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PROTOKOLL 

 
fra møte i Fylkesstyret Akershus 
Møtedato 12.05.2022 Vår dato: 13.05.2022 
Møtetid kl. 10:00 – 15.00 Utvalgssekretær Vidar Kapelrud 
Møtested Grønt fagsenter Hvam Telefon 95970093 

Sak 21/00861 

Som medlemmer møtte: 
Jens Thori Kogstad, Torbjørg Kylland (nestleder), Eli Berven, Terje Romsaas og Marthe 
Bogstad (1. vara). 
Forfall: Marit Helene Lund (ABK) og Siri Marlén Sundhagen (ABU). 
Fra administrasjonen: Vidar Kapelrud (sekr.); Eline Stokstad Oserud og Mona Askerød. 
 
 
Til behandling:  
 
Faste saker6/22       22/00049-6   Faste saker Akershus mai 2022 
Click here to enter text. 
 
1/2022                 Godkjenning av innkalling og saksliste  

  Vedtak: Godkjennes. 
 
2/2022                  Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. april 2022  
                               Vedtak: Godkjennes. 
 
4/2022                 Regnskap/Økonomi  
                               Tas på et senere møte 
 
5/2022                 Medlemsoversikt  

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

20. april 2022: Beitetreff i Eidsvoll. 
20. aprli 2022: Stortingsfrokost 
20. april 2022: Styremøte Akershus Bondelag 
27. april 2022:  Jordbrukets krav – Teamsmøte med lokallaga 
 
5. mai 2022:  Statens tilbud– Teamsmøte med lokallaga 
12. mai 2022: Styremøte Akershus Bondelag 
25. mai 2022: Møte på Stortinget m Høyre (Eline og Marthe) 
30. mai 2022 Årssamling Landbruksråd Øst (Teams) 
 
1. juni 2022 SFOV: Utmarksbeitedag Eidsvoll (Helge) 

Medlemskategori Antall

04.05.2022 07.04.2022 07.01.2022 04.05.2021 24/2/2021 5/12/2019

P1=Personlig medlem 2 339 2 341 2 416 2310 2 313 2 473

P2=Bruksmedlem 1 981 1 983 2 039 2019 2 031 2 073

P3=Husstandsmedl. 640 643 658 643 644 674

Æ1 1 1 1 1 1 1

Æ3 4 4 4 4 4 3

Totalt 4 965 4 972 5 118 4977 4 993 5 224
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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) 
17-20 nov 22 Ledersamling, Kent? 
13. des 2022 Styremøte Akershus Bondelag 

 
Møter i faste utvalg siden sist: 
Korn- og miljøutvalget (sammen med Østfold): 

• Ingen møter siden sist. Ny sekretær i utvalget er Eline. Reoppnevning av 
alle medlemmer.  

 
Grøntutvalget (sammen med Østfold): 

• Ingen møter siden sist. Grøntprodusentene frykter nå for tørken 
(nyplantinger utsatt). 

 
Rekrutterings- og verveutvalget: 

• Ingen nye møter. Avventer styrebehandlinga i Bondelagets styre (19. mai) 
av kontingentforslaget. 

 
Beitenæringa: 

• 9/5: SFOV: Det årlige beitemøtet med informasjon og forberedelse vedr. 
rovdyr FØR beitesesongen starter. Nytt av året er innleide hundeekvipasjer 
for skadefelling (Helge). 
 

Andre møter: 

• 2/5: Møte i HV-02 (Eli) 

• Utmarksforvaltningen AS (UFAS) måtte utsette sin generalforsamling av 
tekniske årsaker. 

• 3/5: Jurymedlem «Ungt entrepenørskap», jord-bord-fjord-prisen 
(Marthe) 

 
Fylkesleder: 

• Jens orienterte om utlysning og prosedyre rundt ansettelse av ny 
organisasjonssjef. Er allerede utlyst med søknadsfrist 31. mai. 

• 11/5: Teamsmøte med fylkesledere om status i forhandlingene. 
Forhandlingsutvalget ville ikke ha henvendelser om «hjertesaker». Tiden 
for innspill var i mars, og representantskapet har gitt sitt mandat. 

           Vedtak: Tas til etterretning. 
 
7/2022                 Nytt fra ABK (Forfall) 
 
8/2022                  Nytt fra ABU (Eli) 

• ABU har avholdt nemndshelg 

• ABU planlegger fylkesleir 2022 samt Landsstevne 2023 

• God aktivitet i lokallaga! 
                Vedtak: Tas til orientering 
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Saker til behandling38/22       21/00923-4   Aksjonsberedskap oppdatert 
 
Vedtak 
Det er viktig med høy aksjonsberedskap. Planen følges opp, og oppdateres underveis. 
 
Saksutredning 
 
Oppdatert aksjonsplan ble gjennomgått i styremøtet. 
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39/22       22/00322-2   Valgnemd 2022-2023 - endring av fast medlem 
 
Vedtak 
Fylkesstyret foretar følgende endring fra fylkesårsmøtet: 
Fra valgkrets 4, som fast medlem, velges Thomas Jordet, Gjerdrum. Det er ingen endring i de 
andre valgene. 
Endringene bekjentgjøres for lokallagene.  
 
Saksutredning 
Valgnemda 2022-2023 i Akershus Bondelag ble valgt på fylkesårsmøtet 18.-19. mars 2022. 
Følgende ble valgt; 

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 

 

Valgnemndsleder 2023 velges blant komiteens medlemmer:  

Vedtak: Brita Skallerud, Ullensaker 
 
I etterkant har det kommet frem at medlem og varamedlem i valgkrets 4 ikke er forespurt.  
Valgnemda har derfor måtte forespørre de i etterkant av fylkesårsmøtet. Medlemmet som er valgt 
inn i valgnemda, Bjørn Aaby, ønsket ikke å sitte i valgnemda.  
På bakgrunn av dette har valgnemda forespurt Thomas Jordet, Gjerdrum om å sitte som fast 
medlem i valgnemda. Jordet har takket ja og er derfor nytt medlem.  
Vara Lars Skjennum, Nannestad har også takket ja til å være vara.  
 
Fra valgkrets 4 , for 3 år, er da disse innvalgt: 
Valgkrets 4: Thomas Jordet, Gjerdrum  vara: Lars Skjennum, Nannestad 
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40/22       21/00861-20   Forslag om etablerertilskudd ved 
oppstart og overdragelser i jordbruket. 
 
 
 
Vedtak 
Ideen om et etablerertilskudd er kompleks, men kan nevnes i innlegg eller replikk på årsmøtet i 
Norges Bondelag som en idé i arbeidet med rekruttering til næringa. Styret minner om at denne 
saken understreker behovet for god og langsiktig planlegging av overdragelser, med god tid til 
oppsparing av midler. 
 
Saksutredning 
 
Innledning  
På årsmøtet i Akershus Bondelag ble det trukket frem en interessant problemstilling som kommer 
til syne ved overdragelser. Ved f.eks. overdragelse 1. januar, vil nye brukere ikke motta tilskudd 
før ca 15. februar året etter!   
Utbetaling av tilskudd skjer ca 15. februar (året etter) på grunnlag av situasjonen på bruket 15. 
mars og 15. oktober (telledato).    
 
Hvis de nyetablerte f.eks. driver med korn, vil de ikke ha produksjonsinntekter før kornlevering 
første høst de driver (etter ¾ år) - eller motta tilskudd før over ett år etter overdragelse.   
Hvis produksjonen er melk, er bildet selvsagt litt annerledes, da de vil få melkeoppgjør månedlig.   
 
MEN, dette kan likevel representere en likviditetsutfordring for nye brukere…   
 
Det ble derfor foreslått å introdusere et etablerertilskudd for unge, nye brukere. Ordningen 
kan selvsagt også utformes som en stipend- eller låneordning. 
 
Avgrensinger 
Men hvor stort må et tilskudd/stipend vær for å ha noen effekt? Og hvem skal være berettiget til å 
få stipend? Og hvor mange overdragelser snakker vi om? 
 
Til første spørsmål: vil 150.000 være nok? Og, skal det f.eks. bare gå til nye brukere under f.eks. 
45 år, eller til alle?  
 
Antall overdragelser årlig – økonomiske rammer 
Vi har forspurt Ole Hallesby om et estimat på antall overdragelser i landbruket på årsbasis, og 
han lander på ca 1.500.  
Hvis vi antar at i hvert fall 1000 av disse kvalifiserer til et etablererstipend på kr 150.000, vil 
ordningen årlig legge beslag på 150 mill. kr av jordbruksavtalens ramme.  
 
*Er det mulig å tenke seg at stipendet må tilbakebetales etter ca 5 års drift? 
*Kan man oppnå samme likviditetseffekt via særskilte skatteregler?? 
 
Andre muligheter? 
Det er flere initiativ som er løftet inn i inntektsdebatten som kanskje kan være like interessante å 
jobbe med:  
 
*Beredskapstilskudd (som kunne finansieres over forsvarsbudsjettet??) 
*Generelt driftstilskudd 
*Dyrevelferdstilskudd 
 
 
 
 
  



 6  

41/22       22/00051-8   Representantskap/årsmøte i Norges 
Bondelag - forberedelse av innlegg 
 
 
Vedtak 
Styret slutter seg til opplegget for å forberede innlegg og replikker på årsmøtet i Norges Bondelag. 
Administrasjonen utarbeider et notat for opplegget, basert på det fremlagte forslag samt de 
merknader som kom frem i styrebehandlingen. 
 
Saksutredning 
 
Årsmøte i Norges Bondelag 15.-16. juni 2022, representantskapsmøte holdes tirsdag 14. juni.  
Akershus Bondelag har 10 delegater med stemmerett. Fylkesleder + 9 delegater.  
 
Våre årsmøteutsendinger er: 

 
 
Jørgen Thorshov har dessverre meldt forfall. Stein Are Lie rykker opp som utsending. Frank 
Hoel-Knai er nå 1. vara.  
 
Hvordan gjennomføres generaldebatten: 
Vi får inntil 2 forhåndsinnmeldte innlegg.  Innleggene må meldes inn 2 dager på forhånd. Dersom 
det blir ledig tid i generaldebatten bør vi være klare med ett innlegg til.  
 
Aktuelle temaer: 

- Kornøknomien – Oppfølging av resolusjonen fra årsmøtet i Akershus Bondelag 
- Hvordan opplyse befolkningen om landbruk 
- RMP/Klima – avstemme med Østfold 
- Velferdsordninger 
- Rekruttering 
- Etablererstipend? – se egen sak. 
- Dyrevelferd 
- Rovdyr 
- Frukt/grønt/bær 
- Soneinndeling 

 
Det gjennomføres møte for alle årsmøteutsendingene i forlengelsen av vårt styremøte den 7. juni 
på Kringler i Nannestad.  
Her gjennomgår vi årsmøtesakene, og forbereder innleggene på årsmøtet. 
 
Plan for aktivisering av alle utsendinger:  

- Vi danner grupper på 2-3 personer hvor de får ett til to tema som de skal skrive et innlegg om. 
Gruppa samarbeider om ett innlegg. Innlegget skal være på maks 3 minutter. Alt over 3 minutter 
klubbes. En person holder innlegget. De andre forbereder replikker til de andre innleggene. 
Replikkene er på 1 min hver.  
Hvordan bruke replikk: En replikk er en kort kommentar til innlegget. Det brukes ofte når man er 
uenig eller vil markere en forskjell. Det kan også brukes til å forsterke de meningene som 
fremføres i innlegget.  

- Dette gjøres mellom styremøtene 11. mai og 7. juni.  



 7  

- På årsmøteutsendingsmøte fremføres innlegget, samt replikkene – 2 per innlegg. Innleggene 
filmes.  

- Beste innlegg får premie. Kriterier: innenfor tiden, konkret og med innlevelse.  
- Beste replikk får premie. Kriterier: Kort, to the point og sakling.  
- Alle får anledning til å komme med tilbakemeldinger i etterkant. Ansatte er jury på beste 

innlegg/replikk.  
Hva må bestemmes nå? 
 

1. Hvilke temaer skal vi holde innlegg om? 
2. Dele inn utsendingene i 3 grupper 
3. Hvem er gruppeledere? 

 
Tidsplan på årsmøteutsendingsmøtet: 
Kl. 15-21 inkl. middag 
 
Bolk med innlegg: 
15 minutter: Samling i gruppa, forberedelse 
40 minutter: Holde innlegg, ta replikker og svarreplikk 
30 minutter: tilbakemelding 
10 minutter: prisutdeling 
 
Total tidsramme: 1 time og 45 minutter 
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42/22       21/00620-15   Akershus Bondelags innspill til høring 
på revidert forskrift om regionale miljøkrav for jordbruket i 
Oslo og Viken 
 
Vedtak 
Basert på saksfremlegget med oppsummering av høringen i lokallagene samt merknadene under 
styrets behandling, justerer administrasjonen saksnotatet – som oversendes Norges Bondelag og 
de fylkeslag som er invitert til samordningsmøtet 23. mai 2022. 
 
Saksutredning 
Oppsummering av lokallagenes innspill 
 
Vi har fått innspill fra Vestby Landbrukslag, Frogn Bondelag, Aurskog Bondelag, Ås 
Landbrukslag, Nes Landbrukslag, Nesodden Landbrukslag, Enebakk Landbrukslag, 
Nittedal/Hakadal Bondelag. Ullensaker Bondelag og Asker og Bærum Bondelag har også varslet 
at de vil komme med en uttalelse.  
 
Videre prosedyre: Norges Bondelag ønsker å avgi uttalelse på vegne av fylkeslagene. Vi skal 
diskutere våre innspill med Østfold Bondelag og Norges Bondelag 10. mai. 
 
Hovedpunkter i vårt innspill til Norges Bondelag: 
Akershus Bondelag er et klimafylke som tar sitt ansvar bevisst. Det er viktig at vi er fremoverlente 
og gjør det landbruket kan gjøre for å redusere våre utslipp. Det er dog slik at matproduksjon gir 
utslipp, det kommer vi ikke utenom. Og akkurat nå står vi oppe i en verden som er både usikker 
og mer uforutsigbar enn den har vært før. Å produsere nok mat i Norge er viktig. Mindre 
jordarbeiding vil i det lange løp føre til en strukturendring. Det er lettere for større 
kornprodusenter å investere i nødvendig utstyr for å tilpasse seg forskrifter enn mindre 
produsenter.  
 
§2 Definisjoner:  
Flomutsatte arealer: Hyppigheten for oversvømmelse bør redusere fra «minst en gang hvert 10. 
år» til «minst en gang hvert 5. år» 
 
I §3 Miljøkrav er det listet opp 6 punkter. I punkt 6 er det to alternativer. Vår lokallag foretrekker 
alternativ 2, «Minst 60% av foretakets fulldyrkede areal skal overvintre med plantedekke 
tilsvarende stubb, gras, direktesådd høstkorn uten forutgående jordarbeiding. Lett høstharving 
tillates likevel til høstkorn/høstoljevekster. For å sikre god etablering av høstvekster må de sås 
senest innen 20. september.» 
Her må det også inn et tillegg som sier at det også må gjelde for fangvekster.  
Flere lokallag peker også på at 50/50 fordeling er bedre, både praktisk og rent pedagogisk å 
gjennomføre.  
 
§4. Administrasjon. I særlige tilfeller bør søkes dispensasjon til landbrukskontoret og ikke 
statsforvalteren som det står i høringsdokumentet.   
 
 
Det er svært mangelfullt om grønnsaks- og bærproduksjon. Etter høsting av mange grønnsaker er 
jorden klassifisert som bearbeidet, så med dette regelverket vil de være store arealer hvor det blir 
ulovlig å dyrke grønnsaker. Det må være mulig å søke, og få, dispensasjon for grønnsaks- og 
bærprodusenter. 
 
Andre kommentarer:  
Man må velge et jordarbeidingssystem for et skifte. Arealer har ulik erosjonsrisiko på samme 
skifte. Det vil være urimelig å forby høstjordarbeiding på skifter hvor en liten del er 
erosjonsutsatt. 
 
Høstkorn etablert etter pløying må fortsatt være tillatt, kanskje med en siste dato for såing? 
Direktesåing av høstkorn reduserer avlinga sammenliknet med tradisjonell jordarbeiding. 
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Overvintringa er mer usikker. Anbefaler at det gjennomføres en registrering av areal som får 
tilskudd til direktesådd høstkorn for å finne ut hvor stor andel som faktisk blir høstet som 
høstkorn året etter. 
 
«Strip till» bør godkjennes som direktesåing.  
 
Tilskuddet til lett høstharving bør gjeninnføres.  
 
Hovedfunn/hovedpoeng fra lokallagene: 
Nes Landbrukslag: Høstkorn etablert etter pløying må fortsatt være tillatt, kanskje med en siste 
dato for såing. Direktesåing av høstkorn reduserer avlinga sammenliknet med tradisjonell 
jordarbeiding. Overvintringa er mer usikker. Anbefaler at det gjennomføres en registrering av 
areal som får tilskudd til drektesådd høstkorn for å finne ut hvor stor andel som faktisk blir høstet 
som høstkorn året etter.  
«Strip till» bør godkjennes som direktesåing.  
Man må velge et jordarbeidingssystem for et skifte. Arealer har ulik erosjonsrisiko på samme 
skifte. Det vil være urimelig å forby høstjordarbeiding på skifter hvor en liten del er 
erosjonsutsatt. 
 
Ås Landbrukslag:  
§2 Def. Flomutsatte aealer: Hyppigheten for oversvømmelse bør redusere fra «minst en gang 
hvert 10. år» til «minst en gang hvert 5. år» 
§3: Tillegg: Fangvekster bør også inngå her. 
Ønsker gjeninnføring av tilskuddet til lett høstharving – tidligere i gang med våronna.  
 
Aurskog:  
Økende grad av direktesåing både høst og vår, positivt. Samtidig må ikke mulighetene til å drive 
allsidig matproduksjon snevres inn for mye.  
 
Vestby har et veldig grundig innspill. Det er vedlagt. De er kritiske til at det er en vurdering og 
ikke en utredning.  
Punkt 3: Ønsker direktesådd høstkorn eller fangvekster på dette arealet.  
Punkt 5/6: Fangvekster må ned.  
Punkt 6: Endre på prosentfordelingen.  
 
Frogn: Svært mangelfullt om grønnsaks- og bærproduksjon. Ønsker en ny høringsrunde hvor 
dette også er konsekvensvurdert. Etter høsting av mange grønnsaker er jorden klassifisert som 
bearbeidet, så med dette regelverket vil de være store arealer hvor det blir ulovlig å dyrke 
grønnsaker. Frogn har forståelse for at slike krav er nødvendige, men det må være mulig å søke 
disp for grønnsaks- og bærprodusenter. 
Punkt 6: Endre til 50/50 
§4. Administrasjon.. Frogn mener det i særlige tilfeller bør søkes disp til landbrukskontoret og 
ikke statsforvalteren som det står i høringsdokumentet.   
 
Ullensaker: 
Vi har en kommentar til s 13. Tallene i forhold til tapt inntekt på avling i forhold til 
vårbearbeiding.  
Vi tenker at tapene kan være noe høyere her på Romerike enn det NIBIO viser i dette forslaget.  
 
De store gårdene eller de som forpakter mye vil nok ikke merke mye til dette fordi de klarer ikke å 
pløye masse på høsten uansett og de har som regel mye nytt og godt utstyr som f.eks såmaskin 
man kan direkte så med. Mindre bruk som det er en del av i Ullensaker vil nok måtte investere og 
dette er som regel en stor og tung investering, mange vil da kanskje forpakte bort i stedet.  
 
I tillegg er Akershus et langstrakt fylke og forskjellene er store på når våronna er i gang. Dette kan 
kanskje skille en 1 mnd start fra Follo i sør til Romerike i nord. 
 
Disse to sett sammen erfarer vi at det kan gi noe lavere avling. 
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43/22       22/00292-2   Åpen Gård 2022. Påmeldinger og styrets deltakelse 
 
Vedtak 
Styremedlemmene deltar på Åpen Gård, slik oversikten under viser.  
 
Saksutredning 
Per 5. mai er det ni påmeldte fra Akershus til Åpen Gård 2022. Nasjonal dato for Åpen gård 
er 28. august, og én i Akershus skal ha arrangementet på denne dagen.  

Lag Dato Kontaktperson Annet Fra 
styret 
deltar 

Vestby 
Landbrukslag 

21. mai Margrete Eknæs Del av annet arr. 
1000-2000 besøkende 

Torbjørg 

Ås Landbrukslag 22. mai Kjersti K. Jensen Husdyra våre, 
samarbeid med 
Vitenparken på 
NMBU. Tre dager med 
Åpen Gård – åpent for 
alle søndag 22. mai, 
for 3. og 5. klasse 
mandag 23. og 
barnehager tirsdag 24.  
500-1000 besøkende 

 

Kråkstad og Ski 
Bondelag 

12. juni Jan Ivar Tjernæs Del av annet arr. 500-
1000 besøkende 

Torbjørg 

Eidsvoll 
Landbruksforening 

14. august Mina Heggelund Minne Gård. Over 
2000 besøkende 

Terje 

Ullensaker 
Bondelag 

28. august Hege Sørby Randby Gård. 
Samarbeid med 
Gjerdrum Bondelag. 
1000-2000 besøkende 

Eli 

Hurdal 
Landbrukslag 

24. 
september 

Frank Hoel-Knai Del av bygdedagen i 
Hurdal. 500-1000 
besøkende 

Marthe 

Aurskog Bondelag 24. 
september 

Lars Vegard 
Borstad 

Under 
«Stuttreist&Himlaga»-
festivalen på 
Bjørkelangen. 
Samarbeid med 
Høland. 1000-2000 
besøkende 

Helge 

Frogn Bondelag 17. 
september 

Per Gunnar Hoel Samarb med 
Bygdekvinnelaget. 
Over 2000 besøkende. 

Jens 

Skedsmo Bondelag  Trygve Wærhaug  Antakelig 
Jens 

Styret og Åpen Gård:  
Styremedlemmenes oppgaver:  
- Være der fra åpninga og (minst) to timer. 
- Kontakte det lokale Bondelaget og spørre hva de ønsker av oss 
- Hvis Bondelaget har stand: bidra der. Ha med vervebrosjyrer.  
- Prate med og backe dem som jobber på dugnad 
- Ta bilder fra arrangementet (OBS! Ikke ta bilder av barn uten å spørre foresatte om lov, og 
presisere at bildene kan bli delt i sosiale medier og brukt i årsmelding) og av komiteen – send 
til Mona.  
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Orienteringssaker 
Saknr Arkivsak Tittel 
5/22 21/00861-21 Orienteringssaker Akershus mai 2022: 

 

• Møte/tur med ungdomspolitikere 29. april 2022 

• Jurymedlem Ungt Entreprenørskap 3. mai (Marthe) 

• «Bli kjent»-tur», Lunner Bondelag medio juni??  

• 22/00269 Ledermøtetur England – status april 
 

 


