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Fagkveld om havre og årsmøte i Norsk Havreforening 2018
Til medlemmer i Norsk Havreforening og andre interesserte
Velkommen til Norsk Havreforenings 10. årsmøte
Sted: Norske Felleskjøps lokaler i Schweigaards gate 34E, Oslo, 5. etasje
Tid: torsdag 1. februar 2018 kl 17 – 2030 (etter Kornkonferansen 2018)
Påmelding til kb@fk.no innen tirsdag 30. januar kl 1400 pga servering

Norsk Havreforening spanderer middag og drikke på alle medlemmer i foreningen og ansatte i bedrifter som
er medlemmer eller sponsorer samt pressen – forutsatt at man melder seg på.
Program:
1700 – 1800 God mat og drikke med innslag av havre
1800 – 1900 Faglig program
Framtidens havresorter. Hvilke valg står havreforedlerne overfor i dag, og hvilke egenskaper ønsker bøndene
og industrien at havren skal ha i framtiden? Med i diskusjonen er kornforedlerne Trond Buraas og Espen
Sannes Sørensen fra Graminor, professor i plantevitenskap Åsmund Bjørnstad, NMBU, Knut Røflo, adm dir
i Felleskjøpet Fôrutvikling, kornhandler Kristian Thunes, Felleskjøpet Agri og publikum.
Planlagte tiltak med fokus på havreproduksjon og havreprodukter ved Karstein Brøndbo, se også arbeidsplan
1900 – 2000 Årsmøtesaker
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Årsmøtesaker i henhold til vedtektene
1. Valg av ordstyrer og referent
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av 2 årsmøtedeltagere til å skrive under protokollen sammen med møteleder
4. Årsmelding, regnskap og revisors beretning (se vedlegg)
5. Arbeidsplan og budsjett for kommende år (se vedlegg)
6. Medlems og serviceavgift (se vedlegg)
7. Valg av styreleder for 1 år (valgkomiteens innstilling legges fram på årsmøtet)
8. Valg styremedlemmer for 2 år
9. Valg av varamedlemmer i nummer-rekkefølge for 1 år
10. Valg av revisor
11. Valg av valgkomité, leder og 2 medlemmer
12. Forslag fra medlemmene
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Norsk Havreforening - Årsmelding 2017

sak 4

Virksomhetens art og virksomhetens beliggenhet
Norsk Havreforening (NHF) er en ideell forening hvor målet er å fremme medlemmenes interesser
når det gjelder dyrking, foredling, produktutvikling, forskning og salg av havre. Foreningens kontor
ligger i Oslo, og det leies sekretariatstjenester hos Norske Felleskjøp.
Formålet med NHF er etter vedtektenes §2:
• tilrettelegge regelmessige møter og konferanser med fokus på havre
• markedsføre fordeler ved å bruke havre som mat og fôr
• analysere og vedlikeholde markedsinformasjon
• drive aktiv lobbyvirksomhet for havre
• opprette og oppdatere en webportal om havre
• initiere forskning
NHF hadde sitt niende ordinære årsmøte i Oslo onsdag 18. januar 2017. 12 personer deltok.
Torunn Nordbø orienterte om kampanjen «Her dyrkes det brød» og Karstein Brøndbo orienterte om
Åpent havremesterskap 2016 og planer for Havre-NM i 2017.
Det har i 2017 vært avholdt to styremøter i Oslo; 7. juni og 3. november, og det er gjennomført et
telefonmøte 26. januar. Styret har utover dette hatt jevnlig kontakt pr epost.
Havreforeningen har i 2017 arbeidet med disse sakene:
1. Havrens stilling og status
Havrearealet i 2017 er ikke offentliggjort. På grunn av endringer i søknad om produksjonstilskudd i
2017 fra juni til oktober, og feil i mange av søknadene, har Landbruksdirektoratet bestemt å vente
med å offentliggjøre arealtall til etter at tilskuddet er utbetalt 21. februar 2018. Det ble i 2016 søkt
om produksjonstilskudd for 756 200 dekar havre, som da utgjorde 26% av alt areal til korn, erter og
oljefrø. Dette var 126 300 dekar høyere enn i 2015, hvor vi hadde det laveste havrearealet på 15 år.
På grunn av stort areal med tilsådd med høsthvete i 2016, var det forventet at havrearealet skulle gå
noe ned i 2017. Nibio laget i august 2017 en arealprognose basert på omsetningen av såkorn. Her er
det estimert en arealnedgang på 57 300 til 701 100 dekar havre.
Havrekvaliteten i 2017 er god med få prøver med DON over trekkgrense. I oktober 2017 var 81
prosent av prøvene under 750 µg DON/kg. Det er en forbedring siden 2016, da 77 prosent av
prøvene på samme tid var under deteksjonsgrensa på 750 µg DON/kg. Til sammenligning var det i
perioden 2010-2012 bare 26-32% av prøvene som var under deteksjonsgrensen, og totalmengden
med DON fra havre var et problem for kraftfôrindustrien.
I følge novemberprognosen fra Norske Felleskjøp var havreavlingen i 2017 totalt 264 000 tonn. Det
er 98% i forhold til de siste fem årene og 78% i forhold til rekordåret 2016.
Avling pr dekar er beregnet til 376 kg/daa, som var en vesentlig nedgang fra året før hvor avlinga
var 456 kg/daa, det høyeste siden 1990.
Tilgangen av havre er med andre ord mer moderat i denne sesongen enn i forrige sesong, hvor det
ble overlagret 4 500 tonn til neste sesong. Industrien har hatt en aksjon for å øke bruken av havre
sist vinter, noe som førte til at det ikke ble behov for å overlagre så mye som 19 000 tonn som var
prognosen i november 2016.
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Andelen havre i norsk kraftfôr har en synkende tendens fra 16,7% i 2006 til 10,7% i 2013 og 2014.
I 2015 steg den igjen til 12,8%, og i 2016 har den vært xxxx.
Mathavre har en høy status som sunn mat, med godkjente helsepåstander hos Mattilsynet, samtidig
som kravene til dokumentasjon av helseeffekt øker for annen helsekost. Havre presenteres også
nesten daglig som helsekost i media.
Forbruket av havre til mat økte sterkt til 2015, hvor forbruket var over 6 kg pr person. Siden har
forbruket pr person sunket til 5,7 kg som prognose for 2017.
Det er åpnet for import av 18 000 tonn konvensjonell mathavre samt 2000 tonn økologisk
grynhavre på grunn av dårlig kvalitet på havreavlinga på Østlandet i 2017. Havre av god kvalitet fra
Trøndelag har ikke blitt brukt til mathavre på grunn av at det ikke er mottaksanlegg for mathavre i
Trøndelag. Steinkjer Kornsilo, som stengte mottaket for hestehavre i Trøndelag etter sommeren
2016 åpnet for midlertidig mottak høsten 2017, da det også var problemer med å få god hestehavre
på Østlandet.
Åpent Norsk Havremesterskap 2017
Mål med å arrangere NM i havredyrking var
• formidling av kunnskap om dyrking av havre
• motivering for dyrking av havre med god kvalitet
• å skape gode møteplasser for havreinteresserte
• markedsføring av havre som en sunn og god matvare
Konkurransen ble gjennomført i samarbeid med rådgivingsenheter i Norsk Landbruksrådgiving;
Norsk Landbruksrådgiving SørØst ved Otto Sveen og Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag
ved Jon Olav Forbord. Trøndersk Kornutvalg ved Jon Gisle Vikan var også med i samarbeidet.
Det var også planlagt konkurranse på Øsaker og Lena, men det ble bare påmeldt to lag på Øsaker.
Et av disse ble flyttet til Lena, hvor det ble sådd felter for totalt fem lag. Men konkurransen der ble
avlyst på grunn av svært ujevn spiring, som sannsynligvis ville medført store feilkilder i
konkurransen.
Mesterskapet har god oppslutning i bransjen, og det fikk direkte økonomisk støtte fra følgende
sponsorer: Felleskjøpet Agri SA, Fiskå Mølle Moss AS, Strand Unikorn AS, Norsk
Landbruksrådgiving, Graminor og Fylkesmannen landbruksavdeling i Sør- og Nord-Trøndelag.
Eurofins har støttet ved å gi halv pris på analyser.
Lantmannen Cerealia og Yara Norge as valgte å trekke seg som sponsorer. Støtte fra fylkesmannen
i Oppland, Akershus og Østfold falt ut på grunn at det ikke ble gjennomført konkurranser der. I
Akershus og Østfold er blir midlene forvaltet av Kornutvalget, som har vært positive til Havre-NM.
Konkurransen har vært synlig i følgende media: Nationen, Bondebladet, Avisa Innherred,
Trønderavisa i tillegg til i nyhetsbrev og på Facebook.
Totalt var det påmeldt 14 lag med i alt 70 personer. 9 lag kom i mål; 5 på Værnes i Trøndelag og 4
på Brandval i Hedmark.
Deltagende lag på Brandval var Brandval og Vinger Bondelag, Braskereidfoss Kornsilo,
Norsenteret Kongsvinger SA og Fiskå Mølle Flisa
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Deltagende lag på Værnes var Alstadhaug Havredyrkerlag, Felleskjøpet Agri Trøndelag, Steinkjer
kornsilo, Trøndersk Kornutvalg og Vebjørn Havregryn.
I 2017 hadde vi en ny gunstig sommer for havredyrking. En en våt høst førte til sein tresking for
mange havredyrkere, en del værskadet korn og dårlig tilgang på mathavre på Østlandet. Høsten i
Trøndelag var vesentlig bedre og kvaliteten der ble god.
På Brandval ble det sådd 27. mai og høstet 30. september og 4. oktober med avlinger fra 460 til 558
kg basis pr dekar. Ingen lag hadde målbart DON, men alle prøver var værskadet og uegnet til
hestehavre eller havregryn.
I Trøndelag var dyrkingsforholdene meget gode, med to lag over 700 kg, pent treskevær og lavt
vanninnhold. Lagene i Trøndelag hadde også godkjent kvalitet til mathavre, men det er ingen
kjøpere av mathavre i Trøndelag. Steinkjer kornsilo hadde også stengt for hestehavre da
dekningsbidragene ble beregnet.
Dekningsbidragene i Havre-NM var høye i Trøndelag, hvor Alstahaug havredyrkerlag oppnådde kr
1144,- pr dekar med 701 kg basis vare med Haga og delt gjødsling og 15 kg N. Steinkjer kornsilo
prøvde seg med 17,5 kg N og stråforkorting, men 36 kg større avling forsvarte ikke de ekstra
kostnadene.
Norsenteret Kongsvinger SA ble fylkesmester i Hedmark. Vinger og 55 kg Fullgjødsel 22-3-10
tilsvarende 12,1 kg N ga en basisavling på 558 kg og et dekningsbidrag på kr 634.
Gjennomføringen av dyrkinga ved Norsk Landbruksrådgiving var meget god på Værnes og
Brandval, og rådgivningen som fulgte med har også vært verdifull. Det har vært gjennomført to
markdager på Værnes og en på Brandval. På Lena ble ikke såingen optimal, og det var dessverre for
seint å starte på nytt da dette ble oppdaget.
Havre-NM ble avsluttet med 4 fagmøter i desember med totalt over 150 deltakere i Bøndernes Hus
på Brandval, i Overhalla, Verdal og på Skjetlein videregående skole. På møtene ble
dyrkingssesongen og verdiprøvingen av kornsorter gjennomgått av Norsk Landbruksrådgiving.
Resultatene fra Havre-NM ble presentert av Karstein Brøndbo i Norsk Havreforening. Bernt Hoel
fra Yara bidro med tips om gode verktøy i gjødslinga. I Trøndelag var det også en sekvens om
landbruk og miljø ved Bondelaget. På møtene ble det servert mat og drikke med innslag av havre.
Økonomisk sett er konkurransen en stor utfordring for havreforeningen, og man er avhengig av
sponsorer for å gjennomføre denne. En nedgang i påmeldingene og støtten fra sponsorene gjør at
man må vurdere om konkurransen skal fortsette.
Totalt sett var arrangementet en suksess i tråd med planer og intensjoner.

2. Politisk arbeid
NHF har sendt innspill til jordbruksforhandlingene om kvalitetsbetaling på havre, og hatt møte med
Bondelaget om dette. Havreforeningen har bedt om en reversering av det negative prisforholdet
mellom bygg og havre, som ble innført pga problemer med mykotoksiner, sett i forhold til bedre
kontroll med dette.
I jordbruksoppgjøret 2017 ble målprisen på havre ble øket med 5 øre, rug ble beholdt uforandret på
grunn av overskudd, mens prisen på bygg og oljefrø ble øket med 7 øre og mathvete med 10 øre.
3. Internett, nyhetsbrev og Facebook
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Hjemmesiden www.norskhavre.no er i 2017 oppdatert med nye havreprodukter og informasjon om
om Havre-NM. Aktiviteten på hjemmesiden er redusert til fordel for økt aktivitet på Facebook, hvor
det har vært opp mot daglig aktivitet, og det er 943 som følger med på siden. Også i år ble det brukt
viltkamera på havrefeltene.
Antallet brukere som ser disse meldingen kan variere fra 50 – 3000 personer. Meldinger som blir
delt og kommentert får automatisk større spredning, og man vil derfor anbefale medlemmene om
bidra aktivt til faglige diskusjoner på denne siden.
Annonser på Facebook er brukt til målrettet markedsføring av konkurransen og fagmøtene mot
aktuelle målgrupper ut fra interesser og geografisk tilhørighet. NHF har ikke vært aktiv på andre
sosiale medier.
Norsk Havreforening har også i 2016 sendt ut et eget nyhetsbrev basert på eget innhold. Det er
sendt ut 6 ganger til e-postadresser tilhørende havreforeningens kontakter og media. Listen teller
1163 adresser, hvorav 140 tilhører presse og media.
I 2017 er det videreført et samarbeid med Opplysningskontoret for brød og korn og Bondelaget,
som har tatt initiativ til å merke kornåkre med skilt av typen «Her vokser det brød» og «Her vokser
det havrebrød», som kan settes opp etter søknad til Vegvesenet. Medlemmer i havreforeningen har
fått tilbud om skilt.
Norgesmesterskapet i Graut ble gjennomført 10. september under Dyrsku’n i Telemark med 13
deltakere. NHF takket nei til å bidra på grunn av begrensede ressurser, og var heller ikke med på
VM i havregrøt i Carrbridge i Skottland 7. oktober, hvor en svenske vant «The Golden Spurtle».
4. Medlemsverving og finansiering
Norsk Havreforening finansieres i hovedsak med medlems- og serviceavgifter. Det har ikke vært
satt av tid og andre ressurser til medlemsverving i 2017. Deltagere på fagmøter har blitt oppfordret
til å melde seg inn, uten at dette har gitt noen resultater. Havre-NM er som nevnt finansiert av
sponsorene og til dels også av deltakerne ved at en stor del av deltageravgiftene har gått til dekning
av kostnader.
5. Internasjonalt arbeid
Norsk Havreforening har ikke deltatt på utenlandske arrangementer i 2017, men vi har hatt kontakt
med den finske havreforeningen. Neste internasjonale havrekonferanse er i Perth i Australia høsten
2020.
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Selskapets utvikling, resultat og fortsatte drift
Styret mener at man i 2017 har lagt et godt grunnlag for videre drift. Etter styrets mening gir
årsregnskapet en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av foreningens virksomhet og dens
stilling pr 31.12.2017.
Foreningens regnskap viser et over/underskudd for 2017 på kr 14 172,- og at egenkapitalen pr
31.12.17 var kr 66 404,-. Styret bekrefter at forutsetning om fortsatt drift er til stede og lagt til
grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som
er av betydning ved bedømmelse av foreningens stilling.
Arbeidsmiljø
Foreningen har ikke hatt arbeidsgiveransvar i 2017, i det daglig leder er innleid fra Norske
Felleskjøp.

Ytre miljø
Foreningen driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Foreningen er ikke regulert av
konsesjoner eller pålegg av miljømessig karakter.

Oslo 26. januar 2018
i styret for Norsk Havreforening

Rune Sandsether
Styrets leder

Olav Aspli
Åsmund Bjørnstad
styrets nestleder
styremedlem
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Torunn Nordbø
styremedlem

Trond Buraas
styremedlem

Resultatregnskap pr 31.12.
Norsk Havreforening
Note
Driftsinntekter
Salgsinntekt
Klima- og miljøtiltak Tilskudd

Regnskap
2017

Regnskap
2016

309 200

466 500

7 500

Sum driftsinntekter

316 700

466 500

Driftskostnader
Annen driftskostnad

302 604

435 236

Sum driftskostnader

302 604

435 236

14 096

31 264

Finansposter
Annen finansinntekt

132

218

Annen finanskostnad

56

Netto finansposter

76

218

Ordinært resultat

14 172

31 482

Årsresultat

14 172

31 482

Overføringer og disponeringer
Overført annen egenkapital

14 172

31 482

Sum overføringer og disponeringer

14 172

31 482

Driftsresultat
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Balanse pr 31.12.
Norsk Havreforening
Note

Regnskap
2017

Regnskap
2016

Omløpsmidler
Kundefordringer
Andre fordringer

59 000
20 000

75 000

Sum fordringer

79 000

75 000

Anleggsmidler
Sum anleggsmidler

Bankinnskudd, kontanter og lignende

195 010

202 960

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

195 010

202 960

Sum omløpsmidler

274 010

277 960

Sum eiendeler

274 010

277 960
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Balanse pr 31.12.
Norsk Havreforening
Note

Regnskap
2017

Regnskap
2016

Egenkapital
Annen egenkapital

66 404

52 232

Sum opptjent egenkapital

66 404

52 232

Sum egenkapital

66 404

52 232

Gjeld
Leverandørgjeld

207 607

225 728

Sum kortsiktig gjeld

207 607

225 728

Sum gjeld

207 607

225 728

Sum egenkapital og gjeld

274 010

277 960

31.12.2017/31.12.2017
Norsk Havreforening

__________________
Rune Sandsether
Styrets leder

_________________
Olav Magnus Aspli
Nestleder

___________________

__________________

Torunn Nordbø

Trond Buraas

Styremedlem

Styremedlem

_________________
Aasmund Bjørnstad
Styremedlem

Regnskapet er fastsatt med forbehold om revisors godkjennelse
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Norsk Havreforening

Noter 2016
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Foreningen har
videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk
Regnskapsstiftelse. Regnskapsloven inneholder en del forenklinger for små foretak. De små ideelle
organisasjoner kan anvende unntakene som gjelder for små foretak, jf NRS nr 8 God
regnskapsskikk for små foretak.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år
etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler
vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er
vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over
driftsmiddelets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved
verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Det er ingen anleggsmidler eller langsiktig
gjeld i regnskapet pr 31.12.2017.

Fordringer
Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap.
Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte
fordringene. Det er ingen avsetning til påregnelig tap pr. 31.12. 2017.
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Note 1 – Serviceavgift og medlemsavgift

Felleskjøpet Agri AS
Norgesmøllene AS
Strand Unikorn AS
Fiskå Mølle Moss AS
Graminor AS
Norsk Felleskjøp SA
Tau Mølle
Stangeland Mølle AS
Braskereidfoss Kornsilo SA
Kimen Såvarelaboratoriet
Volda Elektriske Mylne AS
Nofima Mat
Nibo
Kalnes vgs
Trøndersk Kornutvalg
Åsmund Bjørnstad
Marius Hundstuen Bøhle
Bjørn Gimming
Jan Ferstad
Anne Kjersti Uhlen
Rune Sandsether
Arne Linnestad
Lars Reitan

Serviceavgift
30 000
30 000
20 000
20 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
5 000
5 000
6 000
1 000

Medlemsavgift
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
2 000
1 000
1 000
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350

165 000

20 200

Strandbakken syd as v/Carsten Arnt-Jensen
Trygve Bøhle
Frode Neergård
Erik Aaberg

SUM
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Note 2 - Deltageravgift Norsk Havremesterskap

5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000

Felleskjøpet Agri AS
Alstadhaug Havredyrkerlag
Braskereidfoss Kornsilo SA
Fiskå Mølle Flisa
Norsenter Kongsvinger SA
Brandval og Vinger Bondelag
Steinkjer Kornsilo
Trøndersk Kornutvalg
Vebjørn Havregryn
SUM

45 000

Note 3 – Sponsorer Norsk Havremesterskap
Felleskjøpet Agri AS
Fiskå Mølle Moss AS
Strand Unikorn AS
Fylkesmannen i Nord Trøndelag
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Graminor AS
SUM

30
12
12
10
10
5
79

Note 4 – Overføringer Annen egenkapital
2017
20 750
31 482
52 232

2016
52 232
14 172
66 404
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000
000
000
000
000
000
000

Sak 5 - Arbeidsplan og budsjett for Norsk Havreforening 2018
Norsk Havreforening har som mål å fremme medlemmenes interesser når det gjelder dyrking, foredling,
produktutvikling, forskning og salg av havre. Dette er et stort område, foreningen har begrensede
ressurser, og styret prioriterer noen få saker hvor man kan få gjort noe, samtidig som man tar vare på
gode ideer til organisasjonen blir større og sterkere. NHF vil fortsatt leie inn sekretærtjenester fra
Norske Felleskjøp. Prioriterte oppgaver for 2018 er følgende:
1. Møter og arrangementer
a. NHF vil prioritere fagmøter framfor en større konferanse. NHF arrangerer kombinert
fagmøte/årsmøte samme kveld om Kornkonferansen arrangeres i Oslo i regi av Norges Bondelag og
Norske Felleskjøp. I 2018 er det onsdag 1. februar.
b. NHF gjør en totalvurdering av Havre-NM etter et år med noe redusert interesse fra deltakere og
sponsorer. Det gjennomføres en spørreundersøkelse om Havre-NM og så gjennomføres
konkurransen i forhold til vist interesse og mulighet for finansiering. Landbruksrådgivinga ønsker
fortsatt konkurranse i Trøndelag, på Lena, Brandval, Hvam og Øsaker. Reduserte sponsormidler må
imidlertid føre til redusert aktivitet. Målet er å fokusere på tiltak til å bedre økonomi og kvalitet i
havreproduksjonen. Mesterskapet brukes også i forhold til medlemsverving, kontaktarbeid og
markedsføring av havre. Norsk Havreforening etterspør og bidrar til at det blir gjennomført fagmøter
i tilknytning til konkurransen hvor havre står på dagsorden før, under og etter dyrkingssesongen. Det
forutsettes at det arrangeres minst en markdag pr forsøksfelt. Det lages en kommunikasjonsplan for
bedre pressearbeid med fokus på tiltak som næringen gjør for å bedre kvalitet i mat og fôr.
c. NHF vil bidra i forbindelse med NM i Graut i Seljord 8-10. september for å sette fokus på norsk
tradisjonsmat og norske råvarer. Dette er diskutert med Margit Nordstoga Aasan i Dyrsku’n
Arrangement AS. NHF har foreslått å utvide konkurransen med en publikumsfavoritt (PF) i tillegg til
de individuelle deltakerne. I Publikumsfavoritt foreslår NHF at den norske matindustrien deltar og at
publikum på Dyrsku’n er dommere. Det var 94 000 besøkende i 2017. Aktuelle deltakere er
Lantmannen Cerealia med varemerket AXA/Bjørn Havregryn, Norgesmøllene med Møllerens
Havregryn, Stangeland Mølle og Volda Elektriske Mylne med Platetørka havregryn. Andre deltakere
kan være Fjordland eller kolonial.no. NHF har foreslått at det skal være et krav om å bruke havre i
PF, men at alle andre ingredienser som blir omsatt omsett i daglegvarehandelen og kan være med i
oppskrifta; f.eks bygg, melk, frukt, syltetøy, kanel etc. Dyrsku’n krever at det også skal være mulig å
delta med bygg (f.eks Duga) og at kornet er norsk. Hver deltaker kan stille med en eller flere typer
grøt, og deltakerne må levere ut smaksprøver til publikum, som stemmer med mobiltelefonen via
velsmakt.no. Kostnader med arrangementet finansieres med deltageravgift.
2. Politisk arbeid
Ha fokus på økonomi i bruken av norskprodusert havre gjennom hele varelinjen fra produsent til
forbruker. Sende uttalelse til jordbruksforhandlingene i forhold til økt bruk av norsk havre og bedring av
økonomien for primærprodusenter.
3. Markedsføring av havre
Markedsføring av havre overlates til industrien. Norsk Havreforening kan prioritere tiltak som gir mye
oppmerksomhet for lite penger, f.eks gjennom nyhetsmedia, på egen nettside og gjennom sosiale media.
NHF kan bidra med fokus på bruk av norskprodusert havre, nye produkter, bruk av merkeordninger for
norske varer og offentlig godkjente helsepåstander hvis resursene tillater det. Sammen med OBK sender
NHF ut en melding om 7 slag havre til jul – fra havreøl til mandel i havregrøten.
4. Økonomi og innovasjon
Norsk Havreforening skal synliggjøre muligheter til å levere havre til høyere pris enn vanlig fôrhavre,
f.eks. mathavre, hestehavre, økologiske produkter og glutenfrie produkter for å bidra til at dette behovet
kan stilles med norsk havre.
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NFK bør også fokusere på andre nisjer for havre og havreprodukter, f.eks. som fôrvekst i grønnfôr eller
krossing, økt bruk av havre i kraftfôr, nye teknikker som fraksjonering, spiring, malting, fermentering,
samt andre bruksområder fra øl til kosmetikk.
Som innen Havre-NM, kan fokus på økonomi i ulik bruk av havre bidra til økt verdiøkning fra råvare til
marked, og bidra til å øke havrens potensiale muligheter i framtiden. Dette gjøres best i samarbeid med
andre aktører, og NHFs rolle i dette arbeidet kan være å støtte og utfordre samarbeidspartnere på
områder hvor det kan være nye muligheter.
5. Havreweb og mediearbeid
www.norskhavre.no oppdateres med aktuelle møter, nye produkter, nyheter i media og nyheter fra
forskning. Ansvar for delområder fordeles på flere medlemmer, og det gjøres en stor gjennomgang 27.
januar. Norsk Havreforening oppdaterer også sin side på Facebook. NHF skal også ha en aktiv holdning
til media og bruke leder og styret aktivt i forhold til å fremme foreningens posisjoner.

6. Relasjonsbygging i forhold til Bioforsk, Felleskjøpet, Fiskå Mølle, Helse- og omsorgsdepartementet,
Innovasjon Norge, Kultur- og kirkedepartementet, Landbruks- og Matdepartementet, Lantmännen
Cerealia, Nofima, Norges Bondelag, Norges Bygdekvinnelag, Norgesmøllene, Norsk
Landbruksrådgivning, NMBU, UIO, Opplysningskontoret for brød og korn, medlemmer og
havredyrkere for øvrig, dagligvarehandelen, nordiske og andre internasjonale kontakter relatert til havre.
7. Norsk Havreforening trenger flere personlige medlemmer blant havredyrkere, og det må
gjennomføres tiltak for verving av medlemmer, f.eks. i samarbeid med bedriftsmedlemmene.
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Budsjett for Norsk Havreforening 2018
2015
2016
2017
2018
2014
Regnskap Regnskap Regnskap regnskap budsjett
Antall lag i Havre-NM
27
23
20
9
18
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
3221 Deltageravgift havrekonkurranse
135 000
115 000
100 000
45 000
90 000
3222 Sponsorinntekter havrekonkurranse
181 000
156 000
151 000
86 500 116 500
3600 Tilskudd, gaver
3700 Medlemsavgift
18 500
19 850
20 500
20 200
20 200
3710 Serviceavgift
190 000
187 000
195 000
165 000 165 000
Annen driftsinntekt
3900 Ekstraordinære inntekter
Sum driftsinntekter
524 500
477 850
466 500
316 700 391 700
Driftskostnader
6551 Datautstyr
7652
198
6710 Regnskapshonnorar
14 079
15 815
10 379
10 738
13 542
6720 Konsulenthonnorar
200 000
205 500
196 625
182 313 214 294
6721 Godtgjørelse vedr. havrekonkurranse
157 058
113 084
125 025
35 936
92 000
6740 EDB - konsulenter
6790 Annen fremmed tjeneste
6800 Kontorrekvisita
6860 Møte, kurs, oppdatering o l
790
920
941
6907 Datakommunikasjon
630
1 363
136
824
7120 Hotellkostnader etter regning
7140 Reisekostnader etter regning
17 087
6 917
6 117
9 928
15 000
7301 Premie havrekonkurranse
106 250
91 250
35 000
25 000
45 000
7310 Markedsføring, annonser, trykksaker, porto
15 989
13 230
25 930
21 591
22 275
7350 Bevertning
33 970
22 750
25 701
15 071
45 214
7420 Gaver (havrepris)
7400 Kontingenter
7700 Bank- og kortgebyr
50
110
7790 Andre driftskostnader
375
308
1 093
614
739
7830 Tap på fordringer
6 700
700
350
Sum Driftskostnader
552 188
470 344
435 236
302 555 449 829
DRIFTSRESULTAT
-27 688
7 506
31 264
14 145
-58 129
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Renteinntekter
Renteutgifter og gebyrer
Netto finansposter
Ordinært resultat
Akkumulert egenkapital

1 093

563

218

132

335

1 093
-26 595

563
8 069

218
31 482

132
14 277

335
-57 794

12 682

20 750

52 233

66 510

5 339

Forutsetninger i budsjettet er at det gjennomføres havre-NM på fire steder med 18 deltagende lag,
og at premier settes til 10 000 for fylkesmester og 15 000 til Norge-mester og at det resterende
brukes til dekninga av kostnader.
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Sak 6

Medlems- og serviceavgift
”§5 Medlemskontingent og serviceavgift
Medlem i foreningen skal årlig betale en medlemskontingent til foreningen. Serviceavgift og
kontingent fastsettes av årsmøtet.
Medlemmene plikter å betale utlignet kontingent og serviceavgift innen fastsatt tid. Utover dette
kan det enkelte medlem ikke gjøres ansvarlig for foreningens økonomiske forpliktelser.”
Medlems- og serviceavgiften ble vedtatt på stiftelsesmøte 13. februar 2008.
Kontingenten for personlig medlemskap ble økt fra 250 av årsmøtet 16. juni 2010.
Kontingenten for kornutvalg i Norges Bondelag ble satt til kr 1000 på årsmøtet i 2014.
Kontingent pr år
Personlig medlemskap
Kornutvalg (annet ord)
Foretak

350
1 000
1 000

Serviceavgift
Årsomsetning
Årsomsetning
Årsomsetning
Årsomsetning
Årsomsetning
Organisasjoner
Universiteter/Skoler

>1 milliard kroner
100 - 999 millioner kroner
50 - 99 millioner kroner
5 - 49 millioner kroner
0 - 5 millioner kroner

Forslag til vedtak:
Kontingenter og serviceavgifter holdes uendret.
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30 000
20 000
12 000
8 000
5 000
5 000
3 000

Sak 8-11

Valg – innstilling fra valgkomiteen
Valgkomiteen avgir sin innstilling i henhold til protokoll fra årsmøtet 18.1.2017 og foreningens
vedtekter. Alle kandidater er forespurt.
Sammensetning av styret har etter valgene på årsmøtet 26.1.2017 vært:
Rune Sandsether (kornprodusent), leder, Olav Aspli (Felleskjøpet Agri), nestleder, Åsmund
Bjørnstad (NMBU), Torunn Nordbø (Opplysningskontoret for brød og korn) og Trond Buraas
(Graminor)
Varamedlemmer: 1. Tore Swensen (Strand Unikorn), 2.Kjetil Aandstad (Fiskå Mølle). 3. Birgitte
Henriksen (Kimen Såvarelaboratorium AS)
Revisorer: Endre Stakkerud (Felleskjøpet Agri) og Bjørn Gimming (Norges Bondelag)
1. Valg på styreleder for ett år
På valg: Rune Sandsether. Valgkomiteens forslag: gjenvalg
2. Valg på to styremedlemmer for to år
Torunn Nordbø og Åsmund Bjørnstad er ikke på valg.
Valgkomiteens forslag:
Olav Aspli (gjenvalg)
Trond Buraas (gjenvalg)
3. Valg av tre varamedlemmer til styret i rekkefølge for ett år
Valgkomiteens forslag:
1. Tore Swensen (Strand Unikorn) (gjenvalg)
2. Kjetil Aandstad (Fiskå mølle) (gjenvalg)
3. Birgitte Henriksen (Kimen) (gjenvalg)
4. Valg av revisor for 3 år:
Revisorer for 2018: Bjørn Gimming (på valg i 2019)
Valgkomiteens forslag:
Endre Stakkerud (gjenvalg)
5. Valg av nytt medlem for 3 år og ny leder for ett år til valgkomiteen
Bent Solbakken går ut av valgkomiteen.
Som ny leder foreslås: Ann Katrin Holtekjølen
Anne Kjersti Uhlen (fortsetter)
Som nytt medlem for tre år foreslås: Jan Ferstad (Norsk Landbruksrådgiving)

26.01.2018
Bent Solbakken

Ann Katrin Holtekjølen
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Anne Kjersti Uhlen

Deltagerliste ifølge påmelding

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Olav Aspli
Karstein Brøndbo
Trond Buraas
Torunn Nordbø
Lars Reitan
Knut Røflo
Rune Sandsether
Bent Solbakken
Kristian Thunes
Anne Kjersti Uhlen
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