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PROTOKOLL 
fra møte i Fylkesstyret Akershus 
Møtedato 25.09.2018 Vår dato: 02.10.2018 
Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Akershus Bondelag 
Møtested Grønt fagsenter Hvam  
 
 

Sak 17/00972 

Som medlemmer møtte: Sigurd Enger (leder), Ann-Kristin Knudsen, Svein Bjerke, Helge Olaf 
Aas, Terje Romsaas, Maja Aas (ABU) og Marit Helene Lund (ABK). 
Forfall: Eli Berven (nestleder), 
Som varamedlem møtte: Kjell Johansen (2. vara) 
Fra administrasjonen: Vidar Kapelrud (sekr.), Anders Klaseie, Simen Solbakken og Eline 
Stokstad Oserud. 
_________________________ 
Sigurd åpnet møtet med å gratulere Ann Kristin med nylig bryllupsfeiring! 
Sigurd refererte også kort fra Ledermøtet i Norges Bondelag, og at Bondelaget ønsket ny 
landbruks- og matminister, Bård Hoksrud, velkommen i landbruksnæringa. Avslutningsvis 
reflekterte han om etterarbeidet etter tørken og at opprettelse av en fondsordning i 
landbruket må diskuteres med myndighetene. 
 
Styret oppsummerte også «Åpen Gård»-sesongen, og konkluderte med at det var mange, 
positive og godt besøkte arrangement i Akershus, på tross av tørkesommeren. 
 
Til behandling:  
 

7/19 18/00079-7 Faste saker AB september 2018 
1/2018                Godkjenning av innkalling og saksliste  

Vedtak: Godkjennes. 
 
2/2018                  Godkjenning av protokoll fra styremøte 14.08.2018. 
                               Vedtak: Godkjennes. 
 
4/2018                  Regnskap/Økonomi (legges frem på neste møte) 
5/2018                  Medlemsoversikt (legges frem på neste møte) 
 
6/2018                  Representasjon/Invitasjoner  

25.9 Styremøte AB 
26/9 Vannområde Hurdal/Vorma 
27.9. Landbruksråd Øst, AU-møte 
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? 
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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  

 Styret I Akershus bygdekvinnelag forbereder “Bygdekvinnetreff - kreativt 
mangfold”, et arrangement for sonestyrene I Akershus 17.11.2018 i Landbrukets 
hus i Oslo. 

 Styret I Akershus bygdekvinnelag jobber med planlegging av Fylkesårsmøte 16. – 
17. mars 2019 som er tenkt holdt på Smakfulle rom I Sørum.  

 Styret I Akershus bygdekvinnelag har søkt om midler hos Gjensidigestiftelsen. 
Prosjektet «Samhandling for sosiale møteplasser» skal være et samarbeid med 
Akershus bygdeungdomslag med start 2019 og avslutning 2020. 

 Fem representanter fra Akershus bygdekvinnelags sentralstyre deltok på 
“Organisasjonskurs for fylkesstyrene I Norges Bygdekvinnelag” på Thorbjørnrud 
hotel, Jevnaker 22. – 23. September. 

Vedtak: Tas til orientering. 
 
8/2018                  Nytt fra ABU  

 NBUs representantskapsmøte 22-23.9 ble avholdt i Akershus 

 Høstkurs 

 Deltar i aksjon mot 3. rullebane på Gardermoen 

 Aksjonsuke i november 

 Næringspolitisk innspill vedr. EØS-avtalens artikkel 19 og EUs tollfrie kvoter. 
                              Vedtak: Tas til orientering 
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Saker til behandling 

57/18 16/00711-5 RMP-forskrift Viken, RMP-instruks (nasjonal) 
 
Vedtak 
Utkast til høringsuttalelse legges frem på neste styremøte. 

[Lagre vedtak]  
 
 
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:  

- 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/  

- Forslag til internhøringsbrev som sendes til lokallag, vannområderepresentanter og korn- og 
miljøutvalget 

 
 

[Lagre saksutredning]  
 
 
  

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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58/18 18/00628-1 Styrets deltagelse på Årsmøter i lokallagene - 
presentasjon 

Vedtak 
Styrets deltagelse på lokallagsårsmøtene sluttbehandles på neste styremøte. Der foretas 
også gjennomgangen av plansjene og de tema som AB ønsker å belyse spesielt. 
 

[Lagre vedtak]  
 
Saksutredning 
 
Presentasjon:  
Vi har ikke fått Bondelagets plansjer enda, men regner med at vi får disse før styremøtet, slik 
at vi kan gjennomgå dem der. 
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: 
 

 

[Lagre saksutredning]  
 
 

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. Svein

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

Frogner Bondelag 24. okt.

Enebakk Landbrukslag 24. okt. Helge

Aker Og Oslo Bondelag 24. okt. Maridalen Bygdetun 19.00

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 Eli

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

Blaker Bondelag 25. okt. 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

Søndre Høland Landbrukslag x

Feiring Landbrukslag x

Vestby Landbrukslag x

Aurskog Bondelag

Aurskog Bondelag

Fet Jordbruksforening x
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59/18 15/00951-10 Rovdyr - aktuelle saker september 2018 
 
Vedtak 
Styret vurderer å arrangere et møte om rovdyrforvaltning innenfor ulvesonen.Dette vil bli 
luftet på de aktuelle lokallagsårsmøter. 
 

[Lagre vedtak]  
 
 
Saksutredning 
 
Saker som ble drøftet i møtet: 

 Ordføreropprop i Akershus 

 Behov for møte i ulvesonen i Akershus? 

 Referat fra møte i Naturbruksalliansen på Elverum. Statsråd Elvestuen hadde lovt å komme, 
men statssekretæren, Atle Hamar, møtte i stedet. 

 

[Lagre saksutredning]  
 
 
 

60/18 16/00912-16 Arealsaker AB september 2018 
 
 
 
Vedtak 
Den fremlagte forslag til prioriterte kommuner tas til etterretning. 

[Lagre vedtak]  
Saksutredning 
 
Status for kommuneplanarbeidet i kommunene.  
Se eksempel fra Vestby på hvordan vi uttaler oss. 

Kommune Status Prioritet 

   

Hurdal Områderegulering sentrum, frist 14/9. Lokallaget følger opp  

Gjerdrum Planprogram, frist 1/9. Sendt innspill til Ole-Kristian Skallerud 
21/8 

 

Ullensaker Finner ikke noe planprogram. I strategien står det oppstart 
kommuneplan våren 2017, ferdig høsten 2019. 

Høy 

Nes Innspill til planprogram sendt, hvor vi påpekte at en enkel 
opprydning/revisjon ikke fritar kommunen fra å revurdere 
områder i eksisterende plan. 

 

Eidsvoll Har ikke hverken planprogram eller planprosess hittil i denne 
perioden 

 

Nannestad 1. gangs behandling av arealdelen 14/8. Lokallaget sendte 
høringsuttalelse i forkant, avventer nå høringsdokumenter 
for siste høringsrunde. 
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Skedsmo Planprogram vedtatt november 2017. Høring plan varslet 
november-desember 2018, skal bl.a. inkludere temaplan 
landbruk. Mye diskusjon i avisene om gode formål på 
bekostning av matjord 

Høy 

Nittedal Kommuneplan vedtatt 2015. Planlegger revisjon av 
arealdelen, ref. handlingsplan 2018-2021. (tilsv. Nes?) 

 

Lørenskog Gjeldende plan vedtatt i 2015. Ingen planer om 
rullering/revisjon i denne perioden 

 

Aurskog-
Høland 

Kommuneplan, frist 26/9. Aurskog er utsatt mht. jordvern Høy 

Sørum Kommuneplan, frist 26/9. Frogner/Lindberg er utsatt mht. 
jordvern 

Høy 

Rælingen Gjeldende plan vedtatt i 2015. Ingen planer om 
rullering/revisjon i denne perioden 

 

Fet Gjeldende plan vedtatt i 2015. Ingen planer om 
rullering/revisjon i denne perioden 

 

   

Asker Sluttbehandling/mekling pågår  

Bærum Gjeldende plan vedtatt 2017  

Aker/Oslo   

   

Enebakk Gjeldende plan vedtatt i 2015, mindre endringer i 2017  

Nesodden Fristen ute, fylkesmann har fremmet innsigelse  

Frogn Oppstart rullering høsten 2019  

Ås Gjeldende plan vedtatt i 2015. Revisjon vedtatt utsatt til 
2019. 

 

Oppegård/Ski Planprogram er utarbeidet. Arbeidet pågår, frist for 
høringsuttalelse er ikke funnet. 

 

Vestby Høringsuttalelse sendt 15/8. Fylkesmannen har fremmet 
innsigelser, helt i tråd med våre innspill. 

 

 
Ny jord-prosjektet langs E18 
Status fra Toril Wikesland, etter møte med sentrale myndigheter: 
«Sammen med ordførerne, ansatte i kommunene, lokale landbruksmyndigheter og Norges 
Bondelag var signalene entydige om at prosjektet må gjennomføres på en faglig god måte og 
ikke spare kostnader ved å la det gå utover de faglige kvalitetskravene for gjennomføringen.  
Å flytte matjord og etablere nye dyrkningsområder må koste. Dette er ikke som å flytte 
andre masser var det flere som poengterte. Erfaringene fra dette prosjektet vil få betydning 
for andre kommende store infrastruktur prosjekter i regionen. Fylkesmannen selv Haugland, 
var tydelig på at dette prosjektet var en forutsetning for meglingsresultatet om 
veiutbyggingen og reguleringsplanvedtaket. 
Men det ble skapt en usikkerhet om SVV vil gjennomføre prosjektet. Østlandets Blad har 
fulgt opp møtet, se  Statsrådene vil gå ny runde om kostbart pilotprosjekt for E18 og  
Samarbeidspartiene i Ski går ikke med på at Ny jord-prosjektet ikke gjennomføres helt og 
fullt når ny, firefelts motorvei skal bygges gjennom Ski og Ås» 
 
Nydyrking og konsekvensutredning 

https://www.oblad.no/e18-retvet-vinterbro/e18-ny-jord/samferdselsministeren/statsradene-vil-ga-ny-runde-om-kostbart-pilotprosjekt-for-e18/s/5-68-469690
https://www.oblad.no/e18-retvet-vinterbro/e18-ny-jord/camilla-hille/godtar-ikke-kutt-i-e18-prosjekt/s/5-68-471625?key=2018-09-04T07:30:37.000Z/retriever/9ccf5e05145be2d283e21fefdfe9b1864eca07cd
https://www.oblad.no/e18-retvet-vinterbro/e18-ny-jord/camilla-hille/godtar-ikke-kutt-i-e18-prosjekt/s/5-68-471625?key=2018-09-04T07:30:37.000Z/retriever/9ccf5e05145be2d283e21fefdfe9b1864eca07cd
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Forskrift om nydyrking ble endret i 2009. Det skjerpede kravet kom ifbm at avtalepartene 
ønsket tiltak for å fremme drenering og innføring av dreneringstilskuddet. Men 
Klimamiljødepartementet ville ikke gå med på det pga. kulturminne - og riksantikvarens 
motforestillinger. Derfor dette kompromisset.  Formålet med forskriften er da også å sikre at 
nydyrking skjer på en måte som tar  hensyn til  natur- og kultur- og landskapsverdiene.  En 
konsekvensutredning er fordyrende, og vi registrerer at noen velger å stykke opp tiltaket 
over flere år enn 5 år som heller ikke gir noen optimal løsning verken økonomisk eller 
driftsmessig. 
 
Andre saker 

- Planoverganger ifbm. kryssingsspor på Kongsvingerbanen (Boding i Nes) 

- Jordvernalliansen. Status er at det denne høsten vil bli sendt innkalling til møte for å 

motivere til å arrangere et årsmøte i alliansen.   

[Lagre saksutredning]  
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61/18 16/00716-8 Re-oppnevning til Markarådet grunnet 
kjønnskvotering 

 
Vedtak 
Som ny representant til Markarådet fremmes Ann-Kristin Knudsen. 
Som ny vararepresentant til Markarådet fremmes Eli Berven. 
 

[Lagre vedtak]  
 
 
Saksutredning 
Akershus Bondelag sendte 27.08 en anmodning om re-oppnevning av representant og 
vararepresentant til Markarådet. I samsvar med styrets beslutning, ble Helge Olaf Aas 
fremmet som representant og Vidar Kapelrud som vararepresentant. 
 
11. september fikk vi imidlertid følgende tilbakemelding: 
 

«Vi viser til brev 27. august 2018 med anmodning om at det oppnevnes nytt medlem og 
varamedlem for Norges Bondelag til Markarådet. Brevet er videresendt oss fra Markarådets 
sekretariat. 
  
Det er mulig å oppnevne medlemmer "utenom tur" slik dere ber om. Oppnevningen vil i så fall 
vare til våren 2020, da Klima- og miljødepartementet etter planen vil foreta en ny oppnevning 
av alle medlemmene i Markarådet.   
  
Markarådets sammensetning må imidlertid tilfredsstille kravene i likestillingslovens § 28 og 
rundskriv om representasjon av begge kjønn i offentlig oppnevnte råd. Dette innebærer at 
hvert kjønn må være representert i rådet med minst 40 prosent. Kravet gjelder separat for 
medlemmer og varamedlemmer. 
  
I Markarådet er det allerede en så stor overvekt av menn blant medlemmene at dersom 
Rolstad byttes ut med en mann slik Bondelaget foreslår, vil ikke rådet lenger tilfredsstille 
kravene i likestillingsloven § 28. Vi ber derfor om at Bondelaget foreslår en kvinne til 
erstatning for Rolstad.» 

 
Vedlagt sakspapirene var ABs anmodning om oppnevning av 27. august 2018. 
 
 

[Lagre saksutredning]  
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62/18 17/00972-26 Styremøte/-tur med Møre og Romsdal Bondelag 
Saksbehandler: Eline Stokstad Oserud/Vidar Kapelrud 
Forslag til vedtak 
Besøket gjennomføres som skissert i sakspapirene. 
Saksutredning 
Styresamling med Møre og Romsdal 4.-5. oktober (Revidert 17.09.2018). Vi reiser i felles 
buss, og vi forteller rundt aktuelle tema mens bussen kjører mellom gårdene (rød skrift 
under): 
Torsdag 4. oktober: 
11.00: Avreise fra Gardermoen 
11.15: Ankomst Sverre Haga (Mjølkeku, ravinebeiter)  
12.00: Avreise til Kringler gjestegård. Reiserute om Nannestad Sentrum 
Eli forteller om ravinebeiter og husdyrhold i Gjerdrum og Nannestad. 
12.30: Lunsj Kringler gjestegård 
13:30: Avreise 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. Eid av Anders, 
Rune og Amund. Leier jord i Eidsvoll for produksjon av 2500 da korn, 500 da gulrot og 1000 
da potet. 
Helge forteller om Eidsvoll, sauehold og rovdyr. 
15:50: Ankomst Minne gård 
16:30: Avreise Kringler gjestegård 
Sigurd forteller om tørkesommeren og oppfølgingen av denne.  
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, Folvell gård er en tradisjonell gard i landbrukskommunen Nes 
på Romerike. Konsesjonsbesetning med gris og produserer jordbær, og har skog og korn. 
Martin og Elin Skovseth.  
Svein og Terje forteller om jordvern, Gardermoen, vei og jernbane. 
Terje forteller om poteter og grønt i Akershus 
09:45: Ankomst Folvell gård – omvisning/orientering med litt å bite i? 
10:45: Avreise til Ringvoll gård, Eline og Lars Halvor Stokstad Oserud – mjølk, gras, korn, 
solceller 
Eline forteller om Ullensaker og Nes, korn og ku 
11:45: Avreise til Kringler, om Krokfoss og Åsvegen 
12:30: Lunsj Kringler 
13:30: Interne møter på Kringler. 
 
Tema på fellessamling (forslag): 

 Avlingsskadeordningen – forslag til endringer? 

 Kan GPS-ordningen på grønt – kan dette fungere også på produksjonsstyring kjøtt? 

 Rovdyr – i ulvesonen og i jerv- og gaupeland 

 «Skadedyr»: Hjort, elg og villsvin, gås 

 
I tillegg settes av tid til ordinære styremøter for de to fylkesbondelagene. 
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63/18 18/00416-3 Eierskiftekurs 19. - 20. januar 2018 
Saksbehandler: Simen Solbakken 
 
Vedtak 
Eierskiftekurset gjennomføres som skissert. Medlemmer av Bondelaget kan subsidieres 
innenfor en økonomisk ramme på kr 50.000. Forslag til støttemodell justeres i henhold til 
dette. 

[Lagre vedtak]  
 
 
Saksutredning 
Kursholder blir Ole Christen Hallesby og Mariann Andersen, og vil finne sted på Olavsgaard. 
Styret må tas stilling til evt. sponsing av kursdeltakerne. 
Kostnadene for å gjennomføre kurset er kr. 50 000, som inkluderer honorar, overnatting og 
reise for kursholdere, teknisk arrangør, materiell og markedsføring. Med 50 deltakere blir 
det en felleskostnad på kr. 1000 pr. deltaker. 
Totalpris for deltakerne, som dekker felleskost, overnatting og mat: 

Deltaker i enkeltrom  kr. 3500 
Deltaker i dobbeltrom kr. 3300 

Ved tilsvarende arrangement i Oppland i februar ble det differensiert på medlemmer og 
ikke-medlemmer, og det ble gitt rabatt for familiemedlemmer.  
Vi har søkt om, og fått RK-midler til Landbrukshelg, men det er usikkert om vi kan bruke 
disse midlene til kun eierskiftekurs. Vi må derfor ta utgangspunkt i selvkost i vår prising.  
 
Forslag: 

Medlemmer i Norges Bondelag   kr. 3000 
Ikke-medlemmer     kr. 3500 
Pr. person for de neste i familien (medl. NB) kr. 1500 
Pr. person for de neste i familien (ikke-medl. NB) kr. 2000 

Dersom vi skal følge modellen fra Oppland må kurset subsidieres. Hvis alle deltakerne 
kommer som familier på fire, og alle er medlemmer i Bondelaget må det subsidieres med kr. 
84 000 (worst case). 
 
 
 

[Lagre saksutredning]  
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64/18 17/00972-28 Innlandets Matpris 2018 
 
Vedtak 
Styret tar resultatet til etterretning, men vil foreta en vurdering av om våre aktiviteter i 
større grad må rette seg mot engasjement i det nye fylket Viken. 
 

[Lagre vedtak]  
 
 
Saksutredning 
Kandidaten fra Akershus, Grøndalen Gard, nådde ikke opp i avstemmingen.  
Det er nok tydelig at prisen er betydelig mer innarbeidet i de to Innlandsfylkene enn i 
Akershus.  
 
Det var Tyinlam fra Oppland som stakk av med prisen. 
 

 
 

[Lagre saksutredning]  
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Orienteringssaker 

26/18 17/00972-27 Saker som kommer - kort om prosess 
 
 

 Regulering av smågrisproduksjon (Rapport fra direktoratet, videre prosess ikke definert fra 
Bondelaget) 

 Veterinærvakt, ny arrondering (Prosess: sendt lokallagene)  
 
Til lokallagene i Akershus Bondelag 
 
Norges Bondelag har mottatt kopi av et brev som har gått fra Landbruksdirektoratet til alle landets 
fylkesmenn. I brevet ber Direktoratet Fylkesmennene om innspill til nye vaktdistrikt for den 
kommunale veterinærvakten. Direktoratet ber Fylkesmannen om å legge opp til en god prosess i sitt 
fylke, der kommuner, lokale veterinærforeninger og jordbruksorganisasjoner inviteres til å komme 
med innspill. Fristen fylkesmennene har til å komme med innspill til Landbruksdirektoratet er 1. 
desember 2018. Vi kan forvente at samtlige fylkesbondelag involveres i prosessen utover høsten.  
 
Akershus Bondelag ber derfor om tilbakemelding fra lokallagene på om hvordan 
veterinærtjenestene i deres område fungerer. 
 
Norges Bondelag  har listet opp følgende «budskapspunkter» som er relevante i forhold til å vurdere 
veterinærtjenestene: 

 I henhold til dyrehelsepersonellovens § 3a er det kommunens ansvar å sørge for 
tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell. Kommunene har ansvar for å 
organisere en klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid. 

 All husdyrproduksjon er avhengig av tilgang til veterinærtjenester for i ivareta hensynet til 
dyrehelse, dyrevelferd og trygg mat. 

 Tilskudd til veterinærvakt er i hele landet avgjørende for å sikre tilstrekkelig tilgang til 
veterinære tjenester  

 Også innenfor ordinær arbeidstid har flere kommuner utfordringer med å sikre tilstrekkelig 
tilgang til veterinærtjenester for produksjonsdyr. En svekking av veterinærvaktordningen vil 
forverre denne situasjonen. 

 
 Klimakurs, pilot (AU: kjøre kurs i Follo for styret i lokallagene i regionen samt styret i 

Akershus Bondelag) 

 Flomveileder for å forebygge flomskade. (Kontaktet Skedsmo Bondelag – de kommer tilbake 
med forslag på dato) 

 Østmarka, vurdering av naturverdier (Prosess: sendt angjeldende lokallag og kontaktet 
Enebakk Landbrukslag. Se dokumenter under) 
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Fra regjeringen.no: 
Publisert 27.08.2018 
Arbeidet med å undersøke om det kan bli nasjonalpark i Østmarka er i gang. Før en eventuell verneprosess 
startes opp, må naturverdiene i området gjennomgås og vurderes. 

Regjeringen ved klima- og miljøminister Ola Elvestuen har satt i gang et arbeid som skal klargjøre om det kan bli 
nasjonalpark i Østmarka. 
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Vurderer naturverdier og lovkrav først 

Før en eventuell verneprosess settes i gang, er det viktig å vite om områdets naturverdier tilfredsstiller kravene 
som stilles i loven. I §35 i naturmangfoldloven står det at 

som nasjonalpark kan vernes større naturområder som inneholder særegne eller representative økosystemer 
eller landskap og som er uten tyngre naturinngrep 

Oppdraget med å kartlegge og vurdere naturverdiene er gitt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vi skal levere 
vår rapport innen 1. desember 2018. 

Basert på rapporten, vil Klima- og miljødepartementet vurdere om det skal sette i gang en prosess med sikte på 
å verne et område i Østmarka som nasjonalpark. 

Hva gjør vi nå? 

Det finnes mye informasjon om naturverdiene i Østmarka. En av oppgavene Fylkesmannen nå har, er å hente 
inn og gå gjennom all tilgjengelig informasjon. 

Vi skal så vurdere om det eksisterende kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet er tilstrekkelig, eller om det 
er nødvendig med mer kunnskap for å vurdere om det kan startes en verneprosess eller ikke. 

Dersom det i denne forbindelse blir aktuelt å gjøre nye registreringer i felt, vil grunneierne informeres på 
forhånd. 

 
Hva skjer senere, dersom departementet setter i gang en verneprosess? 

Dersom klima- og miljødepartementet etter å ha gjennomgått vår rapport mener at det er grunnlag for å starte 
en verneprosess, skjer det flere ting. 

I løpet av denne prosessen skal ny kunnskap hentes inn. Fagrapporter og konsekvensutredninger, blant annet 
tilknyttet naturverdier og brukerinteresser, skal utarbeides. Det legges i tillegg opp til dialog og 
møtevirksomhet med grunneiere og andre berørte parter slik at disse skal få mulighet til å komme med sine 
innspill og forslag til innhold i verneplanen. 

Basert på denne kunnskapen utarbeides det et forslag til verneplan, der blant annet mulige grenser og forslag 
til forskrift for området blir presentert. 

Dette verneplanforslaget sendes ut på høring, og basert på mottatte merknader kan det bli foretatt endringer. 

Arbeidet som legges ned i en verneprosess skal i så måte legge til rette for et godt og tilstrekkelig 
beslutningsgrunnlag hvor alle sider av saken blir godt belyst. 

Det er Kongen i Statsråd som endelig vedtar om det skal etableres en nasjonalpark eller ikke. 

 
 
 
 

[Lagre saksutredning]  
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