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PROTOKOLL 
fra møte i Fylkesstyret Akershus 
 
Møtedato 28.05.2018 Vår dato: 29.05.2018 
Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Akershus Bondelag 
Møtested Olavsgaard Hotel  

Sak 17/00972 

Som medlemmer møtte: Sigurd Enger, Eli Berven, Ann-Kristin Knudsen, Svein Bjerke, Helge 
Olaf Aas, Terje Romsaas, Maja Aas (ABU) og Marit Helene Lund (ABK, fra sak 36/18) 
Fra administrasjonen: Vidar Kapelrud (sekr.), Anders Klaseie og Simen Solbakken (fra sak 
36/18). 
 
Til behandling:  

 
5/18 18/00079-5 Faste saker AB mai 2018 
1/2018                Godkjenning av innkalling og saksliste  

Vedtak: Godkjennes. 
 
2/2018                  Godkjenning av protokoller fra styremøte 12.4 2018 og telefonmøte 26.4.2018  
                              Vedtak: Godkjennes. 
 
4/2018                  Regnskap/Økonomi  

 
Vedtak: Tas til orientering. 

Budsjett 2018
Regnskap april 

2018

Kornprogrammet 117 920

Landbrukshelga 406 016

AB inntekter 1 405 000 40 400

Totale inntekter 1 405 000 564 336 

Aktiviteter fordelt på kostnadsavd

Fylkesleder 272 000 95 810

Opplæring tillitsvalgte 90 000 15 315

Styret Akershus 70 000 63 324

Reise-/møtegodtgjørelse styret 475 000 238 946

Regionmøter 15 000 12 192

Ledermøtet 125 000 

Årsmøtet 100 000 97 162

Aksjoner 10 000 

HMS-arbeid 5 000 

Korn - og miljøutvalget 5 000 710

Grøntutvalget 5 000 

RMP / Vann 5 000 

Valgkomiteen Akershus 20 000 3 049

Lokale aktivitetsmidler (støtte lokallag) 25 000 

Åpen Gård 10 000 

Politikerkontakt 30 000 

Andelslandbruket 5 000 

Arealsaker 5 000 

Husdyraktiviteter 5 000 

Landbrukshelga 25 000 23 441

Unge bønder 45 000 

Prosjekt Landbrukshelga 477 386

Kornprogrammet 48 444

Diverse andre aktiviteter 45 000 

Sum driftskostnader 1 392 000 1 075 779

Sum driftsresultat 13 000 -511 443 

Finansinntekter 25 000 

Resultat 38 000 -511 443 

Netto kornprogrammet 0 69 476

Netto landbrukshelga -71 370 

Resultat AB 38 000 -509 548 

Regnskap 30. april 2018 Akershus Bondelag 
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5/2018                  Medlemsoversikt  

       
Vi var 5344 medlemmer 31.12.2017.                         
 
Vedtak: Tas til etterretning. Medlemsverving blir tema på lokallagssamlingen, og AB 
tar sikte på en koordinert ringedugnad til bønder som ikke er medlem av Bondelaget. 

 
6/2018                  Representasjon/Invitasjoner   

27.5.  «Husdyra våre», Ås Landbrukslag og Vitensenteret (Åpen Gård) 
28.5  Styremøte AB kl 10.00 (Olavsgaard) 
28.5.  Årsmøteutsendingsmøte kl.16 – 18 (Olavsgaard) 
28.5  Lokallagsstyresamling kl.19 - 21.00 (Olavsgaard) 
5.6.  Representantskapsmøte, NB - Lillehammer 
6. - 7.6.  Årsmøte NB Lillehammer (samle benken om kvelden 05.06 ca kl 20.00)  
13.6.  Møte i Kornprogrammet 
13.6.  Møte med ABs representanter i vannområdene (RMP) 
19.6.  Rovviltnemnda, befaring utmarksbeiter m/ Akershus Bondelag 
20.6  RBU Region Viken 
 
12.8.  Åpen Gård Eidsvoll, (Sigurd og Eli fra styret) 
14.8.  Styremøte AB 
19.8.  Åpen Gård Ullensaker (Svein og Marit fra styret) 
25.8.  Åpen Gård Hurdal, Hurdal Stadion (Ann-Kristin fra styret) 
26.8.  Åpen Gård Asker og Bærum, (Terje fra styret) 
26.8.  Åpen Gård Nannestad, (Eli fra styret) 
5.-6.9.  Sekretariatskonferanse Bondelaget 
19.-20.9. Lederkonferanse, Norges Bondelag 
22.9.  Åpen Gård Aurskog Høland, Maxbohallen Bjørkelangen (Sigurd fra styret) 
22.-23.9. «Brød & Cirkus», Årnes (Helge Olaf fra styret) 
Hele okt.  Årsmøter i lokallagene 
4.-5.10.  Styretur og møte med Møre- og Romsdal Bondelag (i Akershus/Kringler) 
xx.10.  FFO, Samarbeidsråd Øst ?? 
2x.10.   Korn- og kraftfôrkurs, Felleskjøpet? 

Vedtak: Tas til etterretning. 
 
7/2018                  Nytt fra ABK  

 ABK var aktive med leserinnlegg/uttale ifm. Jordbruksoppgjøret 

 Forbereder Landsmøtet 31. mai til 3. juni 2018 i Harstad. 
                               Vedtak: Tas til orientering. 
 
8/2018                  Nytt fra ABU  

 Forbereder sommerstevne på Nes 15-17. juni  

 Deltatt på frivillighetskonferanse om ny regionstruktur. Dette blir sak også på 
NBUs årsmøte. 

 Tid for systematisering av kontakten med lokallagene 

 NBUs Årsmøte (16-17. juli)/Landsstevne (17-22. juli) på Kalnes, Sarpsborg. 
Uttale om praksis i høyere utdanning. 

Vedtak: Tas til orientering 
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Saker til behandling 

34/18 17/00935-7 Oppsummering jordbruksavtalen samt 
aksjonsberedskap i Akershus 

Vedtak 
Styret er godt tilfreds med at det ble en avtale i årets forhandlinger, og at korn- og 
planteproduksjon var blant de prioriterte produksjoner. Styret peker også på viktigheten av 
at partene arbeider videre med virkemidler for å få kontroll med overproduksjonen i saue- 
og svinemarkedet. Styret imøteser også et rettferdig utfall av vurderingene rundt 
samordningen av tilskudd ved avløsning ved sykdom, fødsel mv mot lønnsinntekter. 
 

 
 
 
Saksutredning 
 
Jordbruksavtalen 
Om ettermiddagen 16. mai ble det inngått avtale mellom partene i jordbruksoppgjøret. 
Bøndene vil i gjennomsnitt kunne få en inntektsvekst på 3,5% - omtrent det samme som 
andre grupper i samfunnet – forutsatt bedret markedsbalanse. 
 
Men inntektsmålet som Stortinget vedtok i fjor, kronemessig reduksjon av inntektsgapet, er 
årets oppgjør langt unna å nå. Men så var utgangspunktet svært krevende med en relativt 
kraftig kostnadsvekst som først måtte dekkes.  
 
Avtalen inneholder imidlertid flere elementer som kan bidra til bedre markedsbalansen for 
sau og gris – og dermed bidra til bedre priser i tiden fremover. 
 
Avtalen innebærer et løft for mindre og mellomstore bruk på Vestlandet og distriktene 
forøvrig. Her var de i ferd med å sakke akterut inntektsmessig.  
 
Planteproduksjon, inkludert korn, er klart prioritert i årets oppgjør. 
 
Også velferdsordningene er styrket i årets avtale – noe som er viktig blant annet med tanke 
på rekruttering til bondeyrket.  
 
Tilbakemeldingene fra lokallagene er alt overveiende positiv. En «bekymringsmelding» på sauens 
vegne har kommet, men da mest fordi ulvesituasjonen tvinger bøndene til å ha sauen på 
innmarksbeite, mens all vekst i tilskudd skjer til utmarksbeite. Styret er positive til utkjøpsordninger 
på sau og svin, men utfordringen med engangspurker må finne en løsning uten at de som har 
benyttet dette smutthullet skal høste fordelen.  
 
Hovedpunkter i avtalen: 

 Ramme: 1100 mill. kr, en økning på 100 mill kr.  

 Avtalen gir inntektsvekst på 11 700 kr per årsverk og innebærer en mer realistisk prising av 
markedsinntektene enn i statens tilbud.  

 Det er et løft for velferdsordninger i landbruket. Sikre bønder bedre muligheter til avløsning 
ved sjukdom og til ferie og fritid. 
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 Det er et viktig løft for velferdsordninger i landbruket. 

 Styrking av tilskudd til brattlendt areal. 

 Det blir et særskilt tilskudd for små og mellomstore melkebruk. 

 Den foreslåtte økninga i bunnfradraget som var foreslått i statens tilbud, er stoppa. 

 Bunnfradraget forblir på kr 6 000. 

 Alle setrer får et tilskudd på kr 50.000. 

 Frukt, bær, grønt og korn er prioriterte produksjoner i årets oppgjør. 

 Tilskudd til veterinærreiser økes med 5,3 mill kr.  

 Landbruksdirektoratet skal utrede konsekvensene av å avvikle samordningen av tilskudd ved 
avløsning ved sykdom, fødsel mv mot lønnsinntekter, slik at en likestiller lønnsinntekter med 
andre næringsinntekter. 

 
Viktige punkter i avtalen for kornøkonomien:  

• Målprisene for matkorn økes med 10 øre pr kg  
• Målprisene for fôrkorn økes med 8 øre pr kg.  
• Arealtilskudd korn økes med 33 kr pr daa i sone 1-4 
• Kulturlandskapstilskuddet økes med 7 kr pr daa 
• Det prioriteres investeringsmidler til tørke- og lageranlegg til korn 
• Kraftfôrprisen forventes å øke med 3 øre pr kg som følge av økte kornpriser (som i kravet vårt) 
 

 
 
Aksjonsberedskap 
Det ble ikke behov for aksjoner ved dette oppgjøret.  
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35/18 18/00065-5 Årsmøtet i Norges Bondelag - prioriterte saker fra 
Akershus 

Vedtak 
Saker og synspunkter fra styrets diskusjon spilles inn på møtet med årsmøteutsendingene. 

 
 
Saksutredning 
 
Generaldebatten 
I generaldebatten får hvert fylke to innlegg hver à 3 minutter. 
Navn på hvem som skal holde innlegget og tema skal meldes så fort som mulig og seinest kl. 
13.00 5. juni (dagen før årsmøtet) til Astrid Solberg.  
 
Deretter vil det være en åpen debatt med taletid på 2 minutter. Disse innleggene meldes 
med nummerskilt. 
 
I fjor hadde vi forberedte innlegg på  

 Klima og miljø – og behov for økt RMP-pott (Sigurd) 

 Husdyr i kornområdene, særlig ev. økning innen kraftfôrkrevende produksjoner (Lars Halvor) 

 Status på jordvern 2017 og oppfordring til satsning framover (Øyvind) 

 Rekruttering og eiendomspriser – spørsmål til minister Dale (Terje Romsaas). 

 
Hva skal vi prioritere i år? 

 Kornøkonomi 

 Ulvesituasjonen 

 Konsekvenser av ny gjødselvareforskrift 

 Soneinndeling arealtilskudd 

 Jordvern, arealpress, 3. rullebane etc. 

 Oppfølging av Landbruksdirektoratets utredning av konsekvensene av å avvikle 
samordningen av tilskudd ved avløsning ved sykdom, fødsel mv mot lønnsinntekter, slik at en 
likestiller lønnsinntekter med andre næringsinntekter. 

 
Styret spiller inn til møtet med årsmøteutsendingene forslag om innlegg på f.eks. 
Gjødselvareforskriften og dens virkning, dyrevelferd samt soneinndeling AK-tilskudd. 
 
Prioriterte saker skal diskuteres på møte med årsmøteutsendingene rett etter dette 
styremøtet. 
 
Valget 
- Valgnemnda har lagt vekt på personlige egenskaper som blant annet engasjement, initiativ 
og kunnskap, samt kontinuitet i vårt forslag til styresammensetting, i følge Svein Stubberud, 
leder av valgnemnda. 
 
Valgnemnda innstiller på gjenvalg av leder Lars Petter Bartnes, som ble valgt som leder 
første gang i 2014. Nemnda innstiller også på gjenvalg av Bjørn Gimming som 1. nestleder og 
Frøydis Haugen som 2. nestleder. 
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I år er Birte Usland fra Vest-Agder, John-Erik Skjelnes Johansen fra Nordland og Arne Elias 
Østerås som representant fra Felleskjøpet på valg. Det innstilles på gjenvalg av alle tre. 
 
Einar Frogner, Hedmark, Arnstein Røyneberg fra Rogaland, Nils Asle Dolmseth for Tine og 
Oddveig Gikling-Bjørnå for Nortura er ikke på valg. Det foreslås imidlertid suppleringsvalg av 
Merethe Sund, Nordland for Nortura på ett år. 
 
Det er foreslått gjenvalg av Bodhild Fjelltveit, Hordaland som 1. varamedlem og Erling Aas-
Eng fra Hedmark som 2. varamedlem. Audun Skjervøy, leder av Valldal Bondelag i Møre og 
Romsdal er foreslått som nytt 3. varamedlem. 
 
Valgnemnda innstiller på gjenvalg av Arne Magnus Aasen, Møre og Romsdal som ordfører og 
som ny varaordfører er foreslått Martha Irene Mjølnerød, Østfold. 
Sonja Herikstad Skårland er innstilt som leder av valgnemnda for 2019 

 
 
 
 

36/18 18/00398-1 Styredeltagelse på Åpen Gård-arrangementene i 
Akershus 2018 

Vedtak 
Styret er representert på Åpen Gard-arrangementene i samsvar med liste i saksutredningen. 

 
Saksutredning 
Følgende arrangement er meldt inn som Åpen Gård-arrangementer i Akershus i 2018: 
Ås Landbrukslag  27.05.2018 
Eidsvoll Landbruksforening 12.08.2018 Sigurd og Eli fra styret 
Ullensaker Bondelag  19.08.2018 Svein og Marit fra styret 
Hurdal Landbrukslag  25.08.2018 Ann-Kristin fra styret 
Asker og Bærum Bondelag 26. august Terje fra styret 
Nannestad Bondelag  26. august Eli fra styret 
Bondelagene i Aurskog-Høland22.09.2018 Sigurd fra styret 
«Brød & Cirkus», Årnes 21-23. september Helge Olaf fra styret 
Styret ønsker å være representert på alle arrangementene. 
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37/18 15/00951-8 Oppdatering rovdyrsituasjonen mai 2018 
 
Vedtak 
Styret og administrasjonen følger opp rovdyrsituasjonen løpende. 

 
Saksutredning 
 To ulver observert i beiteprioriterte områder i Akershus: 

o Nannestad: Fellingstillatelse etter observasjon av ulv 11 mai. Fellingsområdet er hele 

eller deler av Nannestad, Gjerdrum, Eidsvoll og Nittedal, samt Oppland-kommunene 

Lunner og Gran. Forlenget 18/5 til 25/5 etter ny observasjon i Nannestad 17/5.  

 Ulven har trolig vandret vestover, og saueskader er rapportert fra Jevnaker. 

o Ullensaker/Nes/Sørum: observasjon av ny ulv ca 22/5.  

 Akershus Bondelag søkte 28/5 om fellingstillatelse (se under) 

 Befaring med fylkesmannen i beiteområdene 

 Fellingstillatelse i Gausdal etter tap av 5 sauer 17/5. 

 Fellingstillatelse for én ulv i Nord-Østerdalen 23/5 

 WWF tapte rettssaken mot staten 18/5 

 Kronikk i VG i regi av Naturbruksalliansen («WWFs spill om ulven»)– manus sendt 23/5 

 Befaring Rovviltnemnder 19/6. Ønskelig med styredeltagelse. Det er viktig med god dialog med 

nemnda. 

 Orientering for delegasjon fra Østerrike 17/8 (Helge Olaf og Anders) 
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38/18 16/00912-14 Areal- og jordvernsaker mai 2018 
 
Vedtak 
Administrasjonen og styret følger saksområdet tett med fokus på rulleringer av 
kommuneplaner. Rapport fra Rambøll med forslag til kommuneplanbestemmelser vedr 
erstatning av dyrket mark, sendes lokallagene. 
Arbeidet for «ny giv» i Jordvernalliansen støttes. 

 
 
Saksutredning 
Kommuneplaner 
Det er sendt høringsuttalelse på planprogrammet til Nes kommune, hvor vi påpeker at 
planvedlikehold ikke fritar kommunen fra plikten til å vurdere alle arealer i eksisterende 
kommuneplan. 
Kommuneplanene kommer nå på høring i flere kommuner. I de fleste tilfeller vil 
høringsperioden gå over sommerferien. Kontoret vil følge opp lokallagene i de respektive 
kommuner. 
 
3. rullebane på Gardermoen 
Det var et oppslag i Romerikes Blad 24.04.2018, hvor Avinor opplyser at dagens støysonekart 
vil bli nærmest uforandret. Kartene vil bli offentliggjort før sommeren. 
Natur og Ungdom inviterer til markering på Youngstorget 9. juni, 13:00-16:00. Vi har 
informert lokallagene i Ullensaker og Nannestad, samt Bygdeungdomslaget. Utover dette vil 
ikke Akershus Bondelag foreta seg noe. 
 
Skjetten, Skedsmo 
Flere oppslag i Romerikes Blad 26-27/4 ang. idrettsanlegg på Nordjordet på Skjetten i 
Skedsmo. Viktig å følge med, fordi dette er en bit av et relativt inneklemt jordbruksområde 
på ca. 300-400 daa. Hver bit som blir tatt legger ytterligere press på resten. 
 
Frogner, Sørum 
Frogner Næringspark blir ikke realisert, ravinene vant. Kommunalministeren har avgjort 
saken. Denne kommer ikke som noen stor overraskelse, det er mye som tyder på at dette 
var en politisk hestehandel. Ministeren har tidligere gitt tillatelse til utvikling av Bjerkemoen, 
og nå kom «motytelsen». Dette er ikke en seier for landbruket, Bjerkemoen vil legge beslag 
på mye mer dyrka mark enn det Frogner Næringspark ville ha gjort. 
Det er utarbeidet planprogram for Bjerkemoen som nå er ute på høring. Det er store 
protester bl.a. fra naboene på grunn av transportbehovet til det nye området. 
Vi har ikke sendt høringsuttalelse til planprogrammet, da hensyn til dyrka mark er ivaretatt. 
Men på grunn av andre klager kan det bli endringer, og da må vi følge med. 
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Jordvernalliansen 
Ann Kristin – som sitter i valgkomitéen i alliansen, har vært i kontakt med de andre 
medlemmene i valgkomitéen, og konstaterer at medlemmene her er optimistiske når det 
gjelder å få en ny giv inn i Jordvernalliansen. Følgende er klarlagt: 

 Det har ikke vært møter de siste par årene 

 Valgkomitéen har tilgang på medlemslister med innbetalinger av kontingent 

 Nytt årsmøte kan neppe avholdes før til høsten da mye forberedelser gjenstår: 
o Utarbeide årsmelding, regnskap 
o Utarbeide forslag til arbeidsplaner etc. 
o Finne frem til aktuelle personer til et nytt styre 

 
 

 
 
 
  



 10  

 

39/18 18/00415-1 Ny gjødselvareforskrift - prosess i Bondelaget og 
betydning for Akershus 

Vedtak 
Styret har gjort en foreløpig gjennomgang av sakskomplekset, og saken tas opp i full bredde 
når forskriften kommer på høring over sommeren. 
Bondelagets notat av 9/5 2018 sendes styrets medlemmer. 

  
 
 
Saksutredning 
Revisjon av gjødselvareforskriften (orientering fra Norges Bondelag) 

Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Mattilsynet la 15. mars fram forslag til LMD til to 
nye forskrifter: 

 Forskrift for lagring og bruk av gjødsel og plantenæring 

 Forskrift for produksjon, omsetning og import av gjødselvarer av organisk opphav 

m.m. 

Med bakgrunn i det framlagte forslaget skal LMD sammen med Klima- og miljø-
departementet og Helse- og omsorgsdepartementet lage ferdig et forslag som sendes på 
høring. Etter det vi kjenner til vil et forslag til ny gjødselvareforskrift bli sendt på høring etter 
sommeren.  Det betyr at landbruksnæringa har mulighet til å komme med konkrete innspill 
til LMD før høringsforslaget legges fram.  
 
Norges Bondelag jobber nå med et notat om hva direktoratenes forslag innebærer for 
landbruket og aktuelle forslag til løsninger som er akseptable for næringa. Det er i den 
forbindelse satt ned ei ressursgruppe bestående av: Bjørn Gimming, Sigurd Enger, Arnar 
Lyche, Olav Sande, Oddbjørn Kval-Engstad og Ragnar Dæhli med Elin Marie Stabbetorp og 
Finn Erlend Ødegård som sekretærer.  

 Styret i Norges Bondelag skal ha saken oppe på styremøte 23. mai 

 Det vil etter 23. mai bli avholdt telefonmøte med fylkeslederne om 

gjødselvareforskriften. 

 Representantskapsmøte 5. juni vil være en arena til å ta opp gjødselvareforskriften 

 Etter representantskapsmøtet vil det bli satt strek for innspill i denne omgang og det 

vil bli sendt over et skriftlig brev til LMD med Bondelagets merknader og forslag.  

 
Vedlegg: Presentasjon gitt til styret 19/4 - om forslag til ny gjødselvareforskrift 
 
Betydning for jordbruket I Akershus 
Diskusjonen om «norm-tallene» på særlig fosfor og nitrogen er for knappe er allerede i gang. 
Sakens kjerne er om dyretettheten er for høy i enkelte områder av landet. Fra Akershus sin 
side har vi derfor - noe forsiktig - antydet at en økning (f.eks som følge av økte markeder 
grunnet befolkningsvekst) i kraftforbasert produksjon bør lokaliseres til Østlandets 
flatbygder. Her er det spredeareal som kan trenge organisk materiale osv. 
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Faglig innhold (fra Norges Bondelag) 
Dagens gjødselvareforskrift omfatter bruk av husdyrgjødsel, samt tilvirkning og salg av slam. 
 
L-dir, M-dir og Mattilsynet la 15. mars fram forslag til to nye forskrifter – en for bruk av 
gjødsel og en for tilvirkning og salg av slam, biorest og annet org. gjødsel 
M-dir og L-dir har to ulike forslag 
 
Ny forskrift: 
• Omfatter både husdyrgjødsel, slam og mineralgjødsel 
• Faggrunnlaget avdekker et betydelig fosforoverskudd i jordbruket: 

o Mengde fosfor tilført per år: 23 000 tonn P 
o Husdyrgjødsla inneholder 11 500 tonn P 
o Mineralgjødsel: 8 400 tonn P 
o Slam: 1 000 tonn P 
o Kjøttbeinmel, slakteriavfall, matavfall: 2 500 tonn P 
o Planteavling per år tar opp 11 000 tonn P 
o Erosjon og avrenning: 1200 tonn P 
o Akkumulert P i jorda per år: 11 000 tonn P 

• Faggrunnlaget avdekker også klimagassutslipp fra lagring og håndtering av 
husdyrgjødsel. Utslipp av Metan og Lystgass utgjør 22 % av jordbrukets klimagassutslipp – 1 
mill tonn CO2 ekvivalenter. 
• Faggrunnlaget viser til at Nitrogen omdannes til ammoniakk ved anaerobe forhold. I 
atmosfæren omdannes ammoniakk til salpetersyre og kommer ned som sur nedbør. Utslipp 
av ammoniakk reguleres av Gøteborgprotokollen. Jordbruket står for 90 % av Norges utslipp 
av ammoniakk. 
• I dag tillatt å spre 3,5 kg P / daa. LMD foreslår å øke kravet om spredeareal til 5 daa/ 
GDE (3 kg P / daa) og 6 daa/ (2,5 kg P / daa). 
• M-dir foreslår krav om 2,4 kg P / daa som reduseres til 2,1 kg P / daa. 
• Krav om Spredetidsvinduet reduseres fra 15/2 – 1/11 til 1/3 – 1/9. 
• Krav om gjødsellager 8 mnd, men mange må utvide 
• Krav om tak over svinegjødsel, biorest og urin. 
• Krav om tett gulv og oppsamling for lager av gjødsel 
• Krav om gjødselplan og bokføring av faktisk spredemengde 
• GDE: dagens GDE = 14 kg P / år. Ny GDE = 15 kg P / år. Melkeku skal justeres etter 
avdrått. Slaktegris øker fra 18 til 30 gris / GDE. 
 
Løsning for fosforoverskudd: omfordeling av husdyrgjødsel ved biogassanlegg 
 
Klimatiltak: stripespredning, godt drenert jord, spre i vekstsesongen, minimere lagringstid. 
Biogassanlegg kan redusere lekkasje av metan og lystgass fra husdyrgjødsel. Selve biogassen 
kan redusere bruk av fossilt drivstoff.  
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40/18 18/00398-2 Forslag til kandidater fra Akershus til faste utvalg i 
Norges Bondelag 

Vedtak 
Akershus Bondelag fremmer følgende aktuelle kandidater dersom de faste utvalgene må 
suppleres:  
1. Grøntutvalget: Terje Romsaas  

2. Kornutvalget: Ann-Kristin Knudsen  

3. Miljø og kvalitetsutvalget: Sigurd Enger, Eli Berven  

4. IPT-utvalget: Ann-Kristin Knudsen, Helge Olaf Aas 

 
Saksutredning 
I brev fra Norges Bondelag av 12.5.2018 meddeles at på styremøte 22.-23. august oppnevner 
styret i Norges Bondelag ledere og medlemmer til Bondelagets faste utvalg.  
De ønsker innspill på aktuelle kandidater innen tirsdag 7. august. 
 
Oppsett i vedlagt brev viser hvilke posisjoner som skal oppnevnes.  
Merk at det ikke er avklart hvilke personer som stiller til gjenvalg. 
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41/18 18/00417-1 Lokallagstyresamling 28 mai 2018 
 
Vedtak 
Saken tas til orientering. 

 
 
Saksutredning 
En hektisk møtedag avsluttes med Lokallagstyresamling for Akershus Bondelag 2018 på 
Quality Hotel Olavsgaard, 28. mai 2018, …og vi begynner med middag kl 18.00. 
 
Agenda: 
 Kl 19.00 

 Velkommen v Sigurd Enger 

 Informasjon fra fylkesstyret 
o Rovdyrsituasjonen 
o Gjødselvareforskrift 
o RMP-koordinering Viken 
o Areal-/jordvernsaker 
o Medlemsverving i 2018 – vi var best i 2017! 
o  uten Bondelaget, dårligere avtale 

 Bondelagets organisering i en ny regionhverdag - status 

 Informasjonsflyten i Akershus Bondelag – innspill/ønsker/idéer fra lokallagene 

Årets jordbruksforhandlinger og aktuelle politiske saker (ingen innleder fra styre eller 
næringspolitisk denne gang. 

 
 
 
 

42/18 17/00972-19 Kurs for styremedlemmer i 2018 
Vedtak 
Styremedlemmene fremmer sine kurs- og opplæringstiltak for AU for eventuell koordinering. 

 
 
Saksutredning 
Det er viktig at styremedlemmene i et fylkeslag tilegner seg ny kunnskap og oppdaterer og 
ajourholder fagområdene de jobber med.  
 
Vil kort peke på de kurs som Norsk Landbrukssamvirke arrangerer (i et samarbeid med 
Norges Bondelag). Her finnes bl.a. interessante temakurs – både spesifikke kurs i 
organisasjonsverv (kontrollkomité, ordfører, valgkomité etc.) til kurs i landbrukspolitikk og 
internasjonale (landbruks)forhold. Det er satt av budsjettmidler til dette formål – kr 90’. 
 
https://www.landbrukarena.no/kurstype/temakurs/ 
 

https://www.landbrukarena.no/kurstype/temakurs/
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Vil også gjøre oppmerksom på «Ta Grep», et skreddersydd utviklingsprogram der du bl.a. får 
din personlige samtalepartner i programperioden: 
 https://www.landbrukarena.no/kurs/ta-grep-2018-2019/ 
 

https://www.landbrukarena.no/kurs/ta-grep-2018-2019/
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Og selvsagt er det mange andre kursleverandører som kan tilby aktuelle kurs. 
Noe på BI?? 

 
 
 

43/18 18/00416-1 Landbrukshelga 2019 - ny profil? 
Vedtak 
Kontakt tas med andre samarbeidsparter (f,eks. NLR) for å få klarhet i motivasjonen for å 
bidra i Landbrukshelga. 
Saken tas opp på nytt i styremøtet i14. august 2018. 

 
Saksutredning 
Det er fortsatt uklart om det blir Landbrukshelg i 2019, og eventuelt hvilken form den vi ha. 
Men Akershus Bondelag skal uansett avholde kurs i eierskifte, og Ole Chr. Hallesby er booket 
til helgen 18-20. januar 2019. Dette kurset vil gå over to dager, altså ikke kortversjonen som 
vi hadde sist. 
 
Vi har vært i kontakt med Østfold for å se på muligheten for et opplegg sammen med dem. 
De kom tilbake med flere spørsmål enn svar. Det er derfor uklart om et samarbeid er noe vi 
skal vurdere. 
 
Vi har vært i dialog med Landbrukets Økoløft, de er interessert i å være med. En mulighet er 
at de tar ansvaret for et «løp», dvs. et kurs i hver bolk – til sammen fire kurs. 
 
Det er uklart hvor stor nytte man har av de mer tradisjonelle kursene i regi av NLR og andre. 
Det er stor konkurranse i kurs-markedet, og vi bør kanskje satse på noe annet. Grønt-
produksjon er en mulighet. Uansett bør vi kunne gi NLR ansvaret for «et løp» - fire kurs. 
 
Arrangementet bør skaleres ned, 60 deltakere er kanskje et fornuftig mål. 
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Orienteringssaker 

23/18 17/00972-18 Forkortelser hyppig brukt av Akershus Bondelag 

Saksutredning 
Noen forkortelser   
 

 
RBU Regionalt bygdeutviklingsprogram (består av følgende delplaner) 

RMP Regionalt MiljøProgram 
RNP Regionalt NæringsProgram 
RSK Regionalt Skog- og Klimaprogram 

IBU Investering- og Bedriftsutviklingsprogram 
SMIL Spesielle Miljøtiltak i Landbruket 
IN Innovasjon Norge 
FMLA Fylkesmannens landbruksavdeling 
BJF Budsjettnemda for jordbruket 
NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi 
NLR Norsk Landbruksrådgivning 
LUF Landbrukets utviklingsfond 
AK-tilskudd Areal- og kulturlandskapstilskudd 
LULUCF Land Use, Land Use Change and Forestry 
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24/18 16/00022-11 Orienteringssaker mai 2018 
 
1 Gnagerbekjempelse på landbrukseiendommer 
Akershus Bondelag har hatt én aktiv bonde som har tatt opp gnagerbekjempelse på 
landbrukseiendommer. Regelverket er slik at man må ha godkjent skadedyrsertifikat for å få 
kjøpt (effektive) midler for rotte- og musebekjempelse. LMD sitter nå på et utkast til forskrift 
som etter hvert skal på høring, og som innebærer at bønder vil kunne få innarbeidet 
gnagerbekjempelse som en del av autorisasjonsbeviset for plantevernmidler. Først når 
høringsinnsigelsene er bearbeidet og ny forskrift fastsatt kan kurstilbydere utarbeide ny 
«modul» der gnagerbekjempelse er en del av autorisasjonsbeviset for bønder (vår 2019?).  
Saken har rullet og gått siden 2013….. 

 
 
 
2 Askeladdprisen 
AB har fremmet vår kandidat til prisen, i tråd med vedtak fra siste styremøte før 
jordbruksforhandlingene. 
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3 Næringsstrategi i regi av Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 
Syv kommuner på Nedre Romerike er i gang med å lage en felles næringsstrategi. 
Overordnet strategi er forankret politisk i kommunene, og man er nå i gang med å utarbeide 
handlingsplaner og tiltak. 
Arbeidet er delt opp i arbeidsgrupper, og Akershus Bondelag er invitert med i gruppen 
«Smart Blå-Grønn Region». Simen møter for Sigurd. 
Arbeidsgruppen arbeider med to spor; En mer langsiktig del, hvor effekten vil komme fram i 
tid. Men man skal også lete etter «lavt hengende frukter» - tiltak man kan sette i gang med 
en gang. 
På møtet 14/5 var landbruk i fokus. Det ble mye snakk om urbant/bynært landbruk, uten at 
det ble så veldig konkret. Men gruppa var enige om at kommunene må gå foran som kunde 
av kortreiste produkter og nye tjenester. Kommunene benytter seg i for liten grad av det 
handlingsrommet som ligger i lov og forskrift om offentlige anskaffelser, og prosjektledelsen 
fikk i oppdrag å starte med informasjonsarbeid ut mot kommunene. 
Neste møte blir i august. 
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4 ABs innspill til organisasjonsutvalget i Norges Bondelag 
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5 Kandidat til styringsgruppen NLR Innovasjon Osloregionen 
 

 
 
6 Kandidat styret i Studieforbundet Næring og Samfunn (SNSØA) 
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7 Norges Bondelags høringsuttalelse om endrede vilkår for beitetilskudd 
 Uttalen var vedlagt sakspapirene. 
 
 
 
8 Norges Bondelags høringsuttalelse om ekspertutvalgets rapport om arbeidsdeling  
fylkesmann/region 

Uttalen var vedlagt sakspapirene. 
 
 
9 Ny ansatt: Eline Stokstad Oserud begynner i rådgiverstilling medio august 2018. 
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