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Fagmøte om havre og årsmøte i Norsk Havreforening 2021
Til medlemmer i Norsk Havreforening og andre interesserte
Velkommen til Norsk Havreforenings 13. årsmøte
Sted: Nettmøte på Teams
Tid: torsdag 21. januar 2021 kl 14 - 16 (etter Kornkonferansen 2021 som slutter kl 12)
Møtet er åpent for alle, men bare medlemmer har stemmerett under årsmøtesakene
Program:
•
•
•
•
•
•

Velkommen ved styreleder og havredyrker Rune Sandsether
Kulturelt innslag ved professor, forfatter og styremedlem Åsmund Bjørnstad
Havre-NM 2020 - Felles erfaringer i to år – hva inneholder erfaringsdatabasen og hvordan kan den
enkelte havredyrker og rådgiver bruke databasen ved Karstein Brøndbo, Norsk Havreforening
Trekking av premier i forbindelse med Havre-NM
Kan sortering av havre hos bonden bedre tilgangen på norsk mathavre? Praktiske eksempler og debatt
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

Gylden havre på Jæren – Foto: Grete Kristin Øgård, Orre – 3. premie i «Årets havrebilde 2020».
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Norsk Havreforening - Årsmelding 2020

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 er i 2020 leid sekretær/daglig leder fra Felleskjøpet Agri.
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 tolvte ordinære årsmøte i Landbrukets Hus i Oslo. 16 personer deltok.
I det faglige programmet deltok Jostein Fjeld, plantekultursjef i Strand Unikorn, Finn Bjørnå, fagsjef
såvare i Felleskjøpet Agri og Karstein Brøndbo, sekretær for Norsk Havreforening.
Det har i 2020 vært avholdt 4 styremøter og behandlet 20 saker. Styremøtet 2. mars ble holdt hos
Norske Felleskjøp, og de øvrige på nett. Et avtalt møte hos Lantmännen Cerealia i Moss ble avlyst pga
koronaen. Styret og sekretær har utover dette hatt jevnlig kontakt pr e-post.
Havreforeningen har i 2020 arbeidet med disse sakene:
1. Havrens stilling og status
På grunn av den tidlige høsten i tørkesommeren 2018, valgte mange kornbønder å øke arealet med
høsthvete på bekostning av havre i 2019. I 2020 tok havredyrkinga seg opp igjen, og det har blitt sådd
664 000 daa ifølge novemberprognosen fra Norske Felleskjøp. Dette er nært gjennomsnittet for
havredyrkinga de siste fem årene, som er 661 000 dekar. Foreløpige tall fra Landbruksdirektoratet tyder på
at kornarealet har øket i 2020.
I følge novemberprognosen fra Norske Felleskjøp var havreavlingen i 2020 totalt 294 000 tonn mot 220
000 tonn i 2019. Avlingen er 18 prosent bedre enn de siste 5 årene, som er preget av tørkeåret 2018 og
høsthvetedyrkingen i 2019.
Avling pr dekar er beregnet til 460 kg/daa i 2020. Det er 22% over gjennomsnittet de siste 10 årene.
Norsk havre brukes vesentlig til fôr, og den hygieniske og næringsmessige kvaliteten er vesentlig god.
77% av fôrindustriens analyserte havreprøver 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.
Høsten 2020 var vanskelig i Trøndelag, med sein høsting, groing i åkeren og ujevn modning på grunn av
flere generasjoner. Dette viste seg også i DON-analysene med knapt 50% av prøvene under
deteksjonsgrensa mens 20% av havren i Trøndelag fikk trekk pga DON.
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.
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Forbruket av mathavre har i de to siste årene ligget oppunder 7 kg pr person, og Norske Felleskjøp har i
sin prognose for 2020/21 basert på forbruket pr september 2020 regnet med at forbruket av mathavre
blir 41 000 tonn eller ca 7,5 kg pr person.
Grynhavre for foredling i Norge utgjør en relativt liten del av samlet tilgang av norskprodusert havre, og
havre til mat blir i utgangspunktet pålagt maksimal WTO-toll ved import. Tilgangen av økologisk
grynhavre er normalt ikke tilstrekkelig til å dekke forbruket, og Landbruks- og matdepartementet har
gitt dispensasjon for import av 3 000 tonn økologisk mathavre innenfor importkvoten for matkorn i
sesongen 2020/2021. I 2020 har været vært gunstig, og Norske Felleskjøp regner med at det vil være
unødvendig med import av konvensjonell grynhavre.
Hel hestehavre er en egen kvalitet med kvalitetstillegg som mathavre. Markedet er begrenset til ca 1200
– 1500 tonn, og det er i tillegg til krav om floghavrefritt også strenge krav i forhold til utseende og
mykotoksiner.
Såkornsituasjonen
I 2019 ble 26 prosent av såkornet av havre importert etter svært dårlige avlinger i 2018. I 2019 ble mye
såkorn ødelagt av fritflue. Det ble levert bransjesøknad om dispensasjon fra ordinært kravet til minst
85% spireprosent, og også importert utenlandsk såkorn av havre i 2020. Såvareforretningene
Felleskjøpet Agri og Strand Unikorn har i 2020 derfor økt såkornarealene for havre vesentlig. Norsk
Havreforening var også aktivt ute på møter og i fagpressen med oppfordringer til såkorndyrking på
havre. Etter en god sesong, bortsett fra i Trøndelag, melder såvareforretningene om et overskudd av
havresåkorn på ca 2 400 tonn, som kan gå inn i et beredskapslager.
I SafeOats-prosjektet, som ble avsluttet i 2020, er det påvist at enkelte sorter er mer utsatt for fusariumsopp og soppgifter enn andre sorter. Vinger er sterk mot både Fusarium graminearum, som produserer
DON, og Fusarium langsethiae, som produserer HT2 og T2. Belinda og Odal er to populære sorter som
er særlig utsatt for henholdsvis DON og HT2/T2. På bakgrunn av disse resultatene kan det være
ønskelig å redusere bruken av Belinda og Odal. Men det vil trolig ikke være nok såkorn av andre sorter
til en total utfasing i 2021.

2. Virtuelle markvandringer
På grunn av Korona-restriksjoner har ikke Norsk Havreforening gjennomført markvandringer i 2020,
men i stedet laget videoinnslag fra norske havreåkre, og distribuert disse via nyhetsbrev og Facebook.
Det ble laget video hos Rune Sandsether på Sætre i Hurum 13. mai og 8. juni, hos Bjørn Eivind
Engebretsen på Årnes 16. juni, hos Tor Jørgen Heggum i Grong 14. juli og hos Graminor med Trond
Buraas 30. juli. Videoene er publisert på Facebook, som melder om fra 350 – 3300 visninger av disse
videoene. Mest populær var den korteste videoen med Trond Buraas og den nye, gode sorten Ridabu,
som i 2021 fortsatt vil være under oppformering.
3. Havre-NM 2020 Felles erfaringer
Norsk Havreforening har arrangert Havre-NM hvert år i perioden 2012-2018 som dyrkingskonkurranser
på Brandval, Blæstad, Hvam, Værnes og Øsaker. I 2019 ble de fysiske konkurransene byttet ut med en
innsamling av felles erfaringer i en erfaringsbank. 587 havredyrkere svarte på undersøkelsen i 2019, og
342 av disse oppga avlingstall. Resultatene fra spørreundersøkelsen ble presentert kort på
Kornkonferansen 2020 og fyldigere på havreforeningens årsmøte. Resultatene ble også presentert i
landbrukspressen, og havreforeningen offentliggjorde hele datamaterialet i et regneark på
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norskhavvre.no, hvor den enkelte havredyrker og rådgiver kan hente erfaringer fra sin kommune, fylke
eller annen geografisk avgrensing.
Enkelte observasjoner fra undersøkelsen ble også nevnt under SafeOats-seminaret som ble arrangert av
Nibio i november 2020, og mange av resultatene i undersøkelsen kan også være et godt utgangspunkt
for diskusjoner:
• 4-5 kg redusert avling for hver dag utsatt såing
• 17 kg økt avling pr kg tilført nitrogen pr daa mellom 10 og 15 kg/daa
• 74 kg/daa økt avling ved bruk av stråforkortingsmidler
• 60 kg/daa i avlingsreduksjon ved dyrking av havre etter havre
• 50 – 100 kg/daa i avlingsreduksjon ved middels til store ugrasproblemer
• 16 kg/daa i avlingsøkning ved delt gjødsling
• 24 kg/daa i avlingsøkning ved soppsprøyting
• 10 kg/daa i avlingstap ved elgbeiting
Svakheten med i materialet, med få og usikre data, kan motvirkes ved å samle inn data fra flere år, og
det ble bestemt å gjenta erfaringsinnhentingen i 2020.
Målet med erfaringsbanken er de samme som for tidligere Havre-NM
• 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
Innsamlingen av erfaringer fra havredyrkingen i 2020 er gjort med et spørreskjema utsendt pr e-post 12.
november til i alt 6751 kornbønder som har levert havre i minst ett av de siste fem årene. Pr 6. januar
har 354 svart. Av disse hadde 89% dyrket havre i 2020 og 68% hadde besvart alle deler av det anonyme
spørreskjemaet med 40 spørsmål om sted, sortsvalg, gjødsling, plantevern, avling og veksttid fra såing
til høsting. Det purres 11. januar, og fristen er 21. januar.
Resultater fra undersøkelsen vil presentert på havreforeningens årsmøte, i landbrukspressen og ved
offentliggjøring av et nytt regneark hvor den enkelte havredyrker og rådgiver kan hente erfaringer fra
sin kommune, fylke eller annen geografisk avgrensing.
Havre-NM 2020 Fellesstart er sponset med følgende premier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 storsekk med gjødsel fra Yara
1 sekk Ridabu såkorn, den nyeste havresorten fra Graminor
2 stk såkornanalyser for havre med prøvebeising fra Kimen såvarelaboratoriet AS
1 stk analyse av 12 jordprøver for «Pakke 1» inkl. adm-avgift fra Eurofins Agro Testing AS
1 stk stort håndlaget glassfat produsert ved Hadeland Glassverk fra Strand Unikorn
2 stk gavekort i FK-butikken på kr 500,- fra Felleskjøpet Agri SA
1 pakke arbeidstøy fra Fiskå Mølle
1 kasse med 25 ulike produkter med havre i fra Norgesmøllene
1 kasse med assortert utvalg av produkter med havre fra AXA-HAVRE
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4. 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 de forenklede jordbruksforhandlingene for 2020, som ble avsluttet 30. april, ble målprisen på havre økt
med 13 øre. Samtidig ble målprisen på mathvete, matrug, bygg og oljefrø økt med henholdsvis 17, 14,
10 og 17 øre. Havreforeningen ønsket at havreprisen skulle økes i forhold til bygg.

5. Internett, nyhetsbrev, Facebook
Hjemmesiden www.norskhavre.no er i 2020 oppdatert med noe nytt innhold.
Av dette kan nye bilder av havre i en fotokonkurranse om det beste havrebildet trekkes fram.
Av over 30 innsende bilder fra 10 deltakere ble bildet «Moro i åkeren» av Anbjørg Engen fra Ler kåret
til årets havrebilde.
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2. pris gikk til Mats Gullikstad for Øyenstikker raster på havre

Nyheter om havre publiseres på facebooksidene til Norsk Havreforening og Forum for korndyrking med
link til norskhavre.no. Det oppfordres til at nye forskningsresultater, nye bøker og annet aktuelt blir
meldt inn.
Facebooksiden har 1 216 følgere. Meldinger som blir delt og kommentert får automatisk større
spredning, og man vil derfor anbefale medlemmene om å bidra aktivt til faglige diskusjoner på denne
siden og på Forum for korndyrkere. NHF har ikke vært aktiv på andre sosiale medier.
Norsk Havreforening har også i 2020 sendt ut et eget nyhetsbrev basert på eget innhold i tillegg til
markedsføring av SafeOats/Trygg havre-seminaret, som ble arrangert av Nibio 18.november. Se også
https://havre.vitenparken.no/ for opptak og plansjer. Nyhetsbrevet er sendt ut 11 ganger til epostadresser tilhørende havreforeningens kontakter og media. Listen teller 1434 adresser, hvorav 140
tilhører presse og media. Nyhetsbrever er også brukt i forbindelse med utsending av spørreskjema for
Havre-NM 2020.

6. 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 2020, men 3 av mottakerne av invitasjonen til Havre-NM
2020 Felles erfaringer har meldt seg inn som medlemmer. Deltakelse i erfaringsinnsamlingen har vært
gratis, og flere av medlemsbedriftene har bidratt med premier for å oppmuntre til deltagelse.
7. Internasjonalt arbeid
Norsk Havreforening har ikke deltatt på utenlandske arrangementer i 2020. Den neste internasjonale
havrekonferanse er i Perth i Australia er utsatt til høsten 2021.
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Selskapets utvikling, resultat og fortsatte drift
Styret mener at man i 2020 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 31.12.2020.
Foreningens regnskap viser et driftsresultat for 2020 på kr 2 791 og en egenkapital pr 31.12.20 på kr 123
440. 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
Havreforeningen har ingen ansatte.

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

Oslo 13. januar 2021
i styret for Norsk Havreforening

Rune Sandsether
Styrets leder

Åsmund Bjørnstad
styremedlem

Bjørn Eivind Engebretsen Birgitte Henriksen
styremedlem
styremedlem
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Stefan Sahlström
styremedlem

Resultatregnskap pr 31.12.2020
Norsk Havreforening

Note

Regnskap
2020

Regnskap
2019

205 200

175 850

Driftsinntekter
Salgsinntekt

1

___________________________________

Sum driftsinntekter

205 200

175 850

Driftskostnader
Lønnskostnad
Annen driftskostnad

16 520
2

202 444

215 982

___________________________________

Sum driftskostnader

202 444

232 502

___________________________________

Driftsresultat

2 756

-56 652

___________________________________

Finansposter
Annen renteinntekt

54

205

Annen rentekostnad

19

71

___________________________________

Netto finansposter

35

134

___________________________________

Ordinært resultat før skattekostnad

2 791

-56 518

___________________________________

Skattekostnad på ordinært resultat
___________________________________

Ordinært resultat

2 791

-56 518

___________________________________

Ekstraordinære poster
___________________________________

Årsresultat

2 791

-56 518

___________________________________

Overføringer og disponeringer
Overført annen egenkapital

3

2 791

-56 518

___________________________________

Sum overføringer og disponeringer

2 791

-56 518

___________________________________
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Balanse pr 31.12.2020
Norsk Havreforening
Norsk Havreforening
Note

Omløpsmidler
Kundefordringer

Regnskap
2020

Regnskap
2019

2 100

32 050

__________________________________

Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende

2 100
122 687

32 050
219 062

__________________________________

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

122 687

219 062

__________________________________

Sum omløpsmidler

124 787

251 112

__________________________________

Sum eiendeler

124 787

251 112

__________________________________
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Balanse pr 31.12.
Norsk Havreforening
Norsk Havreforening
Note
Egenkapital
Annen egenkapital

3

Regnskap
2020

Regnskap
2019

123 440

120 649

__________________________________

Sum opptjent egenkapital

123 440

120 649

__________________________________

Sum egenkapital
Gjeld
Leverandørgjeld
Annen kortsiktig gjeld

123 440

120 649

1 347

129 775
688

__________________________________

Sum kortsiktig gjeld

1 347

130 463

__________________________________

Sum gjeld

1 347

130 463

__________________________________

Sum egenkapital og gjeld

124 787

251 112

__________________________________

14.01.2021
Norsk Havreforening
__________________________________

__________________________________

__________________________________

Rune Sandsether

Aasmund Bjørnstad

Bjørn Eivind Engebretsen

Styreleder

Styremedlem

Styremedlem

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Birgitte Henriksen

Karstein Brøndbo

Stefan Sahlström

Styremedlem

Daglig leder/sekretær
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Styremedlem

Noter 2020
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 31.12.2020.

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. 2020.
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Note 1 – Serviceavgift og medlemsavgift
Serviceavgift
Felleskjøpet Agri SA
Norgesmøllene AS
Lantmannen Cerealia AS
Strand Unikorn AS
Fiskå Mølle Moss AS
Graminor AS
Norsk Felleskjøp SA
Stangeland Mølle AS
Braskereidfoss Kornsilo SA
Kimen Såvarelaboratoriet AS
Volda Elektriske Mylne AS
Nofima Mat
Nibio
Trøndersk Kornutvalg
Norges Miljø- og Biovitenskap v/ Åsmund
Bjørnstad
Marius Hundstuen Bøhle
Håkon Tørrestad
Bjørn Gimming
Jan Ferstad
Anne Kjersti Uhlen
Rune Sandsether
Lars Reitan
Strandbakken syd as v/Carsten Arnt-Jensen
Frode Neergård
Sjur Sandgrind
Erik Aaberg

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

Medlemsavgift
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
2000
1000
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350

SUM

186 000

19 200

Note -2 Lønn og godtgjørelser
Daglig leder lønnes av Felleskjøpet. Det er utbetalt kr 125 000 til Felleskjøpet for å dekke hans lønn.

Note 3 – Overføringer Annen egenkapital
Resultatdisponering
Overskuddet i Norsk Havreforening på kr 2 791,11 foreslås disponert som følger:
Overført til annen egenkapital

kr 2 791,11

Sum

kr 2 791,11
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Sak 5 - Arbeidsplan for Norsk Havreforening 2021
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 2021:
- Erfaringsutveksling mellom havredyrkere
o Økt fokus på nematoder og hønsehirse i havredyrkinga
- Produktutvikling på norsk havre fra åker til forbruker
o Finne nok mathavre i markedet til å dekke forbruket uten import
o Øke verdien på havren hos bonden gjennom sortering
o Fokus på muligheter for merbetaling for god vare, helst i hele landet
o Passe på at FoU på havre blir et tema under Matkorninitiativet
o Etterlyse norsk havremelk, norsk pulled havre, norske havrefraksjoner og andre nye
produkter av norsk havre
Kommentar: Tilgangen på såkorn av havre er forbedret i 2020 og trenger ikke å ha prioritert fokus. Men
NHF bør fortsatt følge opp spørsmålet.
NHF vil evaluere endringen av Havre-NM til en erfaringsbank for norske havredyrkere og vurdere en
videreutvikling av erfaringsbanken i 2021.
1. Møter og arrangementer
a. NHF arrangerer kombinert fagmøte/årsmøte samme dag som Kornkonferansen arrangeres i Oslo i regi av
Norges Bondelag og Norske Felleskjøp. I 2021 er det tirsdag 21. januar.
b. NHF vil søke å arrangere markvandringer og andre muligheter for å møtes til faglige diskusjoner, enten
det blir digitalt eller fysisk
c. NHF ønsker at Norsk Landbruksrådgiving og andre bruker erfaringsbanken i sine møter.
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, bedring av økonomien for
primærprodusenter og arbeide for et nasjonalt såkornlager.
3. Havreweb og mediearbeid
www.norskhavre.no oppdateres med aktuelle møter, nye produkter, nyheter i media og nyheter fra forskning.
Norsk Havreforening oppdaterer også sin side på Facebook. I tillegg skal NHF ha en aktiv holdning til media
og bruke leder og styret aktivt for å fremme foreningens posisjoner. NHF vil gjenta fotokonkurransen «Årets
havrebilde» også i 2021.
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4. Relasjonsbygging i forhold til Felleskjøpet, Strand Unikorn, Fiskå Mølle, Norgesmøllene, Lantmannen
Cerealia, Stangeland Mølle, Braskereidfoss Kornsilo SA, Kimen Såvarelaboratoriet, Volda Elektriske Mylne
AS, Nibio, Nofima Mat, Graminor, Helse- og omsorgsdepartementet, Innovasjon Norge, Kultur- og
kirkedepartementet, Landbruks- og Matdepartementet, Norges Bondelag, Norges Bygdekvinnelag, Norsk
Landbruksrådgivning, NMBU, UIO, Opplysningskontoret for brød og korn/Matmerk, 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. Erfaringssamlingen i 2020
skaffet tre nye medlemmer, så dette er også et rekrutteringstiltak. Det bør også skaffes et bedriftsmedlem
som kan erstatte Norske Felleskjøp som gikk inn i Felleskjøpet Agri 1.1.21.
Havreforening vil også i 2020 leie inn sekretærtjenester fra Felleskjøpet Agri SA.
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Budsjett for Norsk Havreforening 2021
2018
2019
2020
2021
Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett kommentar
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
3221 Deltakeravgift havrekonkurranse
3222 Sponsorinntekter havrekonkurranse
3600 Tilskudd Gaver
3700 Medlemsavgift
3710 Serviceavgift
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
5000 Lønn til ansatte
5091 Påløpt ikke utbetalt lønn
6551 Datautstyr
6700 Regnskapshonorar
6720 Konsulenthonorar
6721 Godtgjørelse vedr. havrekonkurransen
6790 Andre fremmede tjenester
6800 Kontorrekvisita
6860 Møter. Kurs, oppdatering ol
7140 Reisekostnader etter regning
7301 Premier havrekonkurransen
7310 Markedsføring annonser, trykksaker mv
7350 Bevertning

65000
120500
18500
157000
361000

18850
157000
175850

53100
8400

16520

7106
64269
68028

940
3211
25000
5115
14576

688
4775
125000

19200 20500
186000 186000
205200 206500

4534
5000
125000 125000

17800

12843

18000

1960
3655
10000
32530
14434

12617
4971
12298
23882
779

5000
4000

5000

25000
10000

Årets beste
5000
5000 havrebilde
200
320
202444 197000

7420 Gaver (havrepris)
7770 Bank og kortgebyrer
7790 Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

570
250315

140
232502

DRIFTSRESULTAT

110685

-56652

2756

9500

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOTNADER
Renteinntekter
Renteutgifter
Netto finansposter
Ordinært resultat

106
28
78
110763

205
71
134
-56518

54
19
35
2791

0
9500

Akkumulert egenkapital

110763

54246

57037

66537
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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

ÅRSMØTE I NORSK HAVREFORENING 21. JANUAR 2021
INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN
Valgkomiteen avgir sin innstilling i henhold til protokoll fra årsmøtet 21. januar 2020 og
foreningens vedtekter. Alle kandidater er forespurt.
1. Valg av styreleder for ett år:
PÅ VALG:
Rune Sandsether (kornprodusent)
NY:
Åsmund Bjørnstad (NMBU)

Har frasagt seg gjenvalg
Valgkomiteens forslag: Velges for 1 år

2. Valg av 2 styremedlemmer for 2 år:
Ikke på valg:
Ikke på valg:
PÅ VALG:
PÅ VALG:

Stefan Sahlstrøm (Nofima)
Bjørn Eivind Engebretsen (Felleskjøpet Agri)
Åsmund Bjørnstad
Birgitte Henriksen (Nibio)

NYE:

Bent Solbakken (Norgesmøllene)
Jorun Henriksen (Bygdekvinnelaget)

Valgkomiteens forslag: Velges for 2 år
Valgkomiteens forslag: Velges for 2 år

3. Valg av 3 varamedlemmer for ett år - i rekkefølge:
NY:
1. Birgitte Henriksen (Nibio)
PÅ VALG:
2. Tore Swensen (Strand Unikorn)
PÅ VALG:
3. Kjetil Aandstad (Fiskå Mølle)
PÅ VALG:
Einar Strand

Valgkomiteens forslag: Velges for 1 år
Valgkomiteens forslag: Gjenvalg
Valgkomiteens forslag: Gjenvalg
Har frasagt seg gjenvalg

4. Valg av revisor. Velges for 3 år.
Ikke på valg: Bjørn Gimming (Norges Bondelag)
PÅ VALG:
Endre Stakkerud (Felleskjøpet Agri)

(ble gjenvalgt 2019)
Valgkomiteens forslag: Gjenvalg

5. Valg av valgkomiteen. Ny leder samt nytt medlem for 3 år:
Ikke på valg:
Ikke på valg:
PÅ VALG:
NY:

Jan Ferstad
Torunn Nordbø (leder)
Anne Kjersti Uhlen
Rune Sandsether

to år igjen
ett år igjen
Har frasagt seg gjenvalg
Valgkomiteens forslag: Velges for 3 år

Valgkomiteens forslag: Jan Ferstad overtar som leder i valgkomiteen
19. januar 2021

Torunn Nordbø

Anne Kjersti Uhlen
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Jan Ferstad

Deltagerliste ifølge påmelding/Teams
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Marit Almvik, Nibio
Olav Aspli, pensjonist
Øyvind Austad
Celine Gulliksen Berger
Jarle Tommy Bjerkholt
Roar Bjørkeli, Norgesmøllene
Åsmund Bjørnstad, NMBU - Styremedlem
Karstein Brøndbo, Norsk Havreforening/Felleskjøpet Agri - Sekretær
Bjørn Eivind Engebretsen, Felleskjøpet Agri SA - Styremedlem
Jan Ferstad, Norsk Landbruksrådgiving
Sverre Grimstad
Even Gulbrandsen
Geir Gulbrandsen, Lantmannen Cerealia
Olav Hagerup
Eva Pauline Hedegart, Felleskjøpet Agri
Johan Olav Hegge
Birgitte Henriksen, Nibio - Styremedlem
Ingerd Skow Hofgaard, Nibio
Constantin Jansen, Graminor
Anders Klaseie
Kristina Koppel, Lantmännen Cerealia Norge
Annbjørg Øverli Kristoffersen, Nibio
Gunnar Martinsen
Eivind Meen, Kimen plantelaboratorium
Petter Napstad
Torunn Nordbø, Matprat/Opplysningskontoret for brød og korn – Leder av valgkomiteen
Thore Retvedt, Strand Unikorn
Arne Roang, Lantmannen Cerealia
Henrik Rønsen
Stefan Sahlström, Nofima
Rune Sandsether, Norsk Havreforening - Styreleder
Leiv Schulstad
Glenn Snellingen, Fiskå Mølle Moss
Bent Solbakken, Norgesmøllene
Einar Strand, Nibio
Tore Swensen, Strand Unikorn
Espen Sørensen, Graminor
Arnt Holm Toverud
Ole Vasaasen, Fiskå Mølle Flisa
Heidi Udnes Aamot, Nibio
Kjetil Aandstad, Fiskå Mølle Flisa
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