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PROTOKOLL 
 

fra møte i Fylkesstyret Akershus 
 
Møtedato 04. og 05.10.2018 Vår dato: 10.10.2018 
Møtetid 9.00-10.30 (4/10) og 

15:30-17.00 (5/10) 
Utvalgssekretær Akershus Bondelag 

Møtested Kringler Gård  
 
Møtet ble avholdt i forbindelse med styresamling og fellesmøte med Møre og Romsdal 
Bondelag 4.-5. okt. Fellessamlingen varte fra kl 11.00 4/10 til ca 15.00 den 5/10. 
Program for fellessamlingen: 
 
Torsdag 4. oktober: 
11.00: Avreise fra Gardermoen 
11.15: Ankomst Sverre Haga (Mjølkeku, ravinebeiter)  
12.00: Avreise til Kringler gjestegård.  
12.30: Lunsj Kringler gjestegård 
13:30: Avreise til Eidsvollsbygningen 
14:00: Ankomst Eidsvollsbygningen, 45 minutter omvisning m/noe å bite i. 
15:30: Avreise til Minne gård AS (Jordbruksbedrift med base på Minnesund. Leier jord i 
Eidsvoll for produksjon av 2500 da korn, 500 da gulrot og 1000 da potet). 
16:30: Avreise og retur til Kringler gjestegård 
17:15: Ankomst Kringler gjestegård 
18:00: Ølsmaking – omvisning i bryggeriet 45 minutter 
19:00: Middag 
Fredag 5. oktober: 
09.00: Avreise til Folvell gård (Tradisjonell gard i landbrukskommunen Nes på Romerike. 
Konsesjonsbesetning med gris og produserer jordbær, og har skog og korn). 
10:45: Avreise til Ringvoll gård (Mjølk, gras, korn, solceller) 
11:45: Retur til Kringler 
12:30: Lunsj Kringler 
13:30: Fellesmøte 
ca 15.00 Interne møter på Kringler. 
17.00-17.30 Avreise til Gardermoen/Oslo 

Sak 17/00972 

Som medlemmer møtte: Sigurd Enger (leder), Eli Berven (nestleder), Ann-Kristin Knudsen, 
Svein Bjerke, Helge Olaf Aas, Terje Romsaas,  
Forfall: Maja Aas (ABU) og Marit Helene Lund (ABK). 
Fra administrasjonen: Vidar Kapelrud (sekr.), Anders Klaseie, Simen Solbakken og Eline 
Stokstad Oserud. 
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Til behandling:  

8/19 18/00079-8 Faste saker Akershus oktober 2018 
1/2018                Godkjenning av innkalling og saksliste  

 
Vedtak: Godkjennes. 

 
2/2018                  Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. sept. 2018 (protokoll var vedlagt) 
                              Vedtak: Godkjennes etter oppretting av sak 7/18. 
 
4/2018                  Regnskap/Økonomi  

 
                               Vedtak: Tas til orientering. 
  

Budsjett 2018
Regnskap 

30sept. 2018

AB inntekter 1 405 000 1 386 500

Totale inntekter 1 405 000 1 386 500 

Aktiviteter fordelt på kostnadsavd

Fylkesleder 272 000 198 002

Opplæring tillitsvalgte 90 000 33 701

Styret Akershus 70 000 70 278

Reise-/møtegodtgjørelse styret 475 000 334 761

Regionmøter 15 000 12 192

Ledermøtet 125 000 

Årsmøtet 100 000 98 137

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 45 000 882

Sum driftskostnader 1 392 000 824 086

Sum driftsresultat 13 000 562 414 

Finansinntekter 25 000 

Resultat 38 000 562 414 

Resultat AB 38 000 562 414

Regnskap 30. sept. 2018 Akershus Bondelag 
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5/2018                  Medlemsoversikt  

 
                               Vedtak: Tas til etterretning. 
 
6/2018                  Representasjon/Invitasjoner   

Oktober 2018 
Hele okt. Årsmøter i lokallagene 
4.-5.10. Styretur og -møte med Møre- og Romsdal Bondelag (i 
Akershus/Kringler) 
9/10  «Jenter i landbruket», 1. samling i Follo 
16/10  Grøntmøte Blæstad 
31.10.  Landbruksråd Øst, Årssamling 
xx.10.   Korn- og kraftfôrkurs, Felleskjøpet? 
November 2018 
5.11. Styremøte AB 
5-6.11 Beiteseminar 
x.11. Gartnerhallens grøntseminar? 
13.11 «Jenter i landbruket», 2. samling 
16.-17.11.Felles ledermøte med Buskerud og Østfold - Klækken 
Desember 2018  
4.12.  Styremøte AB  

                               Vedtak: Tas til etterretning. 
 
7/2018                  Nytt fra ABK  
                               (På neste møte). 
 
8/2018                  Nytt fra ABU  
                               (På neste møte) 

 

Medlemsutvikling 2018 pr 27.09.2018 

Fylke 31.12.2017 21.09.2018 27.09.2018 Endring 2018 
Endring siste 
uke 

ØSTFOLD BONDELAG 4 884 4 816 4 820 -68 4 

AKERSHUS BONDELAG 5 344 5 235 5 238 -109 3 

HEDMARK BONDELAG 5 644 5 550 5 553 -94 3 

OPPLAND BONDELAG 5 649 5 542 5 544 -107 2 

BUSKERUD BONDELAG 3 895 3 837 3 838 -58 1 

VESTFOLD BONDELAG 3 200 3 162 3 163 -38 1 

TELEMARK BONDELAG 1 711 1 673 1 675 -38 2 

AUST-AGDER BONDELAG 1 044 1 018 1 021 -26 3 

VEST-AGDER BONDELAG 1 172 1 117 1 119 -55 2 

ROGALAND BONDELAG 6 543 6 377 6 378 -166 1 

HORDALAND BONDELAG 3 829 3 756 3 756 -73 0 

SOGN OG FJORDANE BONDELAG 3 811 3 745 3 745 -66 0 

MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 3 293 3 231 3 232 -62 1 

SØR-TRØNDELAG BONDELAG 4 282 4 185 4 189 -97 4 

NORD-TRØNDELAG BONDELAG 5 058 4 993 4 994 -65 1 

NORDLAND BONDELAG 2 885 2 801 2 801 -84 0 

TROMS BONDELAG 913 898 898 -15 0 

FINNMARK BONDELAG 412 385 385 -27 0 

NORGES BONDELAG 3 4 4 1 0 

Pr 31.12.2017 og september 2018 63 572 62 325 62 353 -1 247 28 
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Saker til behandling 

65/18 16/00711-6 RMP-forskrift for Viken - Høringsuttalelse fra 
Akershus Bondelag 

 
 
 
Vedtak 
Med utgangspunkt i saksfremlegg/notat, vurderinger av de innkomne innspill fra lokallagene 
samt styrets diskusjoner, utarbeider administrasjonen utkast til høringsuttalelse som sendes 
styret til gjennomgang senest fredag 12. oktober. 
 

 
 
 
Saksutredning 
Fylkesmannen har lagt frem forslag til nytt Regionalt miljøprogram for Oslo og Viken på høring. 
Høringsfrist er 16. oktober.  
 
Behandlingen i Akershus Bondelag er planlagt slik:  

• 25.9.: Førstegangsbehandling i styret: 
o grundig gjennomgang av forslaget 
o er det punkter styret ønsker at det skal jobbes spesielt med? 
o vedta internhøringsbrev som sendes til lokallagene, vannområderepresentantene og 

korn- og miljøutvalget 

• 2.10.: Høringen behandles på møte i korn og miljøutvalget. 

• 2.10.:  Høringsfrist på internhøring i Akershus Bondelag 

• 5.10.: Endelig vedtak i styret av Akershus Bondelags høringssvar 
 
Styret har mottatt henvendelser fra bønder som er bekymret over myndighetenes planer om å vedta 
miljøforskrift i Rømuas dreneringsområde. Vurderinger rundt konsekvensene av en forskrift tas med 
inn i arbeidet med vår høringsuttalelse om RMP-forskriften for Viken. 
 
Vedlegg til saken:  

- Forslag til ny RMP fra fylkesmannen: https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-
Akershus/Landbruk-og-mat/Miljotiltak-i-jordbruket/regionalt-miljoprogram-for-oslo-og-
viken-pa-horing/  

 
 

 
 
 
  

https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Landbruk-og-mat/Miljotiltak-i-jordbruket/regionalt-miljoprogram-for-oslo-og-viken-pa-horing/
https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Landbruk-og-mat/Miljotiltak-i-jordbruket/regionalt-miljoprogram-for-oslo-og-viken-pa-horing/
https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Landbruk-og-mat/Miljotiltak-i-jordbruket/regionalt-miljoprogram-for-oslo-og-viken-pa-horing/
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66/18 16/00711-7 Høring-Regionalt næringsutviklingsprogram RNP - del 
av Regionalt Bygdeutviklingsprogram RBU 

 
Vedtak 
Med utgangspunkt i saksfremlegg/notat samt styrets vurderinger, utarbeider 
administrasjonen utkast til høringsuttalelse som sendes styret til gjennomgang senest fredag 
12. oktober. 

 
 
 
Saksutredning 
 
INNLEDNING: 
Akershus Bondelag mottok 25. september til høring med frist 16. oktober 2018 utkast til 
følgende program for Viken og Oslo: 
• Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU) - overordnet del 
• Regionalt næringsprogram (RNP) 
• Regionalt skog- og klimaprogram (RSK) 
 
Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU) for Viken og Oslo er en overbygning for 
delprogrammene Regionalt miljøprogram (RMP), Regionalt næringsprogram (RNP) og 
Regionalt skog- og klimaprogram (RSK).  
 
Regionalt miljøprogram (RMP) behandles som egen sak (65/18). 
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VURDERING: 
Noen merknader til RBU – overordnet del. 
Generelt ser utkastet relativt greit ut. 
 
Punkter som er verdt å merke seg: 

3. Visjon og overordna mål for utvikling av landbruket i Viken og Oslo 
Delmål: 
i. Øke bærekraftig matproduksjon 
- Redusere tap av dyrka og dyrkbar jord ved omdisponering til andre formål 
- Opprettholde melkeproduksjonen i alle deler av Viken/Oslo 
v.  Ta vare på kulturlandskapet 
- Legge til rette for beitedyr som skjøtselsdyr for å opprettgolde åpent 

kulturlandskap og hindre gjengroing.  
 

• Disse punktene kan tolkes som en litt defensiv holdning til tradisjonelt landbruk. I 
utkastet til RNP er man mer offensiv på f.eks produksjon av lokalmat, økologisk landbruk, 
nye produksjoner, reiseliv og fjellandbruket. Kornproduksjon er nevnt spesielt som noe 
man ønsker å stimulere og øke.  

 
• I utkastet nevner man ikke noe om nydyrking som delmål for å øke en bærekraftig 

matproduksjon.  
 

4. Synergier mellom delprogrammene 
Satsingsområder i RNP  - Synergier RMP – Husdyrproduksjon 
- Øke utnyttelsen av beiteressursene, særlig utmarksbeite 

 
• Ser man dette punktet i sammenheng med delmålet under «v. Ta vare på 

kulturlandskapet», om å legge til rette for beitedyr som skjøtselsdyr. Her kan man 
problematisere at man ser beitedyr i ravinelandskap som en bidragsyter, og ikke under 
husdyrproduksjon med raviner som en ressursutnyttelse. Konservering vs. 
ressursutnyttelse. 

 
Noen merknader til RNP – Regionalt næringsprogram. 
Også hva angår RNP, ser utkastet relativt greit ut. 
 
Momenter til vurdering: 

• Generelt: Viktig at intensjonen om at programmet skal lages i samarbeid med det 
regionale partnerskapet for landbruket videreføres. Partnerskapet består av: 
Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Innovasjon Norge, faglagene i landbruket og 
kommunal sektor. (Det er imidlertid litt uavklart hvor stor Bondelag Viken sin deltagelse 
vil bli i det fremtidige partnerskapet). 

• Partnerskapet må videre bli trukket inn når prioriteringer for regionen skal bestemmes 
for investeringsvirkemidlene. Under satsingsområde «Kornproduksjon» er vi tilfreds med 
at «Øke tørke- og lagerkapasiteten» er inne som en av strategiene for økt 
kornproduksjon. 

• Holdningen til beite: I RNP «Kap. 2.1 Volumprodukjsjon, Satsingsområde 
Husdyrproduksjon» gjentas formuleringen fra RBU: «Øke utnyttelsen av beiteressursene, 
særlig utmarksbeite». Burde vi slå et slag for ravinebeitene som produksjonsressurs, og 
ikke bare skjøtselsobjekt for å vedlikeholde kulturlandskapet? 
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BAKGRUNN RNP: 
Hva er Regionalt næringsprogram (RNP)? 
RNP er en del av Regionalt bygdeutviklingsprogram.  
Regionalt næringsprogram (RNP) skal følge opp nasjonal politikk for næringsutvikling i landbruket og 
bidra til at regionene jobber for å nå nasjonale mål.  
Fylkesmannen lager RNP på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. Programmet skal lages i 
samarbeid med det regionale partnerskapet for landbruket. Partnerskapet består av: Fylkesmannen, 
Fylkeskommunen, Innovasjon Norge, faglagene i landbruket og kommunal sektor.  
 
RNP skal gi strategisk retning for det regionale arbeidet med næringsutvikling i landbruket, og 
synliggjøre landbrukets muligheter og bidrag til det samlede næringsutviklingsarbeidet i Oslo og 
Viken. Programmet skal løfte frem potensialt for utvikling innenfor både tradisjonelt landbruk og 
andre landbruksbaserte næringer. Det skal videre konkretisere hvordan vi skal utnytte, utvikle og 
realisere fortrinnene i Oslo og Viken. 
RNP skal følge opp signaler og retningslinjer gitt i:  

• FNs bærekraftsmål 
• Meld. St. 31 (2014-2015) Garden som ressurs - marknaden som mål 
• Meld. St. 11 (2016-2017) Endring og utvikling. En fremtidsrettet jordbruksproduksjon 
• Meld. St. 6 (2016-2017) Verdier i vekst – Konkurransedyktig skog- og trenæring  
• Opplevingar for ein kvar smak- strategi for reiseliv basert på landbruket og reindrifta sine ressursar 
• Nasjonal strategi for økologisk jordbruk 2018-2030 
• Regjeringens bioøkonomistrategi - Kjente ressurser - uante muligheter 
• SKOG 22 – Nasjonal strategi for skog- og trenæringen 

 
Økonomiske virkemidler 
Følgende tilskuddsordninger kan bidra til å nå målene i RNP: 
• Utrednings- og tilretteleggingsmidler i landbruket (Fylkesmannen, skal flyttes til FK) 
• Investerings- og bedriftsutviklingsmidlene i landbruket (Innovasjon Norge) 
• Midler til rekruttering og kompetanse i landbruket (Fylkeskommunen) 
 
Tilskuddsmidlenes hovedformål er å legge til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping, samt bidra 
til sysselsetting, bosetting og et variert landbruk i alle deler av landet med utgangspunkt i 
landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt. 
 
Det kan nevnes at «Kornprogrammet» er delvis finansiert med UT-midler. 
Videre er det med hensyn til prioriteringer for bruk av «Investerings- og bedriftsutviklingsmidlene i 
landbruket» helt vesentlig at partnerskapet samarbeider. 
 
Ved tildeling av tilskuddsmidler vil ett eller flere av følgende kriterier bli vektlagt: 

• Markedsorientering - utnytte markedspotensial og utviklingsmuligheter 
• Lønnsomhet - skape lønnsomhet, både i et bedriftsøkonomisk- og i et 

samfunnsøkonomisk perspektiv.  
• Nyskaping - innovasjon og teknologiutvikling  
• Rekruttering - bidra til at unge etablerer seg i landbruket  
• Miljø og klima - bærekraftig bruk og forvaltning av verdier knyttet til naturmiljø, 

kulturmiljø og klimaeffekt  
• Samfunnsnytte - positive ringvirkninger for matsikkerhet, folkehelse, bevaring av 

kulturlandskap, biologisk mangfold mv. 
• Bosetting - benytte lokale ressurser for å opprettholde produksjon i områder med 

negativ befolkningsvekst 
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RNP omtaler strategier for følgende områder: 
2. Matproduksjon 

2.1. Volumproduksjon 
2.2. Mat og drikke med lokal identitet 
2.3. Økologisk landbruk 

3. Bygdenæringer 
3.1. Inn på tunet (IPT) 

3.2. Landbruksbasert reiseliv 
4. Skog, trebruk og fornybar energi 
5. Andre satsingsområder 

5.1. Fjellandbruket  
5.2. Urbant og bynært landbruk 

5.3. Nyskaping og rekruttering 
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67/18 18/00071-3 "Villsvin på grensen" - prosjektforespørsel fra 
Utmarksavdelingen 

 
 
 
Vedtak 
Som deltager i referansegruppen for prosjekt «Villsvin på grensen» oppnevnes Eli Berven, 
med Helge Olaf Aas som vara. 

 
 
 
Saksutredning 
 
Forespørsel fra UAØ 
Utmarksavdelingen i Akershus og Østfold (UAØ) har satt i gang et prosjekt på organisering og 
etablering av områder for arbeid med villsvin.  
Utmarksavdelingen ønsker at grunneiersiden blir med i en referansegruppe for prosjektet, 
sammen med de som har finansiert prosjektet.  
Akershus Bondelag forespørres om deltagelse i referansegruppen. UAØ ønsker en fra NSF, 
Norskog, Glommen, Norges Bondelag, Østfold Bondelag, Akershus Bondelag og Hedmark 
Bondelag.   
Prosjektet styres av UAØ og en styringsgruppe. Her ønsker de også to fra grunneiersiden inn, 
med en felles representant fra skogsiden (Glommen, Skogeierforbundet eller Norskog) og en 
felles fra Bondelaget (sentralt eller fylkesledd). 
 
Kort fra prosjektsøknaden «Villsvin på grensen» 
Mål: Etablere hensiktsmessige og velfungerende løsninger for organisering og forvaltning av 
villsvin. 
Geografisk område: 
Østfold: Halden, Aremark, Marker, Rømskog,  
Akershus: Aurskog-Høland, 
Hedmark: Eidskog, Kongsvinger 
 
Organisering: 
Det er nesten utenkelig å fjerne VILLSVINET fra Norge. Til det er formeringen for stor og 
etableringen både i Sverige og i Norge for omfattende. Vår oppgave blir å bidra til at det blir 
minst mulig konflikt rundt dyret.  
 
Villsvinet bidrar til mye større spenninger mellom ulike typer grunneiere enn andre viltarter. 
Er du bonde og driver forproduksjon til melk eller kjøtt? Driver du med korn? Driver du 
skogbruk? Leier du ut villsvinjakt? Disse har ulike interesser. Dette medfører behov for en 
mye bedre forankring og delaktighet i organiseringen og valg av forvaltning enn for andre 
viltarter. Det er viktig å være klar over at med villsvinet kan noen grunneiere bli sittende 
igjen med inntekt mens andre kan bli sittende igjen med utgiften. Dette bør man unngå. 
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Samtidig må de ulike leire av grunneiere innse at det er ingen som er tjent med alenegang. 
Den grunneier som ønsker mest mulig villsvin for å oppnå egen jakt eller attraktiv utleie vil få 
ødelagt sine interesser. Samtidig vil grunneier som ikke ønsker villsvin få en nærmest umulig 
oppgave med å holde villsvinet borte hvis det ikke er et samarbeid med naboene om bl.a. 
bestandsstørrelse. 
 
Villsvinet berører dyrka mark i mye større grad enn mange andre viltarter. 
Mosaikklandskapet på norsk side av grensen skiller seg betydelig fra svensk side. Vi har mer 
små landbruksarealer innimellom skogsteigene. Derfor må grunneiere der jordbruksarealer 
inkluderes, trekkes med i arbeidet. Det er behov for en bedre forankring til disse og andre 
grunneiere enn ved vanlig organisering. 
 
Andre tema som bør avklares er: 
1. Hvordan bør dette håndteres i forhold til leid areal? 
2. Hva er status og erfaringer med dagens forsøk?  
3. Hva kan vi benytte av dagens grunneierorganisering? 

a. Utmarkslag 
b. Elgvald  
c. annet 

 
Hva har Akershus Bondelag ment tidligere? 
På styremøte 12/4/2018 drøftet styret villsvinproblematikken (sak32/18) og fattet følgende 
vedtak: 

- Akershus Bondelag støtter i prinsippet uttalen fra Hedmark Bondelags årsmøte. Men det er 
viktig at det innhentes mer kunnskap om problematikken slik at bekjempelsen av Villsvin som 
svartelistet art i Norge blir best mulig. 

- Sigurd Enger, Akershus Bondelags styremedlem i utmarksavdelingen, tar opp saken i 
styremøtet i utmarksavdelingen. 

- Akershus Bondelag ønsker at et villsvinprosjekt i regi av utmarksavdelingen gjøres i 
samarbeid med Hedmark, Østfold og Akershus Bondelag.  

 
Saksutredning 12/4/2018: 
Hedmark Bondelag vedtok en uttalelse mot villsvin på sitt årsmøte. Oppsummert ber de om 
en sterkere innsats for å forhindre at villsvin etablerer seg i Norge. Det er et konkret ønske at 
regelverket skal endres slik at enkeltgrunneiere ikke kan frede villsvin på sin eiendom. Hele 
uttalelsen fra Hedmark ligger vedlagt. 
Villsvin gjør stor skade på dyrket mark, men noen mener også at den kan være en jaktressurs 
og ønsker den dermed velkommen. Offisielt er villsvin uønsket i Norge og den står på 
svartelista, men det er ingen offisiell strategi for handtering av artene på svartelista. Eneste 
er at det er lov å skyte villsvin hele året i Norge.  
På et møte om villsvinproblematikken i regi av Norges Bondelag den 8. januar, der Anders 
Klaseie deltok fra Akershus Bondelag, holdt Utmarksavdelingen i Akershus og Østfold et 
innlegg om villsvin. De tok for seg utbredelse, biologi og fordeler og ulemper. Det var en del 
fokus på aktiv forvaltning og hvordan grunneiere kan utnytte ressursen. Men det var også et 
mål å få frem at bekjempelse av villsvin krever en plan, altså en aktiv forvaltning. Skytes feil 
dyr til feil tid kan det føre til en raskere spredning, ble det sagt i møtet. Hele presentasjonen 
som utmarksavdelingen holdt på møtet ligger vedlagt. Det kan synes som at 
utmarksavdelingen har i overkant positiv holdning til villsvin i Norge, dette trenger en 
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avklaring. I første omgang luftes dette i styremøtet i utmarksavdelingen, også følges det opp 
videre ved behov.  
I «oppsummering» av villsvinmøtet i regi av Norges Bondelag den 8. januar skriver Finn 
Erlend Ødegård: «Fra Norges Bondelag følger vi opp med et brev til Miljødirektoratet om 
behov for endringer av jaktregelverket knyttet til jakt på villsvin. Utmarksavdelingen i 
Akershus og Østfold er etter det jeg forstår i gang med å lage en prosjektsøknad i samarbeid 
med Østfold Bondelag om grunneierorganisering og grunneiersamarbeid om forvaltning og 
jakt på villsvin» 
Vi legger til grunn at uttalelsen fra årsmøtet i Hedmark Bondelag er kommet Norges 
Bondelag i hende og at denne blir med i dialogen med Miljødirektoratet om behov for 
endringer av regelverket for jakt på villsvin. Det er kun tre fylker i Norge som er mest utsatt 
for villsvin, Østfold, Akershus og Hedmark, dermed er det naturlig at alle disse tre 
fylkesbondelagene går inn i et villsvinprosjekt sammen. Også på Toten i Oppland ble det 
skutt villsvin i vinter, dermed bør det også vurderes om Oppland skal inviteres med. 
 
Problemstillinger og styrets vurderinger 
Prosjektet går langt i å vurdere kampen mot villsvinet som tapt, og at det kun er et spørsmål 
om forvaltning (jakt, erstatningsordninger etc.). 
Hedmark Bondelag har lagt til grunn en «null-visjon», dvs. at alle villsvin kan utryddes. 
 
Det er viktig for Akershus Bondelag å vite hva vi går om bord i og at dette prosjektet er i tråd 
med våre interesser. 
Styret drøftet ønske om en «null-visjon», faren for spredning av Afrikansk svinepest, hvordan 
få til ensartet forvaltning.  
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68/18 18/00628-2 Styrets deltagelse på lokallagsårsmøter 
 
 
 
Vedtak 
Styrets deltagelse på årsmøtene følger av vedlegg. 

 
 
Saksutredning 
 
Presentasjon:  
Bondelagets plansjer blir gjennomgå på møtet. 
Av særskilte Akershus-temaer vi skal ta opp er: 

• Tørke-/fôrsituasjonen – og minne om HMS-dimensjonen 

• «Ta plasten på alvor» 

• Verveaksjon – verve«verksteder» i hver region 

…og der det er naturlig: 
• Regionkontor landbruk - hva skjer etter vedtak i nye Lillestrøm kommune? 

• Sammenslåing av lokallag – hva er reglene? 

 
Oppdatert liste over årsmøtedatoer: 

 

 
 

Årsmøter i lokallagene 2018
Lag Dato Sted Klokkeslett Fra styret: Merknad/tema:

Nordre Høland Bondelag 2. okt. Helge, Sigurd

Asker og Bærum Bondelag 16.okt Økern gård (Brenneveien 85, Rykkinn. Innkjøring fra Økriveien, R160)19.00 Svein Klimasmart landbruk

Ås Landbrukslag 17. okt. Lars Petter Bartnes, Sigurd? Jubileum 125 år

Oslo Bybondelag 18. okt. Landbrukets Hus, Oslo 18.00 Sigurd

Nes Landbrukslag 18. okt. 19.00 Eli

Sørum Bondelag 19. okt. Bjørkesalen Terje

Hurdal Landbrukslag 19. okt. Helge

Frogn Bondelag 23. okt. Folkvang 19.00 Ann-Kristin

Nittedal Og Hakadal Bondelag 23. okt. Kirkebyveie 1, 1488 Hakadal 19.00 Helge gjerderett/plikt

Rælingen Landbrukslag 23. okt. Musikkhytta Eli

Frogner Bondelag 24. okt. Eli

Enebakk Landbrukslag 24. okt. Helge

Aker Og Oslo Bondelag 24. okt. Maridalen Bygdetun 19.00 Sigurd

Kråkstad/Ski Bondelag 25. okt. Kråkstad Samfunnshus 18.30 Sigurd

Nesodden Landbrukslag 25. okt. Jaer skole 19.00 Ann-Kristin

Gjerdrum Bondelag 25. okt. Gjerdrum Kulturhus 19.00 Vidar

Eidsvoll Landbruksforening 25. okt. Kommunestyresalen 19.00 Eline

Nannestad Bondelag 25. okt. 19.00 Eli Muligens middag før årsmøtet

Blaker Bondelag 25. okt. Bestefarhuset Simen

Lørenskog Landbruksforening 25. okt. Bøndernes Hus, Løkenåsveien 4119.00 Helge Region-kontor Landbruk på 

Ullensaker Bondelag 29. okt. Oppistua, Onsrud, Østre Onsrud 3, Algarheim18.30 Terje Meteorolog John Smiths

Skedsmo Bondelag 29. okt. Skedsmo Samfunnshus 19.00 Svein

Vestby Landbrukslag 30. okt. Ann-Kristin

Fet Jordbruksforening 31. okt. Eli

Søndre Høland Landbrukslag 25. okt. Kragtorpgrenda 74, 1970 Hemnes

Feiring Landbrukslag 25. okt. Fløygir Ønske Helge, Tørke Bondelagets rolle

Aurskog Bondelag


