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PROTOKOLL 

 
fra møte i Fylkesstyret Akershus 
Møtedato 03.03.2021 Vår dato: Vår Dato 
Møtetid kl. 10:00 Utvalgssekretær Vidar Kapelrud 
Møtested TEAMS Telefon  
 

Sak 20/00927 

Som medlemmer møtte: Jens Thori Kogstad (leder), Eli Berven (nestleder), Helge Olaf 
Aas, Terje Romsaas, Torbjørg Kylland og Marit Helene Lund (ABK). 
Forfall: Siri Marlen Sundhagen (ABU) og Kjell Johansen (1. vara). 
Fra administrasjonen: Vidar Kapelrud (sekr.), Simen Solbakken, Mona Askerød og Eline 
Stokstad Oserud 
 
Til behandling:  

Faste saker3/21       21/00067-3   Faste saker Akershus - Mars 
 
1/2021                 Godkjenning av innkalling og saksliste  

  Vedtak: Godkjennes. 
 
2/2021                  Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. februar 2021 
                               Vedtak: Godkjennes 
 
4/2021                  Regnskap/Økonomi (neste møte) 
 
5/2021                  Medlemsoversikt  

 
NB! Var 5130 per 31/12/2020, 5228 per 31/12-2019, og 5350 per 
31/12-2018! 

Vedtak: Styret ser alvorlig på den svake medlemsutviklingen. For første gang 
på flere år er Akershus under 5000 medlemmer. Styret tar en aktiv rolle og 
iverksetter første trinn i en aksjonsplan for oppfølging av medlemssvikten: 

• Kontoret sender oversikt over utmeldte bruksmedlemmer til styret for 
oppfølging via telefon. 

• Kontoret gjennomfører en aktiv vervekampanje på web og sosiale 
medier. 

• Premiering av beste verver og – som før, beste lokallag. Beste verver 
kan se frem til Akershus-vott, muligens strikket av fylkesleder! 

 

Medlemskategori Antall

Endring

24/2/2021 5/12/2019

P1=Personlig medlem 2 313 2 473 -160

P2=Bruksmedlem 2 031 2 073 -42

P3=Husstandsmedl. 644 674 -30

Æ1 1 1 0

Æ3 4 3 1

Totalt 4 993 5 224 -231
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6/2021                  Representasjon/Invitasjoner   
3. mars 2021: Styremøte Akershus Bondelag 
10. mars 2021: Møte om produsentnettverk/lokalmat Romerike 
17. mars 2021: ÅRSMØTE Akershus Bondelag (digitalt) 
18. mars 2021: Konstituerende møte nyvalgt styre i Akershus Bondelag 
17. april 2021: Årsmøte ABK 

 
??? 2021:  Vannområde-møte tillitsvalgte for AB 
13-14 høsten 2021: Eierskiftekurs 

 
  Fellesmøter i fylkeslagene i Viken - «Veien mot Viken Bondelag»: 

• Felles styremøte 03. juni 2021 

• Felles styremøte 22.-23. september 2021 

• Felles styremøte 07. desember 2021 

• Felles AU-møter ved behov 

• Fylkeslederne (eller AU`ene ) møtes første tirsdagen i hver mnd, primært uten 
ansatte – men ansatte kan trekkes inn ved behov. Dette skal fungere som en 
uformell arena. 

• Digitale felles fylkesstyremøter om behov for det før det foreslåtte fellesmøte 
03.06. 

• Ledermøtene i fylkene i 2021 avholdes separat i fylkene 
 
  Møter i faste utvalg: 

Korn- og miljøutvalg Østfold og Akershus: 
Har hatt to møter i februar for å diskutere og avklare innspill til 
jordbruksforhandlingene samt forslag til fordelingsopplegg for RMP-midlene. 
 
Felles grøntutvalg Østfold og Akershus: 
Møte 8. februar for å ferdigstille innspill til jordbruksforhandlingene. Men den 
vanskelige situasjonen med innreisestopp for utenlandske sesongarbeidere i 
landbruket tar mye oppmerksomhet. Oppfølging av Traaseth-utvalget om økt 
grøntsatsing ble også diskutert. 
 

                          Vedtak: Tas til orientering. 
 
7/2021                  Nytt fra ABK  
                                

• Planlegger årsmøtet på Teams 17. april 2021 
o Usikre på hvordan valget skal gjennomføres digitalt. 
o Jobber med å skrive: Årsmelding og helt ny arbeidsplan. 
o Jobber med å tilpasse gammel ordning til ny regel for valg av 

valgkomite vedtatt på årsmøtet i NBK 2020.  
o Det blir ingen generaldebatt, men en runde for lokallaga. 

• Årsmøtet i Akershus Bygdeungdomslag. Bodil Berg, Kråkstad og Kari Luke 
Fjeldstad representerte ABK på møtet. Ros til bygdeungdommen! Nye 
leder ble Siri M. Sundhagen. Svend Harald Kvarme, tevlingsleder, er ny 
representant i ABK sitt styre. Hedda Geoline Trandem takker for seg. 

• Årsmøtet i Akershus Bondelag 17. mars. Representanter fra ABL: 
Undertegnede og nestleder Gro Johnsen ÅS BK. Jobber med å få med en 
til. 
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• Høring i Viken Fylkeskommune 2. mars om bygdemiljøpakker. Tre 
pilotkommuner skal plukkes ut og etter hvert oppfordres alle kommunene 
til å utarbeide bygdemiljøpakker. Ingen økonomi, men Viken låner ut hele 
verktøykassa si.  
Marit H. Lund var talsperson for Buskerud og Østfold BK etter 
samarbeide med distriktsleder i Buskerud BK, Sølvi Jødal og 
distriktsleder og nestleder i Østfold BK Nadja Stumberg og Anne 
Eva Bjerke. 
Kun 7 høringsinstanser. Underkant av 40 deltagere fra Fylkestinget 
og Fylkesrådet m.flere deltok. Bygdekvinnelaget vektla Norsk mat, 
Jordvern og Inkludering av minoritetskvinner. Ellers mye fokus på 
Næringsliv, Samferdsel og Kompetanse. NHO Viken: Arealbruk: 
Næringslivets behov må vektlegges. 

• ABK sin Fotokonkurranse på Facebook ble vunnet av Bente Saghaugen, 
Østre Udenes Bygdekvinnelag. Hun har fått bokpremie i posten. 

• Medlemsbladet Bygdekvinner nr. 1 er kommet. En av artiklene 
oppfordrer til å bruke mer fryste, norske grønnsaker i stedet for langreiste 
utenlandske grønnsaker.  

• Neste styremøte i ABK: 16. mars klokka 17.30 på Teams. Helge møter fra 
bondelaget. 

 
Vedtak: Tas til orientering. 

 
8/2021                  Nytt fra ABU  

• Årsmøte i ABU 20. februar. Imponerende gjennomføring – også av all 
teknikk. 

• Siri Marlen Sundhagen valgt til ny leder i ABU. 

• Landsstevnet blir i Akershus i 2024. 
                             

Vedtak: Tas til orientering. 

  



 4  

Saker til behandling 
20/21       20/00784-7   Innspill jordbruksforhandlingene 2021 
fra Akershus Bondelag 
 
 
 
Vedtak 
Med bakgrunn i kommentarer og innspill som fremkom i styrets gjennomgang, ferdigstiller 
kontoret et revidert utkast til innspill som sendes til styret for sluttkommentarer. 
 
Saksutredning 
 Utkast til innspill var ettersendt til styret, og styret gikk grundig gjennom dette i sitt møte.. 
 
Fylkeslaget har frist til 15. mars. 
21 av 26 lokallag har sendt sine innspill. 
 
 

 
 
 
 
 
 
21/21       21/00105-9   Sakspapir til Årsmøtet i Akershus 
Bondelag 17. mars 
 
Vedtak 
Styret tar gjennomgangen av årsmøtepapirene til orientering. 
 
Saksutredning 
 

Vedlagt saken følger: 

• Årsmeldingshefte 
o Leders hilsen 
o Årsmelding  
o Regnskap 2020 

• Saklistehefte: 
o Sak fra styret: Intensjonsvedtak Viken Bondelag 
o Sak fra styret: Oppnevning til felles valgnemnd til konstituerende årsmøte i 

Viken Bondelag samt instruks for valgnemnd i Viken Bondelag.  
o (Ingen andre innkomne saker (senest 1 mnd før årsmøtet)) 
o Budsjett 2021 
o Arbeidsplan 2021/22 
o Valgkomiteens innstilling 
o mm. 
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22/21       21/00181-2   Forslag til fordelingsnøkkel RMP-
midlene 
 
Vedtak 
Styret finner det fremlagte forslag til fordelingsnøkkel for RMP-midlene totalt uakseptabel. 
Ordningen – med de oppgaver den er tenkt å løse i Akershus og Østfold, er allerede sterkt 
underfinansiert. En nøkkel som tapper midler fra Viken til fordel for andre fylker fremstår som en 
totalt uakseptabel omfordeling av midlene.  
 
Medieoppmerksomhet om saken kan være nødvendig. 
 
AU får mandat til å endelig godkjenne høringssvar, basert på endelig uttalelse fra korn- og 
miljøutvalget samt momenter og innspill fra behandlingen i styret 3. mars. 
 
Saksutredning 
 
Saken: 
Avtalepartene har gitt Landbruksdirektoratet i oppdrag å utarbeide en fordelingsnøkkel for 
fordeling av RMP-midler mellom fylkene. Målet er at nøkkelen skal baseres på objektive og 
etterprøvbare kriterier. 
Forslaget fra Ldir er på internhøring i Norges Bondelag, høringsfrist 15. mars. 
Det felles korn- og miljøutvalget i Østfold og Akershus vil avgi uttalelse til fylkesstyrene i de 
to fylkene. Det er stor enighet om at forslaget slik det foreligger ikke kan aksepteres, da det vil 
svekke arbeidet med å hindre avrenning av jord og næringsstoffer til sårbare vassdrag. 
Den nye nøkkelen vil gi en stor omfordeling av midlene mellom fylkene. Oslo/Viken, 
Innlandet og Vestland bil bli de store taperne, å få redusert sin andel av RMP-potten med 
hhv. 10%, 11% og 26%. Vinnerne er Rogaland og Trøndelag, med en økning på hhv. 26% og 
18%. Det må diskuteres om det allerede er en skjevdeling mellom fylkene, og i hvilken grad 
forslaget til fordelingsnøkkel retter opp eller forsterker skjevhetene. Videre fremhever 
utvalget at det er forskjell på inntektsmuligheten som ligger i kulturlandskapstilskudd, og 
kompensasjonen for inntektsbortfall og merarbeid som ligger i tiltak mot utslipp. Det må 
vurderes om hele RMP-ordningen må deles i to. 
 
Styret ber kontoret forberede innlegg/kronikk/nettsak om saken – særlig i landbruks-
mediene (Nationen, Bondebladet etc.) – gjerne i samarbeid med andre fylkeslag som 
kommer dårlig ut med den foreslåtte fordelingsmodell. 
 
Vedlagt saksdokumentene til styret fulgte diskusjonsnotat samt utkast til uttalelse fra korn- 
og miljøutvalget.  
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23/21       15/00951-28   Innspill til revisjon av 
forvaltningsplanen for rovviltregion 4 
 
Vedtak 
Kontoret skriver et innspill basert på lokallagenes uttalelser og diskusjonen i fylkesstyret.  
 
Saksutredning 
- Todelt mål – det skal fortsatt være mulig å drive med husdyr innenfor sona. 
Det skal være en levedyktig næringsvirksomhet og et bestandsmål.  
Ås og Nes Landbrukslag peker på at det ikke er mulig å drive med småfe innenfor ulvesona. Og at 
disse må kompenseres økonomisk for det. Skal de måtte legge om drifta til annet husdyrhold eller 
skal de måtte avvikle?  
- Forebyggende og konfliktdempende tiltak-midler; bruk og omfang 
Radiobjeller, ekstraordniært tilsyn, tidlig nedsanking (Hurdalsulven i 2017), beiting på inngjerdet 
areal (Østmarkareviret), rovviltavvisende gjerde. 
- Bestandsmål – minimums eller maksimumsmål? 
Hvordan skal man se på bestandsmålet – rettsaken i mars kan berøre dette temaet og løfte 
problemstillingen, men mest sannsynlig vil det være et tolkningsspørsmål i etterkant av det og.  
- Oppdaterte tall/realistiske tall foran vedtak om kvote 
I årets lisensfelling fikk man vedtak om å ta ut Aurskogreviret med 2 individer, men mulighet for  
å utvide kvoten i løpet av jakten. Den ble stadig utvidet og endte på 7 individer som ble tatt ut, 
hvorav 2 ikke tilhørte Aurskogreviret. Det ble opprinnelig gitt kvote på 2 selv om det var gode 
indikasjoner på at det var flere ulver der (Kull med valper i både 2019 og 2020).  
- Område romerikssletta som ikke ligger inne i noe forvaltningsområde 
Romerikssletta (Ullensaker, Skedsmo, deler av Nes, Sørum og Fet) ble tatt ut av ulvesona i 2016. 
Romerikssletta ligger i beiteprioritert område, men inngår i dag ikke i noen av 
forvaltningsområdene. Område 1 = utenfor sona, område 2 = innenfor sona. Det er tilhørende 
strategier til de ulike områdene. Det samme vil nok gjelde for Jevnaker og Lunner, samt gamle 
Røyken og Hurum som er en del av nye Asker kommune.  
- Gaupejakt mtp. Jevnaker og Lunner som fra i høst av er i sone 4. 
Bestandsmålet for gaupejakt i region 4 er 6 årlige ynglinger. De senere årene har det vært rundt 1 
årlig yngling. I Oppland, som er den sona Jevnaker og Lunner kommer fra har bestandsmålet 
vært 5 årlige ynglinger, og det har vært mellom 7 og 5 årlige ynglinger. Det betyr at selv om 
Jevnaker og Lunner kommer inn i sone 4 vil vi ikke oppfylle bestandsmålet da heller.  
 
Styret ble invitert til å trekke frem andre temaer vi bør nevne i innspillet. 
Akershus samskriver med Østfold på noen av punktene slik at vi ikke har for avvikende meninger.   
 
 
De nye rovviltnemdene har hatt opplæringsmøte med Miljødirektoratet. Opptak fra møtet kan 
sees her: https://www.youtube.com/watch?v=k7yyc_f7Xkw&feature=youtu.be  
Det var også et styrings- og dialogmøte, med ministerne Rotvatn og Bollestad. Her er det mer 
politikk: https://www.youtube.com/watch?v=qPtIJRXWlNA&feature=youtu.be  
 
Til orientering: Deisjøulven – som ble tvangsflyttet til Våler i Østfold, er allerede på vandring 
nordover, og befinner seg nå muligens i beiteprioritert område syd i Innlandet («nord for 
Glomma, øst for Vorma»). Hva om den etablerer seg her? 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=k7yyc_f7Xkw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qPtIJRXWlNA&feature=youtu.be
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Orienteringssaker 
Saknr Arkivsak Tittel 
5/21 21/00105-8 Resultatmål i forhandlingsgrunnlaget – initiativ fra Nes 

og Helgøya BL 
6/21 21/00068-3 Oppfølging klimameldingen og handelsavtale 

Storbritannia – politiske kontakter 
7/21 17/00314-3 Regjeringens strategi for urbant landbruk 
8/21 21/00166-3 Innspill Bondelagets bærekraftstrategi 
9/21 20/00927-9 Møte om produsentnettverk/lokalmat Romerike, onsdag 

10.mars 

 
Andre saker drøftet med styret: 
• E16-saken: «Nye Veier» vil etter all sannsynlighet gå inn for altenativ C, med kryssing av 

Glomma rett nord for Årnes. 
• Brexit-kontakt med Høyre 
• Jobber fortsatt for å få møter med Ap og FrP om klimameldingen 
• Maridalen og nye leiekontrakter: Tirsdag 9. mars stiller Jens på traktorkolonne innover 

Maridalen for å protestere mot prosessen med nye leieavtaler. 


