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PROTOKOLL 

 
fra møte i Fylkesstyret Akershus 
 
Møtedato 18.03.2021 Vår dato: Vår Dato 
Møtetid kl. 10:00 Utvalgssekretær Vidar Kapelrud 
Møtested TEAMS Telefon  
 
 

Sak 20/00927 

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

Faste saker4/21       21/00067-4   Faste saker Akershus mars 2021 (2) 
1/2021                 Godkjenning av innkalling og saksliste  

  Vedtak: Godkjennes. 
 
2/2021                  Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. mars 2021 
                               Vedtak: Godkjennes 
 
4/2021                  Regnskap/Økonomi (neste møte) 
5/2021                  Medlemsoversikt (se egen sak om verving) 
6/2021                  Representasjon/Invitasjoner   

Se egen sak om møteplan for styret. 
Referat fra møter i faste utvalg mm (ingen): 

 
7/2021                  Nytt fra ABK  

• Forberedelser til årsmøtet 17. april. Holder fortsatt døren på gløtt for 
fysisk møte enten i Landbrukets Hus eller på Grønt fagsenter Hvam. 

• Utarbeider ny arbeidsplan 

• Neste styremøte 11. mai. 
Vedtak: Tas til orientering. 

 
8/2021                  Nytt fra ABU  

• Arbeid etter årsmøtet i ABU 20. februar: 
o ABU har laget publisert en uttale om E16-utbyggingen. 
o Runde med forventningsavklaring med lokallaga. 
o Vedtektsgjennomgang 
o Forberede vårmøtet 17. april 
o + sommerstevnet arrangeres i 2021 av Sørum. 

Vedtak: Tas til orientering. 
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Saker til behandling24/21       21/00105-10   Oppsummering av 
årsmøtet i Akershus 17. mars 2021 
 
Vedtak 
Styrets diskusjon tas til etterretning. Administrasjonen følger opp prisvinnerne i tråd med 
innspill i møtet. 
 
Saksutredning 
Momenter som fremkom under styrets gjennomgang: 

• Generelt om gjennomføringen av møtet: 
o Terje Fossen-Hellesjø får mye skryt for god møteledelse! – beholdt roen selv når det ble 

litt hektisk under valget. 
o Digitale møter er imidlertid krevende å gjennomføre – mister mingling, «pauseprat» og 

personlig kontakt som er så viktig for å jobbe fram felles løsninger i vanskelige saker. 
o Jens får gode tilbakemeldinger på sin leders tale – fyldig tale med klare politiske 

momenter. 
o God generaldebatt! 

• Forberedelser til møtet: 
o Administrasjonen melder om til dels veldig sen innlevering av presentasjoner, men med 

sporty og fleksibel innstilling funket presentasjonene veldig bra i møtet. 

• Valget: 
o Møteleder og administrasjonen taklet situasjonen med benkeforslag godt, men det var 

veldig bra at det var foretatt nytt opprop rett før valget (særlig når resultat ble så jevnt). 
o Kan det vurderes en frist for benkeforslag? 
o Ledelsen burde vært varslet om at det kom benkeforslag 
o Styret skulle strengt tatt vært «på gangen» (avlogget?) under behandling av 

godtgjørelser. 

• Oppfølging: 
o Administrasjonen sender info til alle som er valgt til tillitsverv i Akershus Bondelag 
o Administrasjonen kontakter også valgnemnda i god tid før arbeidet der begynner. 
o Prisvinnere følges opp! 

 
Saker fra generaldebatten: 

• Leders tale: God, tydelig tale! 
 

• Inntektsutvikling:  
o Bondens andel av verdiskapinga er fallende! 
o Støtter kravet om endring av resultatmålet i grunnlagsmaterialet før jordbruksfor-

handlingene. Må vise hva bonden har igjen for innsatt arbeid – etter godtgjøring av 
innsatt kapital. 

o Store forventninger til jordbruksoppgjøret i 2021. 

• Klima/miljø: 
o Bonden godt i gang med klimatiltak: klimakalkulator, roboter etc. Skal gjøre vårt! 
o Klimatiltak må finansieres utenfor jordbruksavtalen. Avtalemidlene skal skape 

inntekt for bonden, ikke betale ekstrakostnadene til klimatiltak. 
o RMP-ordningen (og SMIL-midler) er underfinansiert.  
o Historisk betinga bakgrunn for stor RMP-pott til Akershus. Nå ses det bort fra dette.  

• Jordvern: 
o Må ha høyere selvforsyning – da må vi ta vare på matjorda! 
o Bruke bygg som matkorn (gryn etc) 

• Plast -returordningen: 
o Fungerer ikke, f.eks. i Aurskog Høland er det ingen som mottar landbruksplast. 
o Bondelaget må legge press på Grønt Punkt. 
o FK vurderer å utvide sitt hente-plast-opplegg, men bonden må ha komprimator. 
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• Grøntnæringas utfordringer: 
o Er ikke matproduksjon samfunnskritisk? Nesten umulig å få inn utenlandsk 

arbeidskraft. 
o Minst like stor smittefare ved bruk av norsk arbeidskraft som med utenlandsk – 

Bondelaget må jobbe for å få inn utenlandske sesongarbeidere. 
o Sandtrøen i bresjen for å bruke norsk arbeidskraft – men ingen er villig til å betale 

hva det reelt vil koste! 

• Storfekjøtt/sau: 
o Underdekning på over 6000 tonn! Gode beiteressurser står ubrukt i Akershus. 
o Positivt med støtte til ku+kalv på beite – rammer inn tilskudd til ammeku-

produksjonen. 
o Marginale grasarealer i Akershus vil gå ut av produksjon hvis ikke saueholdet 

opprettholdes. 

• Investeringer 
o IBU-søknader: stopp allerede i februar! For lite midler. 
o Korntørker har en stor andel av midlene i Akershus. 
o Nå felles pott for hele Viken. Kjemper derfor med andre deler av stor-fylket om 

midler. 
o Unge brukere må prioriteres! 
o Midler til ammeku må også prioriteres. 
o Kunne Akershus Bondelag gjennomføre en QuestBack-undersøkelse om forestående 

investeringsbehov i akershus? 

• Import-utfordringer: 
o Forhandlingene etter Brexit: Frykter kvoter på import av lam/sau. 
o Trussel for matkornproduksjonen i Norge: Import av halvfabrikerte brødvarer (f.eks. 

frosne, halvstekte brød/rundstykker). Stor import (RÅK-varer). 
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25/21       20/00927-12   Representasjon og ansvarsområder 
Akershus Bondelag 2021 - 2022 
 
Vedtak 
Oversikten over representasjon og ansvarsområder for styret i Akershus Bondelag ble 
gjennomgått og oppdatert. Representasjon i fellesutvalg med Østfold avventes til avklaring med 
Østfold er gjort. 
 
Saksutredning 
1. Regionansvarlig 

Øvre Romerike   Helge Olaf Aas 
Nedre Romerike      Terje G. Romsaas 
Follo og Vest    Torbjørg Kylland 

2. Fagansvar innen styret 
Miljø / klima    Jørgen Thorshov 
Korn    Torbjørg Kylland 
Husdyr    Eli Berven 
Rovdyr    Helge Olaf Aas 
Grønt    Terje G. Romsaas 
Jordvern    Terje G. Romsaas 
HMS    Eli Berven  
Kompetanse   Torbjørg Kylland 
Åpen gård    Helge Aas 
Inn på tunet       
Næringsutvikling / lokal mat  Jørgen Thorshov 
Økologisk - /urbant landbruk  Terje G Romsaas 
 

3. Rekrutterings- og vervingsutvalg: Eli Berven, Mona Askerød + inntil 2 
4. Medlem av Akershus Bygdekvinnelags styre: Helge Olaf Aas, vara: Eli Berven. 
5. 2 utsendinger i tillegg til styremedl. til årsmøtet i Akershus Bygdekvinnelag:  

Helge Olaf Aas og én fra aktuelt lokallag der årsmøtet skal arrangeres.  
6. Medlem av Akershus Bygdeungdomslags styre: Eli Berven, vara: Terje G Romsaas.  
7. 2 utsendinger i tillegg til styremedl. til årsmøtet i Akershus Bygdeungdomslag:  

Terje G Romsaas og én fra aktuelt lokallag der årsmøtet skal arrangeres.  
8. Styrerepresentasjon i Utmarksforvaltningen AS (Norges Bondelag er formell aksjonær): Eli Berven.  
9. Beredskapsansvarlige Fylkesleder og org. sjef 
10. Medlem i Heimevernets distriktsråd, distrikt 02 (2018-2021): Terje G Romsaas, vara: Eli Berven 
11. Utsending til årssamling i Landbruksråd Øst: Fylkesleder  
12. Felles fagutvalg for korn og miljø, Akershus Bondelag og Østfold Bondelag 

 Torbjørg Kylland (leder), Jens T. Kogstad og Øyvind Kjølberg. Vara: Svein Bjerke 
13. Felles fagutvalg for grønt, Akershus Bondelag og Østfold Bondelag 

Terje G. Romsaas, Sigurd Enger og Per Fredrik Saxebøl. Vara: Lill-Ann Jordfald Østby 
14. Statsforvalteren i Oslo og Viken (SFOV): 

Representant til partnerskapet: Fylkesleder.  
15. Representant til styret i Stiftelsen Smebøls Landbrukslegat: Svein Bjerke   

Vannområdeprosjektene (Der Bondelaget møter i styringsgruppene er vi inne som observatør.)  
MORSA-prosjektet (Vannsjø -/Hobølvassdraget) 
Styringsgruppen: Knut Edgar Berger, vara Øyvind Kjølberg 
Temagruppe landbruk: Knut Edgar Berger og Ole Karlsrud. 
Leira-Nitelva 
Styringsgruppen: Asbjørn Dahle, Vara: Eli Berven 
Temagruppe landbruk: Asbjørn Dahle  
Bunnefjorden, Gjersjøen og Årungen (PURA) 
Styringsgruppen: Tom Wetlesen, vara: Jan-Ivar Tjernæs. 
Temagruppe landbruk: Tom Wetlesen og Jan-Ivar Tjernæs. 
Haldenvassdraget  
Styringsgruppe: Stig Vormeland, vara: Kjell Johansen 
Temagruppe landbruk: Stig Vormeland 
Vannområde Øyeren 
Faggruppe landbruk: Jørgen Thorshov, vara: Terje Fossen-Hellesjø  
Mjøsa-prosjektet 
Referansegruppe: Innlandet Bondelag representerer også Akershus    
Hurdalsvassdraget / Vorma (HUVO) 
Landbruksgruppe: Bjørn Baadshaug, vara: Helge Olaf Aas  

16. Representant i Markarådet (oppnevning følger lokalvalgsperiodene): Ann-Kristin Knudsen, vara: Eli Berven. 
17. Observatør i rovviltnemnda: Helge Olaf Aas 
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26/21       20/00927-13   Møteplan for styret i Akershus 
Bondelag 2021-2022 
 
 
 
Vedtak 
Møteplanen tas inn i årshjulet for Akershus Bondelag. 
 
Saksutredning 
 
Forslag til møteplan for 2021-2022 var utsendt på forhånd. 
 
Møteplan: 
17. mars 2021: ÅRSMØTE Akershus Bondelag (digitalt)  
18. mars 2021: Konstituerende møte nyvalgt styre i Akershus Bondelag  
24-25. mars: Representantskap Norges Bondelag 
 

14. april 2021: Styremøte Akershus Bondelag 
27. april 2021:  Jordbrukets krav 
 

4. mai 2021:  Statens tilbud 

11. mai 2021: Styremøte Akershus Bondelag 
10-16. mai: Forhandlinger 
16. mai 2021: Forhandlingene avsluttes senest 
03. juni 2021  Felles styremøte Viken 
 
9-10. juni: ÅRSMØTE i Norges Bondelag 
 
24. aug 2021: Styremøte Akershus Bondelag 
13. september: STORTINGSVALG 
22. sept 2021: Styremøte Akershus Bondelag 
22.-23. sept 21 Felles styremøte Viken 
Oktober: Årsmøter i lokallagene 
3. nov 2020: Styremøte Akershus Bondelag 
Nov 21 ??: Ledermøte Akershus Bondelag 
7. des 2021: Felles styremøte Viken  
8. des 2021: Styremøte Akershus Bondelag 
 
2022:                                                                             
11. jan 2022: Styremøte Akershus Bondelag 
8. feb 2022:  Styremøte Akershus Bondelag 
1. mars 2022: Styremøte Akershus Bondelag 
16. mars 2022: ÅRSMØTE Akershus Bondelag 
XX. mars 2022: Konstituerende møte Viken Bondelag 
 
Fellesmøter i fylkeslagene i Viken - «Veien mot Viken Bondelag»:  

• Felles AU-møter ved behov  

o 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. 

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

o Ledermøtene i fylkene i 2021 avholdes separat i fylkene  
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27/21       20/00927-15   Arbeidsplan Akershus Bondelag 2021-2022 
 
Vedtak 
Arbeidsplanen ble gjennomgått i årsmøtet, og tas til etterretning av styret. 
 
Saksutredning 
Utsendt til styret – og behandlet på årsmøtet 17. mars, var Arbeidsprogram for Akershus 
Bondelag for 2021-2022. 
 
Administrasjonen vurderte å gjennomgå og foreslå en ny tilnærming til arbeidsplanen, men med 
bare ett år igjen som selvstendig organisasjon (tror vi), fant vi ut at da får vi heller legge  trøkk i en 
ny arbeidsplan for Viken Bondelag…… 
 
Likevel bør styret foreta en gjennomgang av arbeidsplanen, for å trekke frem noen prioriteringer 
for arbeidet frem til neste årsmøte i Akershus Bondelag. 
 
 

 
 
 
 
 

 
28/21       20/00927-14   Beredskapsplan Akershus Bondelag - oppdatering 
og gjennomgang 
 
Vedtak 
Hovedtrekkene i planen ble gjennomgått. Beredskapsplanen tas til orientering. 
 
Saksutredning 
Beredskapsplanen var utsendt med sakspapirene, og ble gjennomgått og blir oppdatert av 
administrasjonen. 
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29/21       21/00271-1   Medlemsutvikling - verveplan og 
verveaksjon i Akershus 
 
Vedtak 
I lys av den svake medlemsutvikling oppnevner styret et nytt utvalg for Rekruttering og verving. 
Utvalget kommer tilbake på neste styremøte med en plan for arbeidet for 2021.  
Videre sender administrasjonen til styret lister over utmeldte medlemmer for direkte oppfølging. 
 
Saksutredning 
 
Bakgrunn: NB! Nå 4.985 medlemmer - var 5130 per 31/12/2020, 5228 per 31/12-2019, og 
5350 per 31/12-2018! 

 
 
Vedtak 3. mars 2021: 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! 

 
 
Det er tid for å sette inn en verveaksjon. Vedlagt følger en let bearbeidet versjon av fjorårets 
verveplan. 
 
Vi leter etter nye, glupe idéer til å få fart på vervearbeidet!! 
 
 
  

Medlemskategori Antall

Endring

10.03.2021 24/2/2021 5/12/2019

P1=Personlig medlem 2 312 2 313 2 473 -161

P2=Bruksmedlem 2 023 2 031 2 073 -50

P3=Husstandsmedl. 645 644 674 -29

Æ1 1 1 1 0

Æ3 4 4 3 1

Totalt 4 985 4 993 5 224 -239
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30/21       21/00106-1   Forberedelser til årsmøte i Norges 
Bondelag - representantskapet 24. mars og 8. juni 
 
Vedtak 
Styrets innspill tas med i vurdering av tema Akershus Bondelag ønsker å vektlegge på 
representantskapsmøtet. 
 
Saksutredning 
På Norges Bondelags representantskapsmøte 24-25 mars er det særlig Jordbruksforhandlingene 
2021 – og tilhørende aksjonsberedskap, som er i fokus. Møtet skal i bunn og grunn gi 
forhandlingsutvalget et «mandat» til forhandlingene om en ny jordbruksavtale. 
 
Men også oppfølging av klimaavtalen/Landbrukets klimaplan samt internasjonale spørsmål skal 
diskuteres. 
 
I diskusjonen om mandat må Akershus fremme de sakene som er viktige for oss, og få 
gjennomslag sammen med andre fylkeslag. 
Akershus Bondelag sonderer litt med andre fylkeslag om tematisk satsing, men prioriterte tema 
fra Akershus vil – i tråd med vårt innspill til jordbruksforhandlingene, bl.a. være:  

• Kornøkonomien 

• RMP-fordelingsnøkkel 

• RMP underfinansiering 

• Velferdsordningene 
 
Tema som ikke er gjennomdrøftet i styret blir i utgangspunktet ikke prioritert. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orienteringssaker 

• Kampanjeuker i Bondelagets regi – med tema «Vi dyrker landet», går av stabelen i 
uke 14 og 15 (6.  – 16. april). Opplegget utarbeides sentralt, og det er lokallagene som 
gjennomfører. Det vil bli aktivitet i sosiale medier samt dyrkingskasser på sentrale steder  
(kanskje litt tidlig….). Tas opp som sak på styremøte 14. april. 

• Beredskapsgruppe Grønt: Har hatt møte med NAV – som påtar seg å ringe rundt til 
grøntprodusenter om arbeidskraftbehov. Bondelaget jobber etter to spor: få inn 
utenlandsk arbeidskraft prøve å få brukt norsk arbeidskraft. 

• Handelsavtale med Storbritannia (etter «Brexit»): Hvis kvoter på 
landbruksprodukter byttes med bearbeidet fisk, vil det være sannsynlig at Bondelaget 
ønsker å markere dette med tydelige aksjoner. 

• Maridalen 9. mars : Aksjon mot det rødgrønne byrådet som med MDG i spissen vil 
kaste ut bondefamiliene fra Maridalen. Jens deltok i traktorkolonnen. God oppslutning! 

• Politikermøter avholdt:  
o 15. februar: Senterpartiet  
o 5. mars ?:  Høyre 
o 15. mars:  Arbeiderpartiet 

Jobber fortsatt for å få til møte med Fremskrittspartiet. 
Hovedtema: Klimameldingen, Brexit, grøntnæringa og annet…. 
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