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Program årsmøte.

Årsmøte 7. Mars 2009 

på Felleskjøpet Agri BA på Kløfta.

Kl. 12:00 - 12:10 Registrering.
Kl. 12:10 - 13:00 Årsmøtesaker.

- Godkjenning av innkalling og 
saksliste.

- Valg av møteleder og møte 
referent.

- Årsmelding 2008
- Regnskap 2008
- Arbeidsplan og budsjett 2009/2010
- Innkomne forslag.
- Valg

Åpent møte:

Kl. 13:00 – 14:00 Foran valget 2009. 
Her deltar:
Statssek. 1. kandidat på Akershus 
Senterparti si stortingsliste:
Dagfinn Sundsbø 
og ass. Generalsekretær NBS           
John Petter Løvstad. 
Begge får en innledning på 30 min. 

Kl. 14:00 – 14:10 Kort pause med anledning til å tegne 
seg på talelisten.

Kl. 14:10 – 15:00 Spørsmål fra salen.  

- Hjemreise -
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Lederen har ordet.

GODE MEDLEMMER
AV OSLO AKERSHUS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG.

 
Dette året begynte vel som de fleste foregående.  
Men det viste seg å bli noe annerledes utover året.
Finanskrisa og gjødselprisen gjorde sitt.  
Renta har gått både opp og ned.
Folk har kjøpt mindre av biler og flatskjermer, 
men mat må de ha. 
Vi får bare produsere og håpe på bedre tider og priser.
Det er ikke lett å si hva som skjer med 
jordbruksoppgjøret, men jeg tror nok ledelsen i NBS gjør 
hva de kan i jordbruksforhandlingene.

Hilsen leder Trond Buttingsrud.

3



LOKALLAG I OSLO AKERSHUS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG

Adresseliste pr. 1. mars 2009

LOKALLAG Leder/kontaktperson Adresse Telefon

Asker & Bærum
(interrimsstyre)

Anne E Juul Persbråten Persbråten 

1340 Skui

67136052 
45167541 

Eidsvoll Frank Roger Hansen Engerveien 32 

2072 Dal

63954649 

95148579

Feiring Steinar Fagerli Jonsrud, 

2093 Feiring

63966260 

92655073

Hurdal Ketil Melvold 

melvol@online.no

2090 Hurdal 63989568 

90683067

Nannestad Thorolf Holter 

thorolf.holter@c2i.net 

Solbakken, 

2030 Nannestad

63995745 

41906617

Nedre Romerike vakant   

Nes & Sørum Arne Huser 

a-huser@online.no 

Ø Hagavei 

2150 Årnes

63903131 

90970533

Sørkedalen Lillann Berger

 lillann65@online.no 

Sørkedalen 

0759 Oslo

 22 49 40 05

91 57 37 02

Fylkeslagets adresse:

Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag - v/ 
fylkessekretær Svein Kåre Eggebø Spektrumveien 3, 0666 

OSLO Mobil: 909 78 371 Faks: 22 64 20 58

e-post: sveinke@getmail.no eller 

akershus@smabrukarlaget.no      

 

Medlemstall desember 2007 var 207stk. 
og er nå 209 stk. en auke på 2 medlemer.
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STYRET I  OSLO AKERSHUS                         

BONDE- OG SMÅBRUKARLAG 2008/2009
Leder Trond Buttingsrud Asker & Bærum BS

Styremedlem - Nestleder Ingunn Grepperud Nes & Sørum BS

Styremedlem - Studieleder Jo Arne Ødegård Asker & Bærum BS

Styremedlem - Kasserer Yngvar Sandnes Nes & Sørum BS

Styremedlem Roy Fjellberg Nannestad BS

1. vara Knut Ulbråthen Asker & Bærum BS

2. vara Ketil Melvold Hurdal BS

3. vara Magnar Haraldsen Nannestad BS

Regnskapsfører Yngvar Sandnes Nes & Sørum BS

Revisorer: Valgkomite:
Leif Røyse, Feiring BS Jorunn Sandbraathen, Sørkedalen BS
Thorolf Holter Nannestad BS Leder Ketil Melvold, Hurdal BS
                                                            Terje Akerhaug Asker og Bærum BS

           Adresser og telefonnummer til styret finner dere på våre nye 
websider. 

AKTIVITETER OSLO AKERSHUS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG 
I 2008/2009 FOR PERIODEN APRIL 2007-MARS 2008

Fylkesårsmøte – lørdag 1. mars 2008 kl. 12.00 
Årsmøte med årsmelding og regnskap 2007, budsjett 2008 og valg.

Årsmøtesaker.
Godkjenning av innkalling og saksliste: Godkjent.
Valg av møteleder:  Kjell Buraas 
Valg av møte referent: Svein Kåre Eggebø
Årsmelding 2007. Ble gjennomgått av leder Trond Buttingsrud 

og ble godkjent uten merknader.
Regnskap 2007. Ble gjennomgått av kasserer Yngvar 

Sandnes og revisjon ble lest. 
Godkjent uten merknader.

Arbeidsplan og budsjett 2008/2009
Ble gjennomgått av sek. 
Her hadde Arne Huser, Ole Anton Teigen, 
Kjell Buraas og Roy Fjellberg ordet. Det gikk 
helst på hvordan man kan få inn mer penger 
ved å få annonser i årsmeldingen. 
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Pluss søke om midler fra aktivitetsmidlene 
hos NBS. Vi skal søke midler fra NBS. Og vi 
kan bli bedre til å få annonser til 
årsmeldingen vår. Elles ingen endring av 
arbeidsplan og  budsjettet ble godkjent. 

Innkomne forslag. Uttale ifra fylkesårsmøtet.

Spesial produksjoner må koples inn i 
jordbruksavtalen.  (sendt NBS og presse )

Nå når man får godkjente ordninger for slakterier etter svensk 
modell for kaniner, må man få inn igjen produksjonstilskuddet vi 
hadde før pr. dyr. Da kaninkjøtt stadig blir mer ettertraktet og ledig 
kapasitet i jordbruket gir rom for dette.

Det er en generell økt interesse i markedet og myndighetene 
oppfordrer også til spesialproduksjon slik som lokalt produserte 
matvarer og økologiske produksjoner.
Derfor bør den svenske modellen for forenklet regelverk ved 
slakting, gjennomføres for alle dyreslag som er aktuelle.

Siden myndighetene oppfordrer til slike produksjoner, må de 
tilrettelegge for dett, ved å møte de som vil starte opp med ett 
enkelt forutsigbart regelverk, ikke et stivbeint regelverk og 
ugjennomtrengelig byråkrati, som vi har i dag. 
Valg
Valgkommiteens forslag til nytt styre.
Valgkomiteen  for 2008 bestod av: 
LederThorolf Holter, Ketil Melvold og Terje Akerhaug.
  
Styret:
Trond Buttingsrud    Leder       Valgt for 2 år -07 valgt. 
Ingunn Grepperud    Nestleder  ny for 2 år  -07 Ikke på valg
Jo Arne Ødegård      Studieleder ny i styret -07 for 1 år. valgt 
Yngvar Sandnes       Kasserer     Valgt for 2 år -06.     valgt. 
Roy Fjellberg           Styremedlem  ny for 2 år-07       Ikke på valg

Varamedlemmer:
1. vara Knut Ulbråthen Ny 08        valgt
2. vara Ketil Melvold                                            valgt      
3. vara Magnar Haraldsen                                      valgt 

Revisorer:      Leif Røyse                                    valgt            
                       Thorolf Holter   Valgt for 2 år -07   Ikke på valg
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Valgkomité:                
Leder    Kjetil Melvold            Ny 05 Ikke på valg
                 Terje Akerhaug         Ny 06         Ikke på valg

Jorunn Sandbraathen. Ny 08 valgt 
Årsmøte lar de konstituere seg selv. 
 
Valgkomiteen hadde ikke fått noen til å påta seg ledervervet så det 
er utsatt til ekstraordinært årsmøte om ikke Trond påtok seg 
gjenvalg, som han gjorde og derfor ble der ikke avholdt ekstra 
ordinært årsmøte.  
    
Åpent møte:

Klima endres, hva skjer med norsk landbruk. Sett i ett
internasjonalt perspektiv.  
v/Solveig Prestegard Utviklingsfondet.  

Hvordan kan NBS sikre fremtidsbonden. 
v/leder NBS Ole Anton Teigen.

 Møtet sluttet 15:30 . 

ANDRE AKTIVITETER OG LØPENDE OPPGAVER

STYREMØTER
Det er inkalt til 9 styremøter under virksomhetsperioden, 
hvorav 2 ble avlyst og kun 3 var beslutnings dyktige og 
det er behandlet 29 saker. Viktige saker har vært bl a: 

Konstituering av styret.
Kartlegging av lag som ikke fungerer med utsending 
av spørreskjema til alle medlemmene i 
Asker & Bærum BS. 
Innkreving av kontingenter og verving.
Forsøke å øke engasjement og aktivitet i fylkes- og 
lokallag.
Uravsteming. Med åpent informasjons møte på 
Felleskjøpet Kløfta. Hvor leder NBS, Ole Anton 
Teigen. deltok. 64 % av  medlemmene som stemte  
sa ja til jordbruksavtalen og 36 % av medlemmene 
sa nei. Totalt deltok 53% av medlemmene i den 
gjennomførte uravstemningen. 
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Styremøtene har vært holdt hos fylkessekretær, med 
unntak av et som ble holdt på FK Kløfta før fylkesårsmøte.
Fylkesleder Trond har deltatt på representantskaps møte. 
Ketil sitter i valgnemda for NBS og deltok på landsmøte til 
NBS i Stjørdal.
Fylkessek. Deltok på representantskaps møte
Thorolf Holter sitter i RMP gruppa hos fylkesmannen og i 
en gruppe for vann og  miljø ”Leira prosjektet”.
Det har ikke vært noen markeringer eller aksjoner under 
året som gikk. 

Styret har bestemt å bruke avisa Bonde- og 
Småbruker og Internett. 
Viktige meldinger og nyheter publiseres på OABS hjemmesider, noe 
som ikke har fungert dette året heller. Fylkes sek vil bli oppdatert 
ang. nye nettsider hos NBS sentralt da NBS holder på å skifte 
leverandør, så vi håper at sidene våre vil bli lettere å holde à jour 
neste år. Nye sider vil være oppe og oppdaterte i slutten av Mars 
d.å.  

SPESILLE SAKER  Hakloa-saken og Venneråsen.
Det er vel allment kjent nå at noen av våre lokallagsmedlemmer har 
vært involvert i noen langvarige og ressurskrevende saker gjennom 
de siste årene. Begge sakene gjelder overtakelse av 
husmannsplasser fra den ikke ukjente godseier Carl Otto 
Løvenskiold.

Den  første og eldste saken, Hakloa-saken, og som har pågått i 10 
år, går nå mot endelig avgjørelse da den er anket inn for 
høyesterett. I følge regjeringsadvokaten kan man regne med å få 
vite om den blir tatt opp i høyesterett i løpet av mars måned. Hvis 
den blir tatt opp, regner man med at dette skjer tidligst i mai 
måned. Hvis den ikke blir tatt opp i høyesterett er saken juridisk 
avgjort, d.v.s. at dommen fra lagmannsretten blir stående. Det vil 
da bli igangsatt statlig ekspropriasjon av plassen til fordel for Jo 
Arne Ødegård som søkte om dette i 1998.

Den andre saken gjelder en husmannsplass i Sørkedalen; 
Venneråsen. Saksforløpet her er mer komplisert da denne plassen 
ble kjøpt fra løvenskiold for mange år siden og med klausul om 
gjenkjøpsrett dersom plassen gikk ut av slekta i rett nedadstigende 
linje. Nåværende innhaver av plassen har ikke barn og ble på en 
eller annen måte overtalt til å selge plassen tilbake til Løvenskiold 
for en tilsynelatende latterlig pris.Oslos nåværende ordfører, Fabian 
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Stang var involvert i dette, da som advokat for Løvenskiold. Han 
fikk mye kritikk for dette i media. 

Det viser imidlertid seg at vedkommende har en niese som er 
barnebarn av han som opprinnelig kjøpte plassen av Løvenskiold. 
Ingen i denne slektslinjen fikk vite noe om salget før 
salgskontrakten var underskrevet.

Man har i ettertid forsøkt å omgjøre kjøpsavtalen i retten men dette 
er nå avgjort til fordel for løvenskiold. En god del av innbyggerene i 
Sørkedalen har involvert seg i saken på Venneråsenslekta sin side. 
Man har også fått drahjelp fra selveste Åge Hovengen, alle 
husmannsfolks gamle frontkjemper.

Løvenskiold skal i en av rettsakene her ha proklamert at han aktivt 
prøver å ta tilbake solgte eller eksproprierte husmannsplasser. Det 
er derfor gjort forsøk på å finne og kontakte andre eiere av 
husmannsplasser med samme type kontrakter med klausul om 
gjenkjøpsrett. Dette har imidlertid vist seg å være vanskelig fordi 
folk rett og slett er redde for Nordmarkas enevoldshersker.

Det er også verdt å merke seg at myndighetene nå er i ferd med å 
fjerne jordlovens §14 som danner grunnlag for salg/ekspropriasjon 
av husmannsplasser til de som har drevet disse plassene i 
generasjoner.

FORSIKRING

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har samarbeidsavtale med 
Gjensidige forsikring.

Samarbeidsavtalen mellom NBS og Gjensidige omfatter:

• Rabatt på dødsrisikopremie personlig livsforsikring. 
• Rabatt på skadeforsikring. 
• Anledning til å tegne NBS kollektive ulykkesforsikring til 

gunstig
medlemspris 

• Mulighet til pensjonssparing

Gjensidige gir økonomisk bidrag til en rådgiverstilling i NBS, 
hvor medlemmer får råd rundt tidlig-pensjon, forsikring, 
skatt, regnskap og generasjonsskifte. Svein Løken er NBS sin 
rådgiver innen forsikring. Ta kontakt med Svein på telefon 61 
27 75 14  /61 27 56 58 (jobb) eller 90 04 28 83 (mobil).

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

NBS har forhandlet frem en ny advokat avtale med 
Advokatfirmaet Hjort DA der det blant annet heter :
Salær i oppdrag der medlemmer i småbrukarlaget er klient

I saker der oppdragsgiver er et medlem i Småbrukarlaget, vil Hjort ikke 
fakturere for den første halvtimen av arbeid som påløper fra Hjorts side. 
Dette gjelder uavhengig av sakstype. Formålet med førstekonsultasjonen 
vil  være,  om mulig,  å  klargjøre  hvorvidt  medlemmet har  en  sak  som 
juridisk  bør  eller  kan  forfølges.  Førstekonsultasjonen  bør  fortrinnsvis 
gjennomføres  pr.  telefon/e-post,  men  kan  også  gjennomføres  ved 
frammøte hos Hjort.

Det  videre  arbeidet  fra  Hjort  i  slike  saker  vil  bli  fakturert  med 
utgangspunkt de ordinære timesatser som Hjort benytter for ulike typer 
oppdrag. Den konkrete timesatsen vil variere avhengig av sakstypen og 
hvem i  advokatfirmaet  Hjort  som utfører  arbeidet.  Hjort  forplikter  seg 
imidlertid  til  å  innrømme  Småbrukarlagets  medlemmer  10  %  rabatt 
sammenlignet med den timesats som Hjort normalt ville ha lagt til grunn. 

Der gis også hjelp ved overdragelse eller kjøp av gardsbruk, kontakt NBS 
for nærmere informasjon ang. avtalen. 

FYLKESLAGET EGNE HJEMMESIDER
Disse kan dere finne på adresse: 
http://www.smabrukarlaget.no/akershus
Her prøver vi å legge ut meldinger, referater, viktig informasjon, og 
alle pressemeldinger, åpne brev og høringsnotater. Årsmelding, 
regnskap og budsjett for hvert år blir også lagt ut her, slik at 
medlemmene kan lese det der, eller laste det ned til sin egen pc. 
Den som ikke har tilgang til internett, kan kontakte 
fylkessekretæren og be om å få det tilsendt i posten.

Oppdateringene på fylkessidene har ikke blitt ajourført i år, da 
styret brukte lang tid på å konstituere seg, samtidig som ny nett 
leverandør er under forhandling.Nå er ny avtale inngått og sidene 
vil bli oppdatert fortløpende.

LOKALLAG
Informasjon om lokallagene finnes på ABS hjemmesider. Vi savner 
fortsatt innspill og informasjon om aktivitetene i lokallagene. Vi kan 
tilby lagene å bruke våre sider hvor de kan få presentert hva det 
måtte være, det er bare å sende stoffet til fylkessekretæren helst 
elektroninsk på mail.Vi vil gjerne at medlemmer og lokallag lager en 
presentasjon av seg selv, garden din og laget. Og sender det til 
fylkessekretæren så legger han det ut på hjemmesidene våre. 
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Lønn og godtgjøringer:
Fylkessekretær, Svein Kåre Eggebø, blir lønnet med kr. 1200,- pr. 
mnd og får kr. 3000,- pr. mnd. Til godtgjøring for kontorleie og 
dekking av internettoppkopling, fax og  kopimaskin. 

Andre godtgjøringer:

For fylkesleder gis en godtgjøringen på          kr 5.000. OABS 
dekker reiseutgifter og km-godtgjøring etter NBS sin sats for 
tillitsvalgte på kr 2.50 pr km. Telefonutgifter til leder dekkes etter 
regning. Tillitsvalgte og fylkessekretær får dekket kjøreutgifter etter 
regning. Diettgodtgjøring utbetales ikke. Revisorer får dekket porto 
og regnskapsfører får dekket regnskaps utgifter og porto. Ingen 
andre godtgjøringer.

11



Regnskap 2008. Budsjett 2008 og 2009.

Budsjett 
2008

Regnskap 
2008

Budsjett 
2009

Inntekter
Medlemskontingenter 32 000 30 842,36 31 000
Tilskudd sekretær 25 000 14 540 25 000
Tildkudd Gjensidige 10 000 4724,54 10 000
Kurser annonser 
Renteinntekter. 3 000       3 000

Sum Budsjetterte 
inntekter 70 000 50 106.90 69 000

Kostnader
Aktivitet 2 000 2 000
Annonser 1 000 1 500 1 500
Gaver/Blomster 500 50
Telefon 1 000 1 000
Porto 50 800
Styremøten 500 400
NBS Sekretærsamling 600
OABS Årsmøte 2 000 812,50 1 500
OABS Uravstemingsmøte 1 500 300 500
Bankgebyrer 150 26 100
Godtgjørelse regnskap. 1 500 1 500
Godtgjørelse sekretær 14 400 14 400 14 400
Arbeidsgiver avgift 2 300 2 028 2 300
Kontorleige 36 000 36 000 36 000
Honorar leder 2007 og 2008 5 000 10 000 5 000
Reisegodtgjøring 2 000 2 000
Regnskaps utgifter 
Skattetrekskonto -565,05
Renteinntekt -50 -65,86 -50

Sum    kostnader  70 00  0    64 435,59 69 000

Beregnet resultat 0 - 14     328,69  0

Inngående balanse bank 18 550,04
Saldo 31.12.2008 4 221,35
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