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PROTOKOLL 

 
fra møte i Fylkesstyret Akershus 
 
Møtedato 20.04.2022 Vår dato: 26.04.2022 
Møtetid kl. 10:30 -14.30 Utvalgssekretær Vidar Kapelrud 
Møtested Sentralen, Øvre Slottsgate 

3, Oslo sentrum 
Telefon 95970093 

 

Sak 21/00861 

Som medlemmer møtte: 
Jens Thori Kogstad, Torbjørg Kylland (nestleder), Eli Berven, Terje Romsaas, Marit Helene 
Lund (ABK), Siri Marlén Sundhagen (ABU) og Marthe Bogstad (1. vara) og Kari Anne Aaby 
(2. vara). 
Forfall: Helge Olaf Aas. 
Fra administrasjonen: Vidar Kapelrud (sekr.); Eline Stokstad Oserud og Mona Askerød. 
 
 

Til behandling:  

Faste saker5/22       22/00049-5   Faste saker Akershus april 2022 
 
1/2022                 Godkjenning av innkalling og saksliste  

  Vedtak: Godkjennes. 
 
2/2022                  Godkjenning av protokoll 19.3 2022 
                               Vedtak: Godkjennes. 
 
4/2022                 Regnskap/Økonomi  
 

 
                               

Tre tyngre poster påvirker resultatet: Påløpte kostnader kornprosjektet (290’), 
årsmøtet AB (211’) samt kornkonferansen (45’). 

   Vedtak: Tas til orientering. 

Hittil i år Hittil i fjor Fjorårets

Regnskap Regnskap Regnskap

Salgsinntekter -36 000 -206 442 -254 148

Andre inntekter 252 784 -7 810 -314 829

Sentrale bevilgninger -1 412 460 -1 409 381 -1 428 500

Sum inntekter -1 195 676 -1 623 632 -1 997 477

Lønn og godtgjørelser 216 707 205 935 989 129

Andre kostnader 303 172 50 301 1 126 453

Sum kostnader 519 879 256 236 2 115 581

Driftsresultat -675 797 -1 367 396 118 105

Finansresultat 0 0 -27 708

Resultat -675 797 -1 367 396 90 397
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5/2022                 Medlemsoversikt  

 
                               Vedtak: Tas til etterretning. 
 
  

Medlemskategori Antall

07.04.2022 07.01.2022 04.05.2021 24/2/2021 5/12/2019

P1=Personlig 

medlem

2 341 2 416 2310 2 313 2 473

P2=Bruksmedlem 1 983 2 039 2019 2 031 2 073

P3=Husstandsmedl. 643 658 643 644 674

Æ1 1 1 1 1 1

Æ3 4 4 4 4 3

Totalt 4 972 5 118 4977 4 993 5 224
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6/2022                  Representasjon/Invitasjoner   
18-19 mars 2022: ÅRSMØTE Akershus Bondelag (Olavsgaard) 
19. mars 2022: Styremøte Akershus Bondelag Konstituerende 
30-31. mars 22: Representantskap Norges Bondelag 
 
5. april 2022: Grøntmøte; Råde (felles for fylkeslaga i Viken) 
20. april 2022: Beitetreff i Eidsvoll. 
20. aprli 2022: Stortingsfrokost 
20. april 2022: Styremøte Akershus Bondelag 
27. april 2022:  Jordbrukets krav – Teamsmøte med lokallaga 
 
4. mai 2022:  Statens tilbud– Teamsmøte med lokallaga 
11. mai 2022: Styremøte Akershus Bondelag 
30. mai 2022 Årssamling Landbruksråd Øst (Teams) 
 
7. juni 2022 Styremøte Akershus Bondelag 
7. juni 2022 Møte med årsmøteutsendingene fra Akershus 
14. juni 2022: Representantskapsmøte Norges Bondelag 
15-16. juni 22: ÅRSMØTE i Norges Bondelag 
 
8. sept 2022 Styremøte Akershus Bondelag 
28. sept 2022 Styremøte Akershus Bondelag (Teams) 
 
9-10. nov 2022 Treffpunkt Øst (Sundvollen) 
10. nov 2022 Styremøte Akershus Bondelag (Sundvollen) 

 
Møter i faste utvalg siden sist: 
Korn- og miljøutvalget (sammen med Østfold): Ingen nye møter. 
 
Grøntutvalget (sammen med Østfold): 

• Grøntmøte 5. april 2022 (Råde): faglig vellykket, men litt lav deltagelse. 
 
Rekrutterings- og verveutvalget: 

• Utvalget inviterer seg med på lokallagsmøter, der verving tas opp. 

• Skal utarbeide en «tipsliste» for verving 
 

Fylkesleder: 

• Fylkeslagene i Viken hadde felles møte 19. april med næringskomitéen i 
Viken fylke.  Mange gode tilbakemeldinger på de fylkeslagene presenterte. 

• 20. april: møte med Viken SV 
 

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

• Påskehilsen sendt alle lokallaga. 

• 23-24/4: Distriktsledersamling (i Landbrukets Hus) 

• 9/5: Styremøte ABK 

• 10-11/6: Landsmøte NBK 

• 13/7: Sommertreff 
                               Vedtak: Tas til orientering. 
 
8/2022                  Nytt fra ABU  

• 19/4: Styremøte ABU 
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• Skal ha nemndshelg ved Osensjøen 

• Ellers er det i gang forberedelser for årets sommerstevne og Landsstevnet 
2023. 

                               Vedtak: Tas til orientering 
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Saker til behandling31/22       21/00861-16   
Styrerepresentasjon 2022-23 - sluttbehandling 
 
Vedtak 
Vedlagte representasjonsliste fastsettes for Akershus Bondelag. 
 
Saksutredning 

REPRESENTASJON FOR AKERSHUS BONDELAG 2022-2023 
1. Regionansvarlig 

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

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

3. Rekrutterings- og vervingsutvalg: Eli Berven, Kari Anne Aaby, Mona Askerød  
4. Medlem av Akershus Bygdekvinnelags styre: Helge Olaf Aas, vara: Eli Berven. 
5. 2 utsendinger i tillegg til styremedl. til årsmøtet i Akershus Bygdekvinnelag:  

Eli Berven 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 årsmøtet skal arrangeres.  
8. Styret i Utmarksforvaltningen AS (Norges Bondelag er formell aksjonær): Eli Berven, Helge Olaf Aas er 

vara.  
9. Beredskapsansvarlige Fylkesleder og org. sjef 
10. Medlem i Heimevernets distriktsråd, distrikt 02 (2022-2025): Eli Berven, vara: Jens Thori Kogstad 
11. Utsending til årssamling i Landbruksråd Øst: Fylkesleder  
12. Felles fagutvalg for korn og miljø, Akershus Bondelag og Østfold Bondelag 

 Torbjørg Kylland (leder), Svein Bjerke og Terje Fossen-Hellesjø. Vara: Ole Kristian Sæther. 
13. Felles fagutvalg for grønt, Akershus Bondelag og Østfold Bondelag 

Terje G. Romsaas, Sigurd Enger og Per Fredrik Saxebøl. Vara: Lill-Ann Jordfald Østby 
14. Statsforvalteren i Oslo og Viken (SFOV): 

Representant til partnerskapet: Fylkesleder.  
15. 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 Tjernæs. 
Temagruppe landbruk: Tom Wetlesen og Jan-Ivar Tjernæs. 
Haldenvassdraget  
Styringsgruppe: Stig Vormeland, vara: Kjell Johansen 
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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  

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

17. Observatør i rovviltnemnda: Helge Olaf Aas 
18. Referansegruppe NIBIOs ruteforsøk/avrenningsfelt Kjelle vdg.: Simen Solbakken 

 
 
  



 7  

32/22       21/00659-13   Årsmøtet 2022 - evaluering og 
oppsummering 
 
Vedtak 
Styret og administrasjonen tar med seg tilbakemeldingene og diskusjonen i arbeidet med 
årsmøtet 2023. 
 
Saksutredning 
 
Saker som følges opp: 

• Som styresaker:  
o Valgkomitéen – reoppnevning av to posisjoner 
o Etablererstipend – er dette noe vi bør spille inn (f.eks på årsmøtet) 

• På ledermøtet:  
o Valgarbeid – og årsmøtets suverene posisjon som fylkeslagets høyeste organ 
o Landbruksspillet? 

• Tas med i videre arbeid:  
o Likviditetsutfordringer – særlig for nyetablerte (etablererstipend, skatteordninger?) 
o Hvordan håndtere hyppige prisendringer? 
o Landbruk inn i skolen! (Landbruksspillet?) 
o AK-soner – mer rettferdige kriterier i forhold til driftsforutsetninger 
o Likviditetsutfordringer – særlig for nyetablerte 

• Om aksjoner:  
o Ikke store traktoraksjoner i år 
o Leketraktor til ordfører («denne er alt vi har råd til….» 
o Ikke blokader 
o Tablå med kastet arbeidstøy og ev. tomme støvler… 

 
Questback-evalueringen fra deltakerne  
50 svar, hvorav 46 fra delegater (=svar fra 77% av de delegatene som møtte). 
Hele evalueringen finner du oppsummert her. 
 
Helhetsinntrykk av årsmøtet: Alle svarer «tilfreds» eller «svært tilfreds».  
Skal vi ha en- eller todagersmøte i framtida? Tydelig svar: 76% går inn for 
todagersmøte. 16% sier at begge deler er bra, mens 8% foretrekker dagsmøte. 
Utdrag fra fritekstkommentarer om en- eller todagersmøte:  
- To dager gir bedre tid til å diskutere saker som engasjerer 
- Viktig at det knyttes bånd mellom lagene og mellom lagene og styret i ABL. Og ikke minst 
viktig med det sosiale. 
- På denne måten får vi to store fellessamlinger – ledermøtet og årsmøtet.  
- Det var interessant hele tiden og det blir mer slakk i programmet til sosialt og pauser og 
meningsutveksling.  
- Tid til å la forskjellige partier slippe til var også bra. 
- Jeg tror stemningen blir bedre av dette. Synes ofte dagsmøtene preges av dårlig tid.  
Men også: «Det går bare mer tid, og en effektiv dag holder nok. Men sosialt skjønner jeg 
todagers». Og «Det er vanskelig å binde opp to dager på denne tiden av året, og derfor var jeg 
kun med på fredag». 
 
Fagtemaene får gode tilbakemeldinger. Gjennomsnittlig svarer 78% tilfreds/svært tilfreds 
med innleggene. Inntektsløft v/Simen får høyest tilfredsprosent.  
 
Hotell, mat, festmiddag: 90 prosent er tilfreds eller svært tilfreds. Ikke mange 
fritekstkommentarer, men de som er, sier i hovedsak at Bondelaget må velge hotell med 
klarere norskprofil på maten og Tine-produkter.  

https://www.bondelaget.no/getfile.php/131029185-1649075588/MMA/Bilder%20fylker/Akershus/2022%20dokumenter/Evaluering%C3%A5rsm%C3%B8te2022iAkershusBondelag-4694664.pdf
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Møteledelse og saksbehandling: 98 prosent tilfreds/svært tilfreds. 
Fritekstkommentarene går på at det ble litt mye pauser på dag 2 og:  
- Kritikk til valgkomiteen – benkeforslag er unødvendig. 
- At møteleder bør være forsiktig med å tulle med dem som holder innlegg 
- Vedtak i budsjettet fatta før sak om godtgjørelse. 
 
Siste sjanse/oppsummering: 
Hovedsakelig skryt, sammenfattet: «Fortsett med det gode arbeidet og behold årsmøtet 
over to dager!» 
Men også 1 kommentar med forslag om å starte seinere fredag og slutte seinere lørdag og 1 
kommentar med forslag om å forby benkeforslag, både ved valg og andre saker.  
 
Hvor mange deltok på årsmøtet: 
Fredag: 60 delegater, 14 gjester (ikke alle samtidig), 3 ansatte 
Lørdag: 57 delegater, 7 gjester, 3 ansatte 
To lokallag var ikke representert: Oslo Bybondelag og Nannestad Bondelag. 
 
 
Temaer tatt opp i generaldebatten: 

• Akershus må sikre god kornøkonomi. Ta i nok i kravet! 

• Jordbruksforhandlingene → stor fallhøyde! 

• Landbruk i hele Akershus – må får lønnsomhet i ravinebeiting og gras. AK-soner må rettes opp. Rovdyr 
må tas ut i beiteprioriterte områder.  

• Raske og hyppige prisendringer: Hvordan håndterer vi disse i jordbruksavtalen? 

• Dynamiske priser – må hegne om mottaksplikten. 

• Prisnedskriving på korn! 

• Prisene må økes! Ikke bare tilskuddene- 

•  

• Beredskapslagring av korn – et samfunnsansvar. 

• Beredskapslager av korn 

• Beredskapstilskudd på korn? 

• Ammeku: synd at den snakkes ned. Spiser 98% norsk fôr! Og utnytter raviner. 

• RMP er underfinansiert. Jo mer vi deltar, jo lavere blir satsene! 

•  

• Hva med oppstartstøtte i form av et etablererstipend? Kan bli lenge å vente på første 
tilskuddsutbetaling. 

• Dyrevernmerking – ikke alltid følge Bondelagets hovedspor om å løfte alle?? (f.eks Nýr). 

• Toll: Hva er mulighetene utover overgang fra kronetoll til %toll?? Og hva med RÅK-reglene? 

• HMS: kriser siden 2018 – nå krig! Snakk med noen! 

•  

• Vi må få til å heve kompetansen generelt i samfunnet om matproduksjon. 

• Kompetansebygging gjennom opplegg for skoler. 

• Kompetansebygging om mat er også viktig. 

• Må få vanlige folk til å forstå landbruk. 

• Skole: Må få landbruk inn å skolene/undervisningen 

• Politikerpåvirkning: Må lære opp de som sitter i kommunale råd og utvalg som behandler saker for 
landbruket. 

•  

• Rekruttering: Viktig å få til samarbeid med ABU 

• Rekruttering → hvordan få med gratispassasjerene. 

•  

• AK-soner: Hurdal og Feiring i sone 5!  
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• Feiring = sau, må være i AK-sone 5. 

• Jordvern: Asker og Bærum har vi en kommunikasjonsstrategi? 

• Jordvern: Nei til nedbygging av skog på dyrkbar mark. 

• Krav om arkeologiske undersøkelser før nydyrking.. 

• Jordvern: små eiendommer faller fort ut av drift. 
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33/22       21/00861-14   Plan jordbruksforhandlingene 2022 
 
Vedtak 
Styret og administrasjonen følger opp aksjonsplanen i tråd med diskusjonen i styret. 
 
Saksutredning 
Plan for jordbruksforhandlingene 2022 vedlagt. Planen fokuserer på oppgaver på fylkesnivå – for 
styret og for administrasjonen. 
 
Til styrets diskusjon:  
- I oppkjøring og ved brudd/aksjoner: regionansvarlige får en førstelinjerolle overfor lokallag i sitt 
område. Det fungerte fint I fjor. Er det noe vi må organisere annerledes denne gangen? 
- Legg merke til at det blir en god del møter i oppkjøringa, mellom styret og lokallagslederne (når 
kravet kommer, når tilbudet kommer, når resultat/brudd er klart).  
- Ved brudd: hva slags aksjonsformer kan være relevante i vårt område? Hva kan vi foreslå for 
lokallaga? 
- Ved brudd: Planen legger opp til en rekke (Teams-)møter mellom fylkesstyret og lokallaga. Hva 
tenker styret om det? 
- I fjor oppsummerte vi at vi burde ha planlagt en aksjon hver aksjonsdag – for eksempel en  
i hver region. Ønsker styret at vi gjør det? 
- Andre innspill, tanker rundt planlegging? 
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34/22       22/00051-7   Arbeid inn mot årsmøtet i Norges Bondelag 
15-16 juni 2022 
 
Vedtak 
Opplegget skissert for styret følges, med møte med alle årsmøteutsendingene 7. juni på Kringler 
Gård. 
 
Saksutredning 
Representantskapsmøte og årsmøte i Norges Bondelag holdes tirsdag 14. juni til torsdag 16. juni 
2022 på Scandic Lillehammer, Lillehammer. 
 
Etter Norges Bondelags lover blir frist for å fremme saker til representantskapet tirsdag 24. mai 
2022. Frist for å fremme saker til årsmøtet blir onsdag 20. april 2022. 
 
Møte med årsmøteutsendingene 
Akershus har 10 deltagere med stemmerett (9 delegater + fylkesleder). 
Våre årsmøteutsendinger er: 
 
Terje Gulbrand Romsaas, Sørum Torbjørg Kylland, Kråkstad/Ski 
Helge Randem, Vestby   Lars Vegard Borstad, Aurskog 
Helge Olaf Aas, Eidsvoll  Eli Berven, Nannestad    
Jørgen Thorshov, Enebakk  Marthe Bogstad, Ullensaker   
Kari Anne Aaby, Asker/Bærum   
I tillegg møter fylkesleder Jens Thori Kogstad 
 
Årsmøtedelegatene innkalles til fysisk møte med styret onsdag 7. juni kl 15.00-21.00 (m/ 
middag). 
 
Tema for innspill fra Akershus 

• Oppfølging av kontingentforslaget. Forslaget er oversendt Norges Bondelag for behandling av 

styret i Norges Bondelag. Utfallet er uvisst, men vi bør ha et innlegg på saken. («Norges Bondelag 
innfører redusert kontingentsats for ungdom til og med 25 år fra og med 2023. Kontingenten 
settes til 400 kroner for 2023») 

• Kornøkonomien. Oppfølging av resolusjonen fra årsmøtet i Akershus Bondelag. 

• Hvordan opplyse befolkningen om landbruk? 

• RMP/klima – avstemme med Østfold 

• Etablererstipend?? 

• Velferdsordninger 

• Rekruttering 
 

«Resolusjon fra Akershus Bondelag Årsmøte 2022  
Landbruket er i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Vi er helt avhengige av kraftige 
strakstiltak for å overleve som produsenter. Kanaliseringspolitikken må sikres med en god 
kornøkonomi. Kostnadene har eksplodert og inntektene har stagnert over tid i en kapitalkrevende 
næring. Årsmøtet i Akershus Bondelag krever at det utarbeides en modell som skiller vederlag til 
arbeid og egenkapital.  
Norge trenger en økt produksjon av både mat- og fôrkorn og betydelig økte inntekter for å 
opprettholde og øke produksjonen. Mathveteproduksjon må få et betydelig inntektsløft.  
Vi krever full kostnadsdekning, og målprisene på korn må heves betraktelig. Det må lønne seg å 
produsere korn. Å styrke arealtilskudd, og innføre småskiftetilskudd og tilskudd til lagring av korn 
er viktige inntektselement for å få med alle bruksstørrelser.  
Vi vil ha proteinbetaling for fôrhvete tilsvarende som for mathvete. Vi mener at Felleskjøpet sitt 
tillegg på proteinbetaling fra 5 til 10 øre er for lite for å kompensere for risikoen bonden tar. 
Proteinbetaling i bygg må utredes. Alt proteintillegg i norsk korn må kompenseres med økte 
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priser til produsent for å redusere import av protein. Det må stimuleres til økt produksjon av 
proteininnhold i norsk korn samt å øke lønnsomhet i raps, ryps, åkerbønner og erteproduksjon. 
Det er viktig med både økt pris og arealtilskudd på proteinvekster.  
Om ikke lønnsomheten kommer på plass i årets jordbruksoppgjør, er det reell fare for at store 
areal går ut av produksjon. Det vil gi redusert matproduksjon og lavere selvforsyning» 
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35/22       21/00620-3   Høring april 2022 RMP-forskrift - 
behandlingsmåte 
 
Vedtak 
Opplegget for innspillet tas til etterretning, og Akershus Bondelag behandler saken på nytt på sitt 
styremøte 11. mai. 
 
Saksutredning 
Akershus Bondelag har fra Statsforvalteren mottatt høringsdokument til den 3. høringen om 
miljøkrav for Oslo og Viken.  
Mange lokallag spilte inn sine meninger under forrige høring, og vi i Akershus Bondelag var med på et 
felles høringssvar med Norges Bondelag. Forslaget om 50-meters sone, mangel på kunnskaps-
grunnlag og definisjonen av vassdrag var blant ankepunktene i forrige runde. 
 
Nå har Statsforvalteren kommet med et nytt forslag, og Bondelaget er bedt om å gi et høringssvar 
innen 1. juni 2022.  Akershus Bondelag skal behandle saken på sitt styremøte 11. mai, og 
lokallagene er bedt om å sende inn innspill innen 3. mai 2022. 
Også denne høringen vil bli gjort sammen med Norges Bondelag. 
 
Statsforvalteren skriver følgende om hva som er nytt i dette forslaget i forhold til det som blei sendt 
ut høsten 2021: 

1. Den viktigste endringen i dette reviderte forslaget, sammenliknet med høringen høsten 
2021, er fjerning av kravet om at et 50 meter bredt belte langs vassdrag ikke skulle pløyes 
om høsten. Dette er erstattet med et krav om at 60 % av foretakets areal skal ha 
plantedekke eller tilsvarende gjennom vinteren. Dette kravet gjelder fortsatt kun i sone 2. 
Under høringen fikk kravet om en 50 meter bred sone langs vassdrag kritikk for å være for 
lite målrettet, og for dårlig utredet. I dette høringsforslaget har vi foreslått å erstatte 
dette kravet med en arealbegrensning for høstpløying. Her har vi valgt å legge frem to 
alternativer:  

Alternativ 1: Minst 60 % av foretakets fulldyrkede areal skal overvintre med 
plantedekke tilsvarende stubb, gras eller direktesådd høstkorn uten forutgående 
jordarbeiding  
Alternativ 2: Minst 60% av foretakets fulldyrkede areal skal overvintre med 
plantedekke tilsvarende stubb, gras, direktesådd høstkorn uten forutgående 
jordarbeiding. Lett høstharving kan likevel tillates til høstkorn/høstoljevekster. For 
å sikre god etablering av høstvekster må de sås senest innen 20. september.  

Det er bonden som bestemmer hvilke arealer dette skal være på sitt foretak, men 
arealene som kan pløyes må ikke være i konflikt med arealer som berøres av de andre 
kravene.  

2. Vi har også forsøkt å forenkle språket i kravene.  
3. Tillegget om at vassdrag inkluderer kunstig åpent vannløp (grøfter) uten årssikker 

vannføring er tatt ut.  
4. Definisjonen på høstharving er tatt inn, og dette er definert som maksimalt 10 cm 

harvedybde, og minst 30 % halm i overflaten.  
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36/22       22/00269-1   Ledermøte 2022 status april 
 
Vedtak 
Kontoret jobber videre med innspillene fra styremøtet. Tentative datoer: torsdag 17 – søndag 20. 
november 2022. 
 
Saksutredning 
Dato: torsdag 17. – søndag 20. november 2022. 
Det blir plass til 5 besøk/bolker. 
 
Hvor: Sør-England.  
 
Faglig innhold: Direktesåmaskiner, fangvekster, høstkorn/raps, regenerativt jordbruk. 
Maren Holthe fra NLR kan bidra med kontakter til eventuelle vi kan besøke der nede. Skal vi 
se på noe dyr? Er det noe grøntproduksjon? Det dyrkes også en del vin i sør-England. Det kan 
være verdt et besøk. 
 
Organisasjonsbolk: Hvordan kommunisere med lokallagene. Etter jordbruksoppgjøret – 
hvordan jobber vi med forberedelser til jordbruksforhandlingene i Akershus? Hva kan vi 
gjøre annerledes? Er det noe vi gjør som vi ikke trenger å gjøre? Er det noe vi burde gjøre? 
Medietrening? 
Saksbehandlingstrening?   
Under styrets behandling kom følgende opp som mulig tema under organisasjonsbolken: 

• På ledermøtet:  
o Valgarbeid – og årsmøtets suverene posisjon som fylkeslagets høyeste organ 
o Landbruksspillet? 

 
Kultur: Hvor mye kultur ønsker dere å se? F.eks. The White Cliffs of Dover (Kent) 
 
Kostnad: I 2019 ble kostnaden nær 250 000.  
 
Hvem inviteres: Lokallagsledere + en til fra lokallaget. Dersom ikke alle lokallag har fylt 
plassene sine har vi brukt å tilby resterende plasser til de andre lokallagene. Da er det første 
mann til mølla.  
 
I 2019 deltok 35 deltakere som representerte 17 lokallag, samt fylkesstyret.  
Valgkomiteen har blitt invitert til å delta tidligere. De er 7 stk og kommer sikkert ikke til å 
delta med alle, eller inviterer vi leder og nestleder først?  
 
Vi har vært i kontakt med firmaet Reisegleder for teknisk arrangering av turen. 
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37/22       22/00292-1   Åpen gård 2022 status påmelding 
 
 
Vedtak 
Tas til orientering 
 
Saksutredning 
Det er per 7. april to påmeldte fra Akershus,  
Hurdal skal arrangere 24.09 og  
Ås arrangerer 22.05.  
 
Påmeldingsfrist er 30.april så det er enda tid til å melde seg på.  
Helge har ansvaret for Åpen Gård fra styret.  
 
Skal regionansvarlige ta en ringerunde til sine lokallag for å se om hvem flere som har meldt 
seg på, eller som burde melde seg på? 
 
I 2019 arrangerte disse Åpen Gård, i en eller annen form; Eidsvoll, Fet, Frogn, Hurdal, 
Ullensaker, Vestby, Ås, Bondelagene i Aurskog-Høland, Gjerdrum.  
Noen av disse er deltagelse på bygdedager og lignende.  
 
 
 
 
 
 
 

Orienteringssaker 
Saknr Arkivsak Tittel 
4/22 21/00861-17 Orienteringssaker Akershus april 2022 

 
• Innspill til rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe 

om ny fordelingsnøkkel RMP 

• Høringsinnspill til Kommunedelplan E16 Kongsvinger–E6 

• Medlemsundersøkelsen 2022 

• Bondelagets vedtak vedr. fremtidig agronomutdanning 
mars 2022 

• Årsrapport UFAS 2021 

• Møte med næringskomitéen i Viken fylkeskommune 19. 
april 2022 

• Møte/tur med ungdomspolitikere 29. april 2022 

• Jurymedlem Ungt Entreprenørskap 3. mai: Marthe 
Bogstad stiller. 

 
 

 


