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PROTOKOLL 

 
fra møte i Fylkesstyret Akershus 
Møtedato 02.09.2021 Vår dato: Vår Dato 
Møtetid kl. 09:30 Utvalgssekretær Vidar Kapelrud 
Møtested Grønt fagsenter Hvam 

Fysisk møte) 
Telefon  

Sak 20/00927 

Som medlemmer møtte: Jens Thori Kogstad (leder), Torbjørg Kylland (nestleder), Eli 
Berven, Helge Olaf Aas, Marthe Bogstad (2. vara), Kari Anne Aaby (3. vara), Siri Marlen 
Sundhagen (ABU) og Marit Helene Lund (ABK). 
Forfall: Jørgen Thorshov (1. vara) og Terje Romsaas. 
Fra administrasjonen: Vidar Kapelrud (sekr.), Simen Solbakken og Mona Askerød. 
 
Til behandling:  
 

Faste saker8/22       21/00067-8   Faste saker august 2021 Akershus 
Click here to enter text. 
1/2021         Godkjenning av innkalling og saksliste  

  Vedtak: Godkjennes. 
 
2/2021        Godkjenning protokoll fra styremøte 14/6 samt fellesstyremøte 15/6 
                               Vedtak: Godkjennes. 
 
4/2021                  Regnskap/Økonomi  

 
 

Justeringer:  

• Eierskiftekurs→ kostnader påløper med ca 200’. 

• Aktive lokallag→ kostnader påløper med ca 300’ 
Dette gir et samlet «resultat» på linje med fjoråret (litt svakere=litt høyere 
aktivitetsnivå). Året 2021 bør derfor gå ut med et lite overskudd. 
 

                          Vedtak: Tas til orientering. 
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5/2021                  Medlemsoversikt 

 
                               Vedtak: Tas til etterretning. 
 
6/2021                  Representasjon/Invitasjoner   
                               Forslag til vedtak: Tas til etterretning. 

9-10. juni: ÅRSMØTE i Norges Bondelag 
14. juni 2021 Styremøte Akershus Bondelag 
15. juni 2021 Møte i partnerskapet i Viken 
15. juni 2021  Felles styremøte Viken 
 
2. sept 2021 Styremøte Akershus Bondelag 
13. sept.: STORTINGSVALG 
22. sept 2021: Styremøte Akershus Bondelag (kort) 
22.-23. sept: Felles styremøte Viken 
22-23 sept.: Felles Valgnemnd Viken 
29-30 sept:  Lederkonferanse Bondelaget (Jens og Vidar) 
Oktober: Årsmøter i lokallagene 
5. okt 2021: Styremøte Akershus Bondelag (nytt) 
28-29 okt Bondelagskonferansen (alle årsmøtedelegater) 
3. nov 2021: Styremøte Akershus Bondelag (på Teams) 
19-20 nov: Ledermøte Akershus Bondelag (lunsj til lunsj) 
7. des 2021: Felles styremøte Viken ? (besluttes på fellesmøte 22-23 sept.)   
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 

 
Åpen post: 
Runde rundt bordet. 
Medietreningskurs?? 
 

7/2021                  Nytt fra ABK  

• Norges bygdekvinnelag lanserte ny logo i juni. Lanseringen skjedde på Skype. 

• Norges Bygdekvinnelag arrangerte Distriktsledermøte i Finnmark 17. – 21. august. 
Spennende program i Kautokeino med besøk i Juhls sølvsmie, en levende 
kulturinstitusjon med håndverk, utstillinger og salg av billedkunst, klær og 
tradisjonelle og moderne sølvsmykker. alt inspirert av naturen i Finnmark. Videre 
var vi på besøk hos sametinget i Karasjok guidet av en kunnskapsrik guide. I 
Karasjok opplevde vi kveldstur med elvebåt og kulturkveld i lavo hvor vi fikk lokal 
mat, samisk kulturfortelling og selvsagt joik. Så gikk turen til Tana. Her ble vi tatt 
godt imot av flotte kvinner i Tana Bygdekvinnelag, det eneste bygdekvinnelaget i 
Finnmark. Leder i Norges Bygdekvinnelag, Jorun Henriksen ledet sammen med 
administrasjonen distriktsledermøtene I Tana Rådhus. Velkomst og hilsen fra 
Tana kommune v Ulf Ballo. Rino Andersen, tidligere politisk redaktør i Nationen 
ga sitt blikk på Stortingsvalget og hvordan bygdekvinnelaget kunne bli en mer 
synlig interessepolitisk aktør. Som gjester hos Tana bygdekvinnelag opplevde vi 
interessante utflukter og servering av lokale tradisjonsmiddager samt foredrag og 
utstillinger av kofter og samisk håndverk. Turen ble en opplevelse for livet, ikke 
minst på grunn velkomsten og hjertelaget vi ble møtte med av Tana 
Bygdekvinnelag, 

Medlemskategori Antall

Endring

01.09.2021 11.06.2021 04.05.2021 09.04.2021 10.03.2021 24/2/2021 5/12/2019

P1=Personlig medlem 2 330 2 317 2310 2316 2 312 2 313 2 473 -143

P2=Bruksmedlem 2 026 2 023 2019 2023 2 023 2 031 2 073 -47

P3=Husstandsmedl. 649 646 643 647 645 644 674 -25

Æ1 1 1 1 1 1 1 1 0

Æ3 4 4 4 4 4 4 3 1

Totalt 5 010 4 991 4977 4991 4 985 4 993 5 224 -239
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• Søndag 29. august feiret vi at Akershus Bygdekvinnelag er 90 år. I strålende sol 
arrangerte vi sammen med Kråkstad og Ås bygdekvinnelag utendørs treff i 
Universitetsparken på Ås. Foredrag om skolen og parken v. Anders Heen. Så var 
det guidede rusleturer i parken før vi hedret 90-åringen med hilsen fra Jorun 
Henriksen og historisk tilbakeblikk v. mangeårig generalsekretær i Norges 
Bygdekvinnelag Ellen Klynderud. Til slutt ble nyutgivelsen av boka Mattradisjoner 
fra Akershus lansert. 

• Vi har hatt et styremøte etter sommeren i Landbrukets Hus 10. august. Neste 
styremøte blir på Teams 14. september. Tid for styremøter ut året: 12. oktober, 9. 
november og 7. desember. 

• I september holdes sonemøter i Asker, Blaker, Nes og Ås med interessante temaer. 

• Norges Bygdekvinnelag arrangerer Inspirasjons-seminar på Lillehammer 5.-7. 
november. 

• ABK samler sonestyrene til Høstseminar 20. november. Seminaret skulle holdes 
på Badet Kulturtun i Eidsvoll med Eidsvoll BK som vertskap. Men der er det blitt 
vaksinasjonssenter så vi leter etter egnet lokale. 

                               Vedtak: Tas til orientering. 
 
8/2021                  Nytt fra ABU  

I sommer: 
- Vårkurs med Østfold BU på Lily Country Club 
- Noen aktiviteter i ABU som kubb, grilling og Strava-sykkeltur 
- Mini-høstkurs for Nittedal/Hakadal og Enebakk BU etter ekstraordinære årsmøte. 
- Årsmøteutsendingsmøte før NBUs Årsmøte på Grønt Fagsenter 
- NBUs Årsmøte i Rogaland, der ABU var veldig aktive på talerstolen 
 
Fremover: 
- Kursholderkurs til helgen med Østfold BU på Kalnes VGS 
- Styremøte neste mandag, der vi blant annet skal snakke om høstkurs og verving 
fremover. 
- Høstkurs på Hotell Hadeland neste helg, der Eli kommer på besøk. 
-Valgkampanje stem.bestem! og valgvake den 13.sept 
- Skal sette i gang et prosjekt i Akershus som omhandler kompetanseheving blant 
medlemmene våre. Kan være alt fra besøk til aktuelle bedrifter og næringer, til mer 
uformelle kurskvelder og utflukter. Målet er økt kompetanse. 

                                
Vedtak: Tas til orientering 
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Saker til behandling53/21       20/00581-4   Oppsummering 
valgaktiviteter i regi av Akershus Bondelag så langt. 
 
 
 
Vedtak 
Gjennomgangen av valgaktivitetene tas til etterretning. 
 
Saksutredning 
Akershus Bondelag har gått nye veier i sine valgaktiviteter i 2021. En oppdatering og vurdering vil 
bli gitt i styremøtet. Styret sa seg fornøyd med aktivitetsnivået og med tiltakene. 
 
Vi har bl.a. gjennomført følgende aktiviteter: 
Møter med Akershus-politikere: 
Kalender gårdsbesøk august 2021     
Dato Klokka Parti Hvor Hvem kommer 
     
09.aug 10 SV Helge Kirsti Bergstø og Haitham El-Noush 
09.aug 13 KrF Helge Ida Lindtveit Røse 
     
10.aug 10 MDG Terje Kristoffer Robin Haug+evt 
10.aug 13 Frp Terje Liv Gustavsen, evt flere 
     
11.aug 10 AP Jens Tuva Moflag ++? 
11.aug 13 Høyre Jens Anne Kristine Linnestad, Tone Trøen++? 
     
     
23.aug 10 Sp Jørgen Topp 3: Sigbjørn Gjelsvik, Else Marie Tveit Rødby, Kari Mette Prestrud  
23.aug 13 Venstre Jørgen Solveig Schytz 
24.aug 10 Rødt Ottar Marie Sneve og Stein Stugu, 
 
Program:  
10.00 Jens ønsker velkommen 
Du viser rundt på gården og presenterer noen problemstillinger. 
Vi setter oss inne/ute (væravhengig/hva som passer) med håndmat og snakker videre landbrukspolitikk.  
11.20 avsluttes dette. Da starter vi seansen med podkast/filming med den ene kandidaten. Mens Jens og jeg 

podder gjør dere andre som dere vil      .  
Seinest 12.30 drar de.  
 
Klokka 13  
Samme program som for 10.00. Seansen med mat/samtale avsluttes klokka 14.20. 
Seinest 15.30 drar de. 
 
Disse Oslopolitikerne kommer: 
Mandag 30. august kl 10-12.30 hos Jens:  
Fra Venstre: Marit Vea (11.kandidat) og Olav Ranes (14.kandidat) 
Fra Høyre: Ingeborg Tennes (11.kand), Vegard Tokheim (21.kandidat) og Elizabeth Isaksen Rye-Florenz 
(13.kandidat) 
Fra Norges Bondelag: Sigrid Hjørnegård (generalsekretær) 
Fra Akershus Bondelag/styret: Jens 
Fra Akershus Bondelag/kontoret: Simen og Mona 
 
Tirsdag 31. august kl 10-12.30 hos Jens: 
Fra Sp: Foreløpig uklart 
Fra SV: Kari Elisabeth Kaski (1.kandidat) 
Fra Ap: Kamzy Gunaratnam (2.kandidat) 
Fra Norges Bondelag: Bjørn Gimming (leder) 
Fra Akershus Bondelag/styret: Jens 
Fra Akershus Bondelag/kontoret: Simen og Mona 
 
Program begge dagene:  
10.00-12.00: Omvisning på gården, håndmat og landbrukspolitisk samtale.  
12.00: Én person fra hvert parti spiller inn en kort video (30 sekunder) der kandidaten presenterer seg, og 
sier hva som er det viktigste de vil gjøre for landbruket.  
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54/21       17/00822-29   Veien mot Viken - felles styremøte 22-
23. september 2021 
 
Vedtak 
Saken tas til orientering. 
 
Saksutredning 
 
Felles styremøte avholdes på Scandic Brennemoen, Brennemoveien 20, 1850 Mysen: 
 

TIRSDAG 22.09. 
➔ 12:00 Tid til separate styremøter  

12:00 – 13:00 LUNSJ  
13:00 – 13:45 Bli-kjent runde og litt om de landbruket i de tre 

fylkene våre 
 

13:45 -  14:30 Regionale planer i Viken og felles høringsinnspill  
14:30  Pause  
14:45 – 17:30 Felles innspill til jordbruksforhandlingene 2022 til 

Viken fylkeskommune 
Nestleder Norges 
Bondelag, Egil Chr. Hoen 
innleder  

Orientering om Norges Bondelag sine retningslinjer 
for dyrevelferd hos tillitsvalgte vedtatt av Norges 
Bondelag 

Nestleder Norges 
Bondelag, Egil Chr. Hoen 
orienterer 

Forberedelser til lederkonferansen – spørsmål til 
drøfting 

Nestleder Norges 
Bondelag, Egil Chr. Hoen 
innleder 

17:30 – 18:30 Team-buildings aktiviteter  
ONSDAG 23.09. 

09:00 – 10:00 Oppsummering etter valget Innledning v/ Aslak Bonde 
10:00 – 10:20 Utsjekk  
10:20 – 11:20 Veien videre med hensyn til Viken – hva er 

mulighetsrommet og hvordan jobber vi framover 
Innledning 
v/organisasjonssjef Astrid 
Solberg 

11:20 – 12:00 Nye miljøkrav  
12:00 – 13:00 LUNSJ  

 
Felles valgnemnd for nye Viken Bondelag var tiltenkt oppstart av sitt nominasjons-
arbeid i forbindelse med dette møtet, men gitt den usikkerhet som råder rundt 
valgresultatet, har org.sjefene kommet til at oppstart kan avvente til vi tydeligere ser hva som 
skjer med Viken fylkeskommune. 
 
Denne beslutning er i tråd med det råd Norges Bondelags generalsekretær har gitt 
fylkeslagene vedr. regionreformen (i notat til Bondelagets styre av 11.6.2021): 

«Råd til fylkene 
Vi har gitt råd til fylkesstyrene om at følgende punkter legges til grunn for det videre 
arbeidet med regionreformen i disse fylkene: 
• Norges Bondelag sine lover slår fast at fylkesorganiseringen i Bondelaget alltid 
skal følge den offisielle fylkesinndelingen i Norge. Når det nå er usikkerhet rundt den 
endelige fylkesinndelingen, er det naturlig å avvente det endelige resultatet av den 
politiske prosessen. 
• Vi avventer derfor resultatet av Stortingsvalget før fylkeslagene legger mer 
ressurser ned i planlegging av en sammenslåing. Fylkeslagene samarbeider allerede 
svært godt ift respektive fylkeskommuner/statsforvalter og vi forutsetter at dette gode 
samarbeidet fortsetter.» 

 
Notatet var vedlagt saken. 
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55/21       21/00613-1   Ledermøte 19-20 november 2021 - 
foreløpige planer. 
 
 
 
Vedtak 
Planlegginga av Ledermøtet videreføres i tråd med diskusjonen i styret. 
 
Saksutredning 
Velkommen til LEDERMØTE  i Akershus Bondelag 
Fredag 19. - 20. november 2021 (lunsj til lunsj) 
Møtested: Hurdalssjøen Hotell 
 
Foreløpig program: 
 
Fredag 19. november 
12.00:  Lunsj 
13.00:  Opprop v/kontoret 
13.05:  Velkommen v/Jens Thori Kogstad 
13.10:  Runde med presentasjon av nye ledere v/Torbjørg Kylland 
13.15: Kort pause 
13.20: "Vi bygger Bondelaget"   

Lokallagsarbeid - post korona 
- Det digitale spranget i organisasjonen 
- Hva er de gode aktivitetene for lokallaga? 
- Kommunikasjon – ikke bare Sosiale medier  

14.20 Kort pause 
14.30 til 16.30: Gruppearbeid om lokallagsarbeid 
 
17.00 Musikalsk underholdning v/ Stian Carstensen 
 
18.00 MIDDAG 
 
Lørdag 20. november 
09.00: Verve- og rekrutteringsutvalget v/Eli Berven og Mona Askerød 
09.30: Organisasjonssaken – «Veien mot Viken», etter valget v/Vidar Kapelrud 
09.45 Aktive lokallagsmidler – status v/ Vidar 
10.00 Kornprogrammet – hva skjer? v/ Simen Solbakken 
10.15: Aktuelle saker fra Norges Bondelag v/NN i sentralstyret 
11.45: Spørsmål, eventuelt og avslutning. 
 
12.00: Lunsj 
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56/21       20/00927-32   Oppnevning til faste utvalg i Norges 
Bondelag - sluttbehandling 
 
 
 
Vedtak 
Administrasjonen følger opp styrets diskusjon og melder Akershus sine prioriteringer til Norges 
Bondelag etter samsnakk med andre fylkebondelag i Viken. 
 
Saksutredning 
Saken ble gjennomgått første gang på styremøte i akershus Bondelag 14. juni 2021. Vi repeterer: 
 
I styremøte den 28. september skal styret i Norges Bondelag oppnevne ledere og medlemmer til 
de faste utvalgene. Vi ber alle fylkeslagene om innspill på aktuelle kandidater innen  
mandag 13. september. 
Norges Bondelag viderefører tre faste utvalg som rådgivende organ for styret og sekretariatet: 
- Kornutvalget 
- Grøntutvalget 
- Miljø- og bærekraftutvalget 
Inn på tunet-utvalget videreføres ut 2021, og får i oppdrag å foreslå hvordan Bondelaget skal 
ivareta arbeidsfeltet i Bondelaget uten fast utvalg. (…) 
 
Oppsettet under viser hvilke posisjoner som skal oppnevnes og hvem som tar gjenvalg. Fylkene 
skal gi innspill til kandidater som oppnevnes av styret (med unntak av styrets egne 
representant). 

  

 
 
Arbeidsutvalget i Akershus Bondelag drøftet saken 25. august, og satte søkelyset på arbeidet med 
klimaspørmål og arbeidet med RMP-oppfølging. Disse tilligger Miljø- og kvalitetsutvalgets 
arbeidsområde, og det må være interessant å fremme en Viken-kandidat til ledervervet her.  
 
Spørsmålet drøftes med andre fylkeslag i Viken. 
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57/21       15/00951-29   Ulv og rovdyr, oppdatering august 2021 
 
 
Vedtak 
Styret uttrykker bekymring for manglende ressurser til skadefellingsoppdrag. Skadefelling må 
prioriteres høyt – særlig i beiteprioriterte områder. Statsforvalteren, SNO og beitelag må få 
tilstrekkelig ressurser til å gjennomføre en effektive tiltak ved rovdyrsituasjoner i beiteprioriterte 
områder. Videre må oppstart på lisensjaktperioden skyves tilbake til 1. oktober så man unngår 
opphold i skadefellingsjakt. 
 
Saksutredning 
 

Møte i rovviltnemndene i region 4 og 5 (fellesmøte) 26/8. Saker: 

• Fellessak 3/21 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv utenfor 
ulvesonen sesongen 2021/2022: flertallsvedtak på 12 dyr. 

• Fellessak 4/21 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv innenfor 
ulvesonen i 2022: flertallsvedtak på 30 dyr (4 revir: Kornmoen, Mangen, Rømskog og 
Slettås). Siden Rømskog er grenserevir, må dette uttaket tas opp med svenske 
myndigheter. 

 
Rovdyr: Ulveangrep i Eidsvoll Øst i hele sommer (fellingstillatelse fra juni er 
forlenget til 13. september) – ingen ulv skutt. Blir fellingstillatelsen forlenget, eller 
utsettes jakta til 1. desember da lisensjakta begynner? Statsforvalteren antyder på 
møtet 1/9 at jakta må termineres, da skadepotensialet er borte så snart beitedyra er 
ferdig sanket. 
 
Feltmøte med Eidsvoll Sankelag 1/9. Sankelaget melder om store tap i sommer 
(kanskje rundt 300 sauer), men tapene har «gått under radaren» i mediene og også i 
landbruksmiljøet.  
 
Eidsvoll Sankelag og Akershus Bondelag inviterte til feltmøte på Jøndalsvangen i 
Eidsvoll øst for Vorma om den alvorlige pågående rovdyrsituasjonen på Østsiden av 
Vorma i Eidsvoll. 
Nær 30 kadaver er påvist tatt av ulv, men tapene har «gått under radaren» i mediene 
og i landbruksmiljøet.  
Skadefellingstillatelsen har ikke gitt resultater gjennom sommeren.  
Er det nok midler til skadefellingsaktivitetene?  
Bør oppstart av lisensjakta flyttes til 1. oktober? 
På feltmøtet møtte representanter fra Statsforvalteren, Mattilsynet, lokale 
beitebrukere, Eidsvoll Sankelag, Akershus Bondelag, Rovviltjaktlaget og ordførere fra 
Eidsvoll og Hurdal. 
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58/21       16/00912-42   Jordvern og kommuneplaner - 
arbeidsform 
 
 
 
Vedtak 
Saken tas til etterretning. 
 
Saksutredning 
 
Jordvern og kommuneplaner 
 
Kommunene har nå startet arbeidet med rullering av kommuneplaner. Det er en forventning 
om at lokallagene i større grad håndterer dette arbeidet selv. Kontoret vil ikke ha kapasitet til 
å bruke så mye tid på dette som tidligere år. 
 
Det er laget en veileder (se vedlegg) som sendes alle lokallagene når høringsdokumentene 
kommer. Kontoret vil være behjelpelig for de som ønsker det, men da i hovedsak å sjekke 
eksisterende planstatus. 
 
Så langt har følgende kommuner startet sitt arbeid: 

- Nes – planprogram, høringsfrist 20. august. 

- Bærum – arealdelen, høringsfrist 13. september. 

- Enebakk – planprogram, høringsfrist 8. september. 
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59/21       17/00822-30   Høringssvar til Landbruksstrategi 
2021-2030 for Viken fylkeskommune - fellesinnspill fra 
fylkeslagene i Viken 
 
 
 
Vedtak 

1. Akershus Bondelag sender inn felles høringssvar til Landbruksstrategi for Viken fylkeskommune 
2021-2030 sammen med Østfold Bondelag og Buskerud Bondelag. 

2. Styret slutter seg til forslag til høringssvar.  
 
 
Saksutredning 
I brev av 8. juni 2021 inviterer Viken fylkeskommune til å komme med innspill til landbruks-
strategi. Landbruksstrategien 2021-2030 er en temastrategi som viser retning for hvordan 
landbruket i Viken skal utvikles mot 2030. Landbruksstrategien har, jamfør samarbeidsplatt-
formen Viken 2019-2023, fokus på primærnæringens rolle i det grønne skiftet og hvordan 
sjølforsyningsgraden på norske ressurser i regionen kan økes.  
 
Viken Fylkeskommune ønsker tilbakemelding på: 

• Bidrar ambisjonene og målene til å gi en tydelig og helhetlig retning for hvordan Viken 
fylkeskommune skal legge til rette for, eller påvirke i retning av, utvikling av landbruksnæringen i 
Viken 

• Samsvarer ambisjoner og mål for de ulke innsatsområdene med de regionale utfordringer og 
muligheter i Viken-landbruket 

• Andre innspill kommentarer 
 
Høringsfristen er satt til 15. august, men denne har de tre fylkeslaga sendt ønske om å få utsatt, 
slik at fylkesstyrene kunne behandle saken på sine møter i perioden 19.-31. august.  
 
Organisasjonssjefene i Viken hadde felles møte for sommerferien og diskuterte innspill og 
fordelte oppgaver, og det er er dette som foreslås som innspill til fylkeskommunen. Når alle 
fylkene har avholdt sine møter foreslår administrasjonen at den arbeider fram et nytt felles 
forslag som arbeidsutvalgene endelig godkjenner før det sendes til fylkeskommunen.  
 
Forslag til innspill var vedlagt saken. 
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60/21       21/00166-8   Akershus Bondelags høringssvar på 
handlingsprogram for samferdsel 2022-2025 for Viken 
fylkeskommune 
 
 
 
Vedtak 
Akershus Bondelag sender inn høringssvar innen fristen 15. september i tråd med denne 
innstilling og de synspunkter som fremkom i styremøtet. 
 
Saksutredning 
Viken fylkeskommune vedtok sin Samferdselsstrategi 2022-2033 i fylkestinget 18. desember 
2020. I arbeidet med å lage Handlingsprogram for samferdsel 2022-2025 ga Viken 
fylkeskommune organisasjoner mulighet til å gi skriftlige innspill på maksimalt to sider om 
hovedutfordringer knyttet til samferdsel i Viken. Akershus Bondelag sendte sitt innspill 1. mars 
2021. 
 
30. juni sendte Viken fylkeskommune ut sitt Handlingsprogram for samferdsel 2022-2025 for 
Viken fylkeskommune med frist for innspill 15. september. Handlingsprogrammet skal vedtas 
desember 2021. Handlingsprogrammet vil gi prioriteringer for valg av tiltak og virkemidler 
innenfor fylkeskommunens ansvar blant annet for fylkesveier, kollektivtransport og bredbånd.  
 
Handlingsprogram for samferdsel har en planperiode på fire år. Handlingsprogrammets del 1 gir 
overordnede føringer til handlingsprogrammet og del 2 inneholder de konkrete prioriteringene.  
Fylkeskommunen ønsker innspill både på overordnede føringer og konkrete 
prosjektprioriteringer. 
 
I vårt høringssvar 1. mars 2021 (se vedlegg) la Akershus Bondelag vekt på følgende områder: 

• Jordvern 

• Fremkommelighet 

• Ugrasspreding 
 
Disse punktene bør vi gjenta – de er like aktuelle nå, og det er lite å se av våre innspill i den 
endelige Handlingsplanen. 
 
Men i tillegg bør vi adressere bredbåndsutbyggingen, der mange gårdsbruk har reint for 
dårlige linjer – og der fylkeskommunene fra 2020 har en utvidet rolle knyttet til forvaltning av 
offentlig støtte, bevilget over statsbudsjettet, til bredbåndsutbygging Kap 8.3 i strategien. 
 
Styret understreket sterkt at bredbåndsutbygging på bygda må gjennomføres nennsomt og som 
en helhetlig utbygging – ikke slik at gårdene mellom boligområdene faller utenfor eller pålegges 
kostnader ved tilknytning. Videre må utøvende entreprenør pålegges å følge avtalerettslige 
forsvarlig utbygging.  
 
Også forholdet til utbygging av 5G-nettet bør tas opp i innspillet-som en mulighet til å unngå 
kabelstrekking.  
 
Forslag til strategi var vedlagt sakspapirene. 
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61/21       21/00166-9   Høring av planprogram for tre nye 
regionale planer i Viken fylkeskommune - livskvalitet, 
deltakelse og likeverd - kompetanse og verdiskaping - areal og 
mobilitet 
 
 
 
Vedtak 
Akershus Bondelag tar sikte på å sende inn felles høringsinnspill med de andre fylkeslagene i 
Viken. Saken drøftes også på felles styremøte 22. september. 
Høringsfrist er 24. september. 
 
Saksutredning 
Fylkestinget vedtok 18. desember 2020 regional planstrategi (RPS) for Viken 2020–2024 – 
«Veien til et bærekraftig Viken». I planstrategien slås det fast at det skal utarbeides tre nye 
regionale planer for vikensamfunnet: 
• Regional plan for økt livskvalitet, deltakelse og likeverd 
• Regional plan for kompetanse og verdiskaping 
• Regional plan for areal og mobilitet 
 
Dette planprogrammet er et ledd i varslingen av planoppstart for de tre regionale planene. Det er  
plan- og bygningsloven som fastslår at skal det utarbeides planprogram. Programmet er «en plan 
for planene». Her redegjør VFK for formålet med planene og hvilke temaer og problemstillinger 
som skal være sentrale. Først beskriver de føringene for planarbeidet: FNs bærekraftsmål, 
regjeringens forventninger og regional planstrategi.  
 
Etter fylkeskontorets syn, har planarbeidet en meget omfattende struktur med fem 
langsiktige utviklingsmål, som beskriver et fremtidsbilde av hvordan Viken skal se ut i 2030. 
Målene skal nås gjennom seks brede innsatsområder for bærekraftig utvikling. Utviklingsmålene 
og innsatsområdene utrykker målene for arbeidet med de tre regionale planene. 
Klima og miljø, folkehelse og samarbeid er tverrgående temaer som er så viktige og sammensatte 
at de må veie tungt i alt utviklingsarbeid. 
 
Etter fylkeskontorets syn, er det derfor ikke behov for å spille inn kompliserende hensyn, da 
våre bærekrafts- og næringshensyn må kunne bli godt ivaretatt gitt planverkets oppbygging. 
 
Når de konkrete forslag til handlingsplaner etter hvert kommer til høring, har vi selvsagt mange 
erfaringer og synspunkter vi vil videreformidle til VFK, som f.eks.: 
 

• «Regional plan for areal og mobilitet» skal bl.a. erstatte «Areal og transportplan for Oslo og 
Akershus (2015)». Her har vi mange konkrete innspill basert på erfaringene fra ATPen (80/20-
regelen, kvikkleirehensynet, jordvern i lys av vei- og baneutbygging etc. etc.). 

• «Regional plan for kompetanse og verdiskaping» - her vil vi ha synspunkter på fylkets satsing på 
videregående opplæring i naturbruk, men også f.eks. på prioritering av de forskningsmidlene 
fylkeskommunen forvalter (RFF Viken). 

• Tilsvarende vil vi også ha konkrete synspunkter på «Regional plan for økt livskvalitet, deltakelse 
og likeverd» 

 
Fylkeskontoret vil samarbeide med Østfold og Buskerud om høringssvar.  
Høringsfrist er 24. september 2021 
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62/21       21/00620-2   Høring - Forskrift om regionale 
miljøkrav i jordbruket i Oslo og Viken fylker 
 
 
 
Vedtak 
Forskrift om regionale miljøkrav sendes på høring i lokallaga med frist 1. oktober 2021.  
Notat som redegjør for konsekvenser for gardene i Akershus vedlegges ved utsending.  
Saken drøftes videre med de andre fylkeslaga i Viken og tas opp til sluttbehandles på styremøte i 
Akershus Bondelag 5. oktober 2021.  
Høringsfrist er 15. oktober 2021.  
 
Saksutredning 
 
Regionale miljøkrav i jordbruket er en del av en totalpakke med virkemidler innenfor flere 
sektorer som samlet sett myndighetene mener skal bidra til å oppnå, og opprettholde minst “god 
miljøtilstand” i vannforekomstene.  
Forslaget må også ses i sammenheng med regjeringens “Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik 
Oslofjord med et aktivt friluftsliv” som kom tidligere i 2021. Rapporten tar opp forventningen om 
å ta i bruk regionale miljøkrav som en av de viktige tiltakene for å dempe avrenningen av 
næringssalter til Oslofjorden. 
 
Store deler av Akershus-landbruket vil bli omfattet, og det er vesentlig at vi får belyst de 
driftsmessige – og, ikke minst, de økonomiske konsekvensene av kravene. 
Forskriften bør derfor sendes på høring til lokallaga, ledsaget av notat som tydeliggjør de 
praktiske konsekvensene for brukene. 
 
Forskrift om regionale miljøkrav har allerede vært på en høring, høsten 2019. Se vedlagt 
høringsinnspill fra Akershus og Østfold. 
 
Hva er nytt i forskriften 

• Én felles forskrift for områder i Østfold og Oslo og Akershus 

• Kravene og kartet er delt inn i to soner med ulike krav til gjennomføring av tiltak 

• Som følge av ny kunnskap og behov for økt målretting av kravene, er avgrensingen av den nye 
forskriften knyttet til nedbørfelt i stedet for vannområder 

• Kravene gjelder også vassdrag uten årssikker vannføring 

• Kravene på flomutsatte og vassdragsnære areal og i dråg (forsenkninger der vannet samler seg og 
renner) er skjerpet 

• Krav til jordarbeidingsrutiner rundt nedløpskummer og grøfteutløp 

• Et belte på 50 meter langs alle vassdrag skal ikke høstpløyes i sone 2 
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63/21       20/00927-33   Orienteringssaker august 2021 - 
Akershus Bondelag 
 
 
 
Vedtak 
Sakene tas til orientering 
 
Saksutredning 
 
 
21/00107 Status årsmøter i lokallaga 
21/00271 Status: Verveplan-verveaksjon i Akershus (fra verveutvalget) 
19/00483 Svinesaken på NRK 24. august 
20/00784 Tilleggsforhandlingene 
21/00181 Akershus Bondelag - innspill til rullering av nasjonalt Miljøprogram (vedlegg) 
21/00030-11  Akershus Bondelag - Innspill til Gjerdrum-utvalget (vedlegg) 
 
 
 


