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      Oslo Akershus 
Bonde- og Småbrukarlag

Årsmelding 2016
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Framsidebilde er av vårt fantastiske styremedlem Ketil Melvold som viser at alt er
mulig. «Hjulbeint» driver han med sau,snømåking,enmanns orkester,elektronikk m.m.

Program årsmøte.
Årsmøte 7.  Mars 2017                                              

Kl. 19:00 – 19:10        Registrering.

Kl. 19:10 - 20:00 Årsmøtesaker.
- Godkjenning av innkalling og saksliste.
- Valg av møteleder og møtereferent.
- Valg av to til å skrive under referat.
- Årsmelding 2016
- Regnskap 2016
- Arbeidsplan og budsjett 2017/2018
- Innkomne forslag.
- Valg. 
- Alle fremmøtte medlemmer som har betalt kontiget, 

får tale og stemmerett. 

Åpent møte om: 

  Dyrevelferd i et Valgår – Gjensidige avtalen. 

Kl.20.00 - 20.30 Gjensidige avtalen. V/Knut Martin Glesne.

Kl.20.30 - 22.00 Dyrevelferd i vid forstand hvor står partiene. 
Innledning v/leder OABS Marius R. Andresen.
Bier en samarbeidspartner til småbrukeren. V /Ketil Jørstad. 
Generalsekretær NBS Olaf Godli tar for seg stortingets 
behandling av Landbruksmeldingen og årets Valg.
Så vil partiet Rødt v/nestleder Marie Sneve Martinussen 
presentere hvor de står før vi åpner for diskusjon. 

Kl.22.00 - 22.30 Utlodning og hjemreise.
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Lederen har ordet.

ÅRSMØTE.

2016 ble et år med mye aktiviteter for fylkeslaget
i  Oslo Akershus BS. Også i år var vi vertskap
for landsmøtet, også i år leverte vi en fin sal og 
gode rammer rundt Landsmøtet. Takk til alle
som bidro. 
I år har vi, som tidligere hatt våre styremøter 
hjemme hos sekretæren i laget. Styret har 
behandlet saker om bla: Jordvern ,Rovvilt 
,Landbruksmeldingen, Aksjoner og politisk 
arbeid.  Leder i laget er også leder i 
ROVVILTUTVALGET, og derfor har den økende
belastning med ulv, vært et sentralt spørsmål.   
Leder har også representert NBS i møter
med Miljø og Klima dep. Vi har gjennomført 
studiering og levert uttalelser til styret i NBS.
Vi jobber med å etablere et nytt lag i Enebakk , 
men det er ikke lett å få til. 2017 må bli året der 
vi setter fokus på lokallagene i OABS – det
må bli et mål å finne aktive lag, med folk på 
lokalplanet. Det åpner også for en diskusjon om lokale lags fremtid – den diskusjonen 
må vi ta. Likeledes må vi sette fokus på ungdom. Hvordan rekruttere og få med den 
yngre garde? Hvordan ivareta bredden i NBS? Laget økonomi setter klare rammer for 
vår aktivitet, men etter mitt syn får vi til en hel del. Vi har hatt stands og deltatt i 
debatten, vi har egen side på Facebook og er aktuelle.
Fylkeslaget har deltatt i arbeid i lag med Norges Bondelag, i flere sammenhenger. Våre 
venner i Norges Bondelag ønsker et tetter samarbeid. Leder i  OABS  har signalisert at 
dette er naturlig og håper at 2017 vil bli et år med felles styre-sammenkomster og styrket
dialog. Det går mot vår, med alt det innebærer, også landbruksforhandlinger. Styret og 
leder tror at vi har mye å vinne ved å jobbe i lag med andre faglag.
2017 er valgår. Det utfordrer oss, men det gir oss også muligheter til å utfordre 
regjeringen – la oss gjøre nettopp det. La oss stille regjeringen « svar skyldig» om 
jordvern, rovvilt og landbruk i hele vårt vakre land. La oss jobbe i og med NBS for det vi
tror på. 
Godt årsmøte 

Leder 
Marius Røer Andresen 
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LOKALLAG I OSLO AKERSHUS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG

Adresseliste pr. 1. mars 2017

LOKALLAG Leder/kontaktperson Adresse Telefon

Asker & Bærum Leder: Ketil Jørstad 
ketil.jorstad@gmail.com

Niskinnveien 47,
3538 Sollihøgda

970 27 933 

Eidsvoll  Gudbrand Bræk                            
fenaknoken@fenaknoken.no

Finnbråtavegen 31
2080 Eidsvoll

952 71 371
63 96 43 72

Nedre Romerike      Vakant

Feiring Vakant

Hurdal Toril Lundberg
tolundb@hotmail.com

Skruklivegen 158
2090 Hurdal   

959 32 037

Nes & Sørum Arne Huser 
a-huser@online.no 

Ø Hagavei 
2150 Årnes

63 90 31 31  
909 70 533

Sørkedalen Tore Berger
tobe@online.no Ospeskogveien 14.

0758 Oslo

22 49 91 92
907 55 491

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, 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 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
https://www.facebook.com/groups/440323026042733/

Fylkeslagets adresse:  

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

Mobil: 909 78 371  E-post: sveinke@getmail.no 

Medlemstall desember 2016 var 225 stk.
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STYRET I  OSLO AKERSHUS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG 2016/2017

Leder Marius  Røer Andresen Eidsvoll BS

Styremedlem - Nestleder Ketil Melvold Hurdal BS

Styremedlem - Studieleder Jo Arne Ødegård Asker & Bærum BS

Styremedlem - Kasserer Jorunn Sandbraathen Sørkedalen BS

Styremedlem Gudbrand Bræk Eidsvoll BS

1. vara Ketil Jørstad Asker & Bærum BS

2. vara Unni Brattås Andresen Eidsvoll BS

3. vara        Thorolf Holter Hurdal BS

Regnskapsfører Grethe Ludvigsen

Revisorer: Valgkomite: 
Kjell Burås, Hurdal BS Trond Buttingsrud, leder, Asker & Bærum BS.
Thorolf Holter, Hurdal BS Jorunn Sandbraathen, Sørkedalen BS.                      

Gudbrand Bræk, Eidsvoll BS

Pynterene landsmøtesalen NBS 2016 Jo Arne og Jorunn i husmanns stua vår.
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AKTIVITETER OSLO AKERSHUS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG FOR
PERIODEN APRIL 2016-MARS 2017

Årsmøte 8. Mars 2016
Sansnesseter Grendehus, Engavegen 6. Maura. 

Kl. 19:00 – 19:10        Registrering. Her møtte 27 stk. Medlem 3 forelsere.
Kl. 19:10 - 20:00 Årsmøtesaker.
Leder Marius R. Andresen ønsket velkommen og lyste fred over to av våre døde 
medlemmer,  Juul Melvold og Berge Furre med ett minuts stillhet.  
Godkjenning av innkalling og saksliste. OK
Valgt møteleder og møtereferent. Kjell Buraas og Sek. Svein Kåre Eggebø.
Valg av to til å skrive under referat. Jo Arne og Ketil Melvold.
Årsmelding 2015 v leder, ble godtatt. 
Regnskap 2015 v sek godkjent.
Arbeidsplan:  Stands:
Småbrukarmarken i sammen med Pulsfestivalen Eidsvoll juni.
Kuslipp på Kongsgården 8.mai og Famile treff 25.september. 
Danne lag i Follo/Oslo regionen Forslag om «Fyrtårn». 
Vekke sovende lag. Kurs «Varme arbeid.»
Budsjett 2016/2017  Ble godkjent, med spørsmål om hvorfor der var budsjettert  
med møtepenger når vi ikke får det, og under busjettert 
med 25000 til sekretær når vi får 30000. 
Det ble forklart at økningen ble vedtatt etter at budsjettet var bestemt. 
Innkomne forslag. Det var ikke innkommet forslag. 

Fra fylkesårsmøte.
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Valg. Ble gjennomført av Trond i lag med Kjell. 

Forslag fra valgnemda.
Valgnemda har bestått av:  
Leder Trond Buttingsrud. A&BBS
Jorunn Sandbraathen SBS
Marius Andresen. EBS

Sittende styre 2015.
Marius R.  Andresen  EBS Leder.  på valg  tar gjenvalg.  Valgt v/akk.
Jo Arne Ødegaard A&BBSpå valg tar gjenvalg.   Valgt v/akk.
Jorunn Sandbraathen SBS på valg tar gjenvalg.   Valgt v/akk.
Ketil Meldvold HBS. Ikke på valg
Gudbrand Bræk EBS. Ikke på valg 

Varamedlemmer:
Ketil Jørstad, A&BBS Ny.    Valgt v/akk.
Unni Brattås Andresen, EBS Ny.    Valgt v/akk.
Thorolf Holter, HBS tar gjenvalg.    Valgt v/akk.

Revisorer:
Thorolf Holter, HBS Ikke på valg.
Kjell Johan Buraas, HBS på valg tar gjenvalg.   Valgt v/akk.
Ny valgnemnd. 
Velges og foreslås av årsmøte.
Trond Buttingsrud for 1 år. A&BBS. ikke på valg.
Jorunn Sandbraathen valgt for 2 nye år. ikke på valg.
Marius Andresen. EBS. går ut.   på valg. NY Gudbrand Bræk for 3 år.

Alle fremmøtte medlemmer fikk tale og stemmerett.

Leder åpner fylkesårsmøte vårt.
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Åpent møte om: 
 Rovdyr, rekrutering, konsekvenser for ny landbrukspolitikk.

Foredragsholderne f.v. Klokkerengen, Furuberget og Eiterjord. 

20.00 – 20.20 Innledning om rovdyr og ny landbrukspolitikk.
Marius R. Andresen, leder Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag.
Marius fortalte hvordan det var å drive med sau på  gården  med ulv som nabo, til tross 
for at han driver utenfor vernesonen. Hvordan det er å daglig se buskapen bli 
dyremishandlet og familiens psyke bli  ødelagt av ulven. Og hvordan det går ut over 
drømmen om småbruket som skulle være drømmeplassen hvor de skulle kose seg med 
noen sauer og jakt.

20.20 – 21.00 Rovdyrforvaltningen i praksis.
Rovdyrkontakt Hans Petter Klokkerengen.  SNO.  

Han viste både klokskapen til ulven og hvor forferdelig den slaktet og skadet byttedyrene. Og 
hvor vanskelig det kan være å få felt skade dyr og ikke minst hva det koster felleskapet. Og 
enkeltpersoner som ikke får dekket tapene sine. 
Han tok frem flere eksempler blant annet en jakthund drept av ulv, verdi 
100 000 kr. Han  fikk 38000 i erstatning. Og det hadde kostet felleskapet  rundt 6 millioner å 
fjernet bare en skadegjørende ulv. 
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21.00 – 21.40 Ny kurs  -   Eller stø kurs ?
Ann Merethe Furuberget Leder NBS. Steppet inn da
Svenn Arne ble syk.

Ann Merete lyste fred over minne til  småbruker leder  Berta Caseras som ble skutt  i  
Honduras med 1 min stillhet. Etterpå holdt hun ett inspirerende innlegg om hvordan vi har det 
og om det er slik vi vil ha det?
Om det er en matproduksjon basert på importert kraftfôr i fabrikk haller eller en matproduksjon
basert på driftsgrunnlaget. Jordbruk er bruk av jord lokalt ikke bruk av jord på andre siden av 
kloden. Så vi må få opp kraftfôr prisen for å få opp verdien på graset vårt. Og ikke bruke 
tilbakeføringene til nedskriving av kornprisen. 

21.40 – 22.00 Ungdom og rekrutering i ny landbruskspolitikk!
Gaute Eiterjord. Prosjektleder i NU og NBS. 
Slipp oss til – ungdom inn i landbruket.

Gaute fortalte om prosjektet slipp oss til og om Gardsbruk.no og oppfordret bønder til å ta imot
ungdom som vil jobbe på gårder. I prosjektet Grønt Spatak. 

22.00 – 23.00 Spørsmål fra salen, utlodning og hjemreise.
Så ble det åpnet for spørsmål fra salen hvor flere hadde ordet. Og det ble stilt spørsmål både til 
Marius, Hans Petter, Ann Merete og Gaute. Blant annet Marius, Kjell Buraas, Svein Kåre, 
Gudbrand, Hans Arvid Øberg, Ketil Jørstad, Kåre Holmen og  Ketil hadde spørsmål. 

Tore og Martha ble takket for tiden som vara i styret. 

Etterpå ble det trekning og vi fikk inn 2920 kr. 
Møte sluttet kl. 23.00

Rett referat: 
Ketil Melvold                               Jo Arne Ødegård. 

Landsmøtesalen 2016
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Benken til OABS under landsmøte Kjell Burås mangler da han ble møte sekretær. 

Styremøtene har vært holdt hos fylkessekretær med unntak av to, et ble holdt på Hurdal i 
Sansnesseter Grendehus, før fylkesårsmøte. det andre var hos Fenaknoken. Det har vært 
avholdt  6  styremøter og styret har behandlet 45 saker i meldingsåret. Pluss vi har startet å feire
“Småbrukardagen” bursdagen vår 21. juni. Fylkesleder Marius og sek. har deltatt på 
representantskaps møter og div. telefonmøter.Jorunn, Marius, Jo Arne og sek. deltok på 
Pulsfestivalen på Eidsvoll med campingvogna. Det ble årets Småbrukarmarken, se side 14.  
Vi deltok også under kuslipp på Kongsgården i mai og på familiedag i september se side 13. 
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 bilde) 
og vi deltok under «Smaken av Oslo Akershus». Marius sitter i RMP gruppa hos fylkesmannen
og i en gruppe for vann og miljø ”Leira prosjektet”. Marius er leder i Rovdyrutvalget sentralt 
hos NBS og har resentert NBS i møter med Miljø og Klima dep.  Pluss er med I et 
nyopprettet prosjekt som  tar for seg Bynært Jordbruk.  Tore sitter i en gruppe med 
fylkesmannens landbruksavdeling. Jorunn er jurymedlem for Bedriftsutviklingsprisen  2016  
Oslo Akershus. Trond Buttingsrud sitter 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. 
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

Studiearbeid
Vi hadde en studiering om jordbruksforhandlingene 2016 og leverte uttale 
til forhandlingsutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Vi har også laget studiering på 
“Varmt arbeid”. Som nå er påbudt, hvor medlemmene våre kan spare mye penger på å ta kurset
hos oss.
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Bedriftsutviklingsprisen (tidligere bygdeutviklingsprisen) for 
Oslo Akershus ble utdelt på Nyskapningskonferansen 2016.

Ida Tindeskog(prisvinner), Sigurd Enger(fylkesleder BL), Anja Bruland (prisvinner) og 
Vidar Kapelrud org. Sjef BL.

 Bedriftsutviklingsprisen for Oslo gikk til Anja Bruland og Ida Tindeskog som er eiere og 
drivere av Blomsterhagen på Abildsø.
De dyrker og selger økologiske blomster fra sin virksomhet på Abildsø gård. 
Virksomheten er Norges første og største frilandsprodusent av økologiske snittblomster.

Prisvinnerene Stine og Hans-Ove

Bedriftsutviklingsprisen for Akershus gikk til Stine og Hans-Ove Kirkeby på gården Asak 
Søndre. De har utviklet den gamle låven til et moderne kurs- og konferansehotell, med
smakfulle rom. I tillegg har de etablert Sørum klatrepark i gårdens skog. Prosjektene har gitt 
stor lokal verdiskaping og sysselsetting med basis i gårdens ressurser.
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 Sommer stevne i Hurdal BS 14. august.

Fra tunet hos Ola Bihaug, vi ser grautkøen og litt av utsikten.
Ketil Melvold "beste grauten je har smakt!", sa ei dame som kikka innom kjøkkenet - og hu hadde jobba og

kokt mat i 30-år! 

Hurdal Bonde- og Småbrukerlag arrangerte sommerstevnet hos Ola Bihaug i år . Det var  
gratis inngang og det ble som vanlig servert kjempegod  rømmegrøt med  spekemat til. 
Aktiviteter som : hestesko kasting , stylter , lykkehjul , hest og vogn . Og tømmerkjøring med 
hest. I år var der også lokale utstillere som stillte ut og solgte lokalt laga ting.
Forskjellige dyr som feks , påfugl, gris, høner , alpakka, ender , hest , sau , lam . Kunne en se 
og veterantraktorer dukket også opp. Der var minst 250 fremmøtte som også fikk ett godt 
innlegg fra verten Ola Bilhaug som stilte gården sin til dispusisjon. Vinner av Mat og 
Kulturprisen i 2015, Per Idar Vingerbakken snakket engasjert om alle sine prosjekter på Grøna 
og Nordås. Og samtidig innviterte til sammarbeid og til Familiedag på Grønna  21. august. Der 
vart utloddet en mengde fine ting/gaver som finansierer dagen. Ett fantastisk arrangement på en
fantastisk fin plass med finvær og fantastisk utsikt. Her vann ein premier i en mengde klasser 

og aktiviteter Som man ser av bildene mye folk og nederst ser vi Ketil som spilte og underholdt
og leder i Hurdal BS, Torill Lundberg  som ønsker velkommen sammen med Ola.
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Kuslipp kongsgården 8. mai.
 

Her er nesten hele styre møtt frem til stand, f.v. Ketil Jørstad, Jo Arne, Gudbrand, Marius og
Jorunn som steiker vafler.

Styre møtte mannsterkt opp til kuslippet på kongsgården. 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 bannere og  
honning urt frø og fikk god  kontakt med folk.  

Familidag på kongsgården 

Her har Jo Arne fått campingvogna på plass og Jorunn har begynt å steike vafler.

Vi deltok også under familiedagen og fikk tildelt bedre plass på ridebanen. Og styre møtte 
mannstekt opp som tidligere. Jorunn med vafler, kaffe, pølser og lompe. Hesteskokasting  gav  
oss god kontakt med hele familien og barn og voksne gav oss mye støtte for maten vi produsere
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Småbrukarmarken Eidsvoll. 

Marius og Jo Arne med pølsegrilling og steiking av vafler og pinnebrød.

Vi møtte også mannsterke opp på Eidsvoll, Jorunn hadde med pølser og pinnebrød og 
vaffeljern som vi la på bålpanna. Vi hadde spørsmålsark og delte ut gevinster og mange 
postere. Her var mange som tok en kopp kaffe og en prat om matvaresikkerhet m.m. I løpet av 
året har vi delt ut flere hundre poser med honningurt frø som er blitt godt mottatt. 

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 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 kjøpt fra Grethe Ludvigsen. Blir kjøpt fra Axel Horn fra 2017.

Revisjonsberetning.
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  Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag regnskap 2016, budsjett 2016 og 2017.

Budsjett Regnskap Budsjett
Inntekter 2016 2016 2017

Medlemskontingenter 26000 34689,00 30000
Tilskudd sekretær 25000 30000 30000
Tilskudd Gjensidige 9000 9454,00 9000
Annonse støtte 2000 2000 2000
Studieforbundet 1500 1440 1500
Støtte fra SØ 5000 15000 10000
Lotteri Årsmøte 1500 2920 1000
Campingvogm 1000 500
Sum 71000 95503,00 84000

Kostnader
Aktivitet/innkjøp campingvon 500 1000
Annonser 1500 1312 1500
Profilering 100 2075 2000
Porto 200 243 500
OABS Årsmøte 500 0 1000
Møteutg. 1500 6325 5000
Godtgj. Regnskap 5000 10000 5000
Lønn Sekretær 14400 14400 14400
Arb.g.avg. 3500 4143 4000
Kontorleie 36000 36000 36000
Honorar leder 5000 5000 5000
Reisegodtgjørelse 600 625 1000
Renteinntekter 500 -10 0
Kostnader Campingvogn.  200 2280 2000
Kontorrekv. 500 607 1000
Forsikring 500 588 600
Sum kostnader 70500 83588 80000

Resultat 500 11915 4000

Balanse
Eiendeler: 31.12.2016 Egenkapital og gjeld: Note
Bankkonto 9365 16 20749### 17206 Annen egenkapital 3247
Bankkonto 9365 16 20757### 2341 Leverandørgjeld 300 1
Andre fordringer ### 0 Skyldig forskuddstrekk 2340

Skyldig arb.g.avg. 1745
Årets resultat 11915

Sum eiendeler ### 19547 Sum egenkapital/gjeld 19547

Note 1 Laget skylder Svein Kåre, fra 2015. Blitt betalt 2017
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