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Lederen har ordet:
Gode medlemmer, bønder og småbrukere!

Nok ett år har gått under sterk påvirkning av pandemien. Nå ser det 
endelig ut til at det løsner litt. Her i huset har vi de siste par ukene fått 
unnagjort viruset hele gjengen, fint å bruke litt av karantenetida til å 
skrive leder til årsmeldinga. Når hele samfunnet er låst av restriksjo-
ner for sosialt liv og reising har vi som bønder sett hvor heldige vi er 
som har en gård eller ett småbruk å stelle med. Her er det alltid noe å 
finne på, dyr som trenger omsorg, hus eller redskaper som må vøles, 
jordarbeid eller vedhogst. Etter høststormen i november fikk mange 
av oss mye ekstraarbeid i form av vindfall, her på tunet hadde vi ett 
heftig døgn, men alt gikk heldigvis bra med folk, fe og bygninger.

Bondeopprøret har satt sitt preg på året som har gått. Da Ola med 
den hullete genseren stod på debatten og fortalte hvor ille det står til 
var det sikkert flere enn meg som satt med klump i halsen. Gutta har 
gjort en fantastisk jobb med å bringe jordbrukets situasjon på 
dagsorden, for det fortjener de en stor takk! 

Det blir interessant å se ekspertutvalgets konklusjon ved gjennomgan-
gen av grunnlagsmaterialet for utregning av inntekta i jordbruket. For 
mange bønder vil nok resultatet av årets jordbruksoppgjør bli ett være 
eller ikke være. Har dagens regjering tatt innover seg alvoret? Er viljen 
til å sikre norsk matproduksjon stor nok til at tilstrekkelig med penger 
blir lagt på bordet? 

Det kan ikke være slik at norsk matsikkerhet skal være tuftet på 
bondens dugnadsarbeid. Vi må kunne forvente en årsverksinntekt 
på linje med resten av samfunnet. Å drive gård er ikke som en vanlig 
jobb, det er ofte sterke følelser knyttet til gården som både bolig og 
arbeidssted, den kan ha vært i familien i flere hundre år. Den er bygd 
opp gjennom generasjoner med slit. Vi står på skuldrene til forfedrene 
våre. Det gjør det ikke enklere å kaste inn håndkleet, selv om tallene 
er røde. En ting er i hvert fall sikkert; vi går en spennende vår i møte!
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I fylkeslaget har teamsmøter blitt det vanlige. Vi fikk ett fysisk møte 
før jul, trivelig å se folket i virkeligheten! Grunnet ny nedstenging be-
stemte vi oss for at fylkesårsmøte også i år blir digitalt. Men kanskje 
2023 blir året vi kan møtes på ordentlig? 

Jeg vil takke resten av styret og Ketil for jobben de har gjort! Vil 
spesielt nevne Ståle og Thomas for masse jobb med matriket. Kirsti 
for Landbruksparken og gode innspill. Anton som har 
kjempeengasjement på rovdyrsida. Ketil for at du holder i alle 
trådene og svarer på dumme spørsmål.

Til slutt vil jeg oppfordre alle medlemmer til å drive litt 
folkeopplysning om jordbruk og matproduksjon. Fortell naboen 
hvordan ståa er, gjør oppmerksom på viktigheten av at vi 
produserer vår egen mat. Ta de gjerne med i fjøset. 

Og du, verv enn venn til Norsk Bonde- og Småbrukarlag! 

Gunhild Lesteberg Kjøntvedt
Leder i Buskerud Bonde- og 
Småbrukarlag
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ØKOUKA er en veletablert 
arena på landsbasis for å 
bygge regionale og økologiske 
verdikjeder gjennom bønder, 
foredlere, produsenter og 
forbrukere av økologisk mat. 
Prosjektet skal bidra til økt 
omsetning og tilgang på øko-
logiske produkter og styrke 
det økologiske jordbruket 
gjennom omdømmebygging, 
kunnskapsheving og nett-
verksutvikling.

Buskerud Bonde- og Småbrukarlag 
(BBS) fikk innvilget støtte fra Viken 
Fylkeeskommune og Buskerud 
Landbruksselskap til gjennomfø-
ring av seks aktiviteter i ØKOUKA 
Buskerud 2021.

Disse aktivitetene skulle blant an-
net bidra til kompetanseheving hos 
produsenter, styrke samarbeidsa-
renaen på tvers av næringskjeden 
og videre bidra til økt omsetning av 
lokalmat. Aktivitetene tok for seg 
temaene: husdyrhold i framtida, 
markedshage og kjøkkenhage i fjel-
landbruket, urbant landbruk, mar-
kedstilgang/direktesalg til butikk, 
lokalmat på menyen hos HoReCa 
og gården som økosystem. Arran-
gementene spredde seg fra Dram-
men i sør til Gol i nord. Aktivitetene 
ble gjennomført fra 24. september 
til 25. oktober.

Generelt har de siste to årene 
vært vanskelige tider å gjen-
nomføre aktiviteter, da det 
enten er restriksjoner å forhol-
de seg til, eller mye sykdom og 
dermed en del frafall. Noen av 
arrangementene måtte derfor 
gjennomføres senere enn i uke 
39 som planlagt, men alle ble 
gjennomført innen utgangen av 
oktober. Det var generelt van-
skelig å få tak i foredragsholde-
re, da mange plutselig opplevde 
en travel høst på grunn av et 
generelt etterslep i aktiviteter. 
Å få tak i relevante foredrags-
holdere tok derfor mye mer tid 
enn forespeilet. Påmeldingen til 
aktivitetene var som forventet, 
men særlig på lokalmatsemina-
ret var frafallet stort på grunn 
av sykdom.
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Foredragsholdere og temaer ble 
diskutert og bestemt gjennom 
samtaler med samarbeidspart-
nere for å svare ut utfordringer 
produsenter i området sliter 
med. Rundt 30 personer møtte 
opp, de fleste var produsenter 
med husdyr. Det var satt av tid 
før og underveis i arrangemen-
tet til at de oppmøtte fikk tid til 
å snakke sammen. Det ble ikke 
sendt ut noe evalueringsskjema 
i etterkant pga. mangel på res-
surser da arbeidet med å få tak 
i foredragsholdere tok mye mer 
tid enn forventet. Tilbakemel-
dingene fra flere av deltakerne 
var etter endt seminar veldig 
positive for både tematikk og 
innhold.

Samarbeidspartnere:
Grønt Fagsenter, Landbrukets 
Økoløft, Buskerud Bondelag, 
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 
og Modum Landbrukskontor.

Foredragsholdere:
· Chr. Anton Smedshaug fra Agri 
Analyse: Hvilke overordnede utfor-
dringer står landbruket ovenfor?
· Marianne Kulø fra Dyrevernallian-
sen: Hva er god dyrevelferd og et 
godt husdyrhold?
· Elisabet Rom Haugerud og Arve 
Heimdal fra Debio: Kan økologisk 
produksjon bidra med løsninger på 
utfordringer som finnes?
· Anja Fyksen Lillehaug fra Norges 
Bondelag: Status for norsk hus-
dyrhold og innføringen av dyrevel-
ferdsprogrammene.
· Inspirasjonsbonde i Landbrukets 
Økoløft, Kristoffer Svalastog Skin-
nes forteller om sin drift på Skin-
nes gård med frittgående gris, sau 
og eget gårdsslakteri.
· Leder i Norsk Bonde- og Småbru-
karlag Kjersti Hoff og melkebonde 
Marte Lund samtaler om storfe-
hold og melkeproduksjon.

1. Framtidas husdyrhold, Grønt Fagsenter / Buskerud vgs. , Åmot, 
12. oktober 2021

Vi ønsket å sette søkelys på 
spørsmål rundt dyrevelferd 
og inviterte et bredt utvalg av 
fagpersoner til å belyse dette 
temaet.
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Det var egentlig planlagt et 
arrangement knyttet til fruktbar 
jord og grasdyrking i Gol, men 
etter samtale med sentrale per-
soner i jordbruket der oppe, ble 
temaet justert til fruktbar jord i 
markedshage og kjøkkenhage. 
Arrangementet ble knyttet opp 
mot det pågående prosjek-
tet, inkubatorprogrammet for 
markedshage i fjellandbruket, 
foruten prosjektet Karbonbin-
ding i fjellandbruket. 

Vi fikk omvisning i markedsha-
gen til Embrik Rudningen (en av 
deltakerne i sistnevnte prosjekt) 
og Niels Jørgensen (Embrik sin 
samarbeidspartner) etterfulgt 
av foredrag om jord og kom-
postering av Øystein Haugerud 
og Kjell Borge (den andre delta-
keren i Karbonbindingprosjek-
tet). Ikke minst fikk vi servert en 
treretters meny laget på nokså 
ureist mat, laget av elever ved 
Restaurant- og Matfag på Gol 
videregående skole. 

Det var god tid til å knytte 
kontakter med likesinnede 
underveis i arrangementet og 
balansen mellom det faglige 
og det faglig sosiale ble veldig 
god. Dette arrangementet er 
det fineste arrangementet 
som har vært i Økouka noen 
gang og tilbakemeldingene var 
svært positive. Det er et ønske 
fra deltakerne å ha et praktisk 
komposteringskurs når våren 
kommer, det skal vi nok få til. 
Rundt 16 personer med mar-
keds- og /eller kjøkkenhage fra 
Gol og nærliggende kommuner 
møtte opp.

2. Arrangement i fjellandbruket, Gol
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3. Seminar om urbant landbruk / Mjøndalen, Drammen, 27. Septem-
ber 2021

Vi arrangerte et seminar om urban dyrking for å inspirere til mer urban 
dyrking. Målgruppe på seminaret var skoler, barnehager, museer og andre 
som er interessert i dyrking i og rundt byen. Vi klarte ikke å få med oss 
skoler og barnehager. De ble invitert per e-post, men det kreves nok mer 
direkte kontakt med hver enkelt skole eller lærer, eventuelt at det foran-
kres på et høyere nivå i systemet enn i skolene. En annen mulighet er at 
det var for kort varsel, da skoler planlegger lengre tid i forkant enn det vi 
har hatt mulighet til. De som møtte opp var stort sett personer knyttet til 
museer og private dyrkeinitiativ. For de som kom, var dagen svært nyttig 
for erfaringsutveksling likesinnede imellom. Seminaret førte også til at del-
takerne (og foredragsholdere) dro til Lørenskog Bygdemuseum for å se og 
lære hvordan de jobber der. Det utviklet seg til å bli en fin nettverksgruppe 
for utveksling av erfaringer da flere er i oppstarten av sine dyrkeprosjek-
ter. Portåsen fortsetter å jobbe med å få skolehager på agendaen i skole-
systemet i Drammen kommune.
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5. Markvandring - gården som 
økosystem / Hønefoss, 26. 
September 2021

Vi arrangerte for tredje gang en 
markvandring hos Evig Grønne 
Enger på Ask i Ringerike. Der 
driver Anders Lerberg Kopstad 
og Mari Sandsund regenerativt 
og økologisk med mål om å op-
timalisere gårdens økosystem-
helse gjennom produksjon av 
ren, trygg og smakelig mat. De 
bruker aktivt verktøyet «holistic 
managment» i sin drift og vil 
gjennom undervisning fortelle 
om hvordan de bruker dette på 
gården sin. 12 personer møtte 
opp.

4. Markedstilgang

Vi arrangerte et nettseminar 
som tok for seg kriterier for å 
selge direkte til de store kjede-
ne. Dessverre kunne bare Nor-
gesgruppen stille, Coop sentralt 
takket nei og Rema 1000 var 
positive, men tiden passet ikke. 
Deres kontaktinfo ble delt ut i 
etterkant. To produsenter ga 
råd og tips om praktisk gjen-
nomføring mot kjedene og til 
butikkene lokalt. Deltakerne fikk 
råd og veiledning for hvordan 
de kunne komme i gang og hva 
kjeden forventet. 17 personer 
deltok på seminaret og det var 
stor interesse blant de påmeld-
te for å selge direkte til butikk 
og de kom med detaljerte 
spørsmål underveis. Tilbake-
meldingene fra seminaret var 
positive.
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6. Lokalmat på menyen i stor-
kjøkken / Grønt Fagsenter / 
Buskerud vgs. Åmot, 25. Oktober 
2021

En nettverkssamling for lokal-
matprodusenter og restauranter/
storkjøkken ble gjennomført med 
mål om å knytte produsenter og 
kjøkken nærmere sammen. Disse 
temaene ble også belyst: Hvordan 
bruke historiefortelling for å skape 
merverdi av lokale produkter, 
bærekraftig kjøkkendrift og mulige 
distribusjonskanaler og kontakt-
flater for lokalmat til storkjøkken. 
Samlingen/seminaret ble gjennom-
ført i samarbeid med prosjektet 
“Lokal inspirasjon til smart utvikling 
i Midt-Buskerud”, som ble gjen-
nomført i 2020-2021 i regi av Grønt 
Fagsenter Buskerud og NLR Øst-
afjells, der en av arbeidsgruppene 
tok for seg reiselivsopplevelser og 
lokalmat. Denne arbeidsgruppa ble 
ledet av Hilde Grønhovd fra Buske-
rud Næringshage.
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Gjennom samlingen kom det 
fram at det hos storkjøkken er 
viljen stor til økt bruk av lokal-
mat gjennom direktekjøp fra 
produsent, men at det stopper 
opp i bestillings- og distribu-
sjonsleddet. Det er behov for 
en felles portal (på nett eller en 
app) med et bestillings- og be-
talingssystem der storkjøkken 
kan få oversikt over tilgjengelige 
produsenter og produkter, og 
videre legge inn bestillinger. En 
løsning for distribusjon av vare-
ne må samtidig på plass. Andre 
hindre for slik direktehandel 
var ulike forventninger til pris 
og at en småskalaprodusent 
for eksempel ikke kan levere 
200 kg indrefilet - kjøkkenet må 
tenke nytt rundt menyen, mer 
sesong og bruk av hele dyret, 
ikke bare etterspørre bestemte 
stykningsdeler. På bakgrunn av 
dette vil Buskerud Bonde- og 
Småbrukarlag i samarbeid med 
Grønt Fagsenter søke om et 
større prosjekt som skal ta for 
seg disse utfordringene.



 
 
 

  
 

 

 
 
 

  
 

 

 
 
 

  
 

 



www.sb1modum.no



Det ble holdt taler, med dertil 
hørende gaveoverrekkelse, 
av ordfører i Modum Sunni G. 
Aamodt, fylkesrådsleder Siv 
Henriette Jacobsen, fylkesråd 
Anette Lindahl Raakil, seksjons-
leder Viken eiendom Elisabeth 
Vestergård, entreprenør Grå-
kjær v/Christoffer Fuglebjerg 
og faglagene v/Torgny Moen. 
Selve åpningen ble foretatt av 
fylkesrådsleder Siv Henriette 
Jacobsen.

For 10 år siden satte faglagene 
i Buskerud for alvor fokus på 
utdanningen i landbruket.
Buskerud Bonde- og Småbru-
karlag hadde i mange år vært 
bekymret over den forvitringen 
som vi var vitne til når det gjaldt 
landbruksutdanning generelt og 
i Buskerud spesielt. 

Landbruksutdanning ble nær-
mest sett på som noe for spe-
sielt interesserte, og satsingen 
ble deretter. Buskerud Bon-
de- og Småbrukarlag ble stadig 
minnet på kvaliteten på utdan-
ningen i vårt fylke. De som ville 
ta utdanning søkte seg til andre 
skoler og våre skoler fikk stadig 
dårligere rykte, og elevtallet gikk 
ned.

Etter at daværende leder i Buske-
rud Bonde- og Småbrukarlag, Tor-
gny Moen, sammen med Stortings-
representant Per Olaf Lundteigen 
og en representant for Bondelaget, 
hadde besøkt de 4 utdannings-
stedene, Lien i Ål, Saggrenda i 
Kongsberg, Buskerud i Modum og 
Jensvoll i Lier forsto vi at kritikken 
når det gjaldt naturbruksutdanning 
var berettiget. Lærerne gjorde en 
kjempejobb de, men vi så jo fort at 
eieren av skolene manglet ambi-
sjoner. 

Buskerud Bonde- og Småbrukar-
lag hadde flere møter med denne 
eieren som altså var Buskerud Fyl-
keskommune. Vi forsto raskt at det 
var viljen det sto på, kanskje også 
forståelsen av hvor viktig nærings-
område vi snakket om.

ÅPNING AV DET NYE FJØSET PÅ
BUSKERUD VIDEREGÅENDE SKOLE

Fredag 26. november 2021 var det åpning av det supermoderne 
fjøset på Buskerud gård. Rektor Bjørn-Erik Buøen, opplæringsledere 
og fjøsmester var selvsagt på plass.

Høytidelig åpning av nytt fjøs på Buskerud
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Sammen med det øvrige «Partner-
skapet» i Buskerud, hadde Buske-
rud Bonde- og Småbrukarlag flere 
samlinger med spørsmål om hva 
ønsker landbruksnæringa? Ønske 
nummer en var bedre kvaliteten 
på utdanninga. Skal noen satse på 
landbruk, så må vi ha gode utdan-
ningsarenaer.

På Rosthaug videregående skole 
var det etter hvert kommet en ny 
rektor, Knut Erik Hovde. Ville han 
satse noe, eller ville det subbe i de 
gamle sporene?
Heldigvis så ville Knut Erik Hov-
de noe. Han fikk etter hvert med 
seg Ole Johnny Krokmogen som 
avdelingsleder og assisterende 
rektor Bjørn Erik Buøen. Ordfører 
i Modum, Terje Bråthen, og siden 
Ordfører Ståle Versland og Sunni 
Grøndahl Aamot, var gode støtte-
spillere. 

Etter valget i 2015 merket vi en be-
tydelig forandring. Fylkesordfører 
Roger Ryberg og Fylkesvaraordfø-
rer Olav Skinnes forsto hvor viktig 
det var å beholde naturbrukutdan-
ningen i Buskerud på Buskerud 
gård. Buskerud Bonde- og Småbru-
karlag hadde mange ganger ytret 
ønske om å få i gang melkeproduk-
sjon igjen på Buskerud gård, som 
en del av landbruksutdanninga. En 
ting var å ønske det, en annen ting 
var å få det til. 

Gleden var derfor stor nå Buske-
rud Fylkeskommune gjorde vedtak 
om å bygge nytt fjøs på Buskerud. 
Til sammen er det brukt over 500 
millioner kroner på Buskerud gård 
de siste åra.
Dette illustrerer Fylkeskommunen 
sin offensive holdning til natur-
bruksutdanning, og forståelsen av 
hvor viktig landbruket er, og ikke 
minst, vil bli framover. Etter at 
Buskerud ble en del av Viken har 
holdningen vært den samme
For 30 år siden var det ca. 27 000 
melkeprodusenter i Norge. Det var 
over 200 leverandører til Drammen 
Meieri.
I dag er det igjen drøyt 6000 melke-
produsenter i hele landet.
I vårt område som altså nå heter 
Oslo og Viken er det igjen 140 
produsenter. Det er derfor veldig 
gledelig å få lov å være med på 
åpningen av nytt og fremtidsrettet 
fjøs på Buskerud og at en ny leve-
randør er i gang.

Torgny Moen og Bjørn Erik Buøen
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medlem.tine.no

Hvorfor skal jeg være eier av 
TINE-samvirket?
• Et samvirke som jobber for best mulig økonomisk resultat 

fra din melkeproduksjon.

• Trygg og forutsigbar avsetning av melka.

• Tilgang til verdifull kompetanse i alle deler av  
melkeproduksjonen.

• En gunstig startpakke som ny bruker.

• Et godt faglig og sosialt miljø i produsentlaget.

• Et samvirke som sikrer deg konkurransekraft og 
påvirkning videre i verdikjeden.

Sammen skaper vi et levende Norge 
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På lag med landbruket  
for å forebygge skader

Som medlem av Norsk Bonde- og 
Småbrukarlag får du:

• inntil 20 % rabatt på privatforsikring
• 24–34 % rabatt på landbruksforsikringer
• god pris på ulykkesforsikring for voksne 

og barn
• gode fordeler på pensjon

Ring Gjensidige på 915 03100 eller  
les mer på gjensidige.no/landbruk
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Når alt skal spire og gro vokser 
også arbeidsmengden. Vi hjelper 
deg i den travleste tida med rask 
service, et bredt produktutvalg og 
digitale løsninger som forenkler 
hverdagen.

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

Min Gård

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

Boka



STIFTELSEN FOSS GÅRD

Historien: Stiftelsen Foss Gård ble 
opprettet 1. januar 1989 av Buske-
rud Bondelag og Buskerud bonde- 
og Småbrukarlag ved at Stiftelsen 
mottok Foss Gård vederlagsfritt fra 
Buskerud fylkeskommune til bruk 
for et Landbrukets Fagsenter. 

Etter at fagsenteret ble nedlagt, 
ble det i 2019 vedtatt at Stiftelsen 
Foss Gård skulle omdannes ved at 
gården skulle selges og gevinsten 
ved salget uavkortet skulle tillegges 
grunnkapitalen. Videre ble Stiftel-
sen Foss Gård og Buskerud fylkes-
kommune enige om at Stiftelsen 
Foss Gårds fond skulle oppløses så 
snart gården var solgt, og midlene 
uavkortet tillegges grunnkapitalen. 

Midlene skal forvaltes av styret 
i stiftelsen i medhold av ved-
tektenes formål. «Stiftelsens 
formål er å yte økonomiske 
bidrag til utviklingsprosjekter 
eller forskning som kommer 
landbruket i det området som 
var Buskerud fylke i 1989 til 
gode.»

Styret består to representanter 
fra Buskerud Bondelag og to 
representanter fra Buskerud 
Bonde- og Småbrukarlag. Daglig 
leder har en 20% stilling og 
fungerer også som vaktmester 
for eiendommen. Jordveien er 
nå solgt til et nabobruk i drift 
og salgsprosessen for den store 
ombygde låven er godt i gang.
På vegne av SFG Styreleder 
Kirsti Marie Lager Lyngås.
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Regional lokalmat – fra produsent til storkjøkken
Tidligere erfaringer viser at det er stor vilje til økt bruk av lokalmat hos 
storkjøkken gjennom direktekjøp fra produsent, men at det stopper opp i 
bestillings- og distribusjonsleddet. Det er derfor behov for et bestillings- og 
betalingssystem og en løsning for distribusjon. Ved å løse denne flaskehalsen 
kan prosjektet bidra til økt omsetning av lokalmat hos storkjøkken i område-
ne Ringeriksregionen, Norefjell, Eiker og Lier.
For å øke verdiskapingen av lokalmat- og drikke og stimulere til utvikling av 
opplevelsesturisme knyttet til lokal mat og regionens matkultur er det behov 
for et bestillings- og betalingssystem og en løsning for distribusjon. Vi ønsker 
med dette prosjektet å samarbeide bredt for å løse dette behovet slik at 
produsenter og kjøkken kan forholde seg til en løsning, framfor mange ulike. 
Vårt nedslagsfelt er Norefjell, Ringeriksregionen, Eiker og Lier og vi ser på 
hvordan allerede tilgjengelige tekniske løsninger kan utvikles til å passe våre 
målgrupper i vårt område.

Økouka 2022 og 2023
Økouka er en veletablert arena på landsbasis for å bygge regionale og 
økologiske verdikjeder gjennom bønder, foredlere, produsenter og forbru-
kere av økologisk mat. Prosjektet skal bidra til økt omsetning og tilgang på 
økologiske produkter og å styrke det økologiske jordbruket gjennom kom-
petanseheving og nettverksutvikling. Buskerud Bonde- og Småbrukarlag 
søker om RK-midler for Økouka Buskerud 2022 og 2023 til gjennomføring 
av kompetansehevende og nettversbyggende aktiviteter i Økouka. 
Buskerud Bonde- og Småbrukarlag ønsker i samarbeid med Buskerud 
Bondelag og Økologisk Buskerud å styrke det økologiske jordbruket. Vi 
har arrangert ei “økouke” årlig siden 2017, hvor 5-6 arrangementer rettes 
mot produsenter/bønder, i tillegg til å koordinere en rekke arrangementer 
rettet mot forbrukeren. 

Buskerud Bonde- og Småbrukarlag har søkt midler fra Viken Fylkeskom-
mune til å gjennomføre tre nye prosjekter. Vi håper å få svar på 
søknadene våren 2022. Prosjektene vi har søkt midler til er:
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Jordlufting er mekanisk bearbeiding av 
jorden der roterende kniver lager 10-15 
cm lange snitt i jorda. Tiltaket vil bed-
re drenering samt øke lufttilgangen til 
jordsmonnet.
Jordpakking er et vanlig problem forår-
saket av jordbruksmaskiner og beitedyr 
med lavere avling som resultat. 

Buskerud Bonde- og Småbrukarlag 
gjennomfører et prosjekt angående kar-
bonbinding i fjellandbruket der tilførsel/
stimulering av mikrolivet i jorda står 
sentralt.
Vi ønsker å bygge videre på dette pro-
sjektet gjennom å undersøke hvordan 
jordlufting vil påvirke jordhelse, oppbyg-
ging av jordkarbon og avlingspotensiale.
Prosjektet er stipulert til å gå over 3 år 
og vil omfatte 2-4 sammenlignbare skif-
ter på gården til Kjell Borge i Gol.
Skiftene vil motta forskjellig behandling 
som et ledd i å undersøke best formål-
stjenelig metode. 

POTENSIELLE FORDELER 
MED JORDLUFTING:

• Øker oksygeninnholdet i 
jorda

• Øker rotdannelsen
• Bedrer nitrogenbindings-

evnen til planter (kløver, 
vikker mm)

• Utnytte frittlevende nitro-
genfikserende bakterier

• Øker mikrolivet for bedre 
utnyttelse av gjødsel

• Bedre infiltrasjonsevnen i 
jorda

Slik kan vi bidra til å motivere til omlegging, videreføre og øke bønders 
kompetanse, styrke og opprettholde økologiske produsentmiljøer, fremme 
kunnskap om kretsløp av organisk materiale – fra jord til bord, og dessuten 
knytte matproduksjonen tettere til folks hverdag. Vi søker i år om midler til 
gjennomføring av Økouka i 2022, men også for 2023. Grunnen til det er at vi 
ser at vi får for dårlig tid til å planlegge, rekruttere til og markedsføre gode 
arrangementer når svar på søknad om midler ligger så tett opptil selve arran-
gementet. Vi søker derfor for to år nå, og ønsker i 2023 å søke for 2024, slik 
at vi kan ligge et år i forkant. Dette vil føre til at ikke innholdet i alle arrange-
mentene kan skisseres like nøye som vi har gjort i tidligere søknader, men vi 
mener vi kan vise til relevante arrangementer det er behov og interesse for 
og en generell god gjennomføringsevne. 

Det kan være bare jordlufting, 
jordlufting med tilførsel av 
mikroliv, jordlufting med tilfør-
sel av biokull og/eller kompost 
og andre tiltak. Prosjektet vil 
kreve en god del analyser av 
jord og avling.

Jordlufting som jordhelsetiltak, oppbygging av jordkarbon og avlingsøkning
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Nes Bonde- og Småbrukarlag avholdt årsmøte på Nor-Kro på Bromma 
tirsdag 23 november. I løpet av året har ulv vært registrert i Hallingdal så 
temaet for møte ble naturlig nok rovvilt. Ståle Støen, Leder i Rovviltutval-
get i NBS deltok via storskjerm og fortalte om arbeidet til utvalget. I tillegg 
fortalte han om erfaringer med ulveproblematikk i Folldal.
Anton Mayrhofer, Rovviltkontakt i Buskerud supplerte og kom med siste 
nytt fra rovviltnemnd i region 2.

Hallingdal er utenfor ulvesonen og Stortinget har satt som mål at ulven 
ikke skal etablere seg der. 
Formålet med både lisensfelling og skadefelling av ulv er skadeforebyg-
ging. Da er de nødvendig av ulven(e) tas ut så raskt og effektivt som mulig. 
Nes Bonde- og Småbrukarlag mener at tidspunktet for lisensjakt på ulv må 
tilbakeføres til å sammenfalle med elgjakta. I tillegg må det bli mulig for 
elgjegere å skyte ulv så lenge jegeren har de nødvendige papirer i orden.

Årsmøte i Nes Bonde- og Småbrukarlag krever omfattende endringer i 
lisens- og skadefellingsjakt på ulv.

Landbruksdag og Eplefestival

Helgen 17-19 september var i landbrukets navn i Buskerud. På Middelal-
derskogen i Rollag ble Landbrukets dag arrangert og i Lier ble Eplefestival 
arrangert på Lier Bygdetun.

I samarbeid med lokallagene deltok fylkeslaget på begge arrangemente-
ne. Trekua (laget av familien Wiger på Modum) er spesielt populær blant 
barna. Til jur har den vaskefat med kalvesmokker. Med vann i fatet blir 
det mulig å prøve seg på håndmelking. 

Barna fikk også prøve seg på å kverne korn til mel. Særlig stas var det å få 
med seg melet hjem. Det ble ikke store mengden, det rakk kanskje til en 
kvart pannekake, men de ble veldig glade uansett.

Selvom barna ofte tar fokus på disse arrangementene blir  det allikevel tid 
til en prat med bønder og andre interessenter, det være seg om fag eller 
politikk.
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Det har vært to orienteringsmøter i Rovdyrnemnd 2 i Skien hvor vi disku-
terte rovdyrproblematikk i beitesesong. Disse møtene blir avholdt halv-
årlig, en gang om våren og en gang om høsten. Alle fylkeslag fra region 
2 stilte med representanter fra Bondelaget, Sau og Geit og Bonde og små-
brukarlaget. Statsforvalter fra Viken og SNO var også til stede. Møtene ga 
gode muligheter for å legge frem problematikken på en ryddig og prak-
tisk måte, ved å skape rom for gode diskusjoner og innspill. Budskapet 
til bøndene og deres lokale utfordringer om rovdyrproblematikken ble 
formidlet til politikerne i nemda. Jeg som rovdyransvarlig opplever møte-
ne som produktive og viktige grunnet den dirkete kontakten fra næringen 
til forvaltningen. Innspillene i møtene blir mottatt på en positiv måte og 
faktiske endringer skjer. Et godt eksempel på dette er rovdyrvarslingen 
fra statsforvalteren i beitesesongen. Det er mye å gjøre, og hvert år kom-
mer det nye utfordringer. Derfor er det veldig viktig å fortsette med disse 
årlige orienteringsmøtene.

Om erstatningssøknad
Det er oppdaget en del problematikk 
i erstatningssøknader. Det er ofte gitt 
avkortning på erstatning knyttet til 
løshund, rev, sykdom og uhell. Dette er 
i tillegg til den normale tapsprosenten. 
Etter informasjon fra Norsk Sau og Geit 
har flere fått de samme avkortningen 
rundtomkring i landet. Det kan oppleves 
som staten fører en ny strategi om inns-
paring fra erstatning. Jeg som rovdyran-
svarlig mener det kan være lurt å lage en 
plan med forebyggende tiltak som bidrar 
til å avverge skader knyttet til løshund, 
rev, sykdom og uhell. Med en slik plan 
kan vi vedlegge bevis i erstatningssaker 
som argumenter mot statens påstander. 
Eksempelvis kan et tiltak være å sette 
opp båndtvagskilt og skilt om beitedyr 
langs veien. Videre kan man ha avtaler 
med jeger og fiskerforbund om logg-
føring av skutte rever. Og ha godkjent 
helseattest fra dyrlege. På denne måten 
kan beitenæringen forsøke å motvirke 
sannsynlighetsregningen til staten for å 
redusere avkortningene.

Opplysning og informasjon fra arbeidet til rovdyrkontakten i 
Buskerud bonde og småbrukarlag. Arbeid som er gjort i 2021

Et annet problem i erstatningssøk-
nader som har dukket opp i Viken 
fylke, omhandler manglende taps-
historie i statsforvalterens systemer. 
For å vise til et eksempel, har 
noen opplevd å få avkortning pga. 
manglende tapshistorie. Det var 
angivelig registret siste tap i 2014. 
Det manglet da tap som var registret 
i 2017 og 2020. Derfor er det lurt å 
kontrollere egne tapshistorier i er-
statningssøknader. Skulle det dukke 
opp mangler, er det mulighet for å 
sende inn klage for behandlingsfeil 
til miljødirektoratet.
Organisasjoner som Buskerud bon-
de og småbrukarlag må jobbe for å 
forenkle søknadsprosessene. God 
forebygging og planlegging er alt!

Med vennlig hilsen
Anton Mayrhofer, 
rovdyrkontakt i 
Buskerud
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Buskerud Bonde- og Småbrukarlag
Årsmøte 2021-2022

Torsdag 24 mars kl 1900
Nettmøte

Saksliste:

ÅM 01/22  Godkjenning av innkalling og saksliste
ÅM 02/22  Valg av ordstyrer
ÅM 03/22  Valg av referent
ÅM 04/22  Valg av 2 deltakere til å undertegne pro-
tokoll
ÅM 05/22  Behandle styrets årsmelding
ÅM 06/22  Behandle regnskap 2021
ÅM 07/22  Behandle arbeidsplan og budsjett for 
2022
ÅM 08/22  Fastsette fylkeslagets kontingent
ÅM 09/22  Behandle innkomne saker
ÅM 10/22  Valg
1. Styre
2. Revisorer
3. Medlem representantskap NBS
4. Kvinneutvalg
5. Valgkomitée
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Buskerud Bonde- og Småbrukarlag
Referat fra Årsmøte 2020-2021

Torsdag 26 mars 2021 klokken 1900-2100
Nettmøte

Tilstede:  Oddveig P. Moen  Eiker og Omegn BS
  Mette Hågensen  Eiker og Omegn BS
  Ole Auen Wiger  Modum BS
  Marte  Sandø Lund Modum BS
  Victoria R. Nordhagen Modum BS
  Erik Mayrhofer  Modum BS
  Ståle Versland  Modum BS
  Helge Nybakken  Lier, Røyken og Hurum BS
  Nina K. Mjåtvedt  Lier, Røyken og Hurum BS
  Guro S. Villand  Hol BS
  Gunhild L. Kjøntvedt Nore og Uvdal BS
  Kjell Hafstad  Styret (Lier Røyken og Hurum BS)
  Anton Mayrhofer  Styret (Modum BS)
  Ketil Jørstad  Fylkesekretær
  Ståle Støen  Fadder fra NBS landstyre
  Kjersti Hoff  Leder NBS

Kjersti Hoff innledet, organisasjonen er i store forandringer. Tidligere generalsekretær 
Olaf Godli og assisterende generalsekretær John Petter Løvstad har gått av med pen-
sjon og redaktør Leonid Rødsten går av i juni. Det betyr at relativt unge nye krefter er 
kommet inn på kontoret med Anders Nordstad, Vilde Haarsaker og Nora May Enge-
seth. Kjersti fortsatte med å snakke om hva slags skifte i norsk landbruk og landbruks-
politikk NBS mener er nødvendig. Til slutt viste hun en kort film laget av styremedlem 
i NBS Katrine Kinn der hun på en praktisk måte, med bakgrunn i eget gårdsbruk, viser 
hvordan vi bør utnytte landets arealer på best mulig måte.
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Saksliste:
 
ÅM 01/21 Godkjenning av innkalling og saksliste
  Trykkfeil i årsmeldinga riktig dato er Torsdag 25 mars.
  Vedtak:  Innkalling og saksliste ble godkjent.
ÅM 02/21 Valg av ordstyrer
  Vedtak: Ståle Versland
ÅM 03/21 Valg av referent
  Vedtak: Ketil Jørstad
ÅM 04/21 Valg av 2 deltakere til å undertegne protokoll
  Vedtak: Helge Nybakken og Guro Villand
ÅM 05/21 Behandle styrets årsmelding 2020
  Ønsker bildebeskrivelse og akkreditering
  Ønsker bedre kontakt mellom fadder og lokallag
  Korrekt e-post til leder i Lier, Røyken og Hurum er 
  helge.john.nybakken@entur.no 
  Vedtak: Årsmeldingen godkjennes
ÅM 06/21 Behandle regnskap 2020
  Avklaring rundt hvorfor tilskudd står oppført som både 
  kortsiktig gjeld og fordringer i balansen: Tilskudd under fordrin 
  ger er tilskudd som er inntektsført i 2020 men ikke mottatt på  
  konto (pengene kommer i 2021) Tilskudd under gjeld er en perio 
  disering av tidligere inntektsførte tilskudd som skal utgiftsføres i 
  2021.
  Vedtak: Regnskap og budsjett godkjennes
ÅM 07/21 Behandle arbeidsplan og budsjett for 2021
  Under punkt 14 tilføre: Fadder skal opprette dialog med lokallaget 
snarest    mulig.
  Under punkt 4: Endre «fylkesmannen» til «Statsforvalteren»
ÅM 08/21 Fastsette fylkeslagets kontingent og ungdomskontingent for 2022
  Vedtak: Fylkeskontingenten settes til Kr 50 for 2022
  Vedtak: Ungdomskontingenten settes til kr 300 for 2022. Gjelder 
alle     under 30 år uten landbruksproduksjon.
ÅM 09/21 Behandle innkomne saker
  Styret fremla forslag til møtegodtgjøring og styrehonorar.
  Vedtak: Deltakelse på eksterne møter: Kr 500 pluss Kr 2/km kjø-
ring.
  Vedtak: Styrelder godtgjøres med Kr 8.000 per år
  Vedtak: I den utstrekning valgt kasserer fører regnskap og   
  årsavslutning godtgjøres denne med kr 8.000 pr år
ÅM 10/21 Valg
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Maren Wiger fra valgkomiteen fremla valgkomiteens innstilling.    
Ordstyer gjennomførte valget. Alle ble valgt uten stemmer imot. 

Valgresultat:

Leder
Stm
Stm
Stm
Stm

Vara
Vara
Vara

Rev
Rev

Valg-
komite

Gunhild Lesteberg Kjøntvedt
Thomas Siegel 
Ståle Versland
Anton Mayrhofer
Kjell Hafstad

Kirsti Lyngås
Embrik Rudningen
Tor Morten Solumsmoen

Oddveig Pedersen Moen
Ørjan Gomsrud

Guro Villand
Maren Wiger
Knut Jarle Berg

Representantskap NBS   Styrets leder
Signatur: Helge Nybakken  Guro S. Villand

Nore og Uvdal BS
Modum BS
Modum BS
Modum BS
Lier, Røyken, Hurum

Lier, Røyken, Hurum
Hemsedal/Gol
Modum BS

Eiker og omegn BS
Eiker og omegn BS

Hol BS
Modum BS
Numedal BS

2021-2022
2021-2022
2021-2023
2021-2023
2020-2022

2021-2022
2021-2022
2021-2022

2020-2022
2021-2023

2021-2024
2020-2023
2019-2022

(1 år)
(1 år)
(2 år)
(2 år)
(ikke på valg)

(1 år)
(1 år)
(1 år)

(ikke på valg)
(2 år)

(3 år)
(ikke på valg)
(ikke på valg)



Medlemsutvikling
Det er gledelig at vi har hatt en liten økning i medlemstallet. Landsmøte i 
Norsk Bonde- og Småbrukarlag vedtok samme reduserte kontingent for 
ungdomsmedlemmer som vi har hatt. Bevistheten om jordbrukspolitikk 
blant bønder og befolkning er økende slik at grunnlaget er godt for å 
verve nye medlemmer.

               2021     2020
Direktemedlem  7 (8)
Eiker og Omegn BS  107 (100)
Sigdal BS   22 (20)
Modum BS   63 (64)
Lier, Røyken og Hurum BS 23 (22)
Soknedalen BS   12 (12)
Krødsherad BS   28 (26)
Nes BS    24 (23)
Hemsedal og Gol BS  20 (19)
Ål BS    24 (26)
Hol BS    5  (6)
Numedal BS   25 (25)
Nore og Uvdal BS  25 (28)
Til sammen    385 (379)

Styrets arbeid
Styre konstituerte seg på styremøte 12 april. Et arbeidsutvalg ble nedsatt 
bestående av Gunhild Lesteberg Kjøntvedt, Thomas Siegel og Ståle Ver-
sland. Det har i perioden vært avholdt 6 styremøter  (5 på teams og 1 på 
Borgerstua, Eggedal). I tillegg har det vært løpende korrespondanse per 
epost. Buskerud Bonde- og Småbrukarlag er aktive i å gjennomføre pro-
sjekter som har tilknytningen til jordbruk. I 2021 fikk vi tilskudd til Økouka 
2021 og Prosjekt Steinmel som jordforbedrer. Prosjektet Karbonbinding 
i Fjellandbruket går inn i sitt siste år. Vi har søkt midler til å gjennomføre 
flere nye prosjekter. «Økouka 2022 og 2023», «Regional lokalmat – fra 
produsent til storkjøkken» og «Jordlufting som jordhelsetiltak, oppbygging 
av jordkarbon og avlingsøkning». MatRiket/Landbruksparken AS har vært 
en tidkrevende prosess. Det har vært vanskelig å finne en løsning alle 
parter kan akseptere. Vi regner med en avklaring i løpet av våren 2022. 
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Foto: Vilde Haarsaker



www.a-k.no • Tlf.: 32 25 06 50

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



TILLITSVALGTE

Leder:    Gunhild Lesteberg Kjøntvedt, Norevegen 1854, 3629 Nore
    Tlf: 905 30586, E-post: kjontvedt@outlook.com

Styremedlem:   Thomas Siegel, Kastveien 23, 3533 Tyristrand
    Tlf: 924 97 462, E-post: thomas.siegel@fastlane.no
Styremedlem:   Ståle Versland, Sandakerveien 51, 3370 Vikersund
    Tlf: 950 69 222, E-post: Stale.verland@gmail.com
Styremedlem:    Kjell Hafstad, Modumveien 361, 3410 Sylling
    Tlf: 905 35 231, E-post:
Styremedlem:   Anton Mayrhofer, Øvre Lerskallen 33, 3340 Åmot
    Tlf: 957 46 804, E-post antonmayrhofer@hotmail.com
Varamedlem:   Kirsti M. L. Lyngås, Rotuveien 9, 3409 Tranby
    Tlf: 480 67 762, E-post: kirsti.ml.lyngaas@gmail.com
Varamedlem:   Embrik Rudningen, Tuppeskogvegen 215, 3550 Gol
    Tlf: 975 75 925, E-post: embrik@rudningen.no
Varamedlem:   Tor-Morten Solumsmoen, Flagveien 110, 3355 Solumsmoen
    Tlf: 928 31 639, E-post: tmks@online.no

Revisor:   Oddveig P. Moen, 3330 Skotselv
    Tlf: 930 12 697. E-post: oddveig.p.moen@gmail.com
    Ørjan Gomsrud, Haareveien 158, 3330 Skotselv
    Tlf: 413 53 364, E-post: orjan.gomsrud@hotmail.com

Valgkomité:   Knut Jarle Berg, 3626 Rollag
    Tlf: 991 51 184, E-post: knu-jarl@frisurf.no
    Maren Wiger, Vikerkleiva 149, 3370 Vikersund
    Tlf: 976 70 207, E-post: maren_langsbakken@yahoo.no
    Guro Villand, Villandsvegen 6, 3577 Hovet
    Tlf: 911 02 751, E-post: svilland@online.no

Æresmedlemmer: Einar Grimelid og Torgny Moen 
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Eiker og Omegn BS
Oddveig P. Moen 
330 Skotselv
Tlf: 930 12 697
E-post: oddveig.p.moen@gmail.com

Hemsedal og Gol BS
Kjell Borge
Sjausetvegen 11, 3550 Gol
Tlf: 908 22 489 
E-post: kjeborg2@online.no

Hol BS
Guro Synnøve Villand 
Villandsvegen 6, 3577 Hovet
Tlf: 911 02 751
E-post: svilland@online.no

Lier, Røyken og Hurum BS
Helge Nybakken 
Gamle Ringeriksvei 59, 3406 Tranby
Tlf: 411 50 987
E-post: helge.john.nybakken@entur.no

Modum BS
Ole Auen Wiger 
Vikerkleiva 149, 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: kj.gullingsrud@gmail.com

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 16 602 
E-post: annilovlid@gmail.com

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

Soknedalen BS
Mona Britt Nyhus
Tranbyveien 337, 3534 Sokna
Tlf: 970 15 901
E-post: mobr-nyh@online.no

Ål BS
Ola Håkon Rudningen 
Tunevegen 14, 3570 Ål
Tlf: 975 84 514
E-post: timrahus@gmail.com

LOKALLAGENE



FADDERANSVAR

Fadderansvar for lokallaga
Lier, Røyken og Hurum, Eiker og Omegn:  Kirsti Marie Lager Lyngås
Numedal, Nore og Uvdal:     Gunhild L. Kjøntvedt
Ål, Hol, Nes, Gol/Hemsedal:    Embrik Rudningen
Soknedalen, Modum:     Anton Mayrhofer
Krødsherad, Sigdal:     Thomas Siegel

Representasjon i styrer/utvalg BBS: 
Buskerud Landbruksselskap:   Kjell Borge, vara Vebjørn   
      Enerstvedt (Nore og Uvdal)

Landbrukets kontaktutvalg:    Thomas Siegel

Stiftelsen Foss Gård:     Helge Nybakken, 
      Kirsti Marie Lager Lyngås, 
      Vara: Gunhild Lesteberg   
      Kjøntvedt

Rovdyrkontakt:      Anton Mayrhofer. 

Styringsgruppe Velg Naturbruk:    Gunhild L. Kjøntvedt

Arbeidsgruppe for Økt matproduksjon 
fra Buskerud:      Thomas Siegel

Regionalt Partnerskap:     Fylkessekretær / Gunhild   
      Lesteberg Kjøntvedt

Nettverksgruppe for naturbruksskolene:   Fylkessekretær inntil videre
 
Opplæringssenteret for naturbruk (ON):   Fylkessekretær inntil videre

Kontaktgruppe for økologisk landbruk og 
prosjekt Karbonbinding i Fjellandbruk:   Ole Auen Wiger, Torbjørn  
      Halveg, Kjell Borge, 
      Embrik  Rudningen.

Styringsgruppe for Grønt fagsenter:   Thomas Siegel
Grønt fagsenter, skolegruppe:    Fylkessekretær inntil videre

Økouka i Buskerud:     Maren Wiger prosjektleder:  
      Hanne Kristiansen
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Din komplette leverandør av slanger og rør
Servicesenteret på Tangen  •  Telefon: 31 30 25 50

Landbruksparken AS:     Thomas Siegel, 
      Ståle Versland, 
      Kirsti Marie Lager Lyngås

Representantskapet i NBS:     Gunhild Lesteberg Kjøntvedt
Valgnemnda i NBS       Torgny Moen
Kvinneutvalget i NBS        Gry Løberg og Guro Villand
Internasjonalt utvalg i NBS    Olav Randen og Margit Fausko
Økologisk utvalg i NBS       Embrik Rudningen
Organisasjonsutvalget i NBS     Ketil Jørstad
Hagebruksutvalget i NBS      Maren Wiger
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ÅRSREGNSKAP FOR 2021
Resultatregnskap
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Årsregnskap for 2020 - Resultatregnskap

Driftsinntekter 2021 2020 2019
Kontingent kr 95 091 kr 115 000 kr 111 696
Tilskudd kr 54 259 kr 57 419 kr 69 501
Andre inntekter kr 43 003 kr 25 375 kr 35 541
Tilskudd prosjekter kr 280 905 kr 382 416 kr 596 666
Refundert BL kr 12 590 kr 11 662
Sum driftsinntekter kr 485 848 kr 580 210 kr 825 066

Driftsutgifter
Lønn inkl feriep og arb. Avg kr 161 831 kr 260 714 kr 370 684
Møteutgifter inkl reiseutg. kr 13 508 kr 25 974 kr 37 713
Kontorutgift kr 39 128 kr 37 610 kr 29 370
Andre driftsutgifter kr 223 598 kr 145 862 kr 202 669
Profilering kr 18 811 kr 8 894 kr 136 442
Innkjøp maskiner utstyr kr 76 295
Godtgj /honorar kr 20 260 kr 7 000
Øreavrunning kr -6 kr -6
Sum driftsutgifter kr 477 131 kr 562 343 kr 776 878

Finansposter
Renteinntekter kr 1 575 kr 3 076 kr 4 670
Gebyr kr -542 kr -547 kr 802
Utbytte Gjensidige kr 409 kr 330 kr 201
Rentekostnad leverandør kr 0 kr 20
Finanskostnad kr 0 kr 70
Sum finansposter kr 1 443 kr 2 859 kr 3 979

Årsresultat kr 10 160 kr 20 726 kr 52 167



ÅRSREGNSKAP FOR 2021
Balanse

39

Årsregnskap 2020 - Balanse

Eiendeler 2021 2020 2019

Kundefordringer kr 182 340 kr 197 932 kr 7 742
Andre kortsiktige fordringer kr 2 575 kr 2 575 kr 2 575
Tilskudd til gode kr 142 083 kr 325 000 kr 450 000
Sp. bank 1, brukskonto kr 182 893 kr 183 967 kr 245 355
Sp.bank 1, sparekonto kr 166 087 kr 115 759 kr 214 870
Sp. bank 1, skattetrekkskonto kr 13 813 kr 6 941 kr 17 887
Sp.bank 1, fastrente kr 120 056 kr 118 808 kr 116 704
Varebeholdning kr 13 013 kr 13 013 kr 13 013
Aksjer Landbruksparken kr 30 000 kr 30 000 kr 20 000
Sum eiendeler kr 852 860 kr 993 995 kr 1 088 146

Kortsitig gjeld
Leverandørgjeld kr 26 187 kr 38 581 kr 7 040
Skyldig skattetrekk kr 13 812 kr 6 940 kr 21 666
Skyldig Arb.g.avg kr 7 379 kr 6 234 kr 6 994
Skyldig arb.g.avg.feriep kr 1 842 kr 2 595 kr 4 155
Skyldig feriepenger kr 13 064 kr 18 408 kr 29 470
Periodisert tilskudd kr 88 000 kr 200 417 kr 281 333
Annen kortsiktig gjeld kr 50 000
Påløpt kostnad kr 0 kr 28 404 kr 14 000
Sum kortsiktig gjeld kr 150 283 kr 301 579 kr 414 658

Egenkapital
Egenkapital pr 01.01 kr 692 417 kr 671 690 kr 621 321
Årsresultat kr 10 160 kr 20 726 kr 52 167
Sum egenkapital kr 702 577 kr 692 416 kr 673 488

Sum egenkapital og gjeld kr 852 860 kr 993 995 kr 1 088 146



Nedmarken industriområde, Vikersund

Buskerud Olje ASBuskerud Olje AS

Kortanlegg med 

bensin, diesel 

og farget diesel

Alltid lave priser!

Vi leverer diesel
og biofyringsolje

FUTURE 
RUNDBUEHALLER 

VESTFOLD
Flyttbare hall 5 x 6 m. kr. 32.000,- 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



VANNGARANTI
Gratis befaring

Værås Brønnboring
• Vann/Energibrønner
• Horisontalboring i fjell og løsmasser
• Pumpeservice
• Kapasitetsøkning/spyling av brønner

www.værås.no • tlf. 913 96 667

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



LOKALLAGENE

Takk for et
 flott år!

www.smabrukarlaget.no/buskerud  |  buskerud@smabrukarlaget.no


