
Velkommen til 
årsmøte i Akershus Bondelag 2022

På Olavsgaard Hotel
18. og 19. mars 2022

Program, sakliste og sakspapir



Program årsmøtet i Akershus Bondelag 
Fredag 18. mars 
Fra klokka 9.00 Kaffe og registering  

9.30  Sak 1. Møteåpning 
 Årsmøtet settes ved fylkesleder i Akershus Bondelag Jens Thori Kogstad 
 Møteleder Terje Fossen-Hellesjø introduseres 

 Sak 2 Navneopprop ved rådgiver Eline Stokstad Oserud  
 Praktisk informasjon ved møteleder Terje Fossen-Hellesjø 

 Konstituering av møtet 
 v/møteleder Terje Fossen-Hellesjø 

 Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakliste. Vedtak om møtet skal være åpent eller lukket. 
 Sak 4 Valg av to til å underskrive protokollen 
 Valg av tellekorps 

10.00  Velkommen til Lillestrøm og Skedsmo 
 ved Jørgen Vik, ordfører i Lillestrøm og Trygve Wærhaug, lokallagsleder i Skedsmo Bondelag 
 Hilsen fra fylkesråd for næring og tannhelse i Viken, Johan Edvard Grimstad  

10.30  Leders tale ved fylkesleder Jens Thori Kogstad  

10.45  Sak 5. Årsmelding 2021 
 Sak 6. Regnskap 2021 

11.00 Pause   

11.15 Presentasjon av sak 7 - Innkomne forslag  
 Oppnevning av resolusjonskomite 

11.30 Prioriterte saker fra Norges Bondelag. Ved Erling Aas-Eng, styremedlem i Norges Bondelag 

11.45 Debatt: Prioriterte saker, leders tale, årsmelding og regnskap     

13.00 Lunsj  

14.00 Tema: Inntektsløft v/Simen Solbakken, prosjektleder i Norges Bondelag   

 Tema: Nye miljøkrav, Oslofjorden og RMP v/Otto Galleberg, Statsforvalteren i Oslo og  Viken
  

15.00 Generaldebatt   

17.00 Møteslutt   

  



Lørdag 19.mars 

9.00 Sak 7. Innkomne forslag 
 Resolusjonskomiteen legger frem sitt forslag til debatt og vedtak. 

 Sak 8. Forslag til endring i sammensetning av valgkomiteen  

10.00 Sak 9. Forslag til arbeidsplan for 2022  
 Sak 10. Budsjett for 2022 

10.30 Pause  

10.45 Tema: Klima 
 Klimakalkulator v/Erling Aas-Eng, styremedlem i Norges Bondelag 
 Debatt 

11.30 Lunsj  

12.30 Sak 11. Valg. Ved valgnemndas leder Astrid Lindstad 
 Sak 12. Godtgjørelse tillitsvalgte. Ved valgnemnda.  

14.00 Møteslutt 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sakliste og sakspapirer til  
årsmøte i Akershus Bondelag 2022 

 
 

Sak 3 Innkalling til årsmøtet 
Sak 5 og 6 Årsmelding og regnskap 2021 

Sak 7 Innkomne forslag 
Sak 8 Sak fra styret: Endring i valgkomiteens sammensetning 

Sak 9 og 10 Forslag til arbeidsplan og budsjett 
Sak 11 Valg 

Sak 12 Forslag til godtgjørelse for tillitsvalgte 
 



Sakliste årsmøte i Akershus Bondelag 18.-19.mars 2022 
 

1. Åpning  

2. Opprop 

3. Godkjenning av innkalling og sakliste 

4. Valg av to representanter som sammen med møteleder underskriver protokollen 

5. Årsmelding for 2021 

6. Regnskap for 2021 

7. Innkomne forslag:  

 - Tiltak for økt proteinproduksjon. Fra Ås Landbrukslag.  

 - Lønnsomheten i korn og fremtiden for bonden. Fra Vestby Landbrukslag. 

8. Sak fra styret: Forslag til endring i sammensetning av valgnemnda 

9. Arbeidsplan 2022 

10. Budsjett 2022 

11. Valg i henhold til Norges Bondelags lover 

12. Godtgjørelse til tillitsvalgte 



 

 

Til:  
Alle utsendinger til årsmøtet i Akershus Bondelag, 
jfr. Norges Bondelags lover (§19a); 
se punkt 1-7 under 

 2. februar 2022 

 

/ŶŶŬĂůůŝŶŐ�ƚŝů�ĊƌƐŵƆƚĞ�ŝ��ŬĞƌƐŚƵƐ��ŽŶĚĞůĂŐ�ϭϴ͘�ŽŐ�ϭϵ͘�ŵĂƌƐ�ϮϬϮϮ 
Det innkalles til årsmøte i Akershus Bondelag 18 og 19. mars 2022.  
Møtet gjennomføres som fysisk møte på Quality Hotel Olavsgaard, Hvamstubben 11, 2013 Skjetten. 
 
Vedlagt følger foreløpig sakliste for møtet (se side 3). 
9 Lokallag som vil ha en sak fremmet for årsmøtet, må sende saken inn til styret i fylkesbondelaget 

senest 1 måned før årsmøtet, dvs. - fristen er 18. februar 2022. 
9 Lokallagenes frist for påmelding av sine delegater er også 18. februar 2022.  

 
Følgende er utsendinger til årsmøtet i Akershus Bondelag  
(etter Norges Bondelags lover §19a): 

1. Lederne i de lokale bondelag. I tillegg velger lokallagene med over 100 
 medlemmer 1 utsending for hver påbegynte 100 medlemmer: 
    101 ʹ 200 gir 1, 201 ʹ 300 gir 2 osv. 
2. Styremedlemmene i fylkeslaget. 
3. Inntil 2 utsendinger fra Akershus Bygdekvinnelag. 
4. Inntil 2 utsendinger fra Akershus Bygdeungdomslag. 
5. Medlemmer av NBs styre og representantskap som bor i fylket. 
6. Medlemmer av NBs årsmøte som er valgt av fylkesbondelaget.  
7. Møteleder. 

 
9 Liste over antall delegater lokallagene har rett på vedlegges (se side 2). 
 
Påmeldingene sendes på e-post til: akershus@bondelaget.no 
Husk å oppgi navn, e-postadresse og mobilnummer ʹ og om du ønsker overnatting. 
 
 
Vel møtt! 
 
Med hilsen 
Akershus Bondelag 
 
 
Jens Thori Kogstad /s/  Vidar Kapelrud  
Fylkesleder     Organisasjonssjef        

mailto:akershus@bondelaget.no


 
 

Årsmøte 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sak 5 og 6 Årsmelding og regnskap 2021 
for Akershus Bondelag 
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Årsmelding 
2021
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Tekst: Jonas Dahl
Melodi: Rett som ørnen stiger

All kultur er dyrken – først og fremst av jord.
Der er moderstyrken, først bak plogen gror.
Samfunnslivet frem, bygd og by og hjem,

Første bonden var hele livets far.

Jord, du er vår moder – overalt ennu.
Skifter livets goder, trofast bliver du.
Ligger hvor du lå, bygder hvor vi gå,
Årvisst enn i dag – Åndens underlag.

Sterk som havets bølge, Norges bondestand.
Sine fedre følge, tro mot Gud og land.

Bølg til tegn derpå, blad og aks og strå.
Bølg fra støl til strand, om vårt fedreland.

BONDESANGEN
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Leder Jens Thori 
Kogstad er 51 år 
og bor på gården 
Kogstad i Gjerdrum
Jens er fulltidsbon-
de og driver mjølk- 
og kjøttproduksjon, 

samt noe korn. 
Som leder av Akershus Bondelag 
har Jens ansvar for alle styrets 
oppgaver og aktiviteter, og politisk 
ansvar.

Nestleder Torbjørg 
Kylland er 50 år 
og bor på gården 
Grytland Søndre i 
Kråkstad i Nordre 
Follo. 
Torbjørg er daglig 

leder i Follo Regnskap SA, som i 
hovedsak er eid av lokale bønder. 
Torbjørg jobber mest med eierskif-
tesaker. Dessuten driver hun gårds-
driften med såkorn- og erteproduk-
sjon sammen med mannen. 
I styret i har Torbjørg, i tillegg til å 
være nestleder, fagansvar for saker 
som dreier seg korn og kompetan-
se. Hun er leder for felles utvalg for 
korn og miljø i Østfold og Akershus 
bondelag, og regionansvarlig for 
Follo og Region Vest.

Styremedlem Eli 
Berven er 51 år og 
bor på gården Fin-
stad i Nannestad
Der består drifta av 
mjølk, korn og opp-

foring av okser. Eli jobber til daglig 
i Nortura, som organisasjonsleder 
for Innlandet. Eli leder Akershus 
bondelags verve- og rekrutterings-
utvalg. I styret i Akershus bondelag 
har Eli fagansvar for saker som 
handler om husdyr og HMS og. 
Hun møter i styret til Akershus byg-
deungdomslag.

Styremedlem 
Helge Olaf Aas er 
62 år og bor på Aas 
Nordre på Eidsvoll. 
Helge er sauebonde 
med drøyt 250 vin-
terfôra sau. I tillegg 

jobber han for Bygdeservice ved 
behov. 
I styret har han ansvar for saker 
som handler om rovdyr, og er 
dermed observatør i rovviltnemnda. 
Han er også regionansvarlig for 
Øvre Romerike, og møter i styret til 
Akershus Bygdekvinnelag.

Styremedlem Terje 
Gulbrand Romsaas 
er 55 år og bor 
på Sulerud gård i 
Sørum. 
Terje dyrker 1500 
mål korn, og driver 

som mekaniker, reparatør og kon-
struktør på eget verksted.
I styret i Akershus bondelag har 
Terje fagansvar for saker som drei-
er seg om jordvern, og er ansvarlig 
for grønt og økologisk landbruk. 
Han er regionansvarlig for Nedre 

Romerike, er styremedlem i fel-
lesutvalget for grønt for Akershus 
og Østfold Bondelag, er medlem 
i heimevernets distriktsråd distrikt 
02, og møter i styret til Akershus 
bygdeungdomslag.

Første vara Jørgen 
Thorshov er 43 
år og driver med 
korn og ammeku på 
gården Thorshov i 
Enebakk 

Andre vara Marthe 
Bogstad er 31 år 
og driver med mjølk 
og storfe på Randby 
gård på Kløfta 

Tredje vara Kari 
Anne Aaby er 33 
år og bor på Aaby i 
Asker, med hest og 
sau og gras. 

Marit Lund er leder 
i Akershus bygde-
kvinnelag, og ABKs 
representant i styret 
i Akershus bonde-
lag. 

Siri Marlén Sund-
hagen er leder i 
Akershus Bygde-
ungdomslag og 
ABUs representant i 
styret. 

Styret i Akershus Bondelag mars 2021-mars 2022
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Nå trengs det hardt og klokt arbeid

Vi har lagt bak oss et år der mange negative faktorer 
stabla seg på hverandre. Men også et år som gir 
håp. 
Det er ingen tvil om at 2022 starta tøft for mange. 
Kostnadsøkninga vi bønder opplever for tida er bru-
tal. Alle våre innsatsfaktorer har hatt en kostnadsøk-
ning vi ikke har sett maken til på svært lenge. 
Vi står også foran en bebuda renteoppgang, og et 
lønnsoppgjør som ligger an til å bli høyt. 
Dette er sjølsagt svært krevende for oss alle. 

Vi tillitsvalgte skal jobbe knallhardt for å sørge for at 
bonden får dekket kostnadsøkningen i årets jord-
bruksoppgjør. I tillegg skal vi komme godt igang med 
å tette inntektsgapet til andre grupper. Det er åpen-
bart at kravet fra jordbruket inn i forhandlingene i år 
må bli svært høyt. 
På den positive sida er det lenge sida vi hadde 
ei regjering som er såpass landbruksvennlig. Jeg 
opplever statsråden som ektefølt opptatt av å bedre 
rammevilkåra for bonden. Det er bra, for behovet for 
å gi bonden tru på framtida er nå prekær. 
Det er imidlertid ikke slik at en bare kan møte opp 
og hente pengene, det krever hardt og klokt arbeid. 
Og vi skal sjølsagt også i år ha aksjonsberedskapen 
klar, det er den massive styrken i hele organisasjo-
nen som gir Bondelaget tyngde i møte med staten. 
Vi gjorde en god og synlig aksjonsjobb ved bruddet 
i fjor. I år må vi være like offensive for å få et godt 
forhandlingsresultat.

Det er alltid ”strekk i laget” når det gjelder den øko-
nomiske situasjonen på det enkelte bruk. Noen er 
godt etablert med lite gjeld og andre har gode inntek-
ter utenom garden. Da kan en tåle et dårlig år. Men 
for mange er ikke situasjonen slik. Nyetablerte med 
høy gjeld og liten buffer sliter nå med å få endene 
til å møtes. At en for eksempel får økt regninga på 
JM¡GVHO�PHG�ÀHUH�KXQGUH�WXVHQ�IRUGL�HQ�NM¡SHU�HWWHU�
nyttår gjør forskjellene langt større enn tidligere. Å 
få til et treffsikkert opplegg for kostnadsdekningen er 
derfor viktig.

Nå er det også viktig at vi tar vare på hverandre. Veit 
du om noen som sliter ekstra nå, så ta kontakt! Aller 
helst stikk innom. Det er gjerne sånn at de som har 
det vanskeligst sitter roligst. 
Vi må tenke at dette skal vi komme igjennom, det 
kommer bedre dager og vi skal være stolte av job-
ben vi gjør som matprodusenter. 

Takk til de dyktige og blide folka våre på kontoret. 
Vidar, Mona, Unni og Eline gjør en super innsats for 
oss. Takk og til det gode fylkesstyret som er offensi-
ve, krevende og positive, det er slik det skal være.

Riktig godt årsmøte!

Vennlig hilsen Jens Thori Kogstad, fylkesleder



2021 - noen inntrykk

A K E R S H U S  B O N D E L A G  O G  A K E R S H U S
B Y G D E U N G D O M S L A G  I N V I T E R E R  T I L  

O N S D A G  1 0 . N O V E M B E R  K L  1 9
B J E R K E  V E L H U S ,  H O L T V N  1 7 ,  K R Å K S T A D

-  S I G R I D  H J Ø R N E G Å R D ,  G E N E R A L S E K R E T Æ R  I
N O R G E S  B O N D E L A G :  L A N D B R U K S P O L I T I K K :  H V A ,

H V O R F O R  O G  H V A  N Å
-  Q U I Z

FOR DEG SOM ER 35 ELLER YNGRE

T I R S D A G  1 6 . N O V E M B E R  K L  1 9
B E S T E F A R H U S E T ,  F J U K V E G E N  3 2 8 ,  B L A K E R

-  A N D E R S  H U U S , S E N I O R R Å D G I V E R  I  N O R G E S
B O N D E L A G :  L A N D B R U K S P O L I T I K K :  H V A ,  H V O R F O R

O G  H V A  N Å
-  Q U I Z

O N S D A G  2 4 . N O V E M B E R  K L  1 9
 U L L I N S H E I M E N ,  R A M B Y D A L S V E I E N  7 3 0 ,  K L Ø F T A

-  S I G R I D  H J Ø R N E G Å R D ,  G E N E R A L S E K R E T Æ R  I
N O R G E S  B O N D E L A G :  L A N D B R U K S P O L I T I K K :  H V A ,

H V O R F O R  O G  H V A  N Å
-  Q U I Z

TA MED EN VENN OG KOM!
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ORGANISASJONORGANISASJONÅRET 2021

Årsmøtet i Akershus Bondelag ble avholdt digitalt på 
Teams og telefon 17. mars 2021. Møteleder Terje Fos-
sen-Hellesjø loset også i år de frammøtte delegatene 
trygt gjennom møtet. 
Det var totalt 58 stemmeberettigede under valgene, 
og disse mottok lenker til QuestBack-dokumenter der 
valgene kunne gjøres anonymt. Jens Thori Kogstad 
ble gjenvalgt som leder og Torbjørg Kylland ble valgt til 
ny nestleder etter et benkeforslag. 
Thori Kogstad la naturlig nok sin tale i lys av pandemi-
en som for andre året preget samfunnet – og som for 
eksempel ga store utfordringer for grøntnæringen. Men 
også tema som investeringsbehovet i melkesektoren, 
bekymring for økonomien i kornproduksjon og Bonde-
lagets 125-årsjubileum var med.
Prisen for «Årets lokallag» gikk til Ås Landbrukslag, 
mens Asker og Bærum Bondelag ble «Årets vervevin-
ner».

Årsmøtet 2021

«Stå på-prisen» for 2020 ble tildelt Hans Petter Langbakk, Ida 
Marie Frantzen Gjersem, Benedicte Milton og Hans Anders 
)MHOGVWDG���¿UH�HQNHOWSHUVRQHU�VRP�XWPHUNHW�VHJ�GD�XO\NNHQ�
UDPPHW�*MHUGUXP�����GHVHPEHU������

Årsmøtet i Norges Bondelag – «Bondetinget» - ble 
avholdt digitalt 9.-10. juni. Akershus Bondelag inviterte 
sine delegater til samling med årsmøtemiddag, innen-
for det antall pandemireglene tillot i juni. På Bondetin-
get ble Lars Petter Bartnes avløst av Bjørn Gimming 
som leder, og Egil Chr. Hoen ble ny 1. nestleder. Bon-
detinget markerte selvsagt 125-årsjubileet, og vedtok 
fem krav til bedre inntekter i norsk landbruk – som et 
oppspill til stortingsvalget i september.
Våre delegater fremførte bekymring for den økonomis-
ke utviklingen i kornsektoren, bekymring for medlems- 
nedgangen og sviktende rekruttering, og redegjorde 
for hvordan Akershus Bondelag gjennom et verve- og 
rekrutteringsutvalg skal jobbe for økt oppslutning om 
Bondelaget.

Akershus på Bondetinget 2021

Etter to årsmøter gjennomført digitalt åpnet 
det seg en mulighet for en fysisk møteplass for 
årsmøtedelegatene. Norges Bondelag innkalte til 
Bondelagskonferansen 28. - 29. oktober 2021. 
Konferansen var et verksted for idéutveksling og 
kreativ tenking om landbruket fremover – og del-
WDJHUQH�¿NN�P¡WH�GHQ�Q\H�ODQGEUXNV��RJ�PDWPL-
nisteren Sandra Borch. Og det var nok en god dag 
å besøke norske bønder på. Tidligere på dagen 
hadde tilleggsforhandlingene kommet i mål med 
754 millioner kroner som skal utbetales i februar 
for å kompensere de økte kostnadene i næringa.

Bondelagskonferansen i oktober
På årsmøtet til Akershus Bondelag i 2021 ble det 
enstemmig vedtatt en intensjonserklæring med 
rammene for det nye Viken Bondelag, med stiftelse 
senest 1.4.2022. 
Men etter valg og regjeringsskifte høsten 2021 sto 
det i regjeringserklæringen: «Det skal i løpet av 2021 
settes i gang en prosess for å gjenopprette Akers-
hus, Buskerud og Østfold basert på en søknad fra 
I\ONHVWLQJHW�L�9LNHQ�ª��'H�WUH�I\ONHVODJHQH�L�9LNHQ�¿NN�
innvilget å utsette Viken Bondelag med ett år.
I skrivende stund ser det ut til å gå mot oppløsning 
av Viken fylke. I så fall vil Akershus Bondelag bestå 
som et eget fylkeslag i Norges Bondelag.

Veien til og fra Viken Bondelag
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ORGANISASJONORGANISASJONÅRET 2021

Det ble avholdt 3 digitale regionmøter i Akershus i 
januar 2021. Møtene ble ledet av regionenes re-
spektive regionansvarlige i styret – Torbjørg Kylland, 
Helge Olaf Aas og Terje Romsaas. 
Follo og Vest 7. januar 2021, der 8 av 9 lokallag 
deltok, Øvre Romerike 11. januar 2021, der alle 8 
lokallag var representert og Nedre Romerike 13. 

januar 2021, der 7 av 9 lokallag var representert.
Tema på møtene var bl.a. info om raset i Gjerdrum, 
status for studiearbeid foran jordbruksforhandlinge-
ne, klimameldingen, klimakalkulator og klimakurs, og 
aktuelle organisasjonssaker som «Veien mot Viken 
Bondelag» og Bondelagets 125 årsmarkeringer.

Regionmøtene 2021

Ledermøtet 2021 ble holdt som fysisk møte på Hur-
dalsjøen Hotell fra 19. – 20. november med repre-
VHQWDQWHU�IUD�GH�ÀHVWH�ORNDOODJHQH�WLO�VWHGH��L�DOW�RYHU�
50 personer. Vi har fått positive tilbakemeldinger på 
møtet, og det har åpenbart vært behov for å sam-
les til et faglig program og en kveld med middag og 
gode samtaler. 
Fylkesleder Jens Thori Kogstad åpnet møtet, Sigrid 
Hjørnegård fra Norges Bondelag la vekt på å byg-
ge Bondelaget, lokallagenes viktige rolle i dette, og 
at tida er knapp fram til jordbruksforhandlingene. 
Verveutvalget ved Eli Berven og Kari Anne Aaby 

presenterte sine planer for rekruttering og verving av 
nye medlemmer til lokallagene. 
Eli Reistad, medlem av Gryttenutvalget (inntekst-
utvalget for jordbruket), refererte fra arbeidet med 
å beregne bondens inntekter. Audhild Slapgård fra 
styret i Norges Bondelagga gode tips til arbeid med 
utbyggingssaker. 
Gruppearbeid om lokallagsarbeid gav verdifull 
utveksling av ideer og erfaringer fra alt som gjøres 
i lokallagene. Dette resulterte også i mange gode 
innspill til fylkeskontoret og fylkesstyret.

Ledermøtet 2021

6LJULG�+M¡UQHJnUG�RJ�6WLDQ�&DUVWHQVHQ�IHQJHW�Sn�KYHUW�VLWW�YLV� *RGH�JUXSSHDUEHLG�RP�ORNDOODJVDUEHLG�
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ORGANISASJONORGANISASJONÅRET 2021

Også 2021 ble et år med nedgang i medlemstallet 
for Akershus Bondelag.
Ved utgangen av året hadde vi 5113 medlemmer, 
17 færre enn ved årets start. Det er fortsatt liten 
QHGJDQJ�L�DQWDOO�EUXNVPHGOHPPHU�±�GHW�HU�ÀHVW�
personlige medlemmer som melder seg ut.

Men gledelig nok hadde hele 11 lokallag en med-
lemsøkning, med Gjerdrum Bondelag som «best 
i klassen» med 8 nye medlemmer. Hurdal Land-
brukslag hadde størst prosentvis vekst med 6 
SURVHQW�ÀHUH�PHGOHPPHU�

Medlemsutvikling

Vi har en bekymringsfull utvikling i medlemstall i Akers-
hus Bondelag. Verve- og rekrutteringsutvalget ble satt 
ned i mars for å tenke nytt, og for å skape en helhetlig 
tanke og ramme rundt verve- og rekrutteringsarbeidet 
i Akershus. Utvalget skal bidra til å analysere stoda, 
forberede, foreslå og prioritere tiltak for styret i fylkes-
laget. 
(OL�%HUYHQ�EOH�YDOJW�WLO�OHGHU�IRU�XWYDOJHW��RJ�¿NN�PHG�
seg Kari Anne Aaby (som er tredjevara til styret), og fra 
fylkeskontoret er Mona Askerød med som sekretær. 
Dette har utvalget foreslått og/eller gjennomført i 2021:  
- Eli Berven hadde ett av Akershus to tildelte innlegg 
ved årsmøtet i Norges Bondelag 2021, om medlems-
verving og rekruttering.  
- Vervelistene ble gjennomgått av administrasjonen, 
og en god del feil ble funnet og rettet opp. Lokallagene 
ble i sterkere grad enn før oppfordret til å gå gjennom 
OLVWHQH�RJ�¿QQH�IHLO��0HGOHPVOLVWHU�EOH�VHQGW�PHG��'H�
største lokallagene ble prioritert.   
- Akershus Bondelag skapte, sammen med Bygde-
ungdomslaget, et regionalt arrangement retta mot 
unge bønder (=18-35 år). Dette ble en suksess. Møte 
på Kråkstad 10. november, i Blaker 16. november og 
på Kløfta 24. november. Om lag 85 personer deltok 
til sammen på de tre møtene. Sigrid Hjørnegård og 
Anders Huus snakka om landbrukspolitikk, og stem-
ningen var god alle stedene. Samarbeidet med Bygde-
ungdomslaget var prima. 
- Utvalget har laget en vervefolder retta mot ikke-bøn-

Verveutvalget – nysatsing!

der, potensielle sympati-
sører og andre som ikke 
er praktiserende bønder. 
Folderen ble delt ut på le-
dermøtet, og delt i sosiale 
medier.  
- Verveutvalget hadde en 
bolk på ledermøtet i no-
vember 2021, og det kom 
opp en lang rekke tips til 
verveaktiviteter for lokalla-
ga, som utvalget tar tak i. 

I 2022 jobber utvalget først og fremst med lokalla-
gene, og verve- og rekrutteringsarbeid der. Verve-
utvalgets medlemmer prøver å få deltatt i styremøter i 
alle lokallagene i løpet av året. Og vil bidra med tips og 
triks ved alle muligheter til å henvende seg til lokal-
lagene: Lokallagsnytt, samlinger, regionmøter, andre 
anledninger. 
Verveutvalget har mandat til å jobbe med nytenking 
og -tiltak foreløpig ut 2022. I desember 2022 evaluerer 
styret arbeidet, og bestemmer om utvalget skal fortset-
te jobben, om noen av tiltakene som er gjennomført 
skal få fast plass i årskalenderen, og hvordan verve- 
og rekrutteringsarbeidet skal videreføres i Akershus 
Bondelag. 

A K E R S H U S  B O N D E L A G  O G  A K E R S H U S
B Y G D E U N G D O M S L A G  I N V I T E R E R  T I L  

O N S D A G  1 0 . N O V E M B E R  K L  1 9
B J E R K E  V E L H U S ,  H O L T V N  1 7 ,  K R Å K S T A D

-  S I G R I D  H J Ø R N E G Å R D ,  G E N E R A L S E K R E T Æ R  I
N O R G E S  B O N D E L A G :  L A N D B R U K S P O L I T I K K :  H V A ,

H V O R F O R  O G  H V A  N Å
-  Q U I Z

FOR DEG SOM ER 35 ELLER YNGRE

T I R S D A G  1 6 . N O V E M B E R  K L  1 9
B E S T E F A R H U S E T ,  F J U K V E G E N  3 2 8 ,  B L A K E R

-  A N D E R S  H U U S , S E N I O R R Å D G I V E R  I  N O R G E S
B O N D E L A G :  L A N D B R U K S P O L I T I K K :  H V A ,  H V O R F O R

O G  H V A  N Å
-  Q U I Z

O N S D A G  2 4 . N O V E M B E R  K L  1 9
 U L L I N S H E I M E N ,  R A M B Y D A L S V E I E N  7 3 0 ,  K L Ø F T A

-  S I G R I D  H J Ø R N E G Å R D ,  G E N E R A L S E K R E T Æ R  I
N O R G E S  B O N D E L A G :  L A N D B R U K S P O L I T I K K :  H V A ,

H V O R F O R  O G  H V A  N Å
-  Q U I Z

TA MED EN VENN OG KOM!

3L]]D��SUDW�RJ�SnI\OO�VDPOHW�Q UPHUH�����XQJGRPPHU�L�GH�WUH�UHJLRQHQH�WLO�ODQGEUXNVSROLWLNN�RJ�
SL]]D��%LOGHQH�HU�IUD�%ODNHU��WLO�YHQVWUH��RJ�)ROOR��
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SAMFUNN KAMPANJERSAMFUNN KAMPANJERÅRET 2021

En landsomfattende bålaksjon til støtte for lokal 
URYG\UIRUYDOWQLQJ�RJ�PLQGUH�XOY�L�XOYHVRQD�¿NN�
bålene til å brenne over hele Akershus 19. janu-
ar. 
- Vi aksjonerer mot haltende ulveforvaltning, 
skrev Hurdal Landbrukslag på sin facebookside. 

Bålaksjon for rovdyrforvaltning

Norges Bondelag 125 år!
6., februar markerte Norges Bondelag sitt 125-års-
jubileum, først og fremst gjennom bilder, videoer på 
sosiale medier. Også her i Akershus.

Vi dyrker landet
Vårkampanjen «Vi dyrker landet» gikk inn for å vise 
fram at det blir liv og at vi dyrker det. Her var det man-
ge i vårt område som gjorde en stor og synlig innsats 
RJ�¿NN�RSSVODJ�L�ORNDODYLVHU�RJ�GHOW�HSn�VRVLDOH�PHGLHU��
På bildet til høyre: Styret i Aurskog Bondelag. Christer 
Sveistrup, Lars Vegard Borstad, Erik Berger, Bjørn 
Petter Wøien, Kjetil Gjersøyen.
På bildet under til høyre: Oppsummering fra Asker og 
Bærum. 

Rammeaksjonen #pårammealvor 
Sommeraksjon-suksessen #komhit fra 2020 ble gjen-
brukt. Mange av våre lokallag fant både nye steder og 
nye rammer. Bra jobba!

Også i 2021 ble Åpen Gård en digital hap-
pening, der bønder delte bilder og videoer fra 
livet på gården. 18. september kjørte for ek-
VHPSHO�(LGVYROO�GLJLWDOW�EHV¡N�KRV�¿UH�JnUGHU��9L�
håper på fysisk Åpen Gård i 2022.
Bonde-tv 6.mai hadde fokus på våronn og hver-
dagsglimt.

Digital Åpen gård igjen
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SAMFUNN POLITIKERKONTAKTSAMFUNN POLITIKERKONTAKTÅRET 2021

I oppkjøringa til stortingsvalget satsa vi skikkelig stort 
på politikermøter: Vi inviterte stortingskandidatene fra 
Akershus fra de ni partiene med representasjon på 
Stortinget til møter enkeltvis, med landbrukspolitisk 
samtale, og politisk intervju i podden. Åtte av partiene 
var på møte hos oss. Frp måtte avlyse på kort varsel. 
 
Vi inviterte også Oslo-kandidatene fra de samme ni 
partiene til møter, tre og tre partier om gangen, til 
gårdsbesøk og innspilling av video til vår facebook-si-
de. Fra Oslo kom kandidater fra Høyre, Venstre, Sp, 
SV og Ap.
Vi var godt fornøyd med møtene. De ga oss en mulig-
het til å snakke ordentlig med politikerne med skuldre-
ne nede, siden vi møtte ett og ett parti. Det at vi inviter-
te til pod-innspilling gjorde at både de og vi måtte være 
mer forberedt enn uten. 
Vi spredde møtene over hele fylket, og dro først og 
fremst hjem til styremedlemmer – til Helge på Eidsvoll 
(SV og KrF), til Terje i Sørum (MDG og Frp), til Jens i 
Gjerdrum (Høyre og Arbeiderpartiet), til Jørgen i Ene-
bakk (Sp og Venstre) og til Ottar i Ås (Rødt). Jens var 
med på alle møtene. 

I samarbeid med Østfold og Buskerud Bondelag hadde 
fylkesstyret møte med fylkeslaget i Kristelig Folkeparti 
i april. Partiet var da en viktig kanal inn i landbruksde-
partemenetet, ettersom daværende landbruksminister 
Bollestad var KrF-er. 
Samme landbruksminister Olaug Bollestad var på 
besøk hos Heidi Kåråsen og Finn Ole Mikalsen på 
Kåråsen gård i Nannestad for å oppleve sommerskole 
Inn på tunet 6. juli. Her møtte Eli Berven for Akershus 
Bondelag, Egil Chr. Hoen fra Norges Bondelag og 
representanter fra Inn på tunet.

Før valget: Politikere på gårdsbesøk over hele Akershus

KrF-møte og landbruksministeren på 
Nannestad

69�KRV�+HOJH�Sn�(LGVYROO��+DLWKDP�HO�1RXVK�RJ�.LUVWL�%HUJVW¡ $UEHLGHUSDUWLHW�PDQQVWHUNH�KRV�-HQV�L�*MHUGUXP�

6HQWHUSDUWLHWV�WUH�WRSSNDQGLGDWHU�KRV�-¡UJHQ�L�(QHEDNN��

5¡GW�KRV�2WWDU�L�cV��
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ORGANISASJON OG SAMFUNN - AKSJONERORGANISASJON OG SAMFUNN - AKSJONERÅRET 2021

Jordbruksoppgjøret - brudd og aksjoner
)RUKDQGOLQJHQH�EOH�EUXWW��RJ�L�¿UH�GDJHU�DNVMRQHUWH�
bønder over hele landet, ikke minst i Akershus. 
Da bruddet var et faktum 6.mai, var Feiring Bonde-
lag blant de første som hadde banneret oppe – 45 
PLQXWWHU�HWWHU�DW�GHW�YDU�RI¿VLHOW��3nI¡OJHQGH�QDWW�
og morgen var alle våre lokallag ute og hengte opp 
banner langs alle store og mindre fartsårer. Den 
som kjørte gjennom Akershus i de dagene og ikke 
¿NN�PHG�VHJ�DW�1RUJH�WUHQJHU�ERQGHQ��IXOJWH�GnUOLJ�
med. 
)OHUH�ORNDOODJ�¿NN�PHGLHRSSVODJ��RJ�ÀHUH�DNVMRQHUWH�
på ulikt vis – blant annet med stand på handlelør-
dagen, matservering til ordfører og malte rundballer 
på synlige steder. Alt ble delt på sosiale medier, 
med videoer og bilder. Fylkeskontoret videreformid-
let det meste, og hadde 46 poster på facebook på 

¿UH�GDJHU��RJ�¡NWH�DQWDOOHW�VLGHYLVQLQJHU�PHG������
prosent(!).
Traktoraksjonen mot Stortinget involverte mange 
DY�YnUH��$OOH�GH�¿UH�WUDNWRUHQH�VRP�NM¡UWH�IUD�KHOH�
landet til Stortinget kjørte gjennom Akershus, og ble 
møtt på ulike steder av tillitsvalgte og medlemmer, 
politikere og media.  
Bygdeungdomslaget kjørte på med egne aksjoner, 
og deltok aktivt på mange fronter. 
Styret konkluderte i ettertid med at denne formen for 
aksjoner (litt behersket, men synlig) passet Akers-
husbonden godt, men at vi må bli bedre på koordi-
nering og trekke bygdeungdomslaget inn i planleg-
ginga. 
Alt i alt var det vellykka aksjonsdager. All mulig ære 
til tillitsvalgte og medlemmer!

)HLULQJ���EDQQHU�RSSH����PLQXWW�HWWHU�DW�EUXGGHW�YDU�RI¿VLHOW� $VNHU�RJ�% UXP�%XGVWLNNH

7UDNWRUDNVMRQ�Sn�1\EDNN

+XUGDO

'\VWHUMRUGHW�Sn�cV�
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SAMFUNN - NÆRINGSPOLITISK ARBEIDSAMFUNN - NÆRINGSPOLITISK ARBEIDÅRET 2021

Akershus Bondelag har i styreperioden avgitt man-
ge uttalelser og innspill – både interne høringer i 
Bondelaget og høringer i regi av Statsforvalteren, 
Viken fylke og andre. Vi har i noen tilfeller avgitt 
felles uttalelse med Østfold Bondelag og Buskerud 
Bondelag. 

Et utvalg: 
• Innspill til Bondelagets aksjonsutvalg
• Innspill til Bondelagets valgnemnd
• Innspill til Bondelaget - jordbruksforhandlingene

Høringer, uttalelser, innspill

Hurdalsplattformen
Da valget var overstått, og det var klart for regjerings-
skifte, ble Hurdalssjøen hotell valgt som forhandlings-
hotell. Da regjeringsplattformen til slutt ble lagt fram, 
viste den lovende takter sett med landbrukets øyne. 
Våre folk i Hurdal Landbrukslag stilte opp med rund-
baller, banner og tydelig budskap (se bildet over).

Velferdsordninger
Velferdsordninger har vært på dagsorden gjennom 
året. 8. mars satte vi søkelyset på når bonden er 
gravid, med intervju med Marthe Bogstad på nettsida, 
som ble lest av mange, og havnet på forsiden også 
hos Norges Bondelag. På Norges Bondelags årsmøte 
tok Hurdal Landbruksslags leder opp velferdsordnin-
ger, og oppfordret til mer samla jobbing for at det skal 
være mulig å være sjuk eller gravid som bonde. 

Maridalsaksjonen 
Da bøndene i Maridalen aksjonerte mot Oslo kommu-
ne for å få beholde sine leiebetingelser, stilte fylkesla-
get opp med leder og traktor. Bystyret beslutta seinere 
å videreføre dagens betingelser.

Rovviltforvaltning
På tampen av 2021 ble lisensjakten på ulv innenfor ul-

vesonen stoppet av Oslo Tingrett. Kjennelsen ble anket 
DY�6WDWHQ��RJ�����MDQXDU�¿NN�6WDWHQ�PHGKROG�L�%RUJDU-
WLQJ�/DJUHWW�RP�DW�OLVHQVIHOOLQJ�DY�¿UH�ÀRNNHU�LQQHQIRU�
ulvesonen er lovlig fattet. Lisensfellingen ble påbegynt 
umiddelbart, og jakttida er senere forlenget med to uker.

Villsvin
Akershus Bondelag er gjennom Utmarksforvaltningen 
AS med på deres villsvinprosjekt som stort sett går på å 
utprøve modeller for frivillig, grunneierbasert oppfølging 
av regjeringens handlingsplan for å reduserer villsvin-
bestanden.

Grøntsektoren
Bondelaget og en samlet grøntsektor arbeidet intenst 
i 2020 og 2021 med utfordringene knyttet til innreise- 
og oppholdsproblemer for utenlandsk arbeidskraft. 
Problemet ble delvis løst gjennom ulike tilpasninger og 
midlertidige justeringer. Høsten 2021 steg strømprise-
ne voldsomt. Et krav om kompensasjon til grøntsek-
toren og spesielt veksthusnæringen førte til  at Staten 
dekker deler av disse kostnadene. Mange grøntprodu-
senter har likevel store utfordringer på grunn av stort 
energibehov.

Kostnadskompenasasjon
Jordbruket og den nye regjeringen forhandlet i sep-
tember og oktober om kompensasjon for den kraftige 
kostnadsveksten på handelsgjødsel og bygningsvarer. 
Partene ble enige 28. oktober om en foreløpig kom-
pensasjon på 754 mill.kr. Beløpet tilsvarer jordbrukets 
krav.
Etter påtrykk fra Bondelaget og Småbrukarlaget innfør-
te regjeringen 17. desember en søknadsbasert støt-
teordning for veksthusprodusenter. Det er en ordning 
med delvis kompensasjon for merkostnader til elektrisk 
kraft.
Norges Bondelag jobbet også hardt for en kompensa-
sjonsordning for strøm for landbruket. 17. januar 2022 
kom den på plass, og kompenserer reelt forbruk innen-
for klare rammer, i perioden desember-mars.

• Bondelagets Bærekraftstrategi
• Forslag til fordelingsnøkkel for Regionale miljø-

tilskudd
• Høring av endring i RMP forskriften for Oslo og 

Viken
• Revisjon av forvaltningsplan for rovviltregion 4
• Handlingsprogram for samferdsel for Viken fylke
• Høringsinnspill sammen med Buskerud Bonde-

lag til forslag om å utrede en utvidelse av Marka 
i Asker kommune
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SAMFUNN - KOMMUNIKASJONSAMFUNN - KOMMUNIKASJONÅRET 2021

I 2021 har vi vært opptatt av å vise fram mye av arbei-
det vi gjør i digitale kanaler, først og fremst på face-
book, som er blitt vår hovedkanal ut. 

Nytt: Instagram-konto
Vi har i 2021 også åpnet instagram-konto, etter tips 
fra yngre medlemmer i styret om at de er mer der enn 
på face. Vi er mindre aktive på insta enn på face, og 
vi målretter postene der litt mer mot en yngre uttrykks-
form. Uten å ha planlagt det, kom vi til å publisere 
leder Jens sin julehilsen til medlemmene som en 
Reels-video. Dette er en såpass ny funksjon på insta-
gram at tjenesten selv promoterer den, og julehilsenen 
nådde over 3000 kontoer(!) på insta. Det er bra når vi 
har omlag 115 følgere. At den også er vist rett under 
1000 ganger på facebook var mer som forventa. 

Høy aktivitet på facebook og to nyvinninger

Nytt: Podd
Den andre nyvinningen på kommunikasjonsområdet 
i 2021, var oppstarten av podkasten «Bønder ved 
byen». Podden ble initiert av 
fylkesleder Jens, og lages av 
ham, sammen med rådgi-
verne Eline Stokstad Oserud 
og Mona Askerød. Podden 
skal ha ca ti episoder i året, 
og målet er å lage variert 
relevant innhold for medlem-
mer av Akershus Bondelag, 
bønder over hele landet 
og andre med interesse for 
næringa.

)OHVW�OLNHV�NRPPHQWDUHU��0DUWKH�%RJVWDG�RP�YHOIHUGVRUGQLQJHU�

2YHU��*RG�MXO�IUD�-HQV�QnGGH�RYHU������
SHUVRQHU�Sn�LQVWDJUDP�
TIl venstre: Hvem liker oss på face og insta 
og hvor kommer de fra?

3RG�UHGDNVMRQHQ�PHG�SURIW�XWVW\U��MXQL������



15

SAMFUNN - NÆRINGSPOLITISK ARBEIDSAMFUNN - NÆRINGSPOLITISK ARBEIDÅRET 2021

Klimaspørsmålet 
25. mars kom Energi- og miljøkomiteen med sin innstil-
ling til regjeringens klimamelding fram mot 2030. I en 
ÀHUWDOOVPHUNQDG�IUD�$3��63�RJ�)U3�VOnV�GHW�IDVW�DW�ODQG-
brukets bidrag til reduserte klimautslipp er å redusere 
utslippene per produsert enhet, dvs. matproduksjon 
skal forbedres, ikke reduseres.

Bondens redskap for å se sin klimastatus på gårdsnivå 
er klimakalkulatoren. Den ble lansert for melk, svin og 

Regionale miljøprogram (RMP) 
2021 begynte friskt ved at landbruksdirektoratet lan-
serte et forslag til fylkesvis fordeling av bevilgningene 
til regionale miljøtilskudd. Ordningen har vært kraftig 
XQGHU¿QDQVLHUW�L�$NHUVKXV�RJ�9LNHQ��PHQ�IRUVODJHW�YLOOH�
redusere summen med ytterligere 12 millioner kroner.
Oslofjordplanen kom også i første halvår, med et 
kraftig fokus på avrenning og nitrogen på avveie. Opp-
følging av denne planen er ikke bestemt enda, men 
intensjonene her kan påvirke innholdet i RMP-forskrif-
ten for Oslo og Viken som nå er i høringsfasen. 

Areal og jordvernarbeid 
Akershus Bondelag har vært i inngrep med et stort an-
tall arealsaker – oftest i tett dialog med berørte lokal-
lag. Eksempel på saker – og ikke alle er landet enda:
• E-16 mellom E6 og Kongsvinger
• Rullering av arealdelen av kommuneplaner (f.eks. 

Lillestrøm kommune)
• Grunneieroppfølging etter storskredet i Gjerdrum
• Direktoratets arbeid med å opprette Østmarka 

Nasjonalpark
• Justering av markaloven
• Omlegging Østre linje/Ski
• Krysningsspor Bodding (Kongsvingerbanen)

Klima- miljø- areal- og jordvernarbeid

Sjekk dine
medlemsfordeler

Best pålandbruk!
Som bondelagsmedlem har du gode 
medlemsfordeler på bank og forsikring  
i Landkreditt.

Du får blant annet markedets aller beste priser på våre 
personforsikringer, gebyrfritt bankkort, lånet Bondelagets 
boligstart og spareprodukter med gode priser.

Sjekk mer på:  
Landkreditt.no/bondelaget

korn i oktober 2020, mens kalkulatorene for ammeku 
og potet ble åpnet høsten 2021.
I februar 2021 holdt Akershus Bondelag kom-i-gang-
kurs med 36 deltakere. 
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Korn- og miljøutvalget
Akershus og Østfold Bondelag har et felles korn- og 
miljøutvalg, der sekretariatsfunksjonen innehas av 
Akershus Bondelag. Utvalget har hatt tre ordinære 
møter i 2021. Utvalgets medlemmer er også med i pro-
sjektgruppe i kornprogrammet. Hovedtema på korn- og 
miljøutvalgsmøtene har vært uttalelse til jordbruksfor-
handlingene, miljøkrav/RMP og stormøte Korn. Det er 
også brukt noe tid på kompetansebygging.
Korn- og miljøutvalget har bestått av Torbjørg Kylland 
(leder) (AB), Kjell Einar Huseby (nestleder) (ØB), 
Svein Bjerke (AB), Ellen Evenrød (ØB), Terje Fos-
sen-Hellesjø (AB), Thomas Riiser (ØB), Ole Kristian 
Sæther (vara, AB) og Pål Haglerød (vara, ØB).

Kornprogrammet i Viken
Nytt kornprogram startet opp i 2021, for alle Bondela-
gene i Viken. Fangvekstskolen var ny aktivitet i 2021. 
Kornskolen er videreført, nå også i Buskerud med 
RSSVWDUW����IHEUXDU�������9LGHUH�HU�GHW�DQODJW�ÀHUH�
forsøksfelt, og gjennomført marKdager med fokus på 
redusert jordarbeiding.
Det er engasjert prosjektleder i 50% stilling, oppstart 
1. februar 2022, som vil gi økt aktivitet og bedre sam-
handling mellom fylkene. Det er lagt til rette for en 
løsning med nyhetsbrev, som forhåpentligvis vil bidra 
til bedre kommunikasjon ut mot produsentene.

Felles grøntutvalg
Østfold Bondelag (ØB) har felles fagutvalg med 
Akershus Bondelag (AB) på fagområdene grønnsaker, 
potet, frukt og bær. Sekretariatsfunksjonen innehas av 
Østfold Bondelag. Grøntutvalget har avholdt to ut-
valgsmøter i 2021. Saker som har vært jobbet med og 
gitt innspill på er:
Konsekvenser av covid-19 situasjon for produsentene:
Utenlandsk arbeidskraft; konsekvenser av stengte 
grenser, regelverk
Norsk arbeidskraft; tilgang, regelverk, dialogmøter med 
NAV
Smittevern; regelverk og praktiske løsninger
Kompensasjon for økte kostnader som følge av pande-
mien
Oppfølging mediasaker knyttet til arbeidsgivers ansvar 
lønn, boforhold m.m.
Innspill til jordbruksforhandlingene 2021
Beredskapsgruppe grønt på tvers av fylkesbondelage-
ne i Viken

I tillegg planla utvalget for et heldags fagmøte for 
«Grøntprodusenten som arbeidsgiver med fokus på 
utenlandsk arbeidskraft» i januar 2021. Møtet ble ikke 
gjennomført på grunn av nasjonale koronarestriksjoner 
som satte antallsbegrensning.  Høsten 2021 ble det 
igjen igangsatt planlegging av fagmøte for grøntpro-
dusentene, denne gang med et program som i større 
grad omhandlet muligheter for økt grøntproduksjon, ny 
regjeringsplattform o.l. i tillegg til innleder fra Arbeidstil-
syn om deres kontrollvirksomhet. Dette var planlagt til 
januar 2022, men igjen satte koronaen en stopper for å 
møtes fysisk. 

Utvalget har i 2021 bestått av Henning Lyche Røed 
(leder) (ØB), Terje Gudbrand Romsaas (AB), Hans 
Solberg (ØB), Sigurd Enger (AB), Per Fredrik Saxebøl, 
(AB), Finn-Erling Kristoffersen (ØB) og Berit Ullestad 
(ØB). I tillegg til Ole Henrik Aakeberg (ØB) og Lill-Ann 
Østby (AB) som vararepresentanter.
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Regnskap 2021 for Akershus Bondelag

Budsjett 2021 Regnskap 2021

Inntekter kjernevirksomhet (A) 1 459 000 1 463 207

Kostnader per aktivitet

Fylkesleder 310 000 303 949
Reise/møtegodtgjørelse styret 450 000 522 547
Egne møter: Års-, Styre-, Region-, Ledermøter 450 000 396 901
Deltakelse i utvalg, RMP, vannområder mm. 5000 4792
Valgkomiteen Akershus 35 000 43 022
Opplæring tillitsvalgte 50 000 4279
Unge bønder/Eierskiftekurs 30 000 42 682
Lokale aktivitetsmidler (støtte lokallag) 300 000 239 000
Aksjoner 30 000 5022
Politkerkontakt 30 000 3079
Diverse andre kostnader 20 000 16 039

Sum driftskostnader AB kjernevirskomhet (C) 1 710 000 1 581 312

Sum driftsresultat (A-C) -251 000 -118 105
Finansinntekter (D) 25 000 27 708
Resultat AB (kjerneaktivitet) -226 000 -90 397

Balanse Akershus Bondelag 31.12.21
EIENDELER 31.12.2021 31.12.2020

Periodisering prosjekt 292 019 340 735

Bankinnskukdd- Fond (BSF) 325 080 323 784
Bankinnskudd (LKKB)/fordring H5, Oslo 1 432 208 1 473 889
Sum eiendeler 2 049 307 2 138 408

GJELD OG EGENKAPITAL

Egenkapital 01.01 1 814 624 1 439 212
Årets resultat -90 397 375 412
Sum egenkapital per 31. 12 1 724 227 1 814 624

Avsetning fond 325 080 323 784
Periodisering prosjekt - -
Sum avsetninger 325 080 323 784

Sum Gjeld og Egenkapital 2 049 307 2 138 408

Resultatregnskap 2021

cUHWV�XQGHUVNXGG�Sn�NU��������IRUNODUHV�PHG�VWRU�DNWLYLWHW�L�DNVMRQVWLGD��DOOH�WUDNWRUHU�PnWWH�JMHQQRP�$NHUVKXV��RJ�
PDQJH�SROLWLVNH�P¡WHU�LQQ�PRW�VWRUWLQJVYDOJHW�����VHSWHPEHU�
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Lokallagets navn Medlems- 
tall

Leder Mobil Epost

Aker og Oslo Bondelag 460 Kristin Nesmoen 97 67 97 21 knesmoen@hotmail.no

Asker og Bærum Bondelag 360 Unni Wolden Staver 92 86 86 66 uwstaver@gmail.com

Aurskog Bondelag 134 Lars Vegard Borstad 90 73 89 19 lveg-b@online.no

Blaker Bondelag 148 Eva Stortrøen 91 73 52 22 evastort@gmail.com

Eidsvoll Landbruksforening 266 Kaja Merete Aas 94 82 19 58 kaja_m.a@hotmail.com

Enebakk Landbrukslag 172 Gro Grinde 97 54 37 11 toboel@online.no

Feiring Landbrukslag 21 Jens Ola Lundstad 91 60 06 87 jens.ola@holnordre.no

Fet Jordbruksforening 171 Per-Jacob Ølstad 48 02 48 02 perjacob@fetsundveterinar.no

Frogn Bondelag 147 Per Fr. Saxebøl 90 14 31 71 p-fresax@online.no

Frogner Bondelag 67 Ola Martin Brændjord 92 42 51 53 olam87@hotmail.com

Gjerdrum Bondelag 159 Thomas Jordet 93 49 67 24 Thomas.jordet@a-mf.no

Hurdal Landbrukslag 89 Frank Hoel-Knai 90 62 60 36 frankhk@frisurf.no

Høland Bondelag 335 Rita Rakstad 92 01 12 52 rita@rakstad.no

Kråkstad og Ski Bondelag 266 Jan Ivar Tjernæs 95 13 57 72 jani-tje@frisurf.no

Lørenskog Landbruksforening 59 Ole Haug 90 12 70 84 ole_haug@online.no

Nannestad Bondelag 203 Tonje Aas 91 61 66 27 tonjeaas@icloud.com

Nes Landbrukslag 460 Jan Stabbetorp 90 83 84 18 janstabbetorp@gmail.com

Nesodden Landbrukslag 71 Lan Gulbrandsen 90 59 28 30 ja-gulb2@online.no

Nittedal og Hakadal Bondelag 124 Olav Skrøver Aaraas 96 62 63 47 olav.aaraas@gmail.com

Oslo Bybondelag 29 Ikke aktivt lag for tiden

Rælingen Landbrukslag 62 Thomas Karlstad 90 02 58 83 thomas@eurosign.no

Skedsmo Bondelag 146 Trygve Bjerge Wær-
haug 

92 28 51 28 trygve@waerhaug.no

Sørum Bondelag 209 Gulbrand Romsaas 90 29 13 03 gulbrand1_2@hotmail.com

Ullensaker Bondelag 396 Hege Sørby 99 43 42 96 heges92@gmail.com

Vestby Landbrukslag 235 Stein Are Tuft Lie 97 43 78 03 stein.lie@roxtec.com

Ås Landbrukslag 324 Ottar Kristoffer Kjus 91 39 14 56 bogkju@online.no
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Representasjon for Akershus Bondelag 2021-2022

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

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

3. Rekrutterings- og verveutvalg: Eli Berven, Kari 
Anne Aaby

4. Medlem av Akershus Bygdekvinnelags styre: 
Helge Olaf Aas, vara: Eli Berven.

5. 2 utsendinger i tillegg til styremedl. til årsmøtet i 
Akershus Bygdekvinnelag: 
Helge Olaf Aas og én fra aktuelt lokallag der årsmøtet 
skal arrangeres. 

6. Medlem av Akershus Bygdeungdomslags styre: 
Eli Berven, vara: Terje G Romsaas. 

7. 2 utsendinger i tillegg til styremedl. til årsmøtet i 
Akershus Bygdeungdomslag: 
Terje G Romsaas og én fra aktuelt lokallag der årsmø-
tet skal arrangeres. 

8. Styret i Utmarksforvaltningen AS (Norges Bon-
delag er formell aksjonær): Eli Berven, Helge Olaf 
Aas er vara. 

9. Beredskapsansvarlige Fylkesleder og org. sjef
Medlem i Heimevernets distriktsråd, distrikt 02 (2018-
2021): Terje G Romsaas, vara: Eli Berven

10. Utsending til årssamling i Landbruksråd Øst: 
Fylkesleder 

11. Felles fagutvalg for korn og miljø, Akershus 
Bondelag og Østfold Bondelag
 Torbjørg Kylland (leder), Svein Bjerke og Terje Fos-
sen-Hellesjø. Vara: Ole Kristian Sæther.Felles fag-
utvalg for grønt, Akershus Bondelag og Østfold 
Bondelag
Terje G. Romsaas, Sigurd Enger og Per Fredrik Saxe-
bøl. Vara: Lill-Ann Jordfald Østby

13. Statsforvalteren i Oslo og Viken (SFOV):
Representant til partnerskapet: Fylkesleder. 

14. Representant til styret i Stiftelsen Smebøls 
Landbrukslegat: Svein Bjerke  

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

15. Representant i Markarådet (oppnevning følger 
lokalvalgsperiodene): Ann-Kristin Knudsen, vara: Eli 
Berven.

16. Observatør i rovviltnemnda: Helge Olaf Aas

17. Referansegruppe NIBIOs ruteforsøk/avren-
ningsfelt Kjelle vdg.: Simen Solbakken
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Firma Adresse Poststed Telefon

Allsidig Regnskap AS Hanne Kopperud Holtervegen 98 2034 HOLTER 92059055

Asker og Bærum Regn-
skap SA

Stig Andersen Drengsrudbekken 4 1383 ASKER 66760902

Aurskog Regnskapskon-
tor AS

Pål-E. Iversen Aurvn., 1930 AURSKOG 63853850

Blaker Regnskapskontor 
AS

Sverre Ingjer Svarstadvn 1 1925 BLAKER 63866050

B-S Regnskap AS Eirin Berg Pb. 116 1941 BJØRKELANGEN 63858980

Ek Økonomi AS Anne-Margrethe Elton Vognvegen 1 B 2072 DAL 63956062

Fenstad Regnskapskon-
tor AS

Rolf Bruholt/Geir Rudolf-
sen

Droggetoppen 2 2150 ÅRNES 63912900

Fet Regnskapskontor Tore Ruud Garderbakken 1 1900 FETSUND 67900040

Follo Regnskap SA Torbjørg Kylland Pb. 8 1431 ÅS 64974190

Heiaas Regnskap AS Grete Bu Haugvn. 7 1911 FLATEBY 64926433

Leira Regnskap SA Saman Ahmadi Pb. 2 2024 GJERDRUM 97998561

Nannestad Regnskapslag 
SA

Randi Jødahl Pb. 27, 2031 NANNESTAD 63996800

Ormstad Regnskap AS Pål Kristian Ormstad Skjea, 
Bergvegen 55

1923 SØRUM

Sigma Regnskap AS Erik Frøshaug Pb. 63 1960 LØKEN 63854220

Skedsmo Regnskap AS Berit Østvoll Pb. 135 2021 SKEDSMOKOR-
SET

64836380

Thorshaug Regnskap Heidi Thorshaug Bjørke 2067 JESSHEIM 63970405

Vestby Regnskapskontor 
AS

Kjell Arnvard Kleverveien 6 1540 VESTBY 64985110

Vorma Økonomi og 
Regnskap SA

Gunn Solbakken Nyhus/
Liv Inngjerdingen

Seterstøavegen 2 c 2150 ÅRNES 63912920

Wethal Økonomi AS

Samarbeidende regnskapskontor
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Vi, som mange andre organisasjoner, ble nødt til å 
holde fjorårets årsmøte digitalt over Zoom. Det gikk 
greit for seg, og deler av fylkesstyret var samlet på 
Grønt Fagsenter for det 82. ordinære årsmøtet som 
ble holdt den 20. februar 2021 på Zoom. Der ble 
uttalen «Vi kan ikke dyrke mat på asfalt!» vedtatt.
Dette styreåret har vi vært svært aktive, de begren-
sede koronaforutsetningene til tross. Fylkesstyret 
har hatt innkjøringsmøte og en helg med forvent-
ningsavklaring på Siri sin hytte, to lokallag har blitt 
gjenoppstarta og fått «mini-høstkurs»; Enebakk 
Bygdeungdomslag og Nittedal/Hakadal Bygdeung-
domslag.
I mars og juni deltok vi på vårkurs, der den ene 
delen gikk digitalt og den andre fysisk sammen med 
Østfold BU. Dette har ført til et tett samarbeid med 
Østfold BU gjennom styreåret, med både felles kurs-
holderkurs i forbindelse med Høstkurs og gjenopp-
start av A/Ø-kampen.
 
Dette styreårets tevlinger har gått både digitalt og 
fysisk. Og på tevlingsdagen på Grønt Fagsenter 
¿NN�YL�WHYOD�L�VLOGHDQUHWQLQJ�L�IRUELQGHOVH�PHG�1%8V�
75-årsjubileum!  På NBUs Høstarrangement møt-
te vi i høst mannsterke med over 110 deltakere! 
«Akershus er laget» ljomet i gymsalen på Lunner 
Ungdomsskole under premieutdelingen på lørdags-
kvelden. Vi startet opp Stolpejakt med ABU samme 
dag som nemndsdagen vi avholdt, og denne varte 
frem til høstkurset i september. I forbindelse med 
bruddet under jordbruksoppgjøret bestemte vi oss 
for å ta del i BU-aksjonen natt til 14. mai. I forkant 
av BU-aksjonen arrangerte fylkesstyret en intern 
dugnad, der vi lagde 3 bannere som ble hengt opp 
under aksjonsnatta. Det var også hele ni lokallag 
som deltok under aksjonen med hjemmelagde ban-
nere som prydet Akershus-bygdene. Vi i fylkesstyret 
er veldig fornøyde med innsatsen til lokallagene!
 
Vi har også hatt lokallagssamlinger med fokus både 
på verving og re-verving, NBUs Landsstevne som 
Akershus skal holde i 2023, og gjenåpning etter en 
rekke nedstengninger, i tillegg til en ekstra lokallags-
samling med fokus på årsmøtet til ABU.
 
Da juli kom, brukte vi tiden til å stålsette oss før 
årsmøtet i NBU, og arrangerte vårt tradisjonelle – og 

viktige – årsmøteutsendingsmøte på Grønt Fagsen-
ter. Der går vi gjennom sakspapirene sammen og 
forbereder oss til årets viktigste, og største, møte i 
organisasjonen. Den 17.-18. juli var hele 19 årsmø-
tedelegater fra ABU i Stavanger for NBUs årsmøte. 
0DMRULWHWHQ�DY�nUVP¡WHEHQNHQ�IUD�$%8�¿NN�SU¡YG�
seg på talerstolen denne helgen, noe vi synes er 
veldig gøy! Det ble i ekte BU-ånd arrangert årsmøte-
bankett med bunad og sang.

Den 10.-12. september ble ABUs Høstkurs arrangert 
på Sundvolden Hotel med litt over 90 tillitsvalgte. 
Det var en vellykket kurshelg med mange blide kurs-
deltakere. I tillegg til kursing av tillitsvalgte ble det 
arrangert ekstraordinært årsmøte på lørdagen.
 
ABUs Høstarrangement og STIHL-cup ble arrangert 
den 2. oktober. Aurskog-Høland og Nes arrangerte 
begge gode tevlinger på Kjelle VGS. Det ble en god 
RJ�VRVLDO�GDJ�PHG�PDQJH�ÀLQNH�$%8HUH�Sn�WHYOLQJV-
arenaen. Dagen ble avsluttet med fest på Momoen 
arrangert av Aurskog-Høland.

I samarbeid med Akershus Bondelag arrangerte 
vi tre medlemskvelder med navn «Pizza, prat og 
påfyll», som går under ABUs nye prosjekt Kunnskap 
for knollen. Høstens tema var «landbrukspolitikkens 
– hva, hvorfor og hva nå?». Stor takk til ABL for et 
godt samarbeid, vi gleder oss til fortsettelsen!

Den 13. november var 100 konsertklare ABUere i 
Oslo for Hagle-konsert. Det ble en vellykket kveld 
der vi møtte mange kjentfolk, både fra Østfold BU 
og Hedmark BU.

Nå gleder vi oss til årsmøtet vårt og ser frem til nok 
et styreår med enda mer aktivitet og godt samarbeid 
både med Bondelaget og Bygdekvinnelaget.

Årsmelding Akershus Bygdeungdomslag 2021
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Koronapandemien fortsatte å prege arbeidet vårt 
i 2021, både i distriktsstyret og i våre 23 lokallag. 
Smittevern-restriksjoner førte til avlysninger og 
utsettelser av mange arrangementer. Hovedfokus 
i distriktsstyret har også dette meldingsåret vært 
å holde så god kontakt som mulig med lokallaga, 
følge opp på sosiale medier, på telefon, e-post, 
oppmuntre til smittefrie aktiviteter og ikke minst – 
oppfordring til å ta vare på hverandre i en vanskelig 
tid! Vi besluttet å være stede fysisk på alle årsmøter 
og sonemøter i den grad det lot seg gjøre.
 
 I meldingsåret har vi hatt 11 styremøter, 5 digitalt og 
seks fysisk. Vår representant i Akershus Bondelags 
styre er Marit Helene Lund, i Akershus Bygdeung-
domslags styre, Bodil Berg og Kari Fjeldstad Luke. 
Marit Helene Lund er styremedlem i Studieforbundet 
Kultur og Tradisjon. Hun er med i en ressursgruppe 
om lokaldemokrati i Viken Fylkeskommune. 
Styremedlemmene i distriktsstyret har deltatt på 
kurs i Norges Bygdekvinnelag og i Studieforbundet 
Kultur og Tradisjon. Vi var med da Norges Bygde-
kvinnelag lanserte ny logo i sommer. På Distrikts-
ledermøte som ble holdt i Finnmark deltok Marit 
Helene Lund.  Lokallagsmedlemmer og distriktssty-
ret var godt representert på Inspirasjonsseminaret 
på Lillehammer 5. – 7. november.
Vår kontaktperson i Norges Bygdekvinnelag er Inger 
Amb fra Ringsaker. Inger holder jevnlig kontaktmø-
ter på Teams med «fadderlaga» Akershus-, Opp-
land- og Hedmark bygdekvinnelag.

Årsmøtet ble holdt digitalt på Skype 17. april med 
god teknisk hjelp fra Akershus bondelag v. Simen 
Solbakken. Eline Stokstad Oserud fungerte utmer-
ket som møteleder. Alle lokallaga deltok på skjerm. 
I stedet for generaldebatt holdt vi lokallagsrunde. 

Marit Helene Lund ble gjen-
valgt som fylkesleder, Mar-
grethe Henden Aaraas og Liv 
Halvorsrud ble valgt som nye 
styremedlemmer. Trude Skage 
Andersen ble valgt som første 
vara. De tre som gikk ut av 
styret var: Christine Skjellum 
Eriksrud og Liv Kristin Brattum 
samt første vara Marit Stranna.
3n�nUVP¡WHW�SOHLHU�YL�n�GHOH�XW�¿UH�KHGHUVSULVHU��'HW�
var vanskelig å kåre vinnere i et år med pandemi. 
Vi besluttet å gi ut prisen Best i vekst. Pandemien 
gjorde det umulig med digital prisutdeling så vi tok 
vi turen til vinneren, Nittedal og Hakadal Bygdekvin-
nelag, og overrasket med prisutdeling i friluft hos 
lokallagsleder Kari Frank. 
 
7LO�WURVV�IRU�SDQGHPLHQ�KDU�YL�L�JMHQQRPI¡UW�ÀHUH�
arrangementer. Lørdag 20. mai møttes en gruppe 
bygdekvinner på Aasgaard i Sørum hvor vi sang 
«Jeg er Havren» til Norges Bondelags 125 års 
jubileum (se bildet under). Koret lød slett ikke verst 
og opptaket ble sendt til oppdragsgiveren, Norges 
Bygdekvinnelag. Været var strålende og etter san-
gen ble det en hyggelig og sosial stund med is og 
noe godt å drikke.

Akershus Bygdekvinnelag, tidligere Akershus Bon-
dekvinnelag var 90 år i 2021. Dette ble feiret uten-
dørs i parken på NMBU på Ås 29. august i strålende 
sommervær. Mange møtte opp og de ble ønsket 
velkommen til livlige toner fra spellemann på tora-
der. Først var det foredrag med etterfølgende om-
visning i parken v. Anders Heen. Videre fulgte hilsen 
fra Norges Bygdekvinnelags leder Jorun Henriksen 
hvorpå bygdekvinne og æresmedlem Ellen Klynde-

Årsrapport 2021 fra Distrikt Akershus Bygdekvinnelag
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rud ledet oss gjennom 90 års historie. Nyutgivelsen 
av den populære boka, «Mattradisjoner fra Akers-
KXVª�EOH�ODQVHUW�VRP�HQ�¿Q�PDUNHULQJ�DY�MXELOHHW��
Arrangementet, et samarbeid med Ås- og Kråkstad 
bygdekvinnelag ble svært vellykket. 

Kurset «Tidlig matglede» arrangerte vi i samarbeid 
med Geitmyra Matkultursenter 26. oktober. Kurset 
EOH�¿QDQVLHUW�DY�LQNOXGHULQJVSURVMHNWHW�.YLQQHU8W��
Norges Bygdekvinnelag, 
(W�SURVMHNW�¿QDQVLHUW�DY�+DQGHOHQV�0LOM¡IRQG��
«Gjenbruk og Fellesskap mot unødig bruk av plast», 
ledet av Ingrid Grene Henriksen, ble delvis gjen-
nomført før smittevernreglene igjen ble trappet opp. 
Dette prosjektet fortsetter og avsluttes i 2022.
Lørdag 20. november arrangert vi Høstseminar på 
Blaker Skanse i samarbeid med Blaker BK. Tema 
«Hvem er vi - hvor vil vi?» ledet av Anne Mette Hjel-
le. Hensikten var å sette søkelys på å se bygdekvin-
nelaget fra ulike vinkler, diskuterer politisk plattform 
og foreslå tiltak. Vi hadde på forhånd sendt ut en 
spørreundersøkelse om tematikken.

Lokallaga i Akershus har vært utrolig kreative og 
ÀLQNH�WLO�n�¿QQH�Q\H�PnWHU�n�KROGH�NRQWDNW�Sn�WLO�
tross for pandemien. Imponerende mange er blitt 
resere på digitale plattformer og sosiale medier. 
Noen eksempler på nettbaserte aktiviteter: Foredrag 
om jordvern på Teams v. Sigrid Hjørnegård. Kurs 
i oppdeling av lam. Video som viser hvordan lage 
lammerull. Beskjæring av frukttrær. Lage lapskaus 
i bålpanne. Lesegrupper og styremøter på Teams. 
Geriljabroderi på Facebook. Videre har lokallaga ar-
rangert turgrupper og bålpannetreff. Også dette året 
ble det holdt drive in blodklubbsalg i Blaker.  Fire lo-
kallag arrangerte sonemøter med følgende temaer, 
Blaker: Jordvern. Asker: «Den første husmorskolen 
i Norge». Nes: «Arkeologiske funn på Frøyhov». Ås: 
«Ikke nok å være god kokk» om matssikkerhet. Alle 
våre 23 lokallag har gjennomført årsmøtene i løpet 
DY�RNWREHU�������GH�ÀHVWH�PHG�EHV¡N�IUD�'LVWULNWV-
styret.
Vi er svært takknemlig for at Smebøls Landbruksle-
gat sponset utgivelsen av boka «Mattradisjoner fra 
Akershus» med kr.30.000.
Vi setter pris på den gjensidige representasjonen 
mellom våre to organisasjoner og takker for verdifull 
hjelp samt godt og givende samarbeid i 2021.

Oslo, 7. februar 2022
Styret i Akershus Bygdekvinnelag
v. distriktsleder Marit Helene Lund

Utmarksforvaltningen for Akershus og Østfold ble i 
2020 til Utmarksforvaltningen AS (UFAS). Selska-
pet har 3 ansatte. I 2021 har UFAS hatt 44 aktive 
prosjekter innen viltforvaltning, ferskvannskreps, 
naturkartlegging, næringsutvikling og sekretariat-
funksjoner. Det har vært jobbet med å videreutvikle 
bedriften med å få på plass gode økonomistyrings-
systemer- og rutiner og det har vært oppstart på et 
strategiarbeid for UFAS med mål om å ha en ferdig 
strategi for neste treårs-periode våren 2022. 
 

Årsrapport 2021 fra 
Utmarksforvaltningen AS

Årsrapport 2021 fra 
Landbruksråd Øst

Landbruksråd Øst er et samarbeidsforum for land-
brukets organisasjoner i Akershus, Østfold, Buske-
rud, Vestfold og Telemark og skal bidra til å fremme 
landbrukets felles interesser i regionen. Landbruks-
råd Øst er en «avdeling» av Norsk Landbrukssam-
YLUNH��RJ�¿QDQVLHUHU�EO�D��SURVMHNWHU�L�UHJL�DY�IDJODJH-
ne i regionen. Akershus Bondelag har fått støtte til 
politikermøter, og nå ved siste tildelingsrunde også 
støtte til «Pizza, prat og påfyll», en samlingsserie for 
unge bønder med informasjon og nettverksbygging.
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Organisasjonssjef Vidar Kapelrud, 
mobil 959 70 093, 
epost vidar.kapelrud@bondelaget.no
Vidar er sjefen på kontoret, og ansvarlig for hele 
virksomheten her i Akershus.

Rådgiver Eline Stokstad Oserud, 
mobil 971 28 563, 
epost eline.stokstad.oserud@bondelaget.no
Eline er rådgiver og bonde med mjølkeku og kjøtt-
produksjon. På fylkeskontoret har hun ansvar for 
organisasjonsarbeid, husdyr og rovdyr, er sekretær 
for landbruksråd Øst og Smebøls landbrukslegat.

Rådgiver Mona Askerød, mobil 934 27 061, 
epost mona.askerod@bondelaget.no
Mona har ansvar for kommunikasjons- og organisa-
sjonsarbeid. 

Rådgiver Unni Wolden Staver, 
epost unni.wolden.staver@bondelaget.no
8QQL�KDU�DQVYDU�IRU�GH�ÀHVWH�DY�YnUH�DUUDQJHPHQWHU�
og kurs. Hun er vikar ut 2022.  

Rådgiver Simen Solbakken, mobil 976 07 740, 
epost simen.solbakken@bondelaget.no
Simen er rådgiver, kornprodusent og varaordfører i 
Aurskog-Høland. På fylkeskontoret har han ansvar 
for arealsaker og jordvern, klima og miljø.
Simen er i permisjon ut 2022, da han er prosjekt-
leder for #inntektsløft-prosjektet i Norges 
Bondelag.

På fylkeskontoret treffer du
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Sammen har vi tatt vare 
på det norske landbruket 
i!over 60 år

Som medlem av Norges Bondelag får du:

• minst 20 % på alle private skadeforsikringer
• 20–40 % rabatt på landbruksforsikringer
• god pris på pensjonsordninger
• tilgang på Norges Bondelags Cyberforsikring

Ring Gjensidige på 915 03100 eller  
les mer på gjensidige.no/bondelaget

Besøks- og postadresse: Grønt Fagsenter, Hvamsvegen 696, 2165 Hvam, telefon 63904440
Faktura: Akershus Bondelag, Postboks 9354 Grønland, 0135 Oslo. Orgnr 939 678 670
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Sak 7 Innkomne forslag 
 

Tiltak for økt proteinproduksjon. Fra Ås Landbrukslag.  
 Lønnsomheten i korn og fremtiden for bonden. Fra Vestby Landbrukslag. 

Fylkesstyrets innstilling 
 



Sak 7 Innkomne forslag 

 

Det er kommet inn to forslag: 

- Tiltak for økt proteinproduksjon. Fra Ås Landbrukslag  

- Lønnsomheten i korn og fremtiden for kornbonden. Fra Vestby Landbrukslag. 

 

Styrets innstilling: 

Det er kommet inn to forslag som handler om tiltak for framtidig lønnsomhet i korn og 
proteinvekster. Det nedsettes en komite som får i oppdrag å arbeide de to forslagene 
sammen til én felles resolusjon fra møtet. Komiteens forslag legges fram til debatt og vedtak i 
årsmøtet. Torbjørg Kylland leder resolusjonskomiteen, og får med seg tre medlemmer som 
velges av årsmøtet. 

Torbjørg Kylland leder resolusjonskomiteen, og får med seg tre medlemmer som velges av 
årsmøtet. 



Forslag fra Ås Landbrukslag:  
 
Tiltak for økt proteinproduksjon 

-       Pristillegg for proteininnhold i bygg og fôrhvete 
-       Ekstra arealtilskudd for proteinvekster og samdyrking av erter og havre. 

 
Det er stor enighet om at proteinproduksjonen i Norge bør og skal øke, samtidig som 
importen av soya skal reduseres eller opphøre. Å øke produksjonen av protein i Norge er 
derfor svært viktig. Det blir ekstra utfordrende med den kraftige økningen i gjødselpriser som 
vi ser nå. 
 
Slik regelverket nå er, er det krav om at hveten må ha et visst proteininnhold for å få hveten 
avregnet som mathvete. Dersom det blir en fuktig høst, kan en risikere at hvete blir avregnet 
som fôr pga. falltallet ikke er høyt nok. Da får en ikke godtgjort det høyere proteininnhold 
kornet har. For å bøte på det, bør fôrhvete få samme proteintillegg som mathvete. 
 
Ås Landbrukslag har tidligere foreslått at det bør innføres proteinbetaling av bygg. Det vil på 
kort sikt føre til at det i større grad blir brukt delgjødsling til bygg, og at siste gjødsling blir 
utført seinere på sommeren. Det er også en viss forskjell på hvor stor proteinavling de ulike 
byggsortene har; sorter med stor proteinavling vil bli valgt. Begge disse forhold vil føre til en 
betydelige økning av protein i bygget. På lengre sikt vil det utvikles sorter som vil gi betydelig 
økt proteinavling i bygg. Disse sortene vil gi mye høyere proteininnhold, men vil gi noe lavere 
avling. Slike sorter vil ikke kunne dyrkes uten betaling for proteininnhold i bygg.  
 
Det pågår undersøkelser for å finne mer egnede sorter og arter av proteinvekster. Dette 
arbeidet ser lovende ut både for erter og åkerbønner. Økt betaling for dyrking av slike 
proteinvekster vil stimulere til dyrkning av disse. 
 
Samdyrking havre og erter er en fin mulighet til å øke produksjonen av erter i Norge. Ertene 
blir lettere å treske og bonden kan redusere gjødselmengden i havre. Utfordringen er at med 
dagens regler vil det bli et stort trekk ved levering til mottak. Det ble før sesongen 2021 åpnet 
for mottak i økologisk dyrket blanding av havre og erter, men Felleskjøpet tar 50øre/kg for å 
rense/dele. Vi foreslår at det åpnes for mottak også av havre-erter-blanding i konvensjonell 
produksjon og at rensekostnaden senkes drastisk.  
 
Vi foreslår at 

1. Fôrhvete får samme proteintillegg som mathvete 
2. Det innføres pristillegg for proteininnhold i bygg 
3. Det innføres et ekstra arealtilskudd for dyrking av proteinvekster 
4. Det åpnes for levering av havre-erter-blanding i konvensjonelt landbruk i likhet med 

økologisk produksjon, og at rensekostnadene sendes drastisk. 
 
 



Lønnsomheten i korn og fremtiden for kornbonden 

De siste årene har det kun gått en vei for kornbonden. Dessverre er vi nå kommet så langt at det er 
kritisk. Vi må gjøre noe med en gang. Det holder ikke at det skal trappes opp over 4 år. Innen den tid er 
mange områder lagt ned og kommer ikke tilbake i drift.  

Slik det er i dag er det ikke lenger levedyktig. 

Hvis man ser på følgende rapporteringskommuner Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Eidsvoll, Enebakk, 
Frogn, Gjerdrum, Hurdal, Lillestrøm, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nesodden, Nittedal, Nordre Follo, 
Rælingen, Ullensaker, Vestby og Ås kommer vi frem til følgende tall på produksjonstilskudd 2021: 

Grovfor antall dekar 160 244 
Grovfor antall søkere 875 
Korn antall dekar 603 262 
Korn antall søkere 1 515 
Potet antall dekar 5 477 
Potet antall søkere 61 
Grønnsaker antall dekar 2 583 
Grønnsaker antall søkere 49 
Frukt antall dekar 336 
Frukt antall søkere 21 
Bær antall dekar 1 701 
Bær antall søkere 40 

 

Slik vi har fått opplyst skal ca 85% av medlemmene i Akershus Bondelag være tilknyttet kornproduksjon. 
Når vi ser at det søkes arealtilskudd for 773.603 dekar totalt på disse kommunene vil det si at korn står 
for 78% av alt areal opplistet over. Da må også vårt fokus økes betraktelig i forhold til dette. Det er alle 
og enhver tillitsvalgte i Akershus sin oppgave å se fremover og sikre at denne næringen kan være med 
oss videre.  

Vi snakker hele tiden om godt norsk og spis norsk, men hva skjer om vi tar bort kornproduksjonen. Hva 
har vi da igjen og kunne si at det er norsk produksjon. Det er dette som vi i dag kritiserer 
matvarekjedene for å jobbe seg rundt. De tar en liten del av et produkt og kaller det norsk bare fordi de 
har et hint av noe norsk i seg. 

Alle vet om hvem kostnader som har utviklet seg på gjødsel, diesel og strøm, men det er vel så mye 
kostnadsøkning på sprøytemidler (Glyfosat doblet i pris), såvarer og maskiner. Når det gjelder maskiner 
har følgende i fra 2019 til 2021 (kornproduksjon har en veldig høy andel bundet kapital på maskiner): 

x Såmaskin 3m   26,6% 
x Gåsefotharv 3m  20,4% 
x Gåsefotharv 6m  18,8% 
x Tresker   15,1% 
x Traktor 140hk  26,7% 



Samtidig med dette har vi en kostnadsutvikling på stål som er ekstrem. For bedrifter som produserer i 
stål i Sverige har stålkostnaden økt med 68% fra juli 2020 til desember 2021 noe som vil føre til enda 
mere kostnader på maskiner. 

Det er på vei til å bli vedtatt krav som gjør at mange områder ikke får mulighet til å dyrke høstkorn eller 
at muligheten blir sterkt redusert. Dette vil gjøre at det å produsere korn mister den gode muligheten 
for større avlinger. Hvis vi legger til grunn NLR sine lønnsomhetstabeller vil det bli noe slikt: 

Maskinkostnad 500,- per mål og jordleie 300,- per mål 

Sum til å dekke faste utgifter, arbeidsvederlag  

x Bygg 500kg snitt = 166,- per mål   
x Havre 500kg snitt = 147,- per mål   
x Vårhvete 450kg snitt = -61,- per mål  Forhvete 
x Vårhvete 450kg snitt = 236,- per mål  Mathvete 
x Høsthvete 600kg snitt = 432,- per mål  Forhvete 
x Høsthvete 600kg snitt = 560,- per mål  Mathvete 

Hvis vi da sier at du driver 920 mål korn vil du ha 460.000,- til maskinkostnader som kan være mulig med 
alt utstyr brukt og ikke mye vedlikehold. Men du har fortsatt da bare 157,- (snitt mellom bygg og havre) 
per mål til å dekke faste utgifter, arbeidsvederlag altså sum 144.440,-. Legg også merke til at disse 
tallene har tatt høyde for AK på 437,- (sone 1) og dagens gjødsel og såkorn. Sprøytemidler burde nok 
egentlig vært justert opp i pris (kun Glyfosat er justert). 

Med de nye kostnadene er det ingen mulighet for lønnsomhet slik verden er nå. 

 

Forslag på resolusjon: 

Norges Bondelag er avhengig av at kornbonden er med hele veien i kjeden for å ivareta Norsk mat og 
legitimitet til storsamfunnet.  

Norges Bondelag må sikre at kornbonden kan produsere uten at han må ha en godt betalt heltidsjobb 
ved siden av for å betale for driften på gården.  

Landbruket og særdeles kornprodusenten er i en svært dramatisk situasjon og vi er helt avhengige av 
kraftige strakstiltak for å overleve.  

 

Med Vennlig Hilsen 

Styret i Vestby Landbrukslag 

V/Leder Stein Are Lie 
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Sak 8 Forslag til endring i valgkomiteens 
sammensetning 

 
Fra fylkesstyret 



Sak 8 Forslag til årsmøtet fra fylkesstyret: Endring i valgnemndas sammensetning. 

 

Begrunnelse:  

Dagens valgnemnd består av sju personer, med en komplisert valgstruktur. Styret ønsker å forenkle 
valgnemndas arbeid og sammensetning, og fremmer derfor følgende forslag for årsmøtet, med 
virkning fra årsmøtet 2023: 

 

Valgnemndas sammensetning 

Valgnemnda i Akershus Bondelag består av fire personer: Tre medlemmer og en leder, alle med 
personlig vara. Leder har dobbeltstemme. 

Det skal være ett medlem fra Øvre Romerike, ett fra Nedre Romerike og ett fra Follo/Vest, etter de 
samme regiongrensene som fylkeslaget bruker ellers. Hvert medlem skal ha en personlig vara fra 
samme region.  
Leder og leders vara er regionuavhengig, men rullerer mellom regionene. Vara for leder bør komme 
fra en annen region enn leder.  

Årsmøtet velger hvert år ett (regions)medlem med vara for tre år, samt leder med vara som begge 
velges for ett år.  

Rekkefølgen for valg av (regions)medlemmer avgjøres første året ved loddtrekning. 
 

Nemnda konstituerer seg selv med eventuell sekretær og nestleder.  

Valgnemnda innstiller til hvert årsmøte kandidater til leder og nytt (regions)medlem i valgnemnda. 

Den nye ordningen trer i kraft fra årsmøtet 2023. Valgnemnda som velges i 2022 velges etter gammel 
ordning, og innstiller på fulltallig valgkomite etter ny ordning til årsmøtet 2023.  

Til årsmøtet 2023 legger fylkesstyret fram et forslag til ny instruks for valgnemnda, som hensyntar 
den nye sammensetningen. 
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Sak 9 og 10 Forslag til arbeidsplan  
og budsjett for 2022 



^ƚǇƌĞƚƐ�ĨŽƌƐůĂŐ�ƚŝů�ĂƌďĞŝĚƐƉůĂŶ�ĨŽƌ��ŬĞƌƐŚƵƐ��ŽŶĚĞůĂŐ�ϮϬϮϮͲϮϯ 
 

1. Offensiv næringspolitikk - Inntekt - marked, verdiskaping og økonomiske vilkår 
2. Areal ± landbruket skal bruke hele landet 
3. Et bærekraftig landbruk 
4. Sterkere organisasjon 
5. Økt forståelse for landbruket 
6. Hverdags-Bondelaget leverer 

 
 
1. Offensiv næringspolitikk - Inntekt - marked, verdiskaping og økonomiske vilkår 

x Det skal være en hovedoppgave for styret i Akershus Bondelag å arbeide for å styrke 
økonomien i korn og andre produksjonene med svak økonomisk utvikling i fylket ± 
som sauehold, ammekuproduksjon, frukt og grønt/grønnsaker. Disse må løftes 
relativt mest i inntektsløftet! 
 

 
 

x Akershus skal arbeide for at norskandelen i mat og fôr skal økes i alle produksjoner, 
og at det gis økonomiske insentiver til å produsere mer proteinrike vekster og til å 
bruke våre ravinebeiter.  

 
x Vi skal arbeide politisk for at landbruket får gjennomslag for en mer fleksibel bruk av 

krone og prosenttoll for å ta vare på importvernet. 
 
 
2. Areal ʹ landbruket skal bruke hele landet 

x Jordvernet må styrkes! Vi må bidra til at dispensasjonsadgangen i Jordlova begrenses 
slik at omdisponeringen reduseres vesentlig og lokalt jordvernarbeid får gjennomslag 
i konkrete saker ± også i nasjonale infrastruktursaker i Akershus. 
 

x Arbeide for å sikre landbruk over hele landet og en variert bruksstruktur ved å få på 
plass tak og trappetrinn i alle produksjoner. 

 
 
3. Et bærekraftig landbruk 

x Støtte arbeidet med å introdusere klimavennlige produksjonsmåter i jordbruket. 
x Arbeide politisk for å få finansiering for klima- og miljøløsninger på den enkelte gård, 

blant annet gjennom etablering av et klima- og miljøfond for jordbruket og andre 
støtteordninger utenfor jordbruksavtalen. 

x Arbeide for at ny fordelingen av midlene til RMP mellom fylkene i utgangspunktet 
ikke vil innebære reduksjon av midler til Akershus.  



x Arbeide for økt støtte til RMP-tiltak i avrenningsutsatte og tett befolkede fylker slik at 
det blir mulig å gi tilstrekkelig støtte og kompensasjon til aktuelle klima- og 
miljøtiltak i vårt fylke. 
 

Akershus Bondelag vil ytterligere fremme et helhetlig syn på bærekraft innen landbruket, 
ved å: 
x Arbeide for forbedrede og godt tilpassa erstatningsordninger ved avlingssvikt  
x Støtte arbeidet med å lage og ta i bruk dyrevelferdsprogram i alle husdyrproduksjoner 
x Arrangere kurs og tilrettelegge for kompetanseoppbygging blant bønder som er 

arbeidsgivere 
x Støtte opprettelse av et utvalg som skal bygge kunnskap og informere om rettigheter 

og ordninger spesielt rundt sykdom, svangerskap og fødsel 
 
 
4. Sterkere organisasjon 

x Alle lokale tillitsvalgte skal årlig (november-desember-januar) få tilbud om kurs i 
landbrukspolitikk og organisasjonsarbeid samt kurs tilpasset sekretær- og 
kassererfunksjonen. 

x Utnytte de digitale mulighetene som finnes, og bistå lokallaga til å ta dem i bruk. 
x Videreutvikle verve- og rekrutteringstiltakene som er igangsatt i 2021-22 
 
 

5. Økt forståelse for landbruket 
x Fortsette å systematisere kontakten med politikere lokalt, på fylkes-/regionnivå og på 

Stortinget, samt bidra til økt kompetanse og kunnskap om landbruk hos disse.  
x Jobbe for en målretta bruk av kommunikasjonskanalene på nett og sosiale medier. 
x Være aktive i samarbeid med organisasjoner og aktører vi har felles interesse med. 
x Kommunisere ærlig og åpent om bærekraften i norsk landbruk, med vekt på hvordan 

dyra har det og måten maten blir produsert 
 
 

6. Hverdags-Bondelaget leverer 
x Støtte lokallag og enkeltmedlemmer som møter utfordringer fra lokale eller regionale 

myndigheter og bidra til at de får en mest mulig rettferdig behandling. 
x Formidle de resultat som følger av at Bondelaget ± som landbrukets organiserte part ± 

arbeider systematisk med saker for bonden. 
 



 
  

AKERSHUS BONDELAG Budsjett 2022 Regnskap 2021
INNTEKTER:
AB inntekter kjernevirksomhet (A) 1 437 000 1 463 207 
KOSTNADER per aktivitet:
Fylkesleder 310 000 303 949 
Reise-/møtegodtgjørelse styret 450 000 522 547 
Egne møter: Års-, Styre-, Region-, Ledermøter, 600 000 396 901 
Deltagelse i utvalg, RMP, vannområder mm. 5 000 4 792 
Valgkomiteen Akershus 35 000 43 022 
Opplæring tillitsvalgte 50 000 4 279 
Unge bønder/eierskiftekurs 30 000 42 682 
Lokale aktivitetsmidler (støtte lokallag) 300 000 239 000 
Aksjoner 30 000 5 022 
Politikerkontakt 30 000 3 079 

Diverse andre kostnader 20 000 16 039 

Sum driftskostnader AB kjernevirksomhet (C) 1 860 000 1 581 312
Sum driftsresultat (A-C) -423 000 -118 105 
Finansinntekter (D) 25 000 27 708 
Resultat AB (kjerneaktivitet) -398 000 -90 397 
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Sak 11 og 12 Valg og forslag til  
godtgjørelse for tillitsvalgte 



 
   

  
Valgnemnda innstilling til årsmøtet i Akershus Bondelag 19. mars 2022 
«Valgnemnda presiserer at alle tillitsvalgte som velges på årsmøtet 2022 i Akershus 
Bondelag velges etter fylkeslagets nåværende lover og instrukser. Alle tillitsvalgte som 
velges til verv med mer enn ett års funksjonstid, kan ved en eventuell sammenslåing med 
andre fylkeslag kunne få en funksjonstid som blir kortere enn de er valgt for ved dette 
valget. Dette med bakgrunn i evt. sammenslåing av flere fylkeslag i vår region.  
 
Dersom det i løpet av 2022 blir avklart at Viken fylkeskommune ikke oppløses, vil leder og 
nestleder i Akershus sin valgnemd bli medlemmer i felles valgnemnd for valgene på konstituerende 
årsmøte i Viken Bondelag i 2023.» 
 
 
1. Leder (velges for ett år):        

Innstilling: Jens Thori Kogstad, Gjerdrum 
 
2. Styremedlemmer (velges for 2 år):           
Innstilling: Terje Gulbrand Romsaas, Sørum  

Torbjørg Kylland, Kråkstad/Ski 
 
Ikke på valg:  Eli Berven, Nannestad 

Helge Olaf Aas, Eidsvoll. 
 
3. Vararepresentanter til styret (velges for ett år): 

Innstilling:   1. Marthe Bogstad, Ullensaker    
2. Kari Anne Aaby, Asker/Bærum   
3. Helge Randem, Vestby  

 
4. Nestleder (velges blant styremedlemmene):  

Innstilling: Torbjørg Kylland, Kråkstad og Ski    
 
5. Utsendinger til Norges Bondelags årsmøte (velges for 2 år) 

Innstilling:  Terje Gulbrand Romsaas, Sørum 
Torbjørg Kylland, Kråkstad/Ski 

 Helge Randem, Vestby 
 Lars Vegard Borstad, Aurskog 

Ikke på valg:  Helge Olaf Aas, Eidsvoll    
Eli Berven, Nannestad    
Jørgen Thorshov, Enebakk    
Marthe Bogstad, Ullensaker   
Kari Anne Aaby, Asker/Bærum  

 
Fylkesleder møter i tillegg 
 
6. Vararepresentanter i nummerorden (velges for 1 år) 

Innstilling: 1.  Stein Are Lie, Vestby 
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 2.  Frank Hoel-Knai, Hurdal 
 3.  Per Fr. Saxebøl, Frogn 
 4.  Lars Vegard Borstad, Aurskog 
 5.  Tonje Aas, Nannestad 
 6.  Kaia Merethe Aas, Eidsvoll 
 7.  Trygve B Værhaug, Skedsmo 
 8.  Jan Ivar Tjernæs, Kråkstad/Ski 
 9.  Eva Stortrøen, Sørum 
            10. Anders Klaseie, Eidsvoll     

  11. Vidar Kapelrud, org. sjef Akershus Bondelag 

7.Vararepresentant for nestleder i fylkeslaget til Norges Bondelags representantskap: 

Innstilling: Terje Gulbrand Romsaas, Sørum.       
      
8. Utsendinger til årsmøtet i Akershus Bygdekvinnelag: 

    Inntil to personer med vararepresentanter, velges av styret. 
 
9. Utsendinger til årsmøtet i Akershus Bygdeungdomslag: 

    Inntil to personer med vararepresentanter, velges av styret. 
 

10. Aksjonsutvalg: Fylkesstyret.  
 

11. Fast representasjon i andre organisasjoner og utvalg: 

      Fordeles innen styret. 
 

12. Møteleder, årsmøtet 2023:  

Innstilling: Terje Fossen-Hellesjø, Sørum  Vara: Stina Mehus, Frogn 
 
13. Valgnemnda 2023 / 2025 (etter valg 2022): 

2 medlemmer med personlige varamedlemmer velges for 3 år. 
Valgnemnda som velges på dette årsmøte i Akershus Bondelag, vil kunne få i oppdrag 
å delta i forberedelsene til valg på styreleder, styre og valgnemnd m.m. ved en 
eventuell sammenslåing med andre fylkeslag. Likeledes kan funksjonstiden bli kortere 
for enkelte medlemmer enn de er valgt for i dette valget. Regler og instruks for 
valgnemndenes arbeid med nevnte saker vil bli utarbeidet i felleskap av styrene i de 
berørte fylkeslag. 
 
Valgt 19/3-2020 for 3 år:  

Valgkrets 3: Brita Skallerud, Ullensaker  vara: Ole Albert Bøhn, Nes 
Valgkrets 5: Thomas Karlstad, Rælingen vara: Torgeir Reierstad, Lørenskog 
 

Valgt 17/3-2021 for 3 år:  

Valgkrets 1: Knut Edgar Berger, Kråkstad/Ski vara: Trond Oskar Svae, Vestby 

Valgkrets 2: Håkon Galby, Nesodden   vara: Per Fr. Saxebøl, Frogn 

Valgkrets 6: Kai-Helge E. Fjuk, Blaker  vara: Lars Vegard Borstad, Aurskog 

 
        Innstilling i 2022, for 3 år: 

        Valgkrets 4: Bjørn Aaby, Nannestad  vara: Lars Skjennum, Nannestad 
        Valgkrets 7: Per Skorge, Aker/Oslo Bondelag vara: Pål Skøyen, Nittedal/Hakadal 
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Valgnemndsleder 2023 velges blant komiteens medlemmer:  
Innstilling: Brita Skallerud, Ullensaker 
 

Årsmøtet velger 7 representanter med personlige varamedlemmer, hver for 3 år, slik at  
henholdsvis 2 – 2 - 3 representanter er på valg hvert år (valgkrets 4 og 7, valgkrets 3 og 5, valgkrets 
1, 2 og 6). Hver valgkrets har én representant. Fordelingen skjer etter følgende inndeling: 
Valgkrets 1: Kråkstad/Ski, Vestby, Enebakk 
Valgkrets 2: Ås, Frogn og Nesodden    
Valgkrets 3: Nes og Ullensaker    
Valgkrets 4: Hurdal, Eidsvoll, Feiring, Nannestad og Gjerdrum   
Valgkrets 5: Fet, Lørenskog, Rælingen, Frogner og Sørum  
Valgkrets 6: Aurskog, Høland og Blaker 
Valgkrets 7: Aker/Oslo, Oslo bybondelag, Skedsmo, Nittedal/Hakadal og Asker/Bærum 

 
 
 
 
 
Sak 12. Godtgjørelse til styre og utvalg  
Valgnemndas innstilling er å følge Norges Bondelags satser for daggodtgjøring. 
Valgnemnda innstiller på følgende:  
Nestleder godtgjøres med kr 30.000,-.  
Øvrige styremedlemmer, inklusiv fast møtende 1. vara, godtgjøres med kr. 20.000,-.  
 
Styreleders honorar vedtas av årsmøtet i Norges Bondelag og ble for 2022 fastsatt til kr. 
155.000,-.  

 
 
 
 

Valgnemnda i Akershus Bondelag, januar 2022: 
 
Halvor Sjuve, Feiring /s/       Torgeir Reierstad, Lørenskog /s/     Håkon Galby, Nesodden /s/ 
 
Knut Edgar Berger, Kråkstad og Ski /s/      Lars Vegard Borstad, Aurskog /s/       
 
Brita Skallerud, Ullensaker (sekr.) 
 
Leder av valgkomiteen, Astrid Lindstad, Asker og Bærum /s/ 
 
 
 


