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PROTOKOLL 

 
fra møte i Fylkesstyret Akershus 
 
Møtedato 07.12.2021 Vår dato: 08.12.2021 
Møtetid kl. 9:45-15.45 Utvalgssekretær Vidar Kapelrud 
Møtested Lily Country Club, Kløfta Telefon 95970093 
 
 

Sak 20/00927 

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

Til behandling:  
Faste saker11/22       21/00067-11   Faste saker Akershus nov 2021 
 
1/2021                 Godkjenning av innkalling og saksliste  

  Vedtak: Godkjennes. 
 
2/2021                  Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. nov. 2021 (Teams) 
                               Vedtak: Godkjennes. 
 
4/2021                  Regnskap/Økonomi  
 

 
Merknad: Budsjettert underskudd i 2021 fordi vi planla ledermøte utenlands. 
Covid-19 satte jo en stopper for det…. 

 
                               Vedtak: Tas til orientering. 
 

AKERSHUS  BONDELAG Hittil i år Årets Fjorårets

Regnskap Budsjett Regnskap

Sum inntekter -        1 686 339 -        1 459 000 -1 841 452

Sum kostnader  1 168 128          1 734 000 1 495 159

Driftsresultat  -518 211              275 000 -346 293

Finansresultat                         -   -              25 000 -29 119

Resultat -           518 211              250 000 -375 412

Kostnader som påløper:

Aktive lokallagsmidler 250 000       

Eierskiftekurs, hotell 50 000          

Diverse 100 000       

Inntekter ikke ført:

Egenandel lokallag ledermøte 29 000-          

Finansinntekter 25 000-          

PROGNOSE 2021 172 211-       
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5/2021                  Medlemsoversikt  

 
Agroteknikk-effekten har nok gitt oss en god «dytt» i riktig retning, og vi kan 
vel fortsatt regne med noen flere innmeldinger. 
 
Vedtak: Tas til etterretning. 

 
 
6/2021                  Representasjon/Invitasjoner  

Møter i faste utvalg siden sist: 
Korn- og miljøutvalget (sammen med Østfold): 
På møte 17. nov. ble bl.a. følgende drøftet: 

• Stormøte korn 2. mars i Askim (18.30-21.30).  
o Anders Klaseie er møteleder, fylkesledere ønsker velkommen. 
o Politisk sekvens (høyt nivå) 
o Foredrag mattrender  
o Innslag med Partnerskap for matkorn og proteinvekster. 
o RMP/Oslofjordplan, miljøkrav, fangvekster 

• Innspill til fylkesstyrene vedr. jordbruksforhandlingene 2022 

• Neste møte: 12. januar 2022 
 
Grøntutvalget (sammen med Østfold): 

• Nytt arrangement/kurs planlegges på nyåret.  
o Arbeidsgiversaker (arbeidsmiljø, arbeidsavtaler mm) 
o Sesongarbeidskraft 
o Korona-situasjonen 
o Erfaringer fra uanmeldte besøk fra arbeidstilsynet 

 
Verve- og rekrutteringsutvalget: 

• Se egen sak i denne protokollen 

• Neste møte 8. desember 2021 
 

Fylkesleder: 

• 23. november: Presentasjon på SFOVs kommunesamling for Viken der 
tema var: «Landbruk og beredskap». Jens kunne vise til erfaringer fra 
Gjerdrum-raset. 

• 1. desember: PURA-møte om Handlingsplanen for Oslofjorden. 
o Fokus på avløp – ikke bare landbruk og avrenning.. 
o Landbruksutfordringene – kan føre til forbud mot høstpløying 
o Nytt utkast til miljøforskrift ser ut til å komme på høring på 

nyåret. Landbruket må da ha en litt mer progressiv inngang – 
ikke bare si «nei  til alt». 

o RMP: Vi må jobbe for mer til RMP, få inn lett høstharving og 
fangvekster samt at vi må gå inn for mer og bedre kontroll av 
ordningen. 

 
 
 
 

03.12.2021 27.10.2021 01.09.2021 11.06.2021 04.05.2021 10.03.2021 5/12/201

9

P1=Personlig 2 400 2 345 2 330 2 317 2310 2 312 2 473

P2=Bruksmedlem 2 032 2 026 2 026 2 023 2019 2 023 2 073

P3=Husstandsmedl. 655 652 649 646 643 645 674

Æ1 1 1 1 1 1 1 1

Æ3 4 4 4 4 4 4 3

Totalt 5 092 5 028 5 010 4 991 4977 4 985 5 224
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Andre møter: 

• Utmarksforvaltningen AS (UFAS) – Eli 
o Legger ny strategiplan – som vi vil behandle i Akershus 

Bondelags styre. 
o UFAS er avhengig av inntekter fra prosjekter – har p.t. bl.a. 

villsvinprosjektet, krepseprosjekt og hjorteviltforvaltning. 
o Ny mulighet: «skole» for utmarksforvaltning og næringsutvikling 

basert på utmarksressurser (modell fra Kornprogrammet)? 
 

•  Møte i Rovviltnemnda sone 4 (6. desember 2021) – Helge Olaf: 
o Orientering om gaupebestanden i sone 4 (Østfold og Akershus): 

for få dyr til jakt. Skaper utfordringer for Lunner og Jevnaker 
som har et gaupeproblem. 

o Ny forvaltningsplan for rovdyr i sone 4 ble drøftet. Den har vært 
på høring, og vi har fått gjennomslag for noen punkter: 

▪ Romerikssletta flyttes fra egen «mellomsone»  til 
«Beiteprioritert område» - på lik linje med de øvrige 
sonene utenfor ulvesona. 

▪ Forslaget om å leie inn 2 hundeekvipasjer ser ut til å få 
gjennomslag hos SFOV. 

 
 

MØTEPLAN: 
7. des 2021: Styremøte Akershus Bondelag 
2022:                                                                             
10. jan 2022: Styremøte Akershus Bondelag (TEAMS 9.00-14.00) 
13. jan 2022 Regionmøte Follo og Vest (Kråka, Vettre Gård i Asker) 
18. jan 2022 Regionmøte Øvre Romerike (Grønt fagsenter Hvam) 
20. jan 2022 Regionmøte Nedre Romerike (Bestefarhuset Blaker) 
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) 

                                
Vedtak: Tas til etterretning. 

 
7/2021                  Nytt fra ABK  

• ABK takker for kr 30.000 i støtte fra Smebøls Landbrukslegat til 
bokprosjektet.  

• NBK arrangerte «Inspirasjonsseminar» på Lillehammer. Inspirerende og 
tankevekkende innslag – bl.a fra jordvernsak på Jæren og av tidligere 
president i Røde Kors, Robert Mood. 

• Høstseminar på Blaker Skanse med 50 deltagere:  
o Kurs og tilskudd bygdekvinnelagene kan søke om via Studieforbundet. 
o Medlemsnedgang også i NBK 
o Strategiprosess: «Hvem er vi – hvor vil vi?!» - politisk plattform og mål 

for arbeidet. 
o Årsmøtet 2022 blir 12. mars i Enebakk. 

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

Gjennomført siden sist: 
- Hadde styremøte den 14.11 med fokusområdene: aktiviteter fremover (i 
forbindelse med prosjektet "kunnskap for knollen"), høringer som er sendt fra 
sentralstyret (formålsparagrafen, tevlingsreglement og fylkesevaluering), samt 
årsmøtet i ABU. 
- Vi er veldig fornøyde med tre gode arrangementer sammen med ABL, og 
gleder oss til å fortsettelsen!! 
- Gjennomført A/Ø-kampen 20.november med Berg BU (Halden). Det var 17 
ABUere som var med å tevlet og flere kom på festen etterpå. ØBU var 
dessverre litt flere på tevlingsarenaen denne gangen, så det ble ingen seier på 
ABU i A/Ø-kampen dette året. Vi tar seieren neste år, da vi skal ha det i 
Akershus :D  
- Vi har stått på stand på Agroteknikk, fikk vervet over 50 nye medlemmer ila 
tors-lør. Mange blide messedeltakere som kom innom for å snu sverd og slå av 
en prat. 
 
Planer fremover: 
- Fylkesstyret i ABU med ordførerkollegiet skal ha julebord den 17.desember, 
dersom smittesituasjonen tillater det.  
- Planlegger lokallagssamling i januar, der lokallagene får muligheten til å 
skrive årsmøtesaker til ABUs årsmøte. Planlegger i tillegg et eksternt innslag 
av politiet med tema rusmidler, slik at lokallaga våre har kjennskap til dette 
når de arrangerer fester. 
- ABUs Årsmøte blir (mest sannsynlig) den 19.februar 2022. Fylkesstyret skal 
på forberedende hyttetur 21.-23.januar for å skrive siste rest av 
årsmøtepapirene. Valgkomiteen er i gang med arbeidet sitt og de aller fleste i 
nåværende fylkesstyret ønsker å fortsette en periode til.  
- Vi arrangerer den årlige trysilturen den tredje helgen i januar 2022, samt tur 
til Holmenkollen for å se på skiskyting i mars. 
- Planlegger også ølsmaking for "eldregarden" i ABU i mars 2022, samt en 
sosial kveld med fylkesstyret i Hedmark BU (etter vårkurs i mars en gang). 
 

                            Vedtak: Tas til orientering 
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Saker til behandling73/21       21/00107-4   Årsmøter i 
lokallagene 2021 - oppsummering 
 
 
 
Vedtak 
Oppsummeringen tas til etterretning. 
 
Saksutredning 
Styrerunde med erfaringer fra årsmøtene i lokallagene avholdt etter 3. november: 

 
 
Vi merker oss nye styreledere og -medlemmer: 

Nye lokallagsledere 2021: Gått av okt/nov 2021: 
Skedsmo Bondelag Trygve Wærhaug 
Nes Landbrukslag Jan Stabbetorp 
Gjerdrum Bondelag Thomas Jordet 
Sørum Bondelag  Gulbrand Romsaas 
Ullensaker Bondelag Hege Sørby 
Blaker Bondelag  Eva Stortrøen  
Frogner   Ola Martin Brændjord 

Sørum Bondelag   Joar Hylland Mikkelsen  
Blaker Bondelag   Kai Helge Eid Fjuk  
Ullensaker Bondelag  Svein Hortemo  
Gjerdrum Bondelag  Anders Kjærstad  
Nes Landbrukslag  Hans Arild Grøndahl  
Skedsmo Bondelag  Kristine Koller  
Frogner Bondelag  Christian Pedersen 

 
 
Saker som bør følges opp og ev. løftes på fylkesnivå: 

• Samtykke til rovdyrjakt fra grunneierne i jaktområdet (skal foreligge standardskjema). 

• Grendemenn – fremtidig funksjon? 
• Godtgjøring av lokallagstillitsvalgte 

• Kompetansekrav i landbruket – AB må jobbe for dette. 

• Autorisasjonskurs dyrevelferd? 

• Tilbakeslagsventil vann (saken er luftet med NB sentralt og er løftet inn i org.sjef-gruppen) 

• Kommer nytt inntektsgrunnlag til studiearbeidet (Nei – arbeidsgruppen kommer først med NOU før 
oppgjøret i 2023) 

• «Tempo100» - rigide krav for godkjenning av hengere for 100 km/t 

• Nesodden: Er i feil AK-sone…. 

• Feiring: Er i feil AK-sone. Gjengroing – dårlig pris for rydding. 

•  
 
Lokale saker: 

• Gjerdrumraset: behov for møte for grunneierne etter raset. Mange planer for etterbruk, men 
grunneiere lite involvert. Møte avholdt 28/10 der bl.a. de fikk plass i referansegruppe. Andre 
uavklarte spm: «herreløst avfall» - hvem har ansvaret – f.eks for opprydding? Landbruksdirektoratets 
takstfolk synes usikre (Naturskadeordningen). Akershus Bondelag har søkt om midler fra 
«Bærekraftfondet»for å kvalitetssikre takstene. 

• Taksering av boliger i Lillestrøm: «svart Tesla og mann med kikkert….» 

• Sørum mølle – råkornmottak? 

• Ullensaker: E16-saken…. 

• Frogn: Innleder samarbeid med skigruppa så man kan unngå konflikter med grunneier om ikke-
godkjente trasévalg. 

• Vestby: Turløyper merkes uten tillatelse! Kontakt med Statnett om kantrydding av høyspent-traséer. 

• Ås: Lokallagets arkiv er overlevert et lokalhistorisk arkiv. 
 

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

Lørenskog Landbruksforening 03.nov ikke avklart Jørgen

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

Nittedal Og Hakadal Bondelag 09.nov Aaraas 19.00 Eli

Frogner Bondelag 10.nov Frogner Grendehus 19.00 Jens

Aurskog Bondelag 11.nov Aur prestegård 19.00 Terje

Lunner og Jevnaker Bondelag 04.nov Bøndernes hus på Jevnaker, Glassverkvegen 145, 3520 Jevnaker19.00 Vidar
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74/21       21/00271-5   Verve- og rekrutteringsutvalget - 
evaluering og veien videre 
 
Vedtak 
Forslag til vedtak: Styret er fornøyd med arbeidet verve- og rekrutteringsutvalget har gjort. 
Utvalget, og utvalgets mandat, videreføres ut 2022. Evalueres i desember 2022.  
 
Saksutredning 
Dette er saken: da verve- og rekrutteringsutvalget ble satt ned i vår, ble det også vedtatt at 
arbeidet skulle evalueres i styret i desember.  
 
Spørsmålene som styret bør besvare her er:  
- hva synes vi om verveutvalgets arbeid så langt? 
- Har styret noen tanker om hva som er viktigst innenfor verving/rekruttering i 2022? 
- er det spesielle grupper av potensielle medlemmer styret vil at utvalget prioriterer? 
- Skal verveutvalget være et stående utvalg, eller skal vi sette en (foreløpig) sluttdato for jobben? 
 
I april la vi følgende grove tidsplan for utvalgets arbeid:  
April-juni: Analyser, idemyldringer og forarbeid. Forberede konkrete tiltak for høsten. 
August-desember: Tiltak gjennomføres.  
Desember: Utvalget og fylkesstyret evaluerer arbeidet. Avgjør hva vi gjør videre. 
 
I perioden april-oktober foreslo verveutvalget følgende tiltak som styret vedtok. Av 
de seks forslaga er fire gjennomført per 7. desember.  
1. Få replikk/plass på årsmøtet i NB: Utført.  
2. Vervelistene: Skal gås gjennom og feil skal rettes. Utført. De største lokallagene ble 
prioritert.   
3.  Verveutvalgets medlemmer tilbyr seg å delta i styremøter i lokallaga høsten 2021. 
Utsatt. Vestby får besøk av Kari Anne 14. desember.  
4. Fylkesstyret bør ha som fast sak i sine møter hvilke medlemmer som har meldt 
seg ut, og muligheten for å få dem til å melde seg inn igjen. Ikke gjennomført. 
5. Akershus Bondelag skaper et regionalt arrangement retta mot unge bønder (=18-
35 år), i første omgang en gang i halvåret. Gjennomført med stor suksess. Om lag 85 
personer deltok til sammen på de tre møtene. Landbruksråd Øst har bevilget 30.000 til 
oppfølgere til disse tre første møtene. 
6. Ny vervefolder for ikke-bønder 
Produsert, og delt ut på ledermøtet.  
 
Hva nå? 
Verveutvalget ble satt ned for å tenke nytt. Utvalget har sirklet inn og henvendt seg til noen 
grupper av potensielle medlemmer (ikke-bønder) og potensielle til å komme inn i næringa 
(ungdomssamlingene) men det er mange grupper som ikke har fått oppmerksomhet. Styret må 
avgjøre om det ønsker fortsatt fokus på verving og rekruttering. Av mulige målgrupper kan vi 
nevne (IKKE utfyllende):  
- dem som bor på gård, har andre jobber, ikke driver gården/ikke driver mye, men antakelig er 
interessert, heier, men ikke ser seg helt som bønder. 
- sesongarbeidere, utenlandske arbeidstakere i jordbruket. 
- Vi har også kanskje mulighet til å utnytte nye læreplaner i videregående skole.  
- ABU ønsker et årlig gårdsarrangement (felles vervearr) sammen med Akershus Bondelag.  
- På ledermøtet i november kom det en lang rekke tips til verveaktiviteter for lokallaga, som 
utvalget bør ta tak i, lage felles info ut av og spre.  
 
Verveutvalget har noen konkrete kontingentforslag som de ønsker å spille inn til 
Norges Bondelag. Styret er positiv til dette – og forslag til innspill om 
kontingentene avklares med AU før det sendes til Norges Bondelag (vil eventuelt 
måtte behandles på Årsmøtet i Norges Bondelag). 
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75/21       21/00613-3   LEDERMØTE Akershus Bondelag 19.-20. nov 2021 
– oppsummering 
 
Vedtak 
Saken tas til orientering, og styrets merknader tas til etterretning. 
 
Saksutredning 

 
Teknisk gjennomføring 
Ledermøtet ble avholdt på Hurdalsjøen Hotell. Hotellet fungerte profesjonelt og godt, og maten var god. 
Teknisk utstyr i storsalen fungerte på første forsøk – uten opplæring, så det er bestått! 
 
Tidsrammene - OK med lunsj-til-lunsj??  
Tilbakemeldingen er at man kan begynne tidligere første dag (dagen er ødelagt likevel….). 
 
Underholdning og middag 
Underholdningen satt bra! – og bidro til å skape fin stemning inn mot middagen. Utrolig mange satte pris på å 
møtes igjen! 
Maten var god! 
 
Merknader fra styrets behandling: 

o Våre samarbeidende organisasjoner og politiske partier bør inviteres også på ledermøtet. Vi bør holde løpende 
kontakt med disse, og de bør inviteres på Årsmøtet, Ledermøtet Dialogmøtet før jordbruksforhandlingene og 
Treffpunkt Øst. 

o Må styrke organisasjonsopplæringa (obligatorisk for nye lokallagsstyremedlemmer?). Bruke ressursene i «Vi 
bygger bondeLAGET». 

o Hva med et TEAMS-kurs med alle de 7 nye styrelederne?? 
 
Verd å merke seg 

o Generalsekretæren manet Akershus til å ta et særskilt korn-ansvar! 
 

o Oppsummering av gruppearbeidet. (Notat var vedlagt sakspapirene). 
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76/21       21/00820-2   Regionmøter jan 2022 Nytt tema (18.30 – 22.00) 
 
Vedtak 
Styret stiller seg bak planene for regionmøtene 2022. 
 
Saksutredning 
Regionmøtene er planlagt avholdt som følger: 

13. jan 2022 Regionmøte Follo og Vest (Kråka, Vettre Gård i Asker) 
18. jan 2022 Regionmøte Øvre Romerike (Grønt fagsenter Hvam) 
20. jan 2022 Regionmøte Nedre Romerike (Bestefarhuset Blaker) 

 
Det er bestilt lokaler som antydet ovenfor, men fra AU kom det sterke signaler på at møtet for 
Follo/Vest bør legges til f.eks. Asker (Wettre, f.eks.). 
 
Nå kan den nye pandemisituasjonen med en hissig Omikron-variant kunne føre til at møtene 
må/bør avholdes på Teams. Vi får se…. 
 
Tidsramme for møtene blir 18.30 – 22.00. 
 
AU drøftet tema for møtene, som opprinnelig var klimaoppfølging. Det er et viktig tema, 
men vi vil gjerne gjøre dette tema så aktuelt som mulig, bl.a i forhold til de nylig introduserte 
klimakalkulatorer for ammeku og melkeku. Vi ønsker derfor å presentere Grupperåd 
Klimakalkulator som mulig lokallagsaktivitet, og så ta en mer omfattende presentasjon av de 
nye kalkulatorene som en faginnslag på Årsmøtet i mars. 
 
AU så derfor for seg muligheten av å ha et innslag med Anders Huus om tilskuddsmuligheter 
og handlingsrommet i kornøkonomien… Som et faglig oppspill til studiearbeidet før 
jordbruksforhandlingene 2022. 
 
Programmet for møtene kan da se slik ut: 
 

• Anders Huus (på Teams): faglig oppspill til studiearbeidet før 

jordbruksforhandlingene 2022. 

• Presentere Grupperåd Klimakalkulator som mulig lokallagsaktivitet 

• Temaer som lokallaga er opptatt av (runde med lokallaga) 

o Planer for studiearbeidet før jordbruksforhandlingene. 

o Planlagte aktiviteter i lokallaga i 2022 

• Organisasjonssaker  

o Aktive lokallagsmidler 2021 og 2022 
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77/21       21/00659-3   Årsmøte 2022 Akershus Bondelag. 
Olavsgaard – nye datoer: 18-19 mars 2022 
 
 
 
Vedtak 
Styret stiller seg bak planene for gjennomføring av årsmøtet 18, - 19. mars 2022. 
 
Saksutredning 
 
AU har behandlet saken, og har følgende innspill: 
 
Tidsrammen for årsmøtet 2022 blir fredag 18. mars kl. 9.00 til lørdag kl. 13.00 (etter lunsj). 
 
Videre ønsket AU å ta inn et fagtema i tillegg til årsmøtesakene: 
 

• Klimakalkulator og klimakurs, med eksempel med korn og melk.  

En bonde sammen med en rådgiver (Ottar og Inga?, Jens og TINErådgiver??) går 
gjennom klimaarbeidet og klimakalkulatoren (korn, mjølk, ammeku) 
 

• Parallelt produsere vi en pod på «Bønder ved byen» om introduksjonen av 

klimakalkulatoren. 

Også Inntektsløftet kan bli en sak som ønskes behandlet på fylkesårsmøtene. 
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78/21       21/00923-2   Innspill til Norges Bondelags 
aksjonsutvalg (NB-sak 21/00648) 
 
 
 
Vedtak 
Administrasjonen utarbeider innspill i samsvar med styrets drøfting. 
 
Saksutredning 
Bakgrunn 
Årsmøtet i Akershus Bondelag - avholdt digitalt (TEAMS/telefon) 17. mars 2021, valgte styret 
som aksjonskomité for Akershus Bondelag. 
 
Norges Bondelags aksjonskomité ønsker nå tilbakemelding på følgende spørsmål fra 
fylkeslagene: 
• Er det aktuelt å ta i bruk tøffe aksjonsformer? 

o Bruk av blokader/sperringer/stans i varekjeder? 
o Utkjøp/hamstring? 

• Traktorkollonnene var vellykka i vår og viktig i koronaperioden hvor det var 
nødvendig å begrense fysisk kontakt. Bør aksjonsformen gjenbrukes? 

• Digitale sendinger fra aksjonene var viktige i vårens aksjoner. Skal vi satse videre på 
dette? 

• Stormarkering i Oslo ved Stortinget bygger laget og viser styrke, men er kostbart og 
svært avhengig av at medlemmer fra nærområdene til Oslo møter opp. Skal 
stormarkering inngå i aksjonsplanene? 

• Hvilke aksjoner mener deres fylkeslag bør inngå i aksjonsplanleggingen? 
Frist for tilbakemelding 6. desember. 
 
Momenter til diskusjonen 
Vi har en situasjon preget av til dels store forventninger til inntektsutviklingen ute blant 
medlemmene. Og en regjeringsplattform som lover en tidfestet opptrappingsplan. Nesten 
uansett størrelse på krav og /eller resultat, må vi anta at mange vil uttrykke misnøye. 
 
Videre har vi fortsatt i en situasjon der pandemien kan legge begrensninger på hvilke 
aksjonsformer vi kan velge. 
 
Minner også om lokallagenessvar vedr. Aksjonsberedskap i studiearbeidet før 
jordbruksforhandlingene 2021 (Notat var vedlagt saksdokumentene). 
 
Derfor: 

• Vi må finne reaksjons-/aksjonsformer som tydelig peker på at det er regjeringens tilbud og 

håndtering vi er misfornøyde med.  

• Vi bør prøve å unngå aksjoner som går ut over forbrukere (og dermed også dagligvare-

handelen) – derfor ikke blokader. 

• Markeringer/aksjoner på sosiale medier vil egne seg godt – selv med strenge korona-

restriksjoner 

• Traktormarkeringer var vellykket – men skaper selvsagt stor belastning på de nærmeste 

fylkene rundt Oslo. Hva med vel-regisserte regionale markeringer? 
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79/21       21/00181-10   RMP-saker des-21/jan-22 
 
Vedtak 
Styrets foreløpige drøfting tas til orientering. 
 
Saksutredning 
Miljøkrav – nytt forslag? 
Under møtet om handlingsplan Oslofjorden 1. desember ble det antydet at det kan komme et nytt 
forslag til miljøforskrift på høring. Det er ikke utenkelig at forslaget om 50-metersone langs alle 
vannveier frafalles. Akershus Bondelag må i så fall være konstruktive og komme med forslag til 
tiltak som vi kan leve med. Hva bør vi målbære? 
 
RMP-midler 2022 
Videre er det partnerskapsmøte på nyåret om fordeling av RMP-midler for 2022. Hva bør vi 
målbære her? 
 
RMP-midler, fordeling mellom fylker 
Et siste oppfølgingspunkt er den partssammensatte Arbeidsgruppa som skal vurdere fordeling av 
RMP-midler mellom fylkene etter 2022. Førsteforslaget var en katastrofe for Akershus og Viken. 
 
 
 
 
 

80/21       21/00909-1   Jordbruksforhandlingene 2022 – 
Framdrift og første diskusjonsrunde 
 
Vedtak 
Saken følges opp i planleggingen av regionmøtene. 
 
Saksutredning 
Bakgrunn 
Studieheftet til jordbruksoppgjøret 2022 sendes ut fredag 17. desember, så vi vet ikke i detalj 
hvilke spørsmål de tar opp, men styret kan uten stor risiko begynne med å diskutere Akershus 
Bondelags holdninger til bl.a.: 

• Hvordan ta ut et inntektsløft? Priser – er det noe rom? Hvilke tilskuddsmuligheter har vi 
innenfor WTO-reglene. 

• Investeringstilskudd? Skatt? Klima-/miljøtiltak? Velferdsmidler? 
• Få begrenset dagligvarekjedenes makt (maks x% EMV, «kjøp norsk-bonuskort») 
 
Med oss på møtet (på Teams kl 14.00) kommer Anders Huus som skal bedrive en smule 
«voksenopplæring» rundt de ovennevnte punktene. Er det andre detaljer dere lurer på – forbered 
spørsmål! 
 
På styremøtet vil vi også diskutere muligheten av å bruke Anders Huus (på Teams) med et 
lignende innslag på Regionmøtene i januar. 
 
Framdriftsplan 
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81/21       17/00822-31   Viken Bondelag – søknad til Norges 
Bondelag om utsettelse samt framdrift i Viken fylke 
 
Vedtak 
Akershus Bondelag fremmer på årsmøtet i mars en sak om å stille dannelsen av Viken Bondelag i 
bero til saken er endelig politisk avklart. 
 
Saksutredning 
 
Hva skjer med Viken fylkeskommune? 
I regjeringserklæringen sier regjeringen: «Det skal i løpet av 2021 settes i gang en prosess for å 
gjenopprette Akershus, Buskerud og Østfold basert på en søknad fra fylkestinget i Viken.» 
 
Regjeringen jobber etter følgende framdriftsplan:  

• Tvangssammenslåtte kommuner og fylker kan søke om deling med frist 1. mars 2022. 

• Tidligste tidspunktet for nye, delte kommuner og fylker er 1. januar 2024 
 
Viken fylkeskommune har på sin side satt opp følgende tidslinje for saksbehandlingen: 

• 14. oktober – fylkesrådets bestilling av administrativ utredning. 
• 17. desember – fylkesrådets innstilling oversendes for behandling i fylkestinget, og sendes på 

høring til kommunene.  
• 1. februar – høringsfrist 
• 16.-17. februar – fylkestinget behandler sak om oppdeling av Viken 

  
Det ble før helga kjent at Fremskrittspartiet i Viken fylkesting vil støtte et forslag om å søke om 
deling av Vike fylkeskommune. Det er dermed sannsynligvis flertall i fylkestinget for deling. 
 
Videre ble det kjent før helga at finansministeren stiller midler til disposisjon for deling av fylker. 
 
Hva skjer med Viken Bondelag? 
De tre fylkesbondelagene i Viken har i fellesskap søkt om utsettelse av sammenslåingen til Viken 
Bondelag, siden mye tyder på at Viken fylkesting blir delt. 
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Orienteringssaker 
Saknr Arkivsak Tittel 
15/21 20/00927-42 Orienteringssaker Akershus desember 2021: 

 
21/00765 Høingsinnspill:  
Revisjon av forvaltnings-plan for store rovdyr i 
rovviltregion 4. 
Planen skal drøftes på møte i rovviltnemnda 6. 
desember. 
 
 
Vi minner om: 
• Stormøte korn, Askim 2. mars 2022 

• «Treffpunkt Øst» 9-10 nov 2022 Sundvollen 

 


