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Fagkveld om havre og årsmøte i Norsk Havreforening 2019
Til medlemmer i Norsk Havreforening og andre interesserte
Velkommen til Norsk Havreforenings 11. årsmøte
Sted: Norske Felleskjøps lokaler i Schweigaards gate 34E, Oslo, 5. etasje
Tid: torsdag 31. januar 2019 kl 17 – 2030 (etter Kornkonferansen 2019)
Påmelding til kb@fk.no innen tirsdag 29. 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
•
•
•

Såkorn-situasjonen for havre ved såkorndyrker og adm.dir i Norske Felleskjøp Lars Fredrik Stuve
Forbrukertrender med havre i det norske kostholdet ved Torunn Nordbø, daglig leder i
Opplysningskontoret for brød og korn
Avlsarbeid på havre med genomisk seleksjon ved Jon Arne Diseth, Graminor

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 (se vedlegg: valgkomiteens innstilling)
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 (ingen er mottatt pr 22.1.19)
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Norsk Havreforening - Årsmelding 2018

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. Pga sykdom er det også leid
inn tjenester fra Erling Mysen og styreleder i meldingsåret.
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 tiende ordinære årsmøte i Landbrukets Hus i Oslo torsdag 1. februar 2018. 11
personer deltok. I det faglige programmet deltok Knut Røflo, Kristian Thunes, Trond Buraas og
Åsmund Bjørnstad.
Det har i 2018 vært avholdt 4 styremøter i lokalene til Norske Felleskjøp i Oslo; 3. mars, 17.
september (telefonstyremøte), 3. desember og 26. januar (telefonstyremøte). Styret har utover dette
hatt jevnlig kontakt pr epost.
Havreforeningen har i 2018 arbeidet med disse sakene:
1. Havrens stilling og status
Sådd havreareal i 2018 var 691 500 dekar. Det utgjør 24% av kornarealet, og sådd havreareal var
likt med snittet for de siste fem årene. 31 100 dekar havre ble høsta som grovfôr på grunn av tørke
og ekstraordinær fôrmangel. Havrearealet til korn gikk dermed ned med 18 900 dekar fra 2017.
I følge novemberprognosen fra Norske Felleskjøp var havreavlingen i 2018 totalt 144 000 tonn. Det
er rekordlavt på grunn av tørkesommeren, og bare 53% i forhold til de siste fem årene. Totalbehovet
for import av fôrkorn er anslått til å bli rundt tre ganger så stort som forrige sesong.
Avling pr dekar er beregnet 218 kg/daa i 2018, en nedgang på 42 prosent fra året før. I toppåret
2016 var avlinga 456 kg/daa i gjennomsnitt.
Havrekvaliteten i 2018 er hygienisk svært god etter lite soppangrep i den tørre sommeren. Over
90% av prøvene hadde DON-innhold 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.
Mathavre har en høy status som sunn mat, med godkjente helsepåstander hos Mattilsynet, samtidig
som kravene til dokumentasjon av helseeffekt har økt for annen helsekost. Havre presenteres også
nesten daglig som helsekost i media.
Forbruket av mathavre har gjort et nytt hopp fra 30 145 tonn i 2016/17 til 35 666 tonn i 2017/18
med en prognose på 38 900 tonn i 2018/19. Fordelt på den norske befolkningen på 5 323 933
personer i 3. kvartal 2018 får vi et forbruk på 7,3 kg pr person mot 6 kg pr person i 2015.
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Til mat er mye av årets norske havre for lett og ikke tilfredsstillende i forhold til kvalitetskravene til
matmøllene, selv om det er gjort lempninger i kravene. I prognosen til Norske Felleskjøp er det
regnet med 10 000 tonn norsk mathavre og behov for import av 28 900 tonn mathavre.
Departementet har i første omgang bedt Landbruksdirektoratet om å åpne for import av totalt
20 000 tonn mathavre innenfor importkvoten for matkorn inneværende sesong.
Hel hestehavre er en egen kvalitet med kvalitetstillegg som mathavre. Pga det dårlige avlingsåret er
det også lite hestehavre. Steinkjer Kornsilo samler også denne vinteren inn hestehavre i MidtNorge, siden det ikke er noe mottak for mathavre nord for Dovre. 23 dyrkere har avtale med
kornsiloen med totalt ca. 350 tonn havre på lager som skal inn i løpet av januar 2019. Steinkjer
Kornsilo betaler 19 øre ekstra pr kg når arealet er floghavrefritt og andre krav er oppfylt.
Felleskjøpet Agri kjøper inn hestehavre i Solør, som var av de områdene som kom minst dårlig ut
av tørkesommeren. Ellers dekkes mye av hestemarkedet med ferdige fôrblandinger, der det ikke er
krav om floghavrefrihet.
På grunn av den tørre og tidlige høsten i 2018 ble det sådd svært mye høsthvete. Etter et år med
fôrkrise, kan det bli større fokus mot fôrvekster i 2019. Dette kan medføre en nedgang i havrearealet
i 2019. I tillegg er det spørsmål om det er tilstrekkelig med norsk såkorn av havre etter det dårlige
avlingsåret også for såkorndyrkere.

2. Åpent Norsk Havremesterskap 2018
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;
Erik Aaberg på Lena, Otto Sveen på Brandval, Bjørn Inge Rostad på Øsaker og Jon Olav Forbord i
Stjørdal. Trøndersk Kornutvalg ved Jon Gisle Vikan var også med i samarbeidet.
Konkurransen ble gjennomført på Øsaker, Brandval og Værnes. Det ble også starta opp på Lena,
men der ble spiringa så ujevn at konkurransen ble avlyst som i 2017. På Værnes ble forsøksfeltet
sådd med to tette gjødsellabber, men forsøket ble likevel gjennomført, da dette ble vurdert til ikke å
påvirke konkurransen lokalt.
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 Fylkesmannens landbruksavdeling i Hedmark og Trøndelag.
Eurofins har støttet ved å gi halv pris på analyser. Fylkesmannen i Oppland bevilget også midler,
men de blir ikke søkt utbetalt da konkurransen ikke ble gjennomført på Lena. I Akershus og Østfold
blir midlene forvaltet av Kornutvalget, som i 2018 ikke ønsket å støtte Havre-NM.
Konkurransen har vært synlig i følgende media: bakeri.net, Bedre Gardsdrift, Bondebladet,
isolør.no, Norsk Landbruk, Moss Avis og i tillegg til i nyhetsbrev og på Facebook.
Totalt var det påmeldt 18 havredyrkerlag og et kontrollfelt. 14 lag kom i mål; 6 på Værnes i
Trøndelag, 3 på Brandval i Hedmark og 5 på Øsaker.
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Deltagende lag på Brandval var Braskereidfoss Kornsilo, Norsenteret Kongsvinger SA og Fiskå
Mølle Flisa.
Deltagende lag på Værnes var Alstadhaug Havredyrkerlag, Felleskjøpet Agri Steinkjer, Fiskå Mølle
Trøndelag, Mære landbruksskole, Steinkjer kornsilo og Trøndersk Kornutvalg.
Deltagende lag på Øsaker var Felleskjøpet Agri avd. Halden, Felleskjøpet Agri avd. Sarpsborg,
Grønn gjødsel, Gutta Krutt og det svenske laget til Hushållningsselskapet Väst.
Påmeldt på Lena var Lena Valle videregående skole, Jønsberg VGS/TeamPlatek, Strand Unikorn og
Bondeknoll ved Håkon Gundersen.
2018 var et vanskelig år for havredyrking over store deler av landet med svært lite nedbør. Tørrest
var det på Øsaker med avlinger fra 93 til 120 kg pr dekar. På Værnes var det også tørt med avlinger
fra 370 til 391 kg pr dekar. På Brandval er jorda mer tørkesterk, og avlingene kom opp i 528 til 573
kg pr dekar, til tross for lite nedbør. Ingen av feltene hadde muligheter for vanning.
Dekningsbidragene ble tilsvarende lave fra -73 til – 265 kr pr dekar inkludert arealtilskudd og
maskinleie på Øsaker. I Trøndelag var dekningsbidragene fra 470 til 607 kroner, mens Brandval
hadde DB fra 931 til 983 kr pr dekar.
I den ekstreme tørken på Øsaker vant Gutta Krutt og Felleskjøpet Agri avd Sarpsborg med like
resultater, basert på moderat/normal gjødsling og ingen andre tiltak i dyrkingssesongen. Det ble
også delt seier i Trøndelag, hvor Mære landbruksskole og Trøndersk kornutvalg også satset på lav
såmengde kombinert med moderat gjødsling og ingen andre tiltak. Norgesmestre ble Fiskå Mølle
Flisa med høyest avling, normal såmengde med 22 kg Våler, normal vårgjødsling med 11,9 kg N,
lav dose lusemiddel ved ugrassprøyting og ingen andre tiltak.
Gjennomføringen av dyrkinga ved Norsk Landbruksrådgiving var meget god, og rådgivningen som
fulgte med har også vært verdifull for deltakere og andre som fulgte konkurransen på markdager i
sommer og på fagmøter før jul. Det ble gjennomført markdag på Øsaker 21. juni og på Brandval 5.
juli.
Havre-NM ble avsluttet med 5 fagmøter i desember med totalt over 150 deltakere på Kalnes
videregående skole, i Bøndernes Hus på Brandval, på Mære landbruksskole, Skatval Samfunnshus
og på Skjetlein videregående skole. Resultatene fra Havre-NM ble presentert av Olav Aspli og
Erling Mysen i Norsk Havreforening henholdsvis i Trøndelag og på Østlandet. På møtene ble
dyrkingssesongen og verdiprøvingen av kornsorter gjennomgått av Norsk Landbruksrådgiving. På
Brandval presenterte Trond Buraas sortsprøvingene i havre, og på Kalnes deltok også Rune
Sandsether for Havreforeningen. På møtene ble det servert mat og drikke med innslag av havre.
Totalt sett var arrangementet en suksess i tråd med planer og intensjoner.
I sammenheng med Havre-NM kan nevnes at Norsk Landbruksrådgiving ved Einar Strand i 2018
har gjennomført et Økologisk havremesterskap hjemme hos fire bønder rundt i landet. Sverre LangRee fra Stange i Hedmark vant konkurransen med en avling på 556 kg per dekar uten vanning.
Havreforeningen var ikke involvert i denne konkurransen.

3. 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
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mellom bygg og havre, som ble innført pga problemer med mykotoksiner, sett i forhold til bedre
kontroll med dette.
I jordbruksoppgjøret 2018 ble målprisen på alt fôrkorn samt oljevekster økt med 8 øre pr kg, mens
matkorn og erter til modning fikk en økning på 10 øre pr kg. I tillegg økte arealtilskuddet for korn
med 33 kr per dekar i sone 1-4, mens sone 5-7 ble uendra.
4. Internett, nyhetsbrev og Facebook
Hjemmesiden www.norskhavre.no er i 2018 oppdatert med nye havreprodukter og informasjon 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 966 som følger med på siden.
Antallet brukere som ser meldingen på Facebook kan variere fra 150 - 950 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 2018 sendt ut et eget nyhetsbrev basert på eget innhold. Det er
sendt ut 5 ganger til e-postadresser tilhørende havreforeningens kontakter og media. Listen teller
1091 adresser, hvorav 140 tilhører presse og media. Det er i tillegg sendt ut 7 nyhetsmeldinger til
deltakerne i konkurransen.
I samarbeid med Opplysningskontoret for brød og korn slo vi et slag for havrebakst i jula med
pressemeldingen «7 slag havre til jul».

5. 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 2018. 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.
6. Internasjonalt arbeid
Norsk Havreforening har ikke deltatt på utenlandske arrangementer i 2018. Neste internasjonale
havrekonferanse er i Perth i Australia høsten 2020.
Selskapets utvikling, resultat og fortsatte drift
Styret mener at man i 2018 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 31.12.2018.
Foreningens regnskap viser et overskudd for 2018 på kr 110 763,- og at egenkapitalen pr 31.12.18
var kr 177 167,-. 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.
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Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet har vært godt. Foreningen har hatt arbeidsgiveransvar for Erling Mysen, som har
vikariert for langtidssykemeldt daglig leder.

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 2019
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 31.12.2018
Norsk Havreforening
Note

Regnskap
2018

Regnskap
2017

361 000

309 200

Driftsinntekter
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt

7 500
___________________________________

Sum driftsinntekter

361 000

316 700

Driftskostnader
Lønnskostnad

61 500

Annen driftskostnad

188 815

302 604

___________________________________

Sum driftskostnader

250 315

302 604

___________________________________

Driftsresultat

110 685

14 096

___________________________________

Finansposter
Annen finansinntekt
Annen finanskostnad

106

132

28

56

___________________________________

Netto finansposter

78

76

___________________________________

Ordinært resultat før skattekostnad

110 763

14 172

___________________________________

Skattekostnad på ordinært resultat
___________________________________

Ordinært resultat

110 763

14 172

___________________________________

Ekstraordinære poster
___________________________________

Årsresultat

110 763

14 172

___________________________________

Overføringer og disponeringer
Overført annen egenkapital

110 763

14 172

___________________________________

Sum overføringer og disponeringer

110 763

14 172

___________________________________
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Balanse pr 31.12.2018
Norsk Havreforening
Note

Regnskap
2018

Regnskap
2017

Anleggsmidler
__________________________________

Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Kundefordringer
Andre fordringer

224 100
40 000

59 000
20 000

__________________________________

Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende

264 100
169 356

79 000
195 010

__________________________________

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

169 356

195 010

__________________________________

Sum omløpsmidler

433 456

274 010

__________________________________

Sum eiendeler

433 456

274 010

__________________________________
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Balanse pr 31.12.2018
Norsk Havreforening
Note
Egenkapital
Annen egenkapital

Regnskap
2018

Regnskap
2017

177 167

66 404

__________________________________

Sum opptjent egenkapital

177 167

66 404

__________________________________

Sum egenkapital

177 167

66 404

Gjeld
Leverandørgjeld
Annen kortsiktig gjeld

181 978
74 312

207 607

__________________________________

Sum kortsiktig gjeld

256 289

207 607

__________________________________

Sum gjeld

256 289

207 607

__________________________________

Sum egenkapital og gjeld

433 456

274 010

__________________________________

31.01.2019
Norsk Havreforening
__________________________________

__________________________________

__________________________________

Rune Sandsether

Torun Nordbø

Olav Magnus Aspli

Styreleder

Styremedlem

Styremedlem

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Trond Buraas

Karstein Brønnbo

Aasmund Bjørnstad

Styremedlem

Daglig leder

Styremedlem
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Noter 2018
Norsk Havreforening
Organisasjonsnr. 992 842 067
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 31.12.2018.

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. 2018.
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Note 1 – Serviceavgift og medlemsavgift
Serviceavgift
Felleskjøpet Agri AS
Norgesmøllene AS
Strand Unikorn AS
Fiskå Mølle Moss AS
Graminor AS
Norsk Felleskjøp SA
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
Lars Reitan
Strandbakken syd as v/Carsten Arnt-Jensen
Frode Neergård
Erik Aaberg

SUM

30000
30000
20000
20000
8000
8000
8000
8000
8000
5000
5000
6000
1000

157 000
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Medlemsavgift
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
2000
1000
1000
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350

18 500

Note 2 - Deltageravgift Norsk Havremesterskap
Trøndelag Fylkeskommune, Mære
Braskereidfoss Kornsilo SA
Fiskå Mølle Flisa
Fiskå Mølle Trøndelag
Norsenter Kongsvinger SA
Henrik Lund Raagaard
Steinkjer Kornsilo
Trøndersk Kornutvalg
Johan Olav Hegge
Grønn Gjødsel

15 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000

SUM

65 000

Felleskjøpet Agri AS

Note 3 – Sponsorer Norsk Havremesterskap
Felleskjøpet Agri AS
Norsk Landbruksrådgiving
Fiskå Mølle Moss AS
Strand Unikorn AS
Lantmannen Cerealia AS
Fylkesmannen i Trøndelag
Fylkesmannen i Hedemark
SUM
Tilbakeført avseting 2017
SUM

30
20
12
12
12
15
25
126
5
120

000
000
000
000
000
000
000
000
500
500

Note 4 – Overføringer Annen egenkapital
Annen egenkapital 01.01
Overføringer annen egenkapital
Annen egenkapital 31.12

2018
66 404
110 763
177 167
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2017
52 232
14 172
66 404

Note 5- Lønn og godtgjørelser
Det er utbetalt lønn til Erling Mysen med kr 53 100, samt bilgodtgjørelse mv med kr 1740,50
Det er avsatt lønn til styreformann med kr 8400, og avsatt bilgodtgjørelse med kr 1470
Daglig leder lønnes av Norske Felleskjøp SA. Det er utbetalt kr 64 269 til Norske Fellekjøp SA for å dekke
hans lønn.
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Sak 5 - Arbeidsplan og budsjett for Norsk Havreforening 2019
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 og foreningen har begrensede
ressurser. Norsk Havreforening setter derfor stor pris på den jobben som blir gjort av
- NIBIO, NOFIMA, NMBU m.fl innen planteforskning
- Graminor med utvikling av norske havresorter tilpasset veksttid og klima
- Norske såkornleverandører ved å framskaffe norsk såvare
- Norsk Landbruksrådgiving innen rådgiving i havredyrking
- Kraftfôrindustrien ved å verdiøke og bruke opp produksjonen av norsk fôrhavre
- Mathavreindustrien innen produktutvikling og markedsføring av norsk mathavre og de
dokumenterte helsepåstandene som er godkjent av Mattilsynet
- Opplysningskontoret for brød og korn med fokus på grove kornprodukter og norske kornslag
- Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag for norske kornbønder i
jordbruksforhandlingene og i saken om beredskapslagring for norsk såkorn
- Norske matjournalister og bloggere når de fremhever havre innen helse og ernæring
- Andre gode krefter for norsk havre
Styret ser som en viktig oppgave å anerkjenne og berømme all denne innsatsen som blir gjort gjennom
omtale i foreningens kanaler. Styret vil deretter ha fokus på at viktige oppgaver for norsk havre ikke blir
oversett. Følgende to oppgaver får hovedprioritet i 2019: Såkorn og havreforedling.
Tilgangen på såkorn av tidlige norske havresorter er avgjørende, og det er viktig at det blir lagt ut et
stort såkornareal i 2019 for å bygge opp nye reserver etter de dårlige avlingene i 2018. Tidlige
utenlandske sorter har lavere avlingspotensial enn norske tidligsorter, mens seine utenlandske sorter er
langt mer utsatt for fusarium enn de norske. Det er ønskelig med tilgang på 100% norsk såhavre +
reserve for å gi havredyrkingen et best mulig resultat og kvalitet på den ferdige avlinga. Norsk
Havreforening bør fremme dette synet overfor myndigheter og aktører i markedet.
Et viktig problem for norsk havre er nedgangen i bruk av havre som fôr på verdensbasis, og den
negative konsekvensen det har for finansiering av forskning og foredling. Havre er en viktig art i det
norske vekstskiftet og en viktig art for korndyrking i marginale områder. På lang sikt vil utvikling av
nye kornsorter være avgjørende for økonomien i norsk landbruk. Norsk Havreforening vil derfor sette
fokus på overgangen til genomisk seleksjon som et verktøy for norske havreforedlere. Dette kan gi mer
yterike seine sorter uten at man får med problemene med fusarium.
Et forskingsprosjekt pågår for å sikre en kobling mellom kartlagte gener og praktiske dyrkingsforsøk.
Dette krever ekstra ressurser. Norsk Havreforening vil derfor søke å bidra til økt finansiering av dette på
norsk side gjennom et felles løft i kornbransjen supplert med offentlig finansiering og evt. andre
sponsorer. Se også Havreforedling i genetikkens tidsalder: resistens mot Fusarium.
1. Møter og arrangementer
a. NHF arrangerer kombinert fagmøte/årsmøte samme kveld som Kornkonferansen arrangeres i Oslo i
regi av Norges Bondelag og Norske Felleskjøp. I 2019 er det torsdag 31. januar.
b. NHF vil ta et års pause i arrangeringen av havre-NM som har pågått i 6 år siden 2012 pga arbeidet
med finansiering av nye verktøy i havreforedlingen.
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.
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3. 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 i
februar 2019. Norsk Havreforening oppdaterer også sin side på Facebook. I tillegg skal NHF ha en aktiv
holdning til media og bruke leder og styret aktivt i forhold til å fremme foreningens posisjoner.

4. Relasjonsbygging i forhold til Felleskjøpet, Fiskå Mølle, Helse- og omsorgsdepartementet,
Innovasjon Norge, Kultur- og kirkedepartementet, Landbruks- og Matdepartementet, Lantmännen
Cerealia, Nibio, 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.
5. Norsk Havreforening trenger flere personlige medlemmer blant havredyrkere, og det må
gjennomføres tiltak for verving av medlemmer, f.eks. i samarbeid med bedriftsmedlemmene.
Havreforening vil også i 2019 leie inn sekretærtjenester fra Felleskjøpet, men redusere aktiviteten i
forhold til tidligere for å frigjøre midler til havreavlen.
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Budsjett for Norsk Havreforening 2019
2016
2017
2 018
2 019
Regnskap regnskap regnskap
budsjett
Kommentar
Antall lag i Havre-NM
20
9
14
0
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
3221 Deltageravgift havrekonkurranse
100 000
45 000
65 000
3222 Sponsorinntekter havrekonkurranse
151 000
86 500
120 500
100 000 Sponsorinntekt Havreavl
3600 Tilskudd, gaver
3700 Medlemsavgift
20 500
20 200
18 500
18 500
3710 Serviceavgift
195 000 165 000
157 000
157 000
Annen driftsinntekt
3900 Ekstraordinære inntekter
Sum driftsinntekter
466 500 316 700
361 000
275 500
Driftskostnader
5000 Lønn til ansatte
53 100
5091 Påløpt, ikke utbetalt lønn
8 400
6551 Datautstyr
7652
198
6710 Regnskapshonnorar
10 379
10 738
7 106
7 500
6720 Konsulenthonnorar
196 625 182 313
64 269
100 000 Redusert aktivitet
6721 Godtgjørelse vedr. havrekonkurranse
125 025
35 936
68 028
6740 EDB - konsulenter
6790 Annen fremmed tjeneste
6800 Kontorrekvisita
6860 Møte, kurs, oppdatering o l
920
940
1 000
6907 Datakommunikasjon
1 363
136
1 000
7120 Hotellkostnader etter regning
7140 Reisekostnader etter regning
6 117
9 928
3 211
7301 Premie havrekonkurranse
35 000
25 000
25 000
7310 Markedsføring, annonser, trykksaker, porto 25 930
21 591
5 115
20 000
7350 Bevertning
25 701
15 071
14 576
10 000 Årsmøte
7420 Gaver (havrepris)
200 000 Til havreavl i Graminor
7400 Kontingenter
7700 Bank- og kortgebyr
110
1
7790 Andre driftskostnader
1 093
614
570
7830 Tap på fordringer
350
Sum Driftskostnader
435 236 302 555
250 315
339 500
DRIFTSRESULTAT
31 264
14 145
110 685
-64 000
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Renteinntekter
Renteutgifter og gebyrer
Netto finansposter
Ordinært resultat

218

132

218
31 482

Akkumulert egenkapital

52 233

132
14 277

106
28
78
110 763

-64 000

66 510

110 763

46 763
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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
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 1. februar 2018 og
foreningens vedtekter. Alle kandidater er forespurt.

1. Valg av styreleder for ett år;
PÅ VALG; Rune Sandsether (kornprodusent)

Valgkomiteens forslag: Gjenvalg

2. Valg av 2 styremedlemmer for 2 år;
Ikke på valg; Olav Aspli (FK Agri)
Ikke på valg; Trond Buraas (Graminor)
PÅ VALG;
Åsmund Bjørnstad (NMBU)
PÅ VALG;
Torunn Nordbø (OBK)

Valgkomiteens forslag: Gjenvalg
Har frasagt seg gjenvalg

NY: Valgkomiteens forslag; Birgitte Henriksen (Kimen Såvarelaboratorium AS)
3. Valg av 3 varamedlemmer for ett år - i rekkefølge;
PÅ VALG;
1. Tore Swensen (Strand Unikorn)
PÅ VALG;
PÅ VALG;

2. Kjetil Aandstad (Fiskå Mølle)
3. Birgitte Henriksen (Kimen)

Valgkomiteens forslag: Gjenvalg
Valgkomiteens forslag: Gjenvalg
Har gått inn som styremedlem

NY: Valgkomiteens forslag; Einar Strand (NLR)
4. Valg av revisor. Velges for 3 år.
Ikke på valg; Endre Stakkerud (FK Agri) (ble gjenvalgt 2018)
PÅ VALG;
Bjørn Gimming (Norges Bondelag)
Valgkomiteens forslag: Gjenvalg

5. Valg av valgkomiteen. Ny leder samt nytt medlem for 3 år;
På VALG;
Ann Katrin Holtekjølen (Nofima), Leder VK forslag; Anne Kjersti Uhlen (NMBU)
Ikke på valg; Jan Ferstad (NLR)
2 år igjen
NY: Valgkomiteens forslag; Torunn Nordbø (OBK)

18.01.2019

Ann Katrin Holtekjølen

Anne Kjersti Uhlen
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Jan Ferstad

Deltagerliste ifølge påmelding

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Olav Aspli, Felleskjøpet Agri
Karstein Brøndbo, Norsk Havreforening
Trond Buraas, Graminor
Jon Arne Diseth, Graminor
Erling Mysen, Norsk Havreforening
Torunn Nordbø, Opplysningskontor for brød og korn
Rune Sandsether, Norsk Havreforening
Lars Fredrik Stuve, Norske Felleskjøp
Tore Swensen, Strand Unikorn
Jan Ferstad, Norsk Landbruksrådgiving
Audhild Slapgård, Nord-Trøndelag Bondelag/ Trøndersk Kornutvalg
Einar Strand, Nibio
Jostein Fjeld, Strand Unikorn
Bjørn Stabbetorp, Felleskjøpet Agri SA
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