Årsberetning for 2019
GULL har siden årsmøtet i mars 2019 hatt ett åpent temamøte. Årsmøtet 2019 var også et
åpent møte. Omtale av temamøtet i januar 2019 ble tatt med i årsberetningen for 2018. Et
temamøte (frokostmøte) var planlagt 7. januar 2020, men ble avlyst pga. få påmeldte. Det
har vært mange drøftingssaker i styremøtene. Som tidligere år er de åpne møtene referert
på nettsida www.vilskape.no
Årsmøtet 26. mars
Årsmøtet ble avholdt hos Gjøvikregionen Utvikling i Stasjonsbygningen, Gjøvik. Det var 11 til
stede:
Møtet begynte med orientering om Bioøkonomistrategi for Innlandet og Grønn framtidmidler v/ Simen Kristiansen, Oppland fylkeskommune. Innlandet har ambisjon om å ta en
nasjonal posisjon som bioøkonomiregion og bidra til det grønne skiftet i den nasjonale
økonomien. I satsingen "Grønn framtid - midler til bærekraftig næringsutvikling" har
Oppland fylkeskommune satt av 45 millioner kroner til gode prosjekter.
Morten gikk gjennom årsberetningen for 2018. Denne ble godkjent. Regnskapet viser null i
inntekter og et negativt driftsresultat på kr 16.938. Med renter blir årsresultatet -16.888,46
kr. Regnskapet ble godkjent.
Tåle Willerud og Ole Dullerud var på valg. Disse kandidatene ble foreslått: Mathea Storihle
og Ole Christian Hveem. Kandidatene presenterte seg. Mathea Storihle ble valgt for to år,
Ole Christian Hveem ble valgt for ett år.
Aktivitetsplan for 2019 ble drøftet.
Styret
Styret konstituerte seg i styremøtet 23. april og styret i GULL har bestått av:
• Morten Kleven, styreleder
• Stine Røen, kasserer
• Sven Sandvik
• Mathea Storihle
• Ole Christian Hveem
Torgeir Onsrud, Fylkesmannens regionstilling i Gjøvikregionen, har fortsatt som sekretær.
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Temamøte 16. oktober: «Biogass – en ressurs i landbruket»
Møtet ble holdt på Presteseter gård og begynte med omvisning i Lena-Valle videregående
skoles biogassanlegg. Ca 20 deltakere.
Forskningsresultater etter forsøk med innblanding av løk til kumøkk utført av Nibio (Norsk
institutt for bioøkonomi) på Ås ble presentert ved forsker Roar Linjordet. Ett av resultatene
er at gassproduksjonen øker mye når 25 % av tørrstoffet er løkrester, sammenlignet med
bare kumøkk. Bakgrunnen for dette forskningsprosjektet er Oppland fylkeskommune og
skolens ambisjon og plan om å kunne ta imot grønnsaksavfall fra gardbrukere i regionen,
eventuelt andre biologiske substrater fra regionen.
Annbjørg Kristoffersen fra Nibio Apelsvoll presenterte forskningsresultater fra
biogassanlegget på Presteseter. Dette gjaldt næringsverdier og dyrkningsresultater av
blandingen av råmøkk fra gris og ku før de går inn i biogassanlegget sammenlignet med
innholdet i bioresten etter å ha avgitt gass i anlegget. Resultatet av analysene og
dyrkingsforsøkene viser at gjødelseffekten fra biorest og råmøkk har tilnærmet lik effekt.
Begge forskningsprosjektene som er utført er gjennomført med bakgrunn i at Lena-Valle
videregående skole er en “Grønn pilotskole”, og skolen har fått støtte fra Oppland
fylkeskommune til å kunne gjennomføre dette.
Til slutt orienterte Ole Festad Lund fra Østre Toten eiendomsselskap om en mulighetsstudie
om biogass. Arbeidet gjøres for Østre Toten kommune og i samarbeid med Vestre Toten
kommune og regionen for øvrig. Arbeidet gjøres ved å vurdere råvaretilgang,
investeringsbehov, lokalisering, økonomiske rammer for dette, om det skal satses på ett
stort anlegg eller flere mindre anlegg, m.m. Ole Anton Hoel fra Østre Toten biogass A/S
fortalte om at det er etablert et selskap som har som ambisjon om å etablere ett eller flere
anlegg. Utredningen som gjøres av mulighetsstudiet vil være et viktig grunnlag for prosessen
om det faktisk blir bygget anlegg eller ikke.
Frokostmøte 7. januar 2020: “Muligheter for landbruket” ble avlyst pga få påmeldte.
Temaet tas opp igjen på årsmøtet 2020.
Interne møter:
Det er avholdt sju styremøter (6. februar, 14. mars, 23. april, 4. juni, 10. september, 29.
oktober og 10. desember).
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