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PROTOKOLL 

 
fra møte i Fylkesstyret Akershus 
 
Møtedato 16.02.2021 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, Marit Helene Lund (ABK) og Kjell Johansen (1. vara). 
Forfall: Oda Eithun Paulsen (ABU). 
Fra administrasjonen: Vidar Kapelrud (sekr.), Simen Solbakken, Mona Askerød og Eline 
Stokstad Oserud 
 
Til behandling:  
 

Faste saker2/21       21/00067-2   Faste saker Akershus februar 2021 
Click here to enter text. 
1/2021                 Godkjenning av innkalling og saksliste  

  Vedtak: Godkjennes. 
 
2/2021                  Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. januar 2021 
                               Vedtak: Godkjennes. 
 
4/2021                  Regnskap/Økonomi  
 

 
 

                               Vedtak: Vedtas som Akershus Bondelags regnskap for 2020. 
 
 
 
 

AKERSHUS BONDELAG Budsjett 2021 Budsjett 2020 Regnskap 2020

INNTEKTER:

AB inntekter kjernevirksomhet (A) 1 459 000 1 541 000 1 464 582 

KOSTNADER per aktivitet:

Fylkesleder 310 000 310 000 281 415 

Reise-/møtegodtgjørelse styret 450 000 490 000 376 719 

Egne møter: Års-, Styre-, Region-, Ledermøter, 450 000 351 000 116 121 

Deltagelse i utvalg, RMP, vannområder mm. 5 000 5 000 

Valgkomiteen Akershus 35 000 15 000 35 954 

Opplæring tillitsvalgte 50 000 50 000 15 750 

Unge bønder/eierskiftekurs 30 000 30 000 

Lokale aktivitetsmidler (støtte lokallag) 300 000 265 000 257 500 

Aksjoner 30 000 10 000 21 250 

Politikerkontakt 30 000 30 000 8 774 

Diverse andre kostnader 20 000 20 000 4 806 

Sum driftskostnader AB kjernevirksomhet (C) 1 710 000 1 576 000 1 118 289

Sum driftsresultat (A-C) -251 000 -35 000 346 293 

Finansinntekter (D) 25 000 35 000 29 119

Resultat AB (kjerneaktivitet) -226 000 0 375 412 
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5/2021                  Medlemsoversikt  

                   
             
Vedtak: Tas til etterretning. 
 

6/2021                  Representasjon/Invitasjoner   
11. feb 2021: Klimakalkulator-kurs korn 
11. feb 2021: Møte i partnerskapet Viken 
16. feb 2021:  Styremøte Akershus Bondelag 
18. feb 2021: Klimakalkulator-kurs korn 
20. feb 2021: Årsmøte ABU 
3. mars 2021: Styremøte Akershus Bondelag 
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 

                               Forslag til vedtak: Tas til etterretning. 
 
7/2021                  Nytt fra ABK  

• NBKs leder Jorunn Henriksen, deltok på høringen på Stortinget vedr. 
klimameldingen 

• Årsmøteplanleggingen er i gang for Teams-årsmøte 17. april. Eline er 
møteleder. 

• Neste styremøte 16. mars. 
                               Vedtak: Tas til orientering. 
 
8/2021                  Nytt fra ABU  

• Årsmøte avholdes 20. februar 

• Bygdepolitisk initiativ vedr. E16-utbyggingen. 

• Sliter med medlemsnedgang. 
                               Vedtak: Tas til orientering 
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Saker til behandling8/21       20/00901-2   Regionmøtene i 
Akershus 2021 - oppsummering 
 
 
 
Vedtak 
Saken tas til etterretning. 
 
Saksutredning 
Det ble avholdt 3 regionmøter i Akershus i januar 2021. Alle møtene ble gjennomført digitalt på 
Teams. Møtene ble ledet av sine respektive regionansvarlige i styret – Torbjørg Kylland, Helge 
Olaf Aas og Terje Romsaas: 

• Follo og Vest 7. januar 2021: 8 av 9 lokallag deltok. 

• Øvre Romerike 11. januar 2021: Alle 8 lokallag var representert. 

• Nedre Romerike 13. januar 2021: 7 av 9 lokallag var representert. 
 
Tema for møtene 

• Info om raset i Gjerdrum 

• Studiearbeid jordbruksforhandlingene (runde med alle lokallagene) 

• Klimakalkulator og klimakurs – status og fremdrift 

• Andre organisasjonssaker  
o Aktive lokallagsmidler 2020 og 2021  
o «Veien mot Viken Bondelag»  
o Bondelaget 125 år – lokallagsmarkeringer 6. februar 
o Klimameldingen 
o Ulv/rovdyr 

• Eventuelt/andre saker? 
 
Planer for studiearbeidet før jordbruksforhandlingene. 
De færreste laga var kommet langt i planlegginga, men de fleste forbereder studiearbeid på en 
digital plattform. Uansett må kommunale smittevernspålegg følges. 
 
De aller fleste laga tok sikte på at studiearbeidet skulle primært være en styreoppgave. Noen lag 
legger opp til å inkludere flere medlemmer. 
 
Temaer lokallaga kom inn på: 

• Plast- og metallinnsamlinger! Problemer med mottak. «Grønt Punkt» fungerer ikke... 
• Plastinnsamling må med som grunnlag for «Aktive lokallagsmidler» 

• Akershus må reagere på ulveflyttinga til Våler 

• Banner til 125-årsjubileet 

• Arealsaker i nye Lillestrøm kommune – koordineringsbehov lokallaga 

• Utbyggingssaker og grunnforhold 

• Faste e-postadresser til lokallagene? 
 
Planlagte aktiviteter i 2021 
Flere av lokallaga var godt i gang med å tenke aktiviteter i 2021: 

• Flere lag planlegger markdager, markvandringer eller temadager – uteaktiviteter som enklere kan 
tilpasses smittevernregler. 

• Flere lag planlegger dyrkingsprosjekter i samarbeid med skoler/barnehager («fra jord til bord») – 
særlig med potet som grøde. 

• Droneprosjekt (rådyrkalver). 
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9/21       21/00105-1   Gjennomføring av årsmøtet i Akershus 
Bondelag 17. mars 2021 
 
Vedtak 
Gjennomgangen tas til etterretning. 
 
Saksutredning 
 

• Møteform. Vi hadde sett frem til et fysisk møte over 2 dager. Endelig skulle vi møtes igjen! Men 
utviklingen i smittesituasjonen med mutant-virus etc. gjør at vi må avholde årsmøtet som et 
digitalt møte 17. mars 2021. Vi setter opp et møte i Teams eller Zoom, med avstemminger på 
Questback. Hvis vi bruker Zoom, kan vi i tillegg streame møtet. 
 

• Tidsfrister:  
o «Årsmøtet gjøres kjent for Norges Bondelag og lokallagene 6 uker før det avholdes (3. 

februar!). Innkalling til årsmøtet med sakliste skal sendes Norges Bondelag og årsmøtets 
utsendinger senest 14 dager før møtet holdes (dvs. 3. mars).» 

o «Lokallag som vil ha en sak fremmet for årsmøtet, må sende saken inn til styret i 
fylkesbondelaget senest 1 måned før årsmøtet (dvs. 17. februar).» 

 

• Inviterte gjester: Vi har tidligere årsmøter hatt en ganske lang liste over inviterte: SFOV, 
InovasjonNorge, Fylkeskommunen/ansatte, fylkespolitikere/politiske partier, landbrukets 
økonomiske organisasjoner, ordfører i kommunen etc.. Vi bør redusere gjestelisten pga. 
møteformen. 

 

• Sakliste: 
Tid og sted: onsdag 17. mars 2021, Digitalt årsmøte – Teams/Zoom. 
Årsmøte settes kl. 0900. Forventet avslutning senest kl. 1400. 
Saksliste:  
1. Åpning  
2. Navneopprop  
3. Godkjenning av innkalling og saksliste  
4. Valg av to representanter som sammen med møteleder underskriver protokollen  
5. Leders tale v/ Jens Thori Kogstad 
6.   «Prioriterte saker i Norges Bondelag 2021» v/ Audhild Slapgård, styremedlem i Norges 

Bondelag  
7. Årsmelding og regnskap for 2020 
8. Generaldebatt  
9. Sak fra styret: «Intensjonsvedtak Viken bondelag» 
10.  Sak fra styret: «Oppnevning av og instruks for valgnemnd i Viken Bondelag» 
11.  Arbeidsplan 2021 
12.  Budsjett 2021 
13.  Valg i henhold til Norges Bondelags lover  
14.  Godtgjørelse til tillitsvalgte  
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10/21       21/00105-2   Årets lokallag 2020 - tidligere tildelinger 
 
 
 
Vedtak 
Styrets konklusjon følges opp av administrasjonen. 
 
Saksutredning 
I møtet legges det frem konkret forslag til årets lokallag-prisen på årsmøtet 2021. 
 
Formål med prisen: Synliggjøring av gode og offensive lokallag med bra aktivitetsnivå og god 
oppfølging av egne og potensielle medlemmer er viktig. Der det er aktuelt, kan det legges vekt 
på god støtte fra lokallagene til medlemmer som opplever ulike krisesituasjoner, som brann, 
ulykker, sykdom, eller dyresykdomsutbrudd. Alle fylker skal markere årets lokallag under 
sine årsmøter eller på andre arrangementer.  
 
Prisen består av et diplom, blomst og bondelagets jakkemerker som overrekkes og omtales på 
fylkesårsmøtet. Dersom det er aktuelt fremmes også laget til årets lag i Norges Bondelag 

Retningslinjer for tildeling av premie for fylkesvinner, fra Norges 
Bondelag: 
• Ett eller flere lokallag kan til sammen få 5.000 kroner i pris til årets lokallag i fylket. 

(Prisen kan gis ett lokallag eller deles mellom flere lokallag)  

• Kriteriene for tildeling er: 
o Høyt aktivitetsnivå 
o God synlighet i lokalmiljøet 
o God oppfølging av eksisterende og nye medlemmer 
o Gode ververesultater og godt vervearbeid 

• Prisen deles ut på bakgrunn av aktiviteter og resultater i året.  

• Prisen utbetales lokallaget direkte etter mottatt søknad. 
 
Tidligere vinnere i Akershus 
2020 Ullensaker Bondelag 
2019 Vestby Landbrukslag 
2018 Enebakk Landbrukslag 
2017 Fet Jordbruksforening 
2016 Frogn bondelag 
2015 Eidsvoll landbrukslag 
2014 Sørum Bondelag 
2013  Nittedal og Hakadal Bondelag 
2012:  Søndre Høland Landbrukslag  
 
 
  



 6  

11/21       21/00105-3   Årsmøtepriser: Stå-på-prisen 2020 
 
 
 
Vedtak 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
Saksutredning 
Akershus Bondelag`s retningslinjer for Pris for «Pågangsmot» 
 
• Prisen kan tildeles en person, et par eller en gruppe personer. 
• Minst 50% av prismottakerne må være medlem av Akershus Bondelag. 
• Kriteriet for å få tildelingen er å direkte eller indirekte bidratt med stor innsats og 

pågangsmot for satsing på landbruket i Akershus. 
• Forslagsstillerne kan være lag, enkeltmedlemmer eller styret i Akershus Bondelag. 
• Jury til å plukke ut vinneren blant innkomne forslag er arbeidsutvalget i Akershus 

Bondelag. 
• Prisen blir utdelt på årsmøte i Akershus Bondelag, og består av diplom og tinnkrus. 
 
Vedtatt på styremøte i Akershus Bondelag 21. mars 2000. 
 
31.3.2014: 
Prisen «Pågangsmot» har endret navn til Stå på prisen fra 2010.  
 
Akershus Bondelag`s utdeling av Pris for Pågangsmot og Stå på prisen fra 2000  
2020 Per-Jacob Ølstad 
2019    Morten Ingvaldsen 
2018    Jan Stabbetorp 
2017 Grøndalen Gård - Anne Birte Olsen og Hans Arild Grøndahl 
2016 Brita Skallerud 
2015    Trond Qvale 
2014 Øyvind Kjølberg 
2013 Svein Stubberud 
2012 Søndre Høland Landbrukslag 
2011 Kjell Thirud 
2010 Ordfører Øivind Sand, Rælingen 
2009 Aurskog Høland Nærvarme AS, v/Jarle Nordli, Sigurd Dahl, Pål Morten Mjåland og 

Simen Heggedal 
2008 Arne Pedersen og Thorvald Sverdrup 
2007 Camilla og Håkon Galby 
2006 Anne-Kristin Rolstad og Frank Buvarp 
2005 Solveig og Arne Bjørnholt 
2004 Bjørg Tveit Strøm og Eivind Strøm 
2003 Barbro Vøien Aaby og Bjørn Aaby, Nannestad 
2002 Dagny og Nils Åge Jegstad 
2001 Øko Troll Samdrift v/Anton Sundby og Vegard Wenger 
2000 Erik Eggum, Nes Landbrukslag 
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12/21       21/00105-4   Årsmøtet: Verveprisen 2020 
 
 
 
Vedtak 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
Saksutredning 

Vervevinnere   
Premie: En middag med lokal mat for styret/5000 kroner 
 
Årsmøtet 2020: Eidsvoll Landbruksforening 
Årsmøtet 2019: Ullensaker Bondelag og Hurdal Landbrukslag 
Årsmøtet 2018: Oslo Bybondelag 
Årsmøtet 2017: (ikke utdelt) 
Årsmøtet 2016: Akers Oslo Bondelag og Rælingen Landbrukslag 
Årsmøtet 2015: (ikke utdelt) 
Årsmøtet 2014: (ikke utdelt) 
Årsmøtet 2013: (ikke utdelt) 
 
Årets medlemsutvikling i Akershus: 
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13/21       20/00784-6   Arbeid med Akershus-innspillet til 
jordbruksforhandlingene 2021 
 
 
 
Vedtak 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
Saksutredning 

 
Beslutningsgrunnlag 

• Fra organisasjonene: e-postinnspill og Dialogmøte Teams 17. 
februar 

• Kornutvalgets innstilling 

• Grøntutvalgets innstilling 

• Innspill fra lokallaga 15. februar 

• Fylkeslagets frist 15. mars 
 
Prioriteringer 
I vårt forrige innspill, i 2020 – se vedlegg, var de prioriterte punktene fra 
Akershus: 

• Arbeidsdeling mellom gras- og kornområder - styrket kornøkonomi 

• Klima og miljø (Bl.a.: RMP-potten i Viken må økes med minst 50%., 

Grøftetilskuddet økes til kr. 2500/ daa, Fondsordning.) 

• Grøntsatsing 

• Husdyrproduksjon (Bl.a.: på svinekjøtt målprisen må økes med 2 kr/kg, 

storfekjøtt styrkes med ku/kalv-beitetilskudd på kr 1.000, sauenæringa - 

utkjøpsordning på søyer iverksettes) 

• Velferdsordninger – rekruttering (Bl.a.: Foreldrepermisjonsrettighetene 

på nivå med ordningen for arbeidstagere, dagsatsen for sykeavløsning 

knyttes opp til «G-beløpet») 

Er det grunnlag for å vektlegge andre prioriteringer i årets innspill? 
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14/21       21/00068-2   Oppfølging klimamelding - møter med 
politikere 
 
 
 
Vedtak 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
Saksutredning 
Bakgrunn: 
Regjeringas klimamelding er lagt fram. Den var mindre truende enn frykta, men djevelen 
ligger i detaljene. Det er derfor viktig at vi jobber opp mot politikerne for å banke 
Bondelagets poeng inn før meldinga skal behandles i Stortinget.  
 
Hva er våre viktigste innspill til klimameldinga?  
- At klimaavtalen mellom jordbruket og staten, og landbrukets klimaplan, må legges til 
grunn. 
- Ikke innfør særavgifter i matproduksjon. 
- Unngå kjøttkutt i tiltakspakka. Vise til våre løsninger, norsk sunn kjøttproduksjon nesten 
uten bruk av antibiotika er bra, og kutt gir mindre norsk landbruk. 
- Det trengs økonomi utafor jordbruksoppgjørene, midler for eksempel gjennom ENOVA, til 
klimatiltak i landbruket 
- Unngå indoktrinering av kjøttkutt i barnehage og skole. 
 
Hva gjør vi? 
Jobber med å få til møter med politikere. Møtene bør holdes i løpet av februar og mars. Per 
8.februar har vi ingen konkrete møtetidspunkt, men har kontakta alle politikerne.  
Meldinga skal behandles i Stortingets vårsesjon, hvilket antakelig vil si før påske.  
Det er naturlig at styret fordeler kontaktene på flere medlemmer. Administrasjonen hjelper 
så til å opprette kontakt og arrangere møter. Og med å brife på talepunkter. 
 
Disse politikerne er aktuelle å kontakte for oss 
Nasjonalpolitikere:  
Tuva Moflag, Ap, Akershus, Stortinget 
 
Fylkespolitikere: 
Liv Gulbrandsen, Frp 
Tonje Brenna, Ap 
Anne Beate Tvinnereim, Sp 
Sigbjørn Gjelsvik, Sp  
Else Marie Rødby, Sp 
 
Og andre, dersom noen har gode kontakter.  
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15/21       21/00166-1   Høring Bærekraftstrategi Akershus 
 
 
 
Vedtak 
Akershus Bondelag gir innspill på bakgrunn av diskusjonen i styremøtet 
 
Saksutredning 
Bærekraftstrategi for norsk matproduksjon.  
Denne strategien skal definere norsk matproduksjon som et viktig bidrag til FNs Bærekraftsmål. 
Og sette en retning for hvordan norsk matproduksjon skal bli mer bærekraftig fram mot 2030. 
Frist for tilbakemelding er mandag 15. februar – vi har fått utsatt frist til 17. februar 
 
4.1 – Økt selvforsyning 
Akershus Bondelag er tilfreds med den tydelig understreking av kornets rolle i en 
selvforsyningssammenheng! 
 
4.2 – Økt produksjon av grønnsaker, frukt og bær 
 
4.13 – Matsvinn  

- Det meste av matsvinnet skjer et stykke ut i verdikjeden, etter at bonden har levert fra 

seg produktet. Det aller meste kastes av forbruker. 

- Bondelaget vil utfordre grossistene og dagligvarekjedene til å ta i mot mer av det vi 

produserer.  

Hva har vi direkte påvirkning på hvilket matsvinn skjer ute på gårdene? Burde dette 
problematiseres og hva kan eventuelt gjøres med det?  

 
4.16 – Rettferdig betaling for maten 

- Økt fokus på gode arbeidsvilkår for ansatte sesongarbeidere. Disse er i en særklasse, 

og selv om man vil ha mindre importert arbeidskraft vil det nok trolig alltid finnes 

sesongarbeidere fra utlandet som jobber i de mest arbeidsintensive tidene i året. Det 

er viktig å løfte det generelle nivået på lønninger til ansatte i jordbruket, for å gjøre 

det mer attraktivt for ungdom å velge dette arbeidet.  

4.18 – Likestilling mellom kjønnene 
- Vi ser virkningene av å arbeide målrettet med andelen kvinnelige tillitsvalgte i 

landbruksorganisasjonene. For å øke andelen kvinnelige bønder må det jobbes 

strategisk og målrettet. I tillegg til å etablere en strategi burde man også utarbeide en 

handlingsplan som viser konkret hvordan Bondelaget vil jobbe for å øke andelen 

kvinnelige bønder. Herunder er det spesielt viktig å se på velferdsordningene, spesielt 

knyttet til svangerskap og fødsel.  

I bærekraftstrategien er ikke mineralgjødsel og mulige utfordringer knyttet til dette, både 
med tanke på ressurser til mineralgjødsel og påvirkning i naturen problematisert.   
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16/21       21/00181-1   Rapport fordelingsnøkkel midler til RMP 
 
 
 
Vedtak 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
Saksutredning 
 
Saken kom inn på meget kort varsel. Ikke bra fordelingsnøkkel for Akershus-bonden….. 
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17/21       16/00912-41   Arealsaker Akershus februar 2021 
 
 
 
Vedtak 
Sakene tas til orientering. 
 
Saksutredning 

- Krysningsspor – Bodding 

Dette er en sak kontoret har bistått grunneierne. Formannskapet i Nes ga i sitt møte 2. 
februar enstemmig tilslutning til grunneiernes krav om flere kryssinger, og at de legges i 
kulvert. Saken skal også opp i kommunestyret. Bane NOR kan kreve statlig regulering, 
men det er en svært lang prosess. 

- Jordvern – Lillestrøm 

Det ble invitert til Teams-møte med alle lokallagene i Lillestrøm 2. februar. Alle lagene 
med unntak av Frogner deltok. 
Det ble tatt en gjennomgang av pågående reguleringer; Husbyjordet på Lørenfallet, 
Orderudjordet på Sørumsand, og Bjørkemoen på Frogner. I de to første sakene foreligger 
det godkjente reguleringsplaner, så her er det lite kommunepolitikerne får gjort. Slike 
planer er juridisk bindende. For Husebyjordet er det en mulig utfordring med rasfare, 
men dette er en sak som bør frontes av andre enn Bondelaget. Som organisasjon har ikke 
vi liten troverdighet i slike spørsmål, dette er det geologer og hydrologer som må uttale 
seg om. 
Bjørkemoen er en pågående sak, her har ikke reguleringsplanen vært oppe til 1. gangs 
behandling. Følges opp. 
Rullering/revisjon av kommunes arealplan har startet, planprogrammet kommer på 
høring på vårparten. Følges opp. 

- Generelt om kommuneplaner 

Mange kommuner har startet, eller skal i gang med, rullering av sine planer. Det sendes 
oppfordring til alle lokallag om å følge med. Kontoret kan bistå, men det er 
arbeidskrevende. Det bør være et mål at man klarer mer lokalt. 

- Nedbygging mer omfattende enn tidligere rapportert 

En ny studie fra SSB viser at den faktiske nedbyggingen antageligvis er dobbelt så høy 
som tidligere rapportert. Landbruket selv står for den største delen av urapportert 
nedbygging. 
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18/21       20/00910-2   Oppfølging kronikkplan 
 
 
 
Vedtak 
Saken følges opp i tråd med diskusjonen i møtet 
 
Saksutredning 
Bakgrunn:  
I styremøtet i desember ønsket styret en strategisk satsing på kronikker/meninger/utspill for 
Akershus Bondelag. I styret snakka vi hovedsakelig om kronikker/skriftlige utspill, men vi 
må tenke likt om andre former for meningsutspill. Noen ganger er det best å skrive et 
debattinnlegg. Noen ganger er det best å lage en video på egne facebooksider (som alle må 
dele aktivt og personlig for at det skal ha noen hensikt), noen ganger er det på sin plass å 
kontakte en journalist direkte. Og så må vi tenke kreativt – noen ganger kan det være andre 
virkemidler som skal til. Podcast er en mulighet.   
 
En strategisk satsing vil innebære en bevissthet om å gå ut offentlig med meninger, og vil i 
første omgang løpe etter to spor:  
1: Planlagte kronikker og utspill knyttet opp mot enkelte anledninger/tidspunkt. For 
eksempel i forkant av vårt eget årsmøte, for å trekke opp noen linjer til en (general-)debatt. 
Eller i forbindelse med jordbruksforhandlingene. Eller nå som vi jobber aktivt mot 
politikerne om klimameldinga: Noe om klima som passer? 
 
2: Å være på hugget for å bruke saker i nyhetsbildet til å fremme Akershus Bondelags 
synspunkt og politikk. Disse kan vi ikke planlegge på forhånd. I disse sakene er det viktig at vi 
også følger opp etterpå. At vi ikke skriver et innlegg/ går ut med en mening og så er bomstille. 
Et blodferskt eksempel er innlegget Terje hadde i Romerikes blad i januar, der vi nå i ettertid 
må sikre at Akershus Bondelag er på prosessen med arealplan i Viken videre. Og kanskje må 
styret diskutere hva det skal innebære.  
 
Er det viktig å jobbe for å mene noe offentlig? 
Det er det, hvis vi vil at noen skal vite hva vi driver med, og hva vi mener i saker som er 
viktige for oss. Det handler ikke om synlighet for synlighetens skyld, men for å være en åpen, 
aktiv og offentlig politisk aktør.  
 
Hva foreslår vi for styret nå? 
1: Å velge to-tre konkrete tidspunkt/tema som vi synes vi skal planlegge å gå ut med en 
mening: 
 
- I forkant av årsmøtet vårt: Noen tanker om året som kommer, noen politiske saker vi må/vil 
prioritere. Hvor? Antakelig i Bondebladet. Hvem bør skrive/signere? 
- I forbindelse med klimameldinga? 
- Etter jordbruksoppgjøret, hvis det er grunn til det. Eller før? Valg av kanal avhenger av hva 
vi evt vil si.  
- Enten i vår- eller skuronn? For å si noe om kortreist, trygg, norsk mat, for eksempel? Eller 
ta opp et tema som ble aktuelt i onna? Hvor: Lokalavisene? Hvem? 
- Andre tidspunkt? Andre saker? 
 
 
  



 14  

19/21       20/00675-7   Kurs og opplæringsaktiviteter, 
vinter/vår 2021 
 
 
 
Vedtak 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
Saksutredning 

• 20/00675 Medie-/politikertrening for styret (april? 2021?) 
• Klimakalkulator (korn: 11.febr 2021?) 
• 20/00801 Vannområdene – RMP-oppfølging- Møte vannområdene  

• Eierskiftekurs 7-8/11, → utsatt til høsten 
• 20/00675 Medie-/politikertrening for styret (april? 2021?) 
• Klimakalkulator (korn: 11.febr 2021?) 
• 20/00801 Vannområdene – RMP-oppfølging- Møte vannområdene  

• Eierskiftekurs 7-8/11, → utsatt til høsten 
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Orienteringssaker 
Saknr Arkivsak Tittel 
3/21 20/00675-5 Kurs i medie-/politikertrening for styret i Akershus 

Bondelag 
4/21 20/00927-4 Andre orienteringssaker Akershus februar 2021 

 


