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PROTOKOLL 
fra møte i Fylkesstyret Akershus 
Møtedato 14.08.2018 Vår dato: 17.08.2018 
Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Akershus Bondelag 
Møtested Grønt fagsenter Hvam Telefon  

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, Simen Solbakken og Eline 
Stokstad Oserud. 
 
Sigurd ønsket Akershus Bondelags nye medarbeider Eline Stokstad Oserud velkommen. Hun 
er ansatt som rådgiver i 70% stilling. 
 

6/19 18/00079-6 Faste saker august 2018 
1/2018                Godkjenning av innkalling og saksliste  

Vedtak: Godkjennes. 
 
2/2018                  Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. mai 2018 
                               Vedtak: Godkjennes. 
 
4/2018                  Regnskap/Økonomi  

 
                              Vedtak: Tas til orientering. 

Budsjett 2018
Regnskap 31 juli 

2018

AB inntekter 1 405 000 1 142 400

Totale inntekter 1 405 000 1 142 400 

Aktiviteter fordelt på kostnadsavd

Fylkesleder 272 000 169 477

Opplæring tillitsvalgte 90 000 15 315

Styret Akershus 70 000 63 324

Reise-/møtegodtgjørelse styret 475 000 274 806

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 2 497

Valgkomiteen Akershus 20 000 3 049

Lokale aktivitetsmidler (støtte lokallag) 25 000 46 436

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 

Diverse andre aktiviteter 45 000 300

Sum driftskostnader 1 392 000 708 708

Sum driftsresultat 13 000 433 692 

Finansinntekter 25 000 

Resultat 38 000 433 692 

Resultat AB 38 000 433 692

Netto kornprogrammet 363 162,83-         

Netto landbrukshelga 71 370,44-           

Akkumulert -841 

INNTEKTER

Kornprogrammet 128 720

Landbrukshelga 406 016

KOSTNADER

Kornprogrammet 491 883

Prosjekt Landbrukshelga 477 386

Netto kornprogrammet -363 163 

Netto landbrukshelga -71 370 

-434 533 

Ramme 649 000

Fylkesleder 279 000
Opplæring tillitsvalgte 92 000

Landbruksråd Øst 82 000

Årsmelding 21 400

Unge bønder kurs 19 000

Regnskap 31. juli 2018 Akershus Bondelag 
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5/2018                  Medlemsoversikt  

                                
Vedtak: Tas til etterretning. 

 
6/2018                  Representasjon/Invitasjoner   

19.8.  Åpen Gård Ullensaker (Svein og Marit fra styret) 
21.8  Fellesmøte grøntsektoren Rygge (Akershus, Østfold, Vestfold og Buskerud) 
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) 
September 2018  
4.9  Felleskjøpets kraftfôrmøte, Stjørdal 
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.Representantskapsmøte NBU, Kringler Gård (Sigurd fra styret) 
22.-23.9.«Brød & Cirkus», Årnes (Helge Olaf fra styret) 
25.9  Styremøte AB 
Oktober 2018 
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? 
November 2018 
6.11.  Styremøte AB 
16.-17.11. Felles ledermøte med Buskerud og Østfold - Klækken 

                               Forslag til vedtak: Tas til etterretning. 
 
7/2018                  Nytt fra ABK  

• UNESCO har gitt Norges Bygdekvinnelag status som en rådgivende organisasjon 
innen immateriell kulturarv og ekspert på tradisjonell matkunnskap. 

• 20.11: Lokallagssatsing med møte i Oslo 

• Ungdomssatsing – et to-trinns samarbeid med ABU 

• Fylkesårsmøte blir avholdt i Sørum (Smakfulle Rom) 
                               Vedtak: Tas til orientering. 
 
8/2018                  Nytt fra ABU  

• Årsmøte og Landsstevne ble avholdt i Sarpsborg. 17-1800 deltagere på stevnet. 

• Går nå inn i høstkurssesongen 

Vedtak: Tas til orientering 
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Saker til behandling 

44/18 18/00065-6 Årsmøtet i Norges Bondelag, oppsummering fra 
Akershusbenken 

Vedtak 
Styrets synspunkter tas til ettererretning. 

 
Saksutredning 
Årsmøtet i Norges Bondelag 6.-7. juni på Lillehammer ligger allerede langt bak oss. Likevel 
tar vi oss tid til noen refleksjoner: 
 
Saker fremmet av Akershus Bondelag 
Akershusbenken hadde to hovedinnlegg: Ann-Kristin Knudsen tok opp erstatningsordningen for 
klimabetinget avlingssvikt (=tørken), og tok til orde for at regelverket kan forenkles og bli tydeligere. 
Helge Olaf Aas tok opp dyrevelferd og oppfordret Bondelaget til å ta grundig diskusjon også internt 
om saken, og ikke la media styre utviklingen i saken.  

Videre hadde Akershusbenken mange innlegg i replikkordskiftene, der vi bl.a. tok opp: 

• soner for AK-tilskudd 
• ny gjødselvareforskrift  
• rovdyr- og villsvinplager 
• velferdsordningene og behov for hjelp til søknader 
• nye markedsordninger for svin 
• Jordvern 

Petter Simonsen imponerte under åpningen av årsmøtet. 
 
Vurdering 
Hovedinnlegget til Ann-Kristin Knudsen om erstatningsordningen for klimabetinget avlingssvikt 
(=tørken) ble jo (dessverre) enda mer aktuelt enn vi hadde forventet. I tiden etter årsmøtet har jo 
«alt» dreid seg om presiseringer av regelverket, lempninger på bestemmelser etc.  
Det er viktig etter denne sesongen å gjøre den jobben vi ba om i innlegget: gå gjennom ordningen. 

 
Også replikkordskiftet Lars Halvor Stokstad deltok i rundt konsekvensene av ny 
gjødselvareforskrift viser at dette er et sakskompleks som kan ha veldig splittende virkning i 
Bondelaget. 

 
Helge Olaf Aas innlegg om dyrevelferd og hvem som skal «eie» sannheten var god treff («Evig eies 
kun et dårlig rykte»). 

 
Generaldebatten var organisert litt annerledes i år, og vi opplevde at begge våre to 
hovedinnlegg ble plassert helt sist i debatten. Det bør organiseres slik at alle fylkeslag får 
innlegg i første runde. Salen blir noe mindre oppmerksomme etter 40 innlegg…. 
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45/18 18/00525-1 Tørken i Akershus - status og videre handling 
Vedtak 
Videre oppfølging fra Akershus Bondelag blir å forsøke å følgje opp fôrsituasjonen, og 
generelt ha fokus på den økonomiske situasjonen for bøndene. Fôr, HMS og økonomi blir 
tema AB tar opp på lokallagsårsmøtene i oktober – og hvis hensiktsmessig også arrangere et 
kveldsmøte med økonomi som hovedtema. 

 
Saksutredning 
Møter 
Styremøter 9/7, 13/7 og 20/7 
Telefonmøte med lokallagene 20/7, med oppfordring om å arrangere møter lokalt. 
Fagmøte grovfôr (Akershus Bondelag medarrangør) 
Avholdte lokallagsmøter: 

- Aurskog-Høland (Aurskog, Nordre Høland og Søndre Høland) 

- Follo (Vestby, Ås, Kråkstad/Ski, Frogn og Nesodden) 

- Enebakk og Rælingen 

- Skedsmo, Nittedal/Hakadal og Lørenskog 

- Sørum (Sørum, Frogner og Blaker) 

- Eidsvoll og Feiring 

- Ullensaker og Gjerdrum 

Fylkesleder og lokale tillitsvalgte tilstede ved statsministerens besøk i Ullensaker 
Planlagte møter 
Lokallagsmøter (august/september): 

- Nes 

- Nannestad og Hurdal 

Møte for grøntprodusentene 21/8 (sammen med Østfold, Vestfold og Buskerud) 
Lokallagene 
Fylkesstyret oppfordret lokallagene til å arrangere møter, i første rekke for å oppfordre til berging av 
halm. Andre temaer på møtene har vært avlingsskadeordningen, HMS, såkorn, fôringsplaner, mm. 
Møtene har vært svært godt besøkt, 700-800 totalt. Programmet har variert noe, avhengig av hvem 
som har kunnet stille som foredragsholdere. Landbrukskontoret og NLR har stort sett vært til stede 
på møtene, og flere har avbrutt ferien for å stille opp. Akershus Bondelag v/styret og/eller kontoret 
har vært på alle møter, og presentert det Norges Bondelag har jobbet med. 
I flere lokallag har leder/styret tatt på seg et koordineringsansvar, spesielt med tanke på pressing og 
pakking av halm. Det har vært stor pågang fra lokale og regionale medier, og våre tillitsvalgte og 
andre har stilt opp på en god måte. 
Media 
Medie-trykket har til tider vært ekstremt, og fylkesleder Sigurd har gjennom sommeren vært i 
omtrent alle medier, inklusive Dagsrevyen og riksavisene. Kontoret har avlastet en del. 
Det har vært få henvendelser til Akershus-kontoret, men i uke 29 og 30 var det mye fordi kontoret 
også besvarte henvendelser til Norges Bondelag. 
Vi har lagt ut 9 ulike nettsaker om tørkesituasjonen, den første 4/6. De samme sakene, pluss noen til, 
er delt på vår Facebook-side. Akershus-kontoret har også laget saker som er publisert på Norges 
Bondelag sin nettside. 
 
Hvordan er status vedr.: 

• Halmberging, Fôrsituasjonen generelt i Akershus, Såvaresituasjonen, HMS-henvendelser 
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46/18 18/00526-1 Åpen Gård 2018 - status/avlysning 
 
Vedtak 
Styret tar saken til orientering 

 
 
Saksutredning 
Planene for Åpen Gård-arrangementene var slik før sommeren: 
12.8.  Åpen Gård Eidsvoll, (Sigurd og Eli fra styret) 
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) 
22.9.  Åpen Gård Aurskog Høland, Maxbohallen Bjørkelangen (Sigurd fra styret) 
(22.-23.9. «Brød & Cirkus», Årnes (Helge Olaf fra styret)) 
 
Nå har vi imidlertid fått beskjed om at Asker og Bærum trekker arrangementet pga den 
vanskelige tørkesituasjonen. 

 
 
 
 
 

47/18 15/00951-9 Rovdyrsituasjonen i sommer - status 
Vedtak 
Skriv inn forslag til vedtak 

 
Saksutredning 

• Det har stort sett vært stille denne sommeren.Én ulv på østsiden i Eidsvoll har tatt noen sau 
ved en to-tre anledninger, men ingen sauetragedier som i fjor. 

• For fjerde år på rad er det observert ulv i område Nybakk-Kløfta, og det er tatt initiativ til å 
danne et nytt beitrelag i Ullensaker, Sørum og Nes. 

• Rendalen har hatt store sauetap. Der er 2 av fire ulver skutt. 

• I Lierne (Trøndelag) har en bjørn herjet i saueflokkene. 
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48/18 16/00912-15 Arealsaker Akershus august 2018 
 
Vedtak 
Tas til orientering. 

 
 
Saksutredning 
Det har vært relativt liten aktivitet på dette saksområdet i sommer. Mange kommuneplaner 
er nå ute på høring, med høringsfrist i september. Dette vil det bli jobbet med når andre, 
mer presserende oppgaver, er utført. 
 
I arbeidet med kommuneplanene er det to motstridende hensyn som går igjen. Det er 
hensynet til dyrka mark på den ene siden, og avstand til kollektivknutepunkt på den andre. I 
mange tilfeller gjør kravet om maks 2 km fra knutepunkt at man foreslår nedbygging, men 
hvor det litt lenger unna ligger områder med skog/fastmark man heller kunne brukt. 
 
Det er også kommuner som utfordrer bestemmelsen om prioriterte vekstområder (80/20-
regelen), spesielt gjelder det arealer som var satt av til utbygging i tidligere kommuneplaner. 
 
Eidsvollsaken blir sannsynligvis endelig avklart i oktober. 
IKEA har vedtatt å avvente igangsettelse av nye varehus – også det i Vestby. 

 
 
 
 

49/18 16/00711-4 RMP -status august 2018 
 
Vedtak 
Saken tas opp på neste styremøte. 

 
 
Saksutredning 
Det blir ingen nasjonal RMP-forskrift, men en «instruks» skal ut på høring. 
 
AB vil delta på møte 16. august, og saken tas opp på et senere styremøte. 
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50/18 18/00415-2 Status for Bondelagets arbeid med ny 
gjødselvareforskrift 

Vedtak 
Styrets diskusjon tas til etterretning. 

 
Saksutredning 
Det er et telefonmøte om saken 14. august kl 9-10. Fylkesledere og org. sjefer deltar, og 
Sigurd vil referere fra møtet. 
 
Saken kommer videre opp på Bondelagets lederkonferanse 19-20. september (altså før vårt 
neste berammede styremøte), og det er ønskelig med en meningsutveksling om noen 
prinsipper og retninger som Akershus bør fremme. 
 
Myndighetene har sendt ut to forslag, og særlig spørsmålet om dyretetthet og spredeareal 
samt de innskjerpede reglene for spredetidspunkt vil bli mye debattert i Bondelaget. 

 
 
 
 
 

51/18 18/00322-2 Høring Studieplan fagskoletilbud grovfôrbasert 
kjøttproduksjon 

Vedtak 
Det fremlagte forslag til studieplan synes gjennomarbeidet og grundig forberedt, men AB vil 
påpeke en liten inkonsekvens i definisjonen av målgruppen for studiet. 

 
Saksutredning 
Fagskolen Innlandet (FI), Hvam videregående skole og Akershus fylkeskommune arbeider 
med utvikling av et fagskoletilbud innenfor «Grovfôrbasert kjøttproduksjon». Studiet 
planlegges som 1- årig fagskole gjennomført som et 2-årig deltidsstudium.   
 
Fagskole er en høyere yrkesfaglig utdanning (tertiærutdanning) som bygger på videregående 
opplæring. Det kreves ikke generell studiekompetanse, men fagskolen bygger på relevant 
studieprogram i videregående skole eller realkompetansevurdering. Landbrukets fagskoler 
skal gi en dypere teoretisk forståelse og refleksjon av den praktiske utøvelsen av de ulike 
landbruksproduksjoner.   
 
Formålet med studiet er å gi bønder, fagarbeidere og faglærere en yrkesfaglig forståelse 
og innsikt i utøvelse av sin husdyrproduksjon utover videregående skole.  Fagskolen skal 
ha en praksisnær og erfaringsbasert tilnærming på sin underving, og kobler teorien opp 
i mot yrkesutøvelsen. 
 
Arbeidet med utvikling av studietilbudet skjer i et samarbeid mellom næringa, Fagskolen 
Innlandet og studiestedene Storsteigen og Hvam. Hvam vgs har sekretariatsansvaret.  
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Søknad om godkjenning til NOKUT (Norsk organ for kvalitet i utdanningen) skal sendes 
innen 15. september 2018, med planlagt oppstart høsten 2019.  
 
Forslag til studieplan legges ut på høring. Det gjenstår fortsatt noe arbeid med 
studieplanen, men hovedstrukturen er ferdig. I høringsprosessen ønskes innspill på bl.a. 
mål og innholdet i studiet, og relevante litteratur.  
Er det andre også momenter i planen dere ønsker å gi innspill på, setter vi pris på det. 
Høringssvarene vil bli benyttet til å forbedre innholdet i studieplanen før Fagskolen 
Innlandet tar sin endelige beslutning om å søke NOKUT om godkjenning.  
 
Høringsuttalelser bes sendt innen 20.august 2018. 
 
Eli Berven representerer Akershus Bondelag i referansegruppen, og vil komme med sine 
merknader til de faglige sidene ved studieopplegget i styremøtet. De pedagogisk/metodiske 
elementene i studieplanen vil vi ikke berøre. 
 
 

 
 
 

52/18 18/00527-1 Verveaksjon 2018 
 
Vedtak 
Administrasjonen arbeider videre med planene for en vervedugnad i regionene i Akershus.  
 
Saksutredning 
Akershus har de siste par årene vært i vervetoppen, med god medlemsøkning. 
 
Før ferien så vi for oss en mer koordinert innsats med utgangspunkt i lister over de som 
søker produksjonstillegg men som ikke er medlemmer. 
 
Vi snakket om en dugnad hvor vi arrangerte felles ringekampanjer i hver region, kombinert 
med noe sosialt. 
 
Forutsetningene kan nå være noe endret: 

• Denne høsten vil mye fokus være på fôrsituasjonen og svekket økonomi. 

• Kan gjøre det tyngre å mobilisere til vervedugnad 

• Kan bli tyngre å verve nye medlemmer (har ikke råd….) 

• ……..men Bondelagets innsats i tørkesaken kan ha blitt lagt merke til og være en døråpner i 
forhold til å verve nye medlemmer. 
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53/18 18/00533-1 Aksjon Ta plasten på alvor 
 
Vedtak 
Saken om bevissthet rundt å få ryddet opp og fjernet all plast som brukes i gårdsdriften tas 
opp som tema på lokallagsårsmøtene. 
 

 
 
 
Saksutredning 
Styret diskuterte økt bevisstgjøring i forhold til plastutfordringen i landbruket. Bonden må ta 
ansvaret for selv å ha det ryddig rundt på gården.  
 
Dette kan fremmes som en oppfordring f.eks. på årsmøtene i lokallagene.  

 
 
 
 

54/18 18/00528-1 Styretur og styremøte med Møre og Romsdal 
Bondelag 4.-5. okt. 

Vedtak 
Administrasjonen arbeider videre etter de innspill styret har kommet med. 

 
 
Saksutredning 
 
Vårt felles møte med Møre og Romsdal 4.-5. oktober er booket på Kringler Gjestegård 
(http://kringler.no/).  
 
M&vil ikke komme samlet, vil prioritere følgende fly til Gardermoen:  
Fra Molde kl. 09.45 – til Oslo kl 10.40 (Norwegian) 
Fra Ålesund kl 09.10 – til Oslo kl. 10.05 (Norwegian) 
Fra Ørsta kl 09.25 – til Oslo kl. 10.30 (Widerøe) 

 
Da blir grovskissen av programmet slik: 
 
Torsdag 4. oktober 
Ca 10-10.40: Ankomst Gardermoen 
Ca 11.00: Avreise til gårdsbesøk/orientering om situasjonen i Akershus etter tørken 
12.30: Lunsj og innsjekk på Kringler Gjestegård 
13.30: Feltbesøk 
19.00: Middag 
 
Fredag 5. oktober 
7-9.00: Frokost 
9.00: Feltbesøk 
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12.30 Lunsj Kringler 
13.30 Interne møter på Kringler 
17.00 Avreise til Gardermoen 
 
 
Det kan være flere formål for feltbesøkene: 

• Vi må innledningsvis kommentere situasjonen etter tørken 

• Vise at Akershus ikke bare er flatbygder 

• Rovdyrproblemer? 

• Næringsvirksomhet med utspring i landbruk? 

 
Styret kom med forslag til steder som kunne besøkes. 
 
 

 
 
 
 
 

55/18 18/00203-5 Program ledermøte Viken 16.-17. nov 2018 
 
Vedtak 
Tas til orientering. 
 

 
 
 
Saksutredning 

• Det er Einar Frogner som representerer Norges Bondelag. 

• Ledermøtet avholdes på Klækken Hotell i Ringerike. 

• Kontaktmøter med Mattilsynet forutsettes løst I hvert fylke. 
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56/18 18/00416-2 Landbrukshelga 2019 - senke ambisjonene? 
 
Vedtak 
Landbrukshelga i Akershus får et redusert omfang i 2019. For senere år tas spørsmålet om 
fremtidig samarbeid om dette arrangementet opp med de andre fylkeslagene i region Viken. 
 

 
 
 
Saksutredning 
Det er få som synes å ha spesielt fokus på Landbrukshelga, og med den situasjonen vi er i nå, 
og stor aktivitet utover høsten uansett, så tror jeg det blir svært tungt å få med aktørene på 
planlegging av ei ny helg. 
 
Så ett forslag kan være at vi gjennomfører eierskifte-kurs som vi allerede har booket, og 
finner en løsning på Unge Bønder, og for øvrig utsetter til 2020 (evt. høsten 2019) 
 
Landbrukshelga arrangeres i Hurdal 19-20 januar 2019. 
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Orienteringssaker 
25/18 17/00972-22 Orienteringssaker august 2018 
 
 
 

1. Villsvin – utvidet engasjement fra Akershus Bondelags side? Akershus en fremtidig 
koordinerende rolle? Styret ønsket at dette først skulle luftes i styret i Utmarksavdelingen for 
Akershus og Østfold (UAØ). 

2. Kort referat fra Fagturen i regi av Kornprogrammet 
3. Akershus skal teste Bondelagets klimakurs (programskisse var vedlagt sakspapirene) 
4. Nominasjon Bedriftsutviklingsprisen (frist 20. august) 
5. Mattilsynet kommer på styremøtet, og møter med Tor Olav Ås fra seksjon planter, fôr og 

innsatsvarer samt Dag Erik Ruud fra Avdeling i Romerike.  

Agenda: 
Akershus Bondelag ønsker en god kontakt med tilsynsmyndigheten innenfor 
matproduksjon og landbrukets virkeområde.  
Vi inviterte derfor Mattilsynet til et dialogmøte der bl.a. følgende tema ble diskutert: 
• Dyrevelferdsutfordringer i Akershus – i lys av tørken/fôrsituasjonen 
• Fôrimport – utfordringer og status 
• Mattilsynets varslingsrutiner ved sykdomsmistanke, dyrevelferdssaker etc. – 

bør Akershus Bondelag involveres i noen av disse? Taushetsplikt i flere 
saksområder vanskeliggjør utvidet varsling. 

• Bondens møte med Mattilsynet – Gjennomføring av tilsyn, hvordan få 
opplevelsen av å møte en medspiller for god drift.  
Kan være en utfordring for nyutdannede veterinærer å gjennomføre gode 

tilsyn. Flere med utenlandsk utdanning har i liten grad møtt 
produksjonsdyr i fjøset og kjenner dermed bondens utfordringer i liten 
grad. På den annen side var de tydelige på at ikke alle skal drive med 
dyr. Det er dessverre for mange gjengangere i tilsynssammenheng. 

• Representantene fra Mattilsynet sa at det skal legges større vekt på veiledning og 
rådgivning. 

• AB tok opp den manglende koblingen mellom KSL og MT. Avvik hos MT må logges 
automatisk også i KSL-dokumentasjonen. 

 
 
 
 
 

Referatsaker 
Saknr Arkivsak Tittel 
5/18 17/00972-23 Vannområde Morsa, temagruppe landbruk - Referat fra 

møte 31. mai 2018 

 


