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Årsberetning for 2021 

2021 ble som 2020 nok et annerledes år på grunn av Covid-19. GULL sitt årsmøte 9.mars 

2021 var et digitalt arrangement, med temamøte om klimautfordringer og klimaløsninger for 

norsk landbruk. Det har vært flere styremøter, samt egne planleggingsmøter i undergrupper 

av styret. hadde etter årsmøtet i mars 2021 et åpent temamøte på Granum gård. 

Årsmøtet 9. mars 2021 

Årsmøtet ble avholdt digitalt på Teams med nærmere 20 deltakere.  Det faglige programmet 

var det Svein Guldal fra Norges Bondelag som sto for, der hovedtema var «Klimautfordringer 

og klimaløsninger for norsk landbruk». Guldal hadde et omfattende og detaljert foredrag, 

men med hovedvekt på klimautfordringer som står foran oss i primærjordbruket, regnerativt 

jordbruk, regjeringens klimaplan, kosthold og kjøttproduksjon. Det ble tid til spørsmål og 

kommentarer underveis. 

Morten redegjorde kort om hva GULL er og har foretatt seg de senere åra før han leste 

årsberetningen. Årsberetningen ble godkjent. Regnskapet viste inntekter på 9 kr og et 

negativt driftsresultat på kr 3130 kr. Målsettingen er at arrangementene skal være 

sjølfinansierende, dette ble ikke oppnådd. Egenkapitalen er på 37.205 kr. Regnskapet ble 

godkjent. 

Morten, Stine og Hans Christian var ikke på valg. Mathea var på valg, og det samme var Ole 

Chr. Både Mathea og Ole Chr. Ble gjenvalg, begge for 2 år. 

 

Styret 

Styret konstituerte seg på første styremøtet etter årsmøtet, og styret i GULL har bestått av:  

• Morten Kleven, styreleder 

• Stine Røen, kasserer 

• Hans Christian Endrerud 

• Mathea Storihle 

• Ole Christian Hveem  
 

Torgeir Onsrud, Fylkesmannens regionstilling i Gjøvikregionen, har fortsatt som sekretær 

frem til pensjonering hos Statsforvalteren. 
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Temamøte: Gården som ressurs for kultur, opplevelser og mat – 29.september 2021 

GULL har gjennom alle år hatt fokus på alternativ bruk av gården, og i forbindelse med 

prosjektet KOM til Gjøvik. Toten og Land ble det avgjort at det var ønskelig med et fagmæte 

for å lære mer om dette prosjektet, og høre fra flere av deltakerne i dette spennende 

prosjektet. Prosjektet ble mulig å gjennomføre på høsten 2021, før det ble senere 

begrensinger i arrangementer. Fagmøtet ble arrangert på Granum Gård i Fluberg, Søndre 

Land. Granum gård har også deltatt i KOM-prosjektet. Møtet samlet ca 18 deltakere, og 

startet med en orientering om KOM-prosjektet ved prosjektleder Marianne Bøe. Hun 

snakket også litt om Visit Innlandet i fravær av deltaker derfra. Av deltakerne i prosjektet ble 

Granum Gårds rolle som deltaker belyst, før Ola André Skaret Hesla fra Nordre Sand gård 

fortalte om satsingen på produksjon og salg av bringebær. Noen flere deltakere i prosjektet 

fikk også si litt om sine erfaringer.  Dessverre var ikke Nordre Land deltaker i KOM-

prosjektet, noen som flere fremmøtte fra denne kommunen bare kunne beklage.  

 

Temamøte: matdistribusjon og Bærekraft – 25.januar 2022 

Styret i GULL har vært opptatt av å belyse hvordan utfordringer med matdistribusjon kan 

løses best mulig i samarbeid mellom bl.a. produsent, grossist og butikker for å sikre kvalitet 

for forbruker og bærekraft for bedrifter og samfunn. Et fagmøte med dette som tema ble 

gjennomført på Teams 25. januar 2022. Antall deltakere var om lag 25. Innledning ved GULL 

og ordfører i Østre Toten; Bror Helgestad, før den faglige delen av fagmøtet fortsatte. Det 

ble presentert innlegg fra Nibio om utfordringer med lagring og distribusjon, og forbrukerens 

behov for gode, norske produkter av frukt og grønt. Kjedene var representert ved BAMA og 

COOP, og næringen ved Norges Bondelag. Fagmøtet var vellykket, og angrep flere viktige 

problemstillinger som også går på lokale arbeidsplasser og kjedemakt i Norge.   

 

Interne møter: 

Det er avholdt åtte styremøter (9.4.21, 11.6.21, 20.8.21, 9.9.21, 4.10.21, 2.11.21, 6.1.22, 

15.2.22) og fem arbeidsmøter for å planlegge fagmøter ved behov. 

Hjemmesiden www.vilskape.no 

Denne har vært registrert på Oppland fylkeskommune. I 2020 ble dette endret til at GULL er 

eier av sida. Kostnader ved å ha domenet er noe under 200 kr/år.  

GULL har også registrert domene www.landbruksgull.no Styret har i februar 2022 bestemt at 

dette domenet ikke skal fornyes.  

http://www.vilskape.no/
http://www.landbruksgull.no/

