyldig arb.g.avg. 4 731             11 335           
Skyldig arb.g.avg.feriep. 913                 1 000             
Skyldige feriepenger 6 479             7 097             
Skyldig lønn -                 38 999           
Påløpt kostnad 3 664             

Sum kortsiktig gjeld 34 594           74 477           

Egenkapital

Egenkapital pr 01.01. 559 543         411 452         
Årsresultat 61 777           148 091         
Sum egenkapital 621 320         559 543         

Sum gjeld og egenkapital 655 914         634 020         

     2018      2017
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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 
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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
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Som medlem av Norsk Bonde- og  
Småbrukarlag kan du få store fordeler 
hos oss:
• gode vilkår i Gjensidige Bank
• god pris på ulykkesforsikring
• 20 prosent rabatt på private forsikringer
• Inntil 23 prosent rabatt på 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. 24.800,- 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

Nedmarken industriområde, Vikersund

Buskerud Olje ASBuskerud Olje AS

Kortanlegg med 

bensin, diesel 

og farget diesel

Alltid lave priser!

Vi leverer diesel, 
fyringsolje og parafin

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

Her er noen av servicetilbudene som 
vil bidra til en enklere og mer lønnsom 
hverdag:

•  Deletelefonen
•  Landsdekkende servicetelefon 24/7
•  Glimrende service- og garantiavtaler
• JDLink, trådløs mekanikerhjelp
•  Hovedlager i Norge med 30.000 artikler   
• Levering over natta til de fleste av våre avdelinger
• Stor tetthet av verksteder, flest i landet   
 – 44 verksteder, 250 mekanikere, 110 servicebiler

Som bondens partner er Felleskjøpet 
opptatt av å legge forholdene godt til 
rette for at dyra, avlingene og økonomien 
din får best mulige forutsetninger til å vokse. 
Derfor gir vi deg og maskinparken din best 
mulig – og mest mulig – oppetid. 
Hele året. Døgnet rundt.

Fo
to:

 G
len
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lac

kb
ur

n
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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

Japansk kvalitet og tøffest i klassen
5 års garanti - isuzu.no

INTRODUKSJONSPRIS FRA KR 301 552,- EKS MVA (354.900,- 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 

LEASING 
2.487,- 

PR MND EKS MVA
*Leievilkår: Isuzu 4d automat inkl.: Bedliner, Met.lakk, Vinterhjul, Matter.
36mnd/60.000km. Startleie: kr. 50 000,- eks.mva. Etableringsgebyr: 5.363 ink.mva. Rente: 3,95% 
Totalpris: kr. 144 235,- eks mvaI tillegg kommer årsavg. og forsikring. 3 års bindingstid.

PICK-UP OF THE 
YEAR 2018

VINNER AV WHATVAN? PICK-UP OF THE YEAR 2018

   TØFFERE
RASKERE

  3,5 TONN HENGERVEKT

RIMELIGERE

LAVERE EIERKOSTNADER
OG ENDA MER UTSTYR

HØYERE LASTEEVNE

INTRODUKSJONSPRIS 
FRA KR 309 992,- EKS MVA 

(364.900,- inkl mva)
BILER PÅ LAGER 

FOR RASK LEVERING

Pick-up Black Edition Trooper Magnum Arctic Truck 35

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

o

1603 km/0,47l
pa en tank

maxrun

Arctic Truck 33

Auto as
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Veterinærene i 
Modum, Sigdal og Krødsherad

Store og små dyr!

Else Randi Bjørnstad • 90 09 88 77
Heidi Thorud • 32 77 95 50
Anne Solberg • 32 77 95 50
Anett B. Oulie • 41 21 81 26
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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


