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PROTOKOLL 

fra møte i Fylkesstyret Akershus Bondelag 
Møtedato 03.11.2021 Vår dato: 05.11.2021 
Møtetid kl. 10:00 – 14.15 Utvalgssekretær Vidar Kapelrud 
Møtested TEAMS Telefon 95970093 
 
 

Sak 20/00927 

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

Faste saker10/22       21/00067-10   Faste saker Akershus november 2021 
Click here to enter text. 
1/2021                 Godkjenning av innkalling og saksliste  

   Vedtak: Godkjennes. 
 
2/2021                  Godkjenning av protokoll  

Vedtak: Protokoller fra Fylkesstyret Akershus Bondelag 22-09-21 og fra 
felles styremøte 22-10-2021 for fylkeslagene i Viken godkjennes. 

 
4/2021                  Regnskap/Økonomi  
                               (på neste møte). 
 
5/2021                  Medlemsoversikt  

                                
Vedtak: Tas til etterretning. 

 
6/2021                  Representasjon/Invitasjoner   
 

Møter i faste utvalg siden sist: 
Korn- og miljøutvalget (sammen med Østfold): 
På siste møte ble bl.a. følgende drøftet: 

• stormøte korn 2. mars 2022. 

• Høringsutkastet miljøforskrift 

• Neste møte 17. november 2021. 
 
 

27.10.2021 01.09.2021 11.06.2021 04.05.2021 09.04.2021 10.03.2021 24/2/2021 5/12/2019

P1=Personlig medlem 2 345 2 330 2 317 2310 2316 2 312 2 313 2 473

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

P3=Husstandsmedl. 652 649 646 643 647 645 644 674

Æ1 1 1 1 1 1 1 1 1

Æ3 4 4 4 4 4 4 4 3

Totalt 5 028 5 010 4 991 4977 4991 4 985 4 993 5 224
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Grøntutvalget: 
På siste møte (Askim) ble følgende saker tatt opp: 

• Runde med erfaringer fra sesongen rundt om i fylkene 

• Nytt arrangement/kurs planlegges – men først på nyåret. Grøntfolka er 
slitne…. Her skal tas opp diverse arbeidsgiversaker (arbeidsmiljø, 
arbeidsavtaler mm) 

• Erfaringer fra uanmeldte besøk fra arbeidstilsynet 
 
Møteplan: 
Oktober: Årsmøter i lokallagene 
12. okt 2021: Styremøte Akershus Bondelag (arbeidsmøte - uformelt) 
21. okt 2021: Rovviltnemndene – erfaringsutveksling gaupeforvaltning 
28-29 okt Bondelagskonferansen (alle årsmøtedelegater) 
 
3. nov 2021: Styremøte Akershus Bondelag (TEAMS) 
8 nov 2021 AU/LØ (Landbruksråd Øst) 
10. nov 2021 Ungdomsarrangement Follo/Vest  
16. nov 2021 Ungdomsarrangement Nedre Romerike  
19-20 nov: Ledermøte Akershus Bondelag (lunsj til lunsj) 
24. nov 2021 Ungdomsarrangement Øvre Romerike  
 
7. des 2021: Felles styremøte Viken (utgår) 
7. des 2021: Styremøte Akershus Bondelag (Ny dato) 
2022:                                                                             
11. jan 2022: Styremøte Akershus Bondelag 
13. jan 2022 Regionmøte Øvre Romerike 
18. jan 2022 Regionmøte Follo og Vest 
20. jan 2022 Regionmøte Nedre Romerike 
 
8. feb 2022:  Styremøte Akershus Bondelag 
1. mars 2022: Styremøte Akershus Bondelag 
2. mars 2022 Stormøte korn, Askim  
 
18-19 mars 2022: ÅRSMØTE Akershus Bondelag (Olavsgaard) 
XX. mars 2022: Konstituerende møte Viken Bondelag 
 
9-10. nov 2022  Treffpunkt Øst (Sundvollen) 

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

• Bokutgivelsen «Mattradisjoner fra Akershus» selger veldig bra! 

• ABK har avholdt fire sonemøter med allsidig program 

• Årsmøtene i lokallaga er snart ferdig. Har lagt vekt på å ha en fra styret 
på hvert lokallagsmøte. 

• Har hatt kurs om sunn barnemat i samarbeid med Geitmyra 
matkultursenter.  

• Møte (gruppeprosess) Blaker skanse → mål å lære å tenke nytt. 

• Neste styremøte uke 45 

• Skal delta på NBKs inspirasjonsseminar på Lillehammer. 

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

• Høstsamlinga ble flyttet fra Hadeland til Sundvollen. Krav fra 
Hadeland ble avgjort i minnelighet med hjelp av advokatfullmektig fra 
Bondelaget. 

• Har drøftet læreplan vdg naturbruk (2+2 – løp) 

• Høstarrangementer arrangert i Aurskog-Høland og Lunner (NBU) 

• Prosjekt «Kunnskap om knollen» 

• ABU (Siri og Eivind) deltar i prosjektet Bygdeungdommens stemme i 
regi av NBU. Frem til våren 2022 skal de begge jobbe med hvert sitt 
prosjekt i sin hjembygd. 

• Har begynt forberedelser til sommerstevne 2022 og – ikke minst, 
Landsstevnet 2023 

• Ny utgave av «Ekko» 

• Årsmøte avholdes i februar 2022 
                               Forslag til vedtak: Tas til orientering 
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Saker til behandling66/21       21/00107-1   Oppsummering og 
oppfølgingssaker fra årsmøtene i lokallagene. 
 
 
 
Vedtak 
Oppsummeringene sluttbehandles på neste styremøte, og oppfølgingssakene kvitteres ut løpende 
for styret. 
 
Saksutredning 
Styret t en runde med sine erfaringer fra årsmøtene i lokallagene. Vi merker oss særlig nye 
styreledere og -medlemmer, lokale saker og andre saker som bør løftes på fylkesnivå.  
 
I år var styremedlemmene sæokrlig interessert i aktivitetsnivået i laga – i lys av 
koronarestriksjonene. 
Og mange lag har hatt et imponerende aktivitetsnivå i 2021! 
 
Oppsummeringa sluttbehandles på neste styremøte – da også med notat med sakene lokallaga 
har pekt på. 
 

 
 
 
  

Lag Dato Sted Klokkeslett Fra styret (og adm.): Fra styret i fjor 2020

Gjerdrum Bondelag 14.okt Smestad gård (hos Ole Kr. Skallerud) 19.00 Jens Helge

Nes Landbrukslag 14.okt kl. 19.00 Torbjørg Jens

Høland Bondelag 19.okt Glasshuset på Kjelle vdg, Bjørkelangen kl. 19.00 Eli Eli

Asker og Bærum Bondelag 21.okt Wøyen gård  i Bærum kl. 19.00 Torbjørg Jens

Blaker Bondelag 21.okt Bestefarhuset i Blaker 19.00 Jens Terje

Eidsvoll Landbruksforening 21.okt Eli Terje

Sørum Bondelag 21.okt Bjørkesalen Aalgaard kl 19.00 Terje Jens

Ullensaker Bondelag 21.okt Nesten, Algarheimsveien 230-236,(gamlestua hos Ole Skolt)kl 19.00 Helge Jens

Hurdal Landbrukslag 22.okt Dalheim Forsamlingslokale 19.00 Helge Terje

Frogn Bondelag 26.okt Folkvang samfunnshus 19.00 Torbjørg Kjell

Oslo Bybondelag 26.okt TEAMS Vidar

Enebakk Landbrukslag 27.okt Bøndenes Hus i Enebakk 19.00 Terje Torbjørg

Nesodden Landbrukslag 27.okt Eklund/Jaer, Hasleveien 77 19.00 Vidar Kjell

Rælingen Landbrukslag 27.okt Eli Helge

Vestby Landbrukslag 27.okt Vestby Mølle Kl 19.00 Jens

Ås Landbrukslag 27.okt kl. 19.00 Torbjørg Kjell

Skedsmo Bondelag 28.okt Mortens Kro kl 17.30 Mona Eli

Nannestad Bondelag 28.okt Kringler Gjestegård 18.30 Helge Helge

Fet Jordbruksforening 02.nov Dal skole Torbjørg Torbjørg

Feiring Landbrukslag 02.nov Terje Helge

Aker Og Oslo Bondelag 03.nov Sander gård (Maridalen) 19.00 Jens Eli

Lørenskog Landbruksforening 03.nov ikke avklart Jørgen Torbjørg

Kråkstad/Ski Bondelag 04.nov Kråkstad samfunnshus, Kråkstadveien 130, 1408 Kråkstad18.30 Jens Torbjørg

Nittedal Og Hakadal Bondelag 09.nov Aaraas 19.00 Eli Eli

Frogner Bondelag 10.nov Frogner Grendehus 19.00 Jens Eli

Aurskog Bondelag 11.nov Aur prestegård 19.00 Terje Helge

Lunner og Jevnaker Bondelag 04.nov Bøndernes hus på Jevnaker, Glassverkvegen 145, 3520 Jevnaker19.00 Vidar
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67/21       20/00910-3   Valgarbeidet 2021 i digitale kanaler - 
oversikt og en kort vurdering 
 
Vedtak 
Orienteringen tas til informasjon. Styret vil diskutere kommunikasjonsstrategi i forbindelse 
med kommunikasjonsstrategien fra Norges Bondelag. 
Saksutredning 
Dokumentet inneholder 
1: En oversikt over treff og lesere på facebook i tre deler, for perioden 1.august-30.september 
2: En treffstatistikk for nettsiden i samme periode 
3: Oversikt over podlyttere per episode, per 27.oktober 
4: En kort betenkning: Brukte vi kommunikasjonsressursene riktig i valgarbeidet? 
 

1-1. Treff på facebook i perioden 1.aug-30.sept 
Nøkkeltall i perioden:  
 
Total rekkevidde: 21 000 - variasjon fra 100 – 21 000 per sak 
Engasjement: 3 800 
Totale følgere: 1 300 
Netto nye følgere: 10 
Kvinner 47 %/ Menn 53 % 
Publisert/delt: 22 saker 
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1-2: Treff på facebook, de fem sakene med mest rekkevidde 
Hva slags saker er de fem? 
1. Valg/politikerbesøk (bilde, tekst, pod, utfordringer til personer, delt av NB) 

2. Forventninger ny regjering – Jens og Bjørn i Dagsrevyen (film, utfordringer, mange kommentarer) 

3. Valg/politikerbesøk (bilder) 

4. Rovdyrkonflikt 

5. Marthe Bogstad og Gunhild Stordalen: Klimadebatt (film, "kjendis", personer i fokus) 

 

  
 

1-3. Facebook: Videoer med presentasjon av politikerne. Ble de sett? 
- De fleste videoene var på under ett minutt. 
- De videoene som ble mest sett ble delt av politikerne sjøl 
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2: En treffstatistikk for nettsiden 1. aug-30.sept. Sammenstilt 
med Buskerud for informasjonens skyld 
 

 
Vi publiserte én sak på nett, som var Norges Bondelag sin. 
 

3: Oversikt over podlyttere per episode, per 27.okt 
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4: Brukte vi kommunikasjonsressursene riktig i valgarbeidet - på digitale flater? 
Vi har begrensede ressurser til kommunikasjon, og må tenke litt gjennom hva vi bruker dem 
på. Hva vi bruker ressursene på må bestemmes av hva vi vil oppnå, generelt og på sikt. 
Så: Brukte vi ressursene smartest mulig i forbindelse med valgarbeidet? 
Dette er ikke et svar, men betraktninger som et slags oppspill til diskusjon i styret. 
 
Monas enkle betraktninger:  
Valgarbeidet vårt var mer rettet mot å komme i dialog med politikerne og eventuelt påvirke 
dem, enn å prøve å flytte noen stemmer blant medlemmer og allmenhet.  
Samtidig var vi klare på at det var viktig å vise både medlemmer og allmenhet hva vi gjorde, 
og dermed skape forventninger til politikerne. Og selvsagt å få så mange som mulig til å høre 
på podden.  
 
Var det da rett å gjøre face og pod til hovedkanal? Jeg mener at det hvertfall ikke var helt galt.  
Pod: Det at vi inviterte politikerne til å spille inn en podepisode om deres egen 
landbrukspolitikk gjorde at de møtte forberedt, og var innstilt på å lytte til det vi hadde å si. 
Som kanal inn til politikerne fungerte den utvilsomt. Og som helt nystarta pod i et smalt 
segment er 69 lyttere på et intervju med Rødt bra! 
 
Facebook: Det er ingen tvil om at en facebookpost stort sett når flere personer enn en 
nettartikkel (selv om artikkelen spres via face). Dessuten: Nettsida er ganske tidkrevende i 
bruk, og det er en atskillig lavere terskel for å legge ut en fb-post.  Vi merket også at 
politikerne selv, særlig de fra Oslo, var veldig opptatt av å spres i sosiale medier. 
 
Samtidig: Vi publiserte bare én nettsak ang. valget. Burde det vært mer? I så fall: Hvorfor? 
Jeg er usikker her. Vi får hvertfall ikke flere lesere på en valgsak på nett enn vi har lyttere på 
pod, fx. Pluss at det tar lengre tid å lage en nettsak. Jeg tror at dersom vi skulle prioritere å 
legge mer på nett, så ville det være for andre formål enn å gjøre godt valgarbeid. 
   
Generelt om prioritering av kanaler:  
Mer generelt er det nok noen som vil si at vi har for lite aktivitet på nettsida. Og styret bør 
nok på et tidspunkt gå en runde på hvordan vi skal prioritere de ulike kanalene våre. Norges 
Bondelag utarbeider i disse dager en kommunikasjonsstrategi, og når den kommer, kan det 
være et godt tidspunkt å diskutere hvordan Akershus Bondelag implementerer den. 
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68/21       21/00271-4   Verveutvalget: Oppdatering og  forslag til 
brosjyre 
 
Vedtak 
1: Oppdateringen tas til orientering.  
2: Regionansvarliges oppsummering av samtaler tas til orientering 
2: Vervebrosjyre ferdigstilles i samarbeid mellom verveutvalget og administrasjonen. 
 
Saksutredning 
1)  Ungdomssamlinger i november, i samarbeid med Bygdeungdomslaget:  
Første samling er 10.november i Follo/Vest/Oslo.  
Det er også samling 16. november i Blaker (Nedre Romerike) og 24. november på Øvre 
Romerike.  
 
Dette er første forsøk på et arrangement som vi håper skal bli en tradisjon. Vi har kalt det 
«Pizza, prat og påfyll», og programmet er enkelt:  
1. Sigrid Hjørnegård/Anders Huus drar gjennom landbrukspolitikkens hva, hvorfor og hva 
nå.  
2. Vi serverer pizza og alkoholfri drikke 
3. Quiz 
 
Styrets regionansvarlige har delansvar for arrangementene, og har tatt fin kontroll.  
Vi samarbeider godt med Akershus Bygdeungdomslag, som lager quiz til møtene, og kjører 
mye markedsføring i sine kanaler og nettverk. Også herfra vil flere delta på møtene. 
Oppdatert påmeldingstall gis muntlig i styremøtet. 
 
2) Nytt forslag: Vervefolder. Utkast vedlagt 
Vi foreslår å lage en vervebrosjyre for ikke-bønder, altså for å verve personlige medlemmer. 
Tanken er at det skal være en liten, trippelbrettet brosjyre som man kan ha liggende hjemme, 
og dele ut til ikke-bønder som er innom gården: Sjåfører, håndverkere, turister, andre som 
har et forhold til landbruket men kanskje ikke tenker på å bli medlem.  
Vi tar gjerne tilbakemeldinger på innholdet, og først og fremst må styret bestemme om vi skal 
lage en slik brosjyre eller ikke. 
 
3) Vervelister: 
Styret har vedtatt at administrasjonen skal gå gjennom vervelistene før de sendes lokallaga, 
og fjerne det som er mulig av feil. Dessuten at administrasjonen sender med oppdatert 
medlemsliste per dato når vervelistene sendes ut. Dette er under arbeid. Nye vervelister 
kommer i uke 44.  
 
4) Styrets ringerunde til utmeldte: Styrets regionansvarlige har gjennomført en 
ringerunde til utmeldte siste året som ikke oppga grunn. Gjennomgått muntlig i møtet. Noen 
få var direkte uhøflige, men hovedårsak til utmelding synes å være at de har overdradd drifta 
til nye brukere (enten ved utleie eller til neste generasjon). 
 
 
  



 10  

69/21       21/00704-8   Oppnevning til distriktsråd Heimevernet 
HV 02 Oslo og Akershus 
 
 
 
Vedtak 
Akershus Bondelag oppnevner Eli Berven med Jens Thori Kogstad som vara til distriktsråd 
Heimevernet HV 02 Oslo og Akershus for perioden 2022-2025. 
 
Saksutredning 

Norges Bondelag er representert i Landsrådet for Heimevernet, og fylkesbondelagene 
i distriktsrådene. Representantene oppnevnes for fire år av gangen, og det er nå tid 
for å finne representanter til perioden 2022 – 2025. 
 
Landsrådet for Heimevernet er etablert for å sikre Heimevernets forankring i det 
sivile samfunn og for å skape troverdighet og nærhet til sivilbefolkningen. 
Landsrådet er et offentlig utvalg som oppnevnes av Forsvarsdepartementet. Det skal 
foretas en reduksjon og slanking av Landsrådet, men Norges Bondelag vil fortsatt ha 
en sentral plass og vil fra 2022 antakeligvis ha en plass i Arbeidsutvalget for 
Heimevernet, noe vi ikke har hatt tidligere. 
 
Det er 11 distriktsråd i HV som har følgende oppgaver:  
Distriktsrådet skal arbeide for å fremme samarbeid mellom Heimevernet og sivilbefolk-
ningen i distriktet. De gir også uttalelser og råd i spørsmål som angår Heimevernet i 
distriktet.  
Distriktsrådets arbeidsutvalg (leder, nestleder og sekretær) skal uttale seg ved tilsetting av ny 
HV-distriktsjef.  
 

Medlem i Heimevernets distriktsråd, distrikt 02 (HV02) har for perioden 
2018-2021 vært Terje G Romsaas med vara Eli Berven. 
 

Bondelaget har hatt sentrale plasser i distriktsrådene og det er viktig at vi er representert. De 
sivile organisasjonene er valgt ut på bakgrunn av sin store samfunns-, nærings- eller 

beredskapsmessige betydning. 
 
Heimevernet er en viktig del av totalforsvaret i Norge, og viktige for beredskap og sikkerhet for 
land og folk. Også i sivile kriser har HV en viktig rolle, blant annet har HV-soldater bevoktet 
grenseovergangene i hele koronaperioden, og stilte også opp på Gardermoen under den kaotiske 
situasjonen som oppsto da Norge stengte grensene i mars 2020. HV bidra også under rasulykka i 
Gjerdrum.  
 
Bondelagets medlemmer er viktige for HV i en beredskapssammenheng, da vi produserer mat og 
er til stede over absolutt hele landet. Landbruket bidrar med soldater, lokalkjennskap, og har også 
en mengde redskap og utstyr som kan samvirke med HVs eget materiell. Det er derfor viktig at vi 
er representert i Distriktsrådene. 
 
De nye distriktsrådsrepresentantene vil bli invitert til ei samling i regi av Norges Bondelag våren 
2022.   
 
Representantene oppnevnes for fire år av gangen, og neste er periode 2022 – 2025. Siden dette er 
offentlige utvalg er kjønnsbalansen vesentlig. Fint med et forslag på to representanter av ulikt 
kjønn. Vi må oppnevne medlemmer og vara til distriktsrådene innen 1. desember 2021. 
Samordning og videreformidling av representanter til distriktsrådene gjøres av Norges Bondelag, 
og det bes om tilbakemelding innen 20.11.2021. 
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70/21       21/00765-4   Høring - Forvaltningsplan for rovvilt i 
region 4 (2021) - Sendt på høring i lokallaga 
 
 
 
Vedtak 
Saken tas til etterretning med de synspunkt som kom frem i styremøtet. 
 
Saksutredning 
 
Akershus Bondelag har sendt på høring i lokallaga i Akershus Bondelag «Utkast ny 
forvaltningsplan for rovvilt i region 4». 
 
Fristen for lokallagas innspill er 10. november 2021 (Akershus Bondelag har frist til 15. november 
med våre innspill). Det vil også bli tatt kontakt med Østfold Bondelag, Buskerud Bondelag og 
Innlandet Bondelag om saken. 
 
Rovviltregion 4 består av de tidligere fylkene Østfold og Akershus, i tillegg til Oslo, kommunene 
Jevnaker og Lunner og de tidligere kommunene Røyken og Hurum som ble lagt til Viken i 
forbindelse med regionreformen. 
Kopi av høringsinvitasjonen sendes derfor også til Jevnaker Bondelag og Lunner Bondelag. 
 
Vi ber særlig om innspill knyttet til rovviltforvaltningen i egne områder. Hva blir konsekvensene 
av utkastet til ny forvaltningsplanen? Blir det endringer fra dagens forvaltning? Hva løses ikke i 
den nye forvaltningsplanen? 
 
Vi har bedt om eventuelle merknader knyttet til bl.a.: 
• Kunnskapsgrunnlaget og tolkning/anvendelse av dette (f.eks. beitebruk, tapstall) 
• Vurderingene rundt rovvilt og andre samfunnsinteresser 
• Mål for forvaltningen 
• Overordnede strategier (bl.a. Geografisk differensiering – forvaltningsområde 1 og 2, ulvesona) 
• Tiltak i de nevnte forvaltningsområdene - er forslagene relevante, eller mangler noe? 
 
Utkast til forvaltningsplan kan lastes ned fra denne siden: 
https://www.rovviltnemnd.no/region4/nyheter/2021/10/horing-av-revidert-forvaltningsplan-
for-region-4/ 
 
Våre foreløpige merknader til revisjonen ble levert 15. mars («Revisjon av forvaltningsplan for 
rovviltregion 4 - oppstart og innspill»). Merknadene vedlegges saken. 
 
 
  

https://www.rovviltnemnd.no/region4/nyheter/2021/10/horing-av-revidert-forvaltningsplan-for-region-4/
https://www.rovviltnemnd.no/region4/nyheter/2021/10/horing-av-revidert-forvaltningsplan-for-region-4/
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71/21       21/00820-1   Regionmøtene januar 2022 hvor mange? 
når? og tema 
 
 
 
Vedtak 
Regionmøtene avholdes som separate, fysiske møter i hver region med følgende datoer: 

13. jan 2022 Regionmøte Øvre Romerike 
18. jan 2022 Regionmøte Follo og Vest 
20. jan 2022 Regionmøte Nedre Romerike 

 
 
Saksutredning 
 
Det ble i fjor 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. 
 
 
Hva gjør vi i 2022? Tre fysiske møter? Ett fellesmøte? ……eller møte(r) på TEAMS?. 
 
Endelig program bestemmes nærmere møtetidspunktene, men klimaoppfølging kan være aktuelt 
«hovedtema». 
 

Våre tema for møtene (har vi et fristende hovedtema??) 

• Klimakalkulator og klimakurs  

• Organisasjonssaker  
o Aktive lokallagsmidler 2021 og 2022 

• Eventuelt/andre saker? 
 
Planer for studiearbeidet før jordbruksforhandlingene. 
 
Temaer som lokallaga er opptatt av 
 
Planlagte aktiviteter i 2022 
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72/21       21/00613-2   Ledermøte 2021 - Endelig program 
 
Vedtak 
Styrets innspill tas til etterretning. 
 
Saksutredning 
Innkalling er sendt til lokallaga. Målet er to deltagere fra hvert lokallag + styret, valgnemnd og 
administrasjon (Bondelaget sentralt og fra Akershus). I alt ca 60 deltagere. 
 

Møtested: Hurdalssjøen Hotell 
 
Fredag 19. november 
12.00:  Lunsj 
13.00:  Opprop v/kontoret 
13.05:  Velkommen v/Jens Thori Kogstad 
13.20: Inntektsutvalget for jordbruket («Gryttenutvalget») v/ Eli Reistad (medlem av utvalget) 
13.50: Kort pause 
14.00:  Runde med presentasjon av nye ledere v/Torbjørg Kylland 
 
14.30: "Vi bygger Bondelaget"  (v/ Sigrid Hjørnegård og Guro Bjørnstad Heimly) 

Lokallagsarbeid - post korona 
- Det digitale spranget i organisasjonen 
- Hva er de gode aktivitetene for lokallaga?  
- Sosiale medier og annet kommunikasjonsarbeid 

15.30 Kort pause 
15.45 til 17.00: Gruppearbeid om lokallagsarbeid (oppsummering fra gruppene i morgen) 
19.00 Musikalsk underholdning v/ Stian Carstensen 
20.00  MIDDAG 
 
Lørdag 20. november 
09.00: Verve- og rekrutteringsutvalget v/Eli Berven og Mona Askerød 
10.00: Aktuelle saker fra Norges Bondelag v/Audhild Slapgård (styret) 
10:45 Kort pause 
11.00: Oppsummeringer fra gårsdagens gruppearbeid 
11.30: Organisasjonssaker  

• «Veien mot Viken», etter valget v/Vidar Kapelrud 
• Aktive lokallagsmidler – status v/ Vidar 
• Kornprogrammet – hva skjer? v/ Torbjørg Kylland 

12.15: Spørsmål, eventuelt og avslutning. 
12.30: Lunsj 
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Orienteringssaker 
Saknr Arkivsak Tittel 
14/21 20/00927-39 Orienteringssaker Akershus november 2021: 

 

1. 20/00784  Tilleggsforhandlingene 
2. 21/00620 Høring: Regionale miljøkrav, høringsinnspill via 

Norges Bondelag. Sendes lokallaga. 
3. Jordbruksforhandlingene 2022- felles innspill til Viken 

fylke. Sendes lokallaga. 
4. Bondelagskonferansen 28-29 oktober 2021 
5. Landbruksråd Øst - søknader 
6. Stormøte korn, Askim 2. mars 2022 
7. Årsmøte 2022 Akershus Bondelag. Olavsgaard – nye 

datoer: 18-19 mars 2022 
8. «Treffpunkt Øst» 9-10 nov 2022 Sundvollen 
9. Partnerskapsmøte med Innovasjon Norge 4.11.2021. 
10. Handlingsplan økologisk landbruk (SFOV) – de tre 

fylkesbondelaga får 2 representanter i referansegruppa 
Fra Østfold og Buskerud) 

 
 


