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PROTOKOLL 

 
fra møte i Fylkesstyret Akershus 
 
Møtedato 10.01.2022 Vår dato: 13.01.2022 
Møtetid kl. 09:00-13.05 Utvalgssekretær Vidar Kapelrud 
Møtested TEAMS Telefon: 95970093  
 
 

Sak 21/00861 

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

Faste saker1/22   22/00049-1   Akershus faste saker januar 2022 
 
Click here to enter text. 
1/2022                 Godkjenning av innkalling og saksliste  

  Vedtak: Godkjennes. 
 
2/2022                  Godkjenning av protokoll fra styremøte 7. desember 2021 
                               Vedtak: Godkjennes. 
 
4/2022                 Regnskap/Økonomi  

Oppdatering i neste møte. 
 
5/2022                 Medlemsoversikt  

 
                               Vedtak: Tas til etterretning. 
 
6/2022                  Representasjon/Invitasjoner   

11. jan 2022: Styremøte Akershus Bondelag 
13. jan 2022 Regionmøte Follo og Vest (Landbrukets Hus Oslo) 
18. jan 2022 Regionmøte Øvre Romerike (Grønt fagsenter Hvam) 
18. jan 2022 Kornkonferansen 2022 (digital) 
20. jan 2022 Regionmøte Nedre Romerike (Bestefarhuset Blaker) 
21. jan 2022 Partnerskapsmøte RMP - Fordeling av midler til 2022 
25. jan 2022 På tvers-møte mellom fylkesstyrene og AU i Norges Bondelag 

07.01.2022 03.12.2021 27.10.2021 01.09.2021 11.06.2021 04.05.2021 10.03.2021

P1=Personlig 

medlem

2 416 2 400 2 345 2 330 2 317 2310 2 312

P2=Bruksmedlem 2 039 2 032 2 026 2 026 2 023 2019 2 023

P3=Husstandsmedl. 658 655 652 649 646 643 645

Æ1 1 1 1 1 1 1 1

Æ3 4 4 4 4 4 4 4

Totalt 5 118 5 092 5 028 5 010 4 991 4977 4 985
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8. feb 2022:  Styremøte Akershus Bondelag 
15. feb 2022 Kontakt- og dialogmøte foran jordbruksforhandlingene  
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) 
 
Møter i faste utvalg siden sist: 
Korn- og miljøutvalget (sammen med Østfold): 
Møte 12. januar 2022: 

• RMP og miljøkrav 

• Utvalgets innspill til jordbruksforhandlingene  

• Kornkonferansen 20. januar (TEAMS) 
 

Grøntutvalget (sammen med Østfold): 
Neste møte 10. februar. 
 
Verve- og rekrutteringsutvalget: Se egne saker. 
 
Fylkesleder: 

• Flere interne møter om kompensasjonsordning strøm, rask utbetaling. 

• Onsdag «krevde» bondeopprøret tilleggsforhandlinger (avvist av ministeren). 

• Småbrukarlaget i brev til Bondelaget krever tilleggsforhandlinger, men 
Bondelaget vil ta alt i ordinære forhandlinger. Først til disse får vi oppdatert 
grunnlag. 

• Likviditetsskvis for noen bønder→kan driftskredittordningen midlertidig øke 
rammene?? 

Andre møter: 
                               Vedtak: Tas til etterretning. 
 
7/2022                 Nytt fra ABK  

- 17/1: Møte med vertskapslagene for distriktsårsmøtet 12. mars (Enebakk). 
- 18/1: Styremøte  - forhåpentligvis fysisk møte. 
- ABK skal markere 2022 Frivillighetens år. 

                               Vedtak: Tas til orientering. 
 
8/2022                  Nytt fra ABU  

- Hadde en utesamling med grilling i romjula, som erstatning for det 
planlagte julebordet for fylkesstyret. 

- Første møte med Hovedkomiteen for Landsstevne 2023 er gjennomført. Neste 
møte der er 16.januar 2022. 

- Skal avholde digital lokallagssamling i januar, der vi oppfordrer og bistår lokallaga 
med årsmøtesaker. 

- Har avlyst trysilturen som skulle vært til helgen. 
- Årsmøtet vårt blir den 19.februar, vi håper dette blir fysisk. 

                               Vedtak: Tas til orientering 
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Saker til behandling1/22       21/00909-3   
Jordbruksforhandlingene 2022 – Framdrift og første 
diskusjonsrunde 
 
Vedtak 
Styrets diskusjon tas til etterretning. 
 
Saksutredning 
Styret hadde en meningsutveksling rundt de aktuelle sakene som diskuteres i Bondelaget/små-
brukarlaget/bondeopprøret – og hva denne debatten har å si for forhandlingene: 
 

• Kostnadsutviklingen! - likviditetsutfordringer 

• Ramme for jordbruksoppgjøret? Blir vi «overbydd»?? 

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

• Investeringstilskudd? Skatt? Klima-/miljøtiltak? Velferdsmidler? 

• Tollvern – hvilket handlingsrom har vi etter WTO-reglene? 

• Få begrensninger i dagligvarekjedenes makt (maks x% EMV, «kjøp norsk-bonuskort») 
 

• Anders Huus bidrar med «voksenopplæring» på alle tre regionmøtene. 
 

• Kontakt- og dialogmøte foran jordbruksforhandlingene blir 15. februar 2022. Her deltar AU og 

org.sjef. 

 
Styret drøftet også behovet for stor åpenhet fra Bondelaget rundt kravet – og som det må 
argumenteres godt for! Vi står overfor store kommunikasjonsutfordringer. 
Styret pekte også på at innspillet fra Akershus må farges av våre aktuelle produksjoner 
(korn). 
Også andre tiltak, f.eks. bruke jordbruksfradraget som virkemiddel, ble drøftet. 
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2/22       21/00271-7   Forslag til sak(er) til Norges Bondelags 
årsmøte fra Akershus Bondelag 
 
 
 
Vedtak 
Utvalget kommer tilbake på neste styremøte med komplett «pakke» med sine forslag. Styret i 
Norges Bondelag må ha inn mulige årsmøtesaker senest 8 uker før årsmøtet. 
 
Saksutredning 
Dette er saken: Verve- og rekrutteringsutvalget har flere forslag til tema/konkrete saker 
Akershus Bondelag kan fremme for årsmøtet i Norges Bondelag.  
Utvalget vil legge fram forslag og tema til diskusjon for fylkesstyret, i styremøtene i januar og 
februar, slik at styret kan bestemme hva det vil ta opp/gå inn for. Til dagens møte tar vi opp 
endringer i kontingent, og har ett konkret forslag og ett tema til diskusjon  
 
Konkret forslag til endring i kontingent: Ungdom som ikke er medlem i BU bør også 
ha redusert kontingent.  
Hvorfor: Disse får ikke benytta seg av alle godene vi tilbyr, fx Agrol-avtale. Og unge bønder 
som ikke er tilknytta 4H og NBU trenger også et nettverk! 
 
Det konkrete forslaget er en liten endring i regelverket for personlig kontingent. Vi tar 
utgangspunkt i satser for 2022: 
 

Eksisterende tekst Forslag til ny tekst 
a) Ordinær sats for medlemmer fra og med 
31 år til og med 69 år kr 995,- 

a) (uendret) 

b) Redusert sats for medlemmer til og med 
30 år og fra og med 70 år kr 650,- 

b) Ungdom til og med 30 år: 400. 

c) Redusert sats for husstandsmedlemmer 
kr 650,- 

c) Redusert sats for husstandsmedlemmer 
og medlemmer fra og med 70 år: 650 
 

d) Redusert sats for medlemmer i NBU/4H 
til og med 25 år kr 305,- 

d) Redusert sats for medlemmer i NBU/4H 
til og med 25 år: 305 
 

 
 
Spørsmål til diskusjon i styret:  
Gratis medlemskap ut året for medlemmer vervet på Åpen Gård (som vanligvis foregår i 
slutten av august). Er det en god ide? Hvorfor/Hvorfor ikke? Ønsker styret å fremme det som 
forslag til årsmøtet i Norges Bondelag? Eventuelt som et prøveprosjekt i to år? 
 
 
Frister for årsmøtesaker (Bondelagets lover):  
 
§9 Årsmøtet 
……… 
b) Rett til å legge fram saker for årsmøtet har Norges Bondelags styre, representantskap, 
fylkesbondelag, samvirkeorganisasjonene som er medlemmer i representantskapet, Norges 
Bygdekvinnelag og Norges Bygdeungdomslag. Videre har et lokallag av Norges Bondelag 
samme rett når saken har fått tilslutning fra styret i fylkesbondelaget. 
Saker som skal behandles av årsmøtet, må være kommet inn til styret minst 8 uker før 
ordinært årsmøte skal holdes.   
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3/22       21/00271-6   Forslag til arbeidsplan for verve- og 
rekrutteringsutvalget vårhalvåret 2022 
 
 
 
Vedtak 
Aktivitetsplanen for verve- og rekrutteringsutvalget vedtas. 
 
Saksutredning 
Dette er saken: Verve- og rekrutteringsutvalget jobber på vegne av styret i Akershus 
Bondelag, og styret er ansvarlig for utvalgets aktiviteter og retning. Derfor er det viktig at 
styret er med på å påvirke arbeidet i utvalget. Dette er forslaget til arbeidsplan fra utvalget. 
Hvis styret har noen tanker om det vi foreslår, ønsker fokus på grupper som ikke er nevnt 
her, eller har ideer til aktiviteter som ikke er nevnt her, er det velkomment! 
 
Verving:  
Januar-februar: Arbeid med forslag til årsmøtet i NB.  
Verveutvalget har flere forslag til tema/konkrete saker Akershus Bondelag kan fremme for 
årsmøtet i Norges Bondelag. Utvalget vil legge fram forslag og tema til diskusjon for styret i 
AB, i styremøtene i januar og februar, slik at styret kan bestemme hva det vil ta opp/gå inn 
for.  
Til styremøtet 10.januar:  
- Forslag om endret kontingent for ungdom. 
- Diskusjon om gratis medlemskap for medlemmer vervet på Åpen Gård.  
Til styremøtet 8. februar:  
- Diskusjon om egen/endret kontingent for grunneiere. 
- Diskusjon om bondelaget burde/kunne ha et tilbud (ikke kontingent) tilpassa 
sesongarbeidere.  
 
Vårhalvåret: Fokus på lokallag og verving.  
- Være med på møter i lokallagenes styrer. Snakke verving og rekruttering, ta med innspill 
tilbake om hva slags tips/støtte de ønsker seg.  
- Utvikle tipsliste til lokallagene ang verving 
- Utvikle tipsliste til lokallagene ang aktiviteter som kan inkludere gruppene vi spesielt vil 
verve: Seniorer, barn og unge, unge bønder og grunneiere. 
- Åpen gård 2022: Forberede tips og hjelp til å bruke dagen til verving.  
 
Rekruttering:  
Vårhalvåret:  
- Ta opp kontakten (igjen) med videregående skoler med naturbrukslinjer. 
- Finne ut hva vi evt kan tilby for undervisning på naturbruksutdanningene. Nye læreplaner 
åpner for medvirkning. 
- Utvikle tipsliste til lokallagene ang rekruttering. 
 
Ungdomsarrangement i vårhalvåret 2022 
- Vi må avklare om vi skal ha Pizza, prat og påfyll både vår og høst, og sette datoer.  
- Dessuten om vi skal ha et større gårdsarrangement sammen med BU i tillegg. Utvalget 
diskuterer dette med Bygdeungdomslaget, og kommer tilbake til styret for avgjørelse.  
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4/22       21/00820-3   Regionmøter jan 2022 (18.30 – 22.00) på 
Teams 
 
 
 
Vedtak 
Styrets synspunkter tas til etterretning. 
 
Saksutredning 
Regionmøtene i Akershus er planlagt avholdt på TEAMS som følger: 

13. jan 2022      Regionmøte Follo og Vest  
18. jan 2022      Regionmøte Øvre Romerike  
20. jan 2022      Regionmøte Nedre Romerike  
Tid: 18.30-22.00 
Møtene ledes av regionansvarlige, mens presentasjoner etc kjøres av 
administrasjonen. 
Regionansvarlige oppfordres til å ta en kontaktrunde med alle sine lokallag før møtet. 
 

PROGRAM 

• Anders Huus (på Teams): faglig oppspill til studiearbeidet før 
jordbruksforhandlingene 2022. 

• Presentere Grupperåd Klimakalkulator som mulig lokallagsaktivitet 

• Aktuelt fra lokallaga (runde med lokallaga): 
o Planer for studiearbeidet før jordbruksforhandlingene. 
o Andre planlagte aktiviteter i lokallaga i 2022 

• Organisasjonssaker  
o Aktive lokallagsmidler 2021 og 2022 
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5/22       21/00181-11   RMP-saker jan 2022 
 
 
 
Vedtak 
Saken tas til orientering. 
 
Saksutredning 
Styret må holdes løpende orientert om utviklingen på klima- og miljøområdet. Administrasjonen 
hadde forventet utvikling på flere av sakene…… 
 

• Arbeidsgruppe fordeling av RMP-midler mellom fylkene etter 2022 (intet nytt…) 

• Oslofjorden – handlingsplan. Nytt forslag til miljøkrav? (ikke kommet nytt forslag) 

• AB/ØB må være konstruktive! Komme med forslag. Her kan styret spille inn synspunkter. Disse vil 
være nyttige også inn mot partnerskapsmøtet 21. jan. 2022. 

• Partnerskapsmøte 21. jan 2022: Fordeling av midler til 2022, se program under: 
 
Inviterte: Representanter fra næringsorganisasjonene i jordbruket, Viken Fylkeskommune, NLR Øst, 
NLR Østafjells, NLR Viken, Statsforvalteren v landbruksavdelingen og klima- og miljøvernavdelingen  
 
09.10 RMP – 2021, oppsummering søknadsomgangen 
10.00 Fastsetting av endelige satser for RMP 2021 
 
11.00 RMP – 2022 
Forslag og innspill til justering av veileder og satser for 2022 
 
11.30 Lunsj 
   
12.30 Tildeling av midler til kommunene innen SMIL, drenering, investering i beiteområder, 
Utvalgte kulturlandskap 
• Oppslutningen om ordningene i 2021 
• Hva blir nytt i 2022 
• Kriterier for fordeling av midler til kommunene 2022 
 
13.30 Klima og miljøprogramsmidlene 
• Oppslutningen om ordningen i 2021 
• Hva blir nytt i 2022 
 
13.45 Åpen post 
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6/22       21/00909-2   Innspill til valgnemnda i Norges 
Bondelag 2022 med frist 14. februar. Sluttbehandling på  
styremøte 8. februar. 
 
 
 
Vedtak 
Styrets diskusjon tas til etterretning, og saken tas opp til sluttbehandling på styremøtet 8. februar. 
 
Saksutredning 
Valgnemnda i Norges Bondelag har startet sitt arbeid fram mot årsmøte 2022.  

 

De ønsker at hvert fylke evaluerer sittende styre i Norges Bondelag og gir en  

tilbakemelding til valgnemnda både på hva som fungerer bra og hva som kan bli bedre. Valgnemnda 

ber om at vi tenker over hvilke egenskaper og kompetanse som er viktige hos de tillitsvalgte i styret i 

Norges Bondelag, og tenk gjerne langsiktig!  

 

De ønsker innspill på kandidater som kan være aktuelle til styreverv i 2022 og kommende perioder.  

• De ønsker minst 2 navn (en kvinne og en mann) fra egen region  

• og minst 2 navn (en kvinne og en mann) fra andre landsdeler.  

 

Nemnda ber oss gjøre oppmerksomme på om kandidaten er forespurt på forhånd eller ikke.  

Fristen for tilbakemeldinger fra fylkene er 14. februar 2022, men de må gjerne komme før.  

Valgnemnda vil gå ut med en samlet oversikt den 22. januar 2022 over hvem som stiller seg 
til disposisjon for videre arbeid og ikke. 
 
Det legges opp til en foreløpig diskusjon på dette styremøtet, og med slutt behandling på 
styremøtet 8. februar.  
 
Følgene verv er på valg: 

Styret i Norges Bondelag 
Leder for 1 år Bjørn Gimming, Østfold 
1. nestleder for 1 år Egil Chr Hoen, Buskerud 
2. nestleder for 1 år Bodhild Fjelltveit, Vestland 
3 styremedlemmer for 2 år 
Audhild Slapgård, Trøndelag 
John-Erik Skjellnes Johansen, Nordland 
Arne Elias Østerås, Innlandet, (Felleskjøpet Agri) 
Følgende ble valgt i 2021 og er ikke på valg i 2022 
Erling Aas-Eng, Innlandet 
Arthur Salte, Rogaland 
Solveig Bratteng Rønning, Nordland (Tine) 
Merethe Sund, Nordland (Nortura) 
Varamedlemmer i nummerorden for 1 år 
1. Torleif Müller, Vestfold og Telemark 
2. Peder Nernæs, Vestland 
3. Ragnhild Duserud, Østfold 
Ordfører og varaordfører for 1 år: 
a) Ordfører: Elisabeth Irgens Hokstad, Vestfold og Telemark 
b) Varaordfører: Karl Fredrik Okkenhaug, Trøndelag 
c) 2 varamedlemmer i nummerorden: 
1. Marit Epletveit, Rogaland 
2. Knut Erik Ulltveit, Agder 

Leder og nestleder samt medlemmer m/varamedlemmer i 
valgnemnda 
Leder for 1 år: Lars Halvard Wetterstad, Buskerud 
Nestleder for 1 år: Knut Byrkjenes Hauso, Vestland 
Medlemmer på valg i 2022, for 2 år (etter forslag fra 
fylkeslagene): 
Buskerud, Hedmark, Oppland: 
Medlem: Anders Hole Fyksen, vara: Bjørnhild Kihle 
Sogn og Fjordane, Rogaland, Hordaland: 
Medlem: Knut Byrkjenes Hauso, vara: Kari Heggenes Kvammen 
Møre og Romsdal, Trøndelag: 
Medlem: Kari Åker 
Valgnemnda består for øvrig av (på valg i 2023) 
Nordland, Troms og Finnmark: 
Medlem: Mette Pedersen Anfeltmo, vara: Bernhardt Halvorsen 
Telemark og Agder: 
Medlem: Hege Gonsholt vara: Åge Gyland 
Østfold, Akershus, Vestfold: 
Medlem: Sigurd Enger vara: Eli Berven 
Tine/Felleskjøpet/Nortura: 
Medlem: Sveinung Halbjørhus vara: Elisabeth Holand 
Valg av revisor for 2022 og fastsetting av revisors godtgjøring 
Revisors honorar for 2021 fastsettes etter regning. 
Sandberg Revisjon AS velges som revisor for Norges Bondelag. 
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7/22       17/00822-32   Fra Viken fylkeskommune - Høringsbrev 
om oppdeling av Viken frist 1 februar 2022 
 
 
 
Vedtak 
Da Akershus Bondelag behandlet saken på vårt årsmøte i 2019 ble det vedtatt at Akershus ønsket 
å bevare de tre fylkeslagene i Bondelaget. Vedtaket ble gjort i en samstemthet om motstand mot 
Viken-konstruksjonen. Vi har ikke hatt noen intern debatt om fylkesstrukturen etter det, og 
forholder oss til den grunnleggende holdningen fra 2019. 
 
Saksutredning 
Viken fylkesting ønsker å invitere Viken-samfunnet til å uttale seg om en eventuell deling av 

Viken og konsekvensene av dette innen 1. februar.  

Høringen er viktig for fylkestinget, for å danne et best mulig beslutningsgrunnlag. Skriftlige 

høringsuttalelser vil legges ved saken til fylkestinget i februar.  

 

Det er laget fem spørsmål som dere kan svare på. De fem spørsmålene er:  

1. På hvilken måte kan fylkeskommunen bidra med støtte til din kommune eller 

organisasjon?  

2. Har Viken fylkeskommunen som partner for din kommune eller organisasjon styrket 

eller svekket seg som samarbeidspartner og som bidragsyter til å løse felles 

problemstillinger?  

3. Hva vil konsekvensene for tjenesteyting og samfunnsutvikling være for din kommune 

eller organisasjon ved en fylkesdeling?  

4. Hva vil konsekvensene for tjenesteyting og samfunnsutvikling være for din kommune 

eller organisasjon dersom Viken opprettholdes?  

5. Vil Viken fylkeskommune ha potensial til å bidra til at din kommune eller organisasjon 

får bedre støtte, eller vil et mindre fylke kunne bistå deg/dere på en bedre måte?  

 
Det er også mulighet til å gi andre innspill, eller generelle/øvrige kommentarer. 
 
Bakgrunn 

Fylkesrådet i Viken fylkeskommune informerte fylkestinget i september:  

«Fylkesrådet går fremover med det syn at fylket Viken er en lite hensiktsmessig konstruksjon. 

Stortinget har slått sammen Østfold, Akershus og Buskerud mot deres vilje. Med et nytt storting 

etter valget i 2021, vil fylkesrådet legge frem en sak for fylkestinget med anmodning til Stortinget 

om å oppløse Viken.».  

Videre har den nye regjeringen sagt dette om deling av fylket i sin plattform:  

«Den innsendte søknaden fra Troms og Finnmark om oppløsning skal innvilges, og 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.»  
 
Med bakgrunn i dette har fylkesrådet i Viken laget en utredning som belyser 
konsekvenser for Viken knyttet til demokrati, økonomi, organisasjon, ansattes vilkår, 
innbyggernes tjenester og nye grenser. Denne utredningen danner grunnlaget for 
fylkesrådets sak til fylkestinget om søknad om oppdeling av Viken fylkeskommune.  
 
Saken legges fram for fylkestinget 16. februar. 
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8/22       15/00951-30   Ulveuttak 2022 - tingretten – kjennelse 
jan 2022 - oppfølging 
 
 
 
Vedtak 
I lys av styrets drøfting gis AU og styrets fagansvarlige fullmakt til å beslutte aksjoner og 
reaksjonsformer i saken. Styret holdes løpende orientert. 
 
Saksutredning 
 
Bakgrunn 
Like før jul kunngjorde Klima- og miljødepartementet at de åpner for lisensfelling av fire 
ulveflokker innenfor ulvesona: Den helnorske flokken Hornmoen, grenseflokkene Rømskog og 
Bograngen og i tillegg de gjenlevende ulvene i Slettåsflokken. Lederparet i sistnevnte flokk ble felt 
like utenfor ulvesona tidligere i desember. 
 
Fellingsvedtaket medførte i utgangspunktet en kvote på 25 ulver fordelt på de fire revirene. 
Hensikten er at alle dyra i de fire revirene skal felles. 
 
Tre organisasjoner (NOAH, WWF og Foreningen våre rovdyr) har klaget på vedtaket om 
lisensfelling av ulv som Klima- og miljødepartementet offentliggjorde 22. desember og bedt om 
midlertidig forføyning. 
 
Tingretten kom onsdag i romjula med en kjennelse som inntil videre forbød igangsettelse av 
lisensfelling i de fire ulverevirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås, som alle har tilhold 
innenfor ulvesona. 
Saken går 13. og 14. januar i Oslo tingrett (muntlige forhandlinger). 
 
Hva gjør vi? 
Saken ligger i rettsapparatet, og det er ingen politikere som vil «ta i den» før kjennelsen fra Oslo 
tingrett er klar. MEN vi kan «fôre» sentrale politikere i miljøet rundt klima- og miljøminister 
Espen Barth Eide (Ap) med våre synspunkter. 
 
Bondelaget er med i Naturbruksalliansen, og vil selvsagt koordinere aktiviteter med disse. 
 
Utfallet av kjennelsen vil bestemme reaksjonsform (som det ennå ikke er tatt stilling til): 
 

• En kjennelse i «vår favør» vil garantert utløse kraftige reaksjoner fra rovdyrforkjemperne. Våre 
reaksjoner? Kunnskapsoppbygging overfor politikere – «befaring» hos bønder i/rundt ulvesona? 

• En kjennelse i «vår disfavør», hvilke kraftfulle virkemidler har vi da å spille på (i lys av 
koronasituasjonen, aksjonsvilje mm.)? 
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9/22       21/00861-1   På tvers-møte mellom fylkesstyrene og AU 
i Norges Bondelag 25 jan 2022 (Innlandet, Nordland og 
Akershus) 
 
 
 
Vedtak 
Fylkesstyret i Akershus Bondelag innkalles til «på tvers-møte» 25.januar (på Teams). 
 
Saksutredning 
 
I det siste har det vært hyppigere møter mellom fylkeslederne og styret i NB, noe som er 
nyttig for alle. Dette planlegger Norges Bondelag å fortsette med i 2022. 
 
Etter at koronaen igjen har slått til, ønsker Bondelaget også å arrangere møter mellom 
fylkesstyrene og AU slik det ble gjort i fjor vinter.  
 
Målet er å bedre dialogen mellom fylkeslaga og AU, og få fram ulike problemstillinger som de 
ulike fylkeslaga er opptatte av. Vi tenker fire møter med tre og tre fylker. Tidspunkt: uke 3 
eller 4.  
 
Alle disse møtene blir selvsagt på teams, noe som både kan være et ork og samtidig gir 

muligheter        
 
 

Fylker Tidspunkt 

Innlandet, Nordland, Akershus 25. januar kl. 09.30 – 12.00 

Møre og Romsdal, Agder, Østfold 25. januar kl. 13.00 – 15.30 

  

Troms og Finnmark, Trøndelag, Buskerud 26. januar kl. 09.30 – 12.00 

Vestfold og Telemark, Vestland, Rogaland 26. januar kl. 13.00 – 15.30 

 
Frist til å melde inn temaer settes til 21. januar kl. 0900. Da må dere tre fylker som 
skal ha dele tida ha samordna temaene deres på forhånd. 
 
Astrid Solberg kaller org.sjef og fylkesleder inn via kalender, og så har vi selv ansvar for å 
distribuere rett lenke til de som skal være med fra fylkene. 
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Orienteringssaker 
Saknr Arkivsak Tittel 
1/22 21/00861-2 Orienteringssaker Akershus Bondelag jan 2022 

 
 
 
21/00765 Høingsinnspill: Revisjon av forvaltningsplan for store 
rovdyr i rovviltregion 4 
   
21/00659Årsmøte 2022 Akershus Bondelag. Olavsgaard, 18-19 mars 
2022. Fra Norges Bondelag deltar Erling Aas-Eng. 

 
Opplæringsaktiviteter i 2022: 
Kurs for lokallagene (i februar): 

• lokallagssekretærer  

• lokallagskasserere 

• Organisasjonskurs (for nye styremedlemmer – og 
kanskje nye medlemmer?? 

 
 
Vi minner om: 
Stormøte korn, Askim 2. mars 2022  
«Treffpunkt Øst» 9-10 nov 2022 Sundvollen 
 

   

 


