
1 av 16 

 

PROTOKOLL 
fra møte i Fylkesstyret Akershus 
Møtedato 05.11.2018 Vår dato: 06.11.2018 
Møtetid 10:05-16.00 Utvalgssekretær Akershus Bondelag 
Møtested Grønt fagsenter Hvam  

Sak 17/00972 

Som medlemmer møtte: Sigurd Enger (leder), Eli Berven (nestleder), Svein Bjerke, Terje 
Romsaas (1. vara), Maja Aas (ABU) og Liv Kristin Brattum (ABK-vara). 
Forfall: Ann-Kristin Knudsen, Helge Olaf Aas og Marit Helene Lund (ABK). 
Fra administrasjonen: Vidar Kapelrud (sekr.) og Anders Klaseie. Eline Stokstad Oserud og 
Simen Solbakken deltok på deler av møtet. 
 
Ingeborg Knutsdatter Gresaker fra Innovasjon Norge møtte kl 11.00 for å diskutere 
mobilisering og forvaltning av midler for 2019 til investering og bedriftsutvikling i landbruket. 
Relativt moderat søknadsmengde hittil i 2018, og internfristen på landbrukskontorene er 1. 
desember. Også fremtidige prioriteringer ble diskutert, bl. a. tak på gjødselkummer. Videre 
ble omorganiseringen som følger av regionreformen berørt. 
 
Til behandling:  
Faste saker 

9/19 18/00079-9 Faste saker Akershus - november 2018 
1/2018                Godkjenning av innkalling og saksliste  

Vedtak: Godkjennes. 
 
2/2018                  Godkjenning av protokoll fra styremøte 4.-5. oktober 2018 
                              Vedtak: Godkjennes. 
 
5/2018                  Medlemsoversikt 

  
                               Vedtak: Tas til etterretning. 



 2  

6/2018                  Representasjon/Invitasjoner   
5.11  Styremøte AB (m Kontaktmøte med Innovasjon Norge) 
5-6.11  Beiteseminar 
6.11   Møte i Landbrukets Hus med Jordvernalliansene  
13.11  «Jenter i landbruket», 2. samling, Nittedal 
15.-16.11  Konseptutvalgsmøte vedr. rv 22 / rv 120 («Osloring 4») 
16.-17.11 Felles ledermøte med Buskerud og Østfold - Klækken 
16.-18.11 Gartnerhallen-kongressen, Scandic Hotel Hell i Stjørdal,  
20.11   Verveverksted 20.11 (Follo og Vest), (ikke Landbrukets Hus 
21.11   Verveverksted 21.11 (Øvre Romerike), sted: 
22.11   Verveverksted 22.11 (Nedre Romerike), sted: 
28.11  Fagmøte: Klimakurs – fylkesstyret samt styret lokallag i Follo 
03.12  «Ung bonde kveld» FK Agri 
04.12   Styremøte AB 

11.12  Kveldskurs flom- og ekstremnedbørveileder, Svein Guldal)                       
Forslag til vedtak: Tas til etterretning. 

 
7/2018                  Nytt fra ABK  

• Forbereder møte 17. november, Bygdekvinnefest – Kreativt mangfold med alle 
22 lokallag invitert. Organisasjonskurs og kommunikasjon blant temaene. 

• Styremøte 3. desember, hjemme hos fylkesleder Ingrid Grene Henriksen i 
Eidsvoll. 

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

• Aksjonsuken har vært, fokuset har vært på skog. Temaet: Hogg for framtida. 

• Forberedelser til fylkesårsmøtet 23. februar 2019 i Kråkstad. 

                               Vedtak: Tas til orientering 
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Saker til behandling 

69/18 17/00972-33 Møteplan Akershus vinter 2018-2019 
 
Vedtak 
Administrasjonen forbereder oppfølging av aktivitetene i tråd med diskusjonen i styret. 
 
Saksutredning 
Flere arrangement og møter må datofestes: 

• Vervekampanje/dugnad nov 2018:  

o Når? 20. nov? Hvor mange samlinger? Én eller tre? 

o Vervelister: vasket mot prod.registeret + liste over ikke  betalende medlemmer + 

liste fra sentralt, innleid verver, Henrik Olstad 

o «Kick-off» med Henrik Olstad – innleid verver → én samling i Landbrukets Hus?? 

• Kveldskurs klima testopplegg nov (styret + lokallag i Follo) 

o Avventer forslag fra Harald Velsand. Siste uka i nov eller første uke i desember. 

• Organisasjonskurs for nye tillitsvalgte 2 x fire timer i jan? 

• Regionsamlinger Når?? (Innhold og saker → tas opp på styremøte 4.12) 

• Styremøter våren 2019 

• Årsmøte, når og hvor? 20 mars. Sjekker Nesodden, ev Aurskog 

November 2018 
5.11  Styremøte AB (m Kontaktmøte med Innovasjon Norge) 
5-6.11  Beiteseminar 
6.11   Møte i Landbrukets Hus med Jordvernalliansene  
13.11  «Jenter i landbruket», 2. samling, Nittedal 
15.-16.11   Konseptutvalgsmøte vedr. rv 22 / rv 120 («Osloring 4») 
16.-17.11  Felles ledermøte med Buskerud og Østfold - Klækken 
16.-18.11  Gartnerhallen-kongressen, Scandic Hotel Hell i Stjørdal,  
20.11   Verveverksted 20.11 (Follo og Vest), Landbrukets Hus 
21.11   Verveverksted 21.11 (Øvre Romerike), Grønt fagsenter Hvam 
22.11   Verveverksted 22.11 (Nedre Romerike), Grønt fagsenter Hvam 
28.11  Fagmøte: Klimakurs – fylkesstyret samt styret lokallag i Follo,  
Desember 2018 
03.12  «Ung bonde kveld» FK Agri 
04.12   Styremøte AB 
11.12  Kveldskurs flom- og ekstremnedbørveileder, Svein Guldal (Grønt fags. 
Hvam)  
 

Januar 2019 
4.1.  AU-møte AB 
08.01. (tirsd) Styremøte AB (planlegge regionmøtene) 
10.01  Organisasjonskurs for nye tillitsvalgte (1. samling), Landbrukets Hus 
15.01  Mat og Landbruk 2019, Radisson Blu Plaza hotel, Oslo 
16.1.  Org. sjef samling Norges Bondelag 
17.1.  Org. sjef samling Norges Bondelag 
17.1.   Regionmøte Nedre Romerike 
19.-20.1.  Eierskiftekurs, Olavsgaard 
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21.1.  Regionmøte Øvre Romerike 
22.1.  Regionmøte Follo 
24.01  Organisasjonskurs for nye tillitsvalgte (2. samling), Landbrukets Hus 
31.01  Kornkonferansen Felleskjøpet 
  
Februar 2019 
14.2. (torsd) Styremøte AB  
??.2.  Lokallagene frist Questback «Foran jordbruksforhandlingene» 
23.2.  Årsmøte i Akershus Bygdeungdomslag , Kråkstad 
26.2.  Dialogmøte med samvirkeorg. i Akershus (foran jordbruksforh.) 
 
Mars 2019  
01.3.  Stormøte korn, Akershus og Østfold. (Sted:??) 
05.3.  Styremøte AB (hvis årsmøte 20/3) 
??.3.  Fylkeslagene frist for innspill «Foran jordbruksforhandlingene» 
16.3  Fylkesårsmøte ABK 
20. 3. (onsd)  Årsmøte og avslutning for gammelt og nytt styre (Sted: Nesodden?) 
21. 3.  Konstituering av nytt styre (Sted: ??) 
23.-24.3  «Unge Bønder»-kurs, Scandic Mysen (sammen med Østfold) 
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70/18 18/00203-10 Ledermøte Akershus, Buskerud og Østfold - oppgaver 
for Akershus 

 
Vedtak 
Gjennomgangen tas til etterretning. 

 
 
Saksutredning 
 

Ledermøtet 16. – 17. nov., Klækken - våre oppgaver: 
• Eli er møteleder første dag (fredag) - fra etter Egil Hoens velkomst (ca 10.40) til 

gruppearbeidets start (ca 14.40) 

• Sigurd 15 min innledning om Akershus fredag kl 11.00 (alle tre fylkesledere) 

• Presentere årets lokallag (Vidar lager opplegg sammen med Enebakk) 

• Sigurd (under middagen) dele ut nek til nye lokallagsledere. 

• Sigurd lørdag 11.15 Oppsummering (alle tre fylkesledere) 

• Akershusbolken: Villsvin (felles for alle), Vervekampanje og lokal oppsummering. Sjekk 

om innleid verver i Bondelaget kan delta på vervesekvensen. 
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71/18 18/00527-2 Vervekampanje i Akershus - november 2018 
 
Vedtak 
Verveaksjonen gjennomføres med tre samlinger – én i hver region. Vervemateriell utsendes 
på forhånd, og verveaksjonen blir tema på Akershus sin interne del av Ledermøtet. 

 
 
 
Saksutredning 
 
Styret har diskutert verve-verksteder i de tre regionene, kombinert med prat og sosial 
sammenkomst. 
Vervelister sendes lokallagene i forkant (rett etter dette styremøtet), slik at de kan 
gjennomgå listene på forhånd. Viktig å luke ut så mange feil som mulig…. 
 
Alternativer for opplegg for verveaksjonen kan være: 

• Vervekampanje/dugnad nov 2018:  

o Materiell til disposisjon for lokallagene:  

▪ Vervelister: vasket mot prod.registeret + liste over ikke  betalende 

medlemmer + liste fra sentralt, innleid verver. 

▪ Argumentliste «hvorfor bli medlem» 

▪ Kontingentkalkulator 

o Når? 20., 21. og 22. nov. Hvor mange samlinger? Én eller tre? 

o  «Kick-off» med Henrik Olstad – innleid verver → f.eks på Ledermøtet.  

o Tre samlinger, én i hver region. Skape litt stemning om dugnaden (bjelle, 

vervestatistikk, premie?? 

o Pizza og kaffe 

 
16.-17.11  Felles ledermøte med Buskerud og Østfold - Klækken 
16.-18.11  Gartnerhallen-kongressen, Scandic Hotel Hell i Stjørdal,  
20.11   Verveverksted (Follo og Vest), Landbrukets Hus 
21.11   Verveverksted (Øvre Romerike), Grønt fagsenter Hvam 
22.11   Verveverksted (Nedre Romerike), Grønt fagsenter Hvam 
28.11 ?   Fagmøte:  Klimakurs – styret samt lokallag i Follo, Landbrukets Hus 
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72/18 18/00764-1 Akershus Bondelag - innspill til aksjonskomiteen 
2019 

Vedtak 
Akershus Bondelag fremmer følgende synspunkter til aksjonsutvalget i Norges Bondelag 
vedrørende kampanjer og eventuelle aksjoner ved brudd våren 2019: 
 
Alvoret i en mulig bruddsituasjon må være bestemmende for aksjonstype, men Akershus 
Bondelag minner om at det foreligger planer fra i fjor som ikke ble brukt siden det ble 
inngått avtale.  
 

1) Hva slags type aksjoner mener lokal- og fylkeslaga bør inngå i aksjonsplanene? 
Lokale butikkaksjoner i kombinasjon med regionale markeringer i «bygdebyene» kan fungere 
godt i Akershus – slik det ble planlagt i fjor 
 
Det er ønskelig å unngå å ramme tredjepart for hardt. Det er en skjør grense mellom sympati 
og irritasjon når det gjelder opinionens og forbrukernes holdninger til landbruk…. 
 
Det er en viss skepsis til de store blokkade-aksjonene. Disse medfører nesten alltid et høyt 
press på bonden i Akershus. Kanskje må terskelen legges relativt høyt før de mest 
omfattende aksjoner iverksettes – særlig i lys av det store press bønder i vår region har 
opplevd siste vekstsesong på grunn av tørken. 
 

2) Lengde på aksjonene: hvor mange dager er det mulig å aksjonere? 
Ser ikke for oss langvarige enkeltaksjoner, men heller (flere) punktmarkeringer som kommer 
koordinert og vel forberedt. 

 
3) Bør en stor demonstrasjon i Oslo inngå i aksjonsplanene?  

Styret er ikke samstemt i synet på «stormarkering» i Oslo. Enkelte synes dette er kostbart, 
og mener at pengene kan anvendes mer målrettet på f.eks. koordinerte 
kommunikasjonsaksjoner (kjøpe seg inn på TV med «reklamesnutter», forberedte 
kronikker/leserinnlegg til bruk i lokalpressen, «stunt» på sosiale medier- etc.).  
På den annen side kan en stormarkering i hovedstaden bli lagt merke til i media (men kan bli 
«utkonkurrert» av andre, akutte nyheter). 
 

4) Har dere konkrete ideer til aksjonsformer? 
o «Punktblokkade», f.eks. av matleveranser til Stortinget…. 
o Kjøpe seg inn på reklamefinansiert TV med «reklamesnutter» 
o Forberedte kronikker/leserinnlegg til bruk i lokalpressen 
o «Stunt» på sosiale medier 

 

 
Saksutredning 
18. september oppnevnte styret i Norges Bondelag et aksjonsutvalg.  
 
Utvalget skal utvikle aksjonsformer som synligjør verdiskapingen i norsk landbruk og verdien 
av matproduksjon i hele landet. Aksjonsutvalget skal videre vurdere styrken i 
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aksjonsformene ut fra «tålegrensen» i samfunnet rundt oss, og hva som har best effekt i det 
politiske påvirkningsarbeidet.  
 
Utvalget består av John-Erik Skjelnes Johansen, (styret og utvalgsleder), Anders Felde (leder 
Sogn og Fjordane Bondelag), Kristina Hegge (leder Oppland Bondelag), Jan Thorsen 
(organisasjonssjef Telemark Bondelag) og Lars Halvor Stokstad Oserud (medlem i Ullensaker 
Bondelag). Organisasjonssjef Astrid Solberg og kommunikasjonssjef Lise Boeck Jakobsen er 
sekretærer for utvalget. Etter konstitueringa har Hegge trukket seg, og fylkesleder i Østfold, 
Svend Arild Uvaag, tar hennes plass.  
 
Utvalget møtes første gang 12.-13. november, og ønsker nå innspill fra fylkeslagene. 
Høringsfristen er 3. desember. 
 
Bakgrunn 
Det ble inngått jordbruksavtale med Solberg-regjeringen i 2018, etter brudd i jordbruks-
forhandlingene i 2014 og 2017. Vi brøt også jordbruksforhandlingene med den rødgrønne 
regjeringen i 2012. Mellom 2000 og 2012 ble det inngått avtale hvert år. 
 
Norges Bondelag skal alltid ha gode aksjonsplaner som kan gi oppmerksomhet om vår sak, 
om vi ikke finner grunnlag for å inngå jordbruksavtale. Motparten skal også vite at 
landbruket er i stand til å gjennomføre kraftfulle aksjoner med stor oppslutning om vi ikke 
får gjennomslag for vår ønskede retning for norsk matproduksjon.  
 
For øyeblikket er det uklart om vi får et regjeringsskifte, og hvilken farge regjeringen vi skal 
forhandle med i mai 2019 har. Uavhengig av hvilken regjering vi har, skal det utvikles 
aksjonsplaner som kan realiseres om brudd i forhandlingene. 
  
Aksjonene i 2012, 2014 og 2017 hadde fokus på å vise sårbarheten i matkjeden, gjennom å 
hhv fjerne brød og egg fra butikkene og blokkere utkjøring av matvarer fra kjedenes 
sentrallagre. Dette var vellykkede aksjoner som vi klarte å gjennomføre i tråd med planene 
våre, med i hovedsak positiv medieomtale og uten for store ulemper for forbruker. Lokallag 
og fylkeslag har gjennomført aksjoner i tråd med egne planer, og vi har opplevd god 
oppslutning om aksjonene fra organisasjonen. 
  
Mobilisering i sosiale medier har også vært en svært viktig faktor i forbindelse med 
oppgjørene, både i forkant og i forbindelse med bruddene.  
  
Aksjonene har blitt avsluttet med opptog til Stortinget, med fra 2500 – 4500 deltakere.  
  
Aksjonsplaner 2019 –innspill etterlyses! 
Aksjonsutvalget starter nå arbeidet med å lage nye aksjonsplaner. Utvalget arbeider ut fra 
mandatet gitt av styret, og legger vekt på følgende elementer ved et eventuelt brudd:  

• Å synligjøre verdiskapingen i norsk landbruk 

• Vise viktigheten av å ha et landbruk over hele landet 
 
Aksjonsutvalget ønsker derfor innspill fra fylkeslagene på hva aksjonsplanene bør inneholde, 
og eventuelt hva de ikke bør inneholde. 
 
Til orientering er 17. mai 2019 på en fredag, uten «forstyrrende» fridager i forkant.  
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Utvalget ønsker tilbakemelding på følgende spørsmål: 
  

1) Hva slags type aksjoner mener lokal- og fylkeslaga bør inngå i aksjonsplanene? 
2) Lengde på aksjonene: hvor mange dager er det mulig å aksjonere? 
3) Bør en stor demonstrasjon i Oslo inngå i aksjonsplanene?  
4) Har dere konkrete ideer til aksjonsformer? 
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73/18 18/00628-3 Årsmøtene i lokallagene - oppsummering og innspill 
 
Vedtak 
Innspillene fra lokallagenes årsmøter tas til orientering. 

 
 
 
Saksutredning 
Nær 400 medlemmer har deltatt på lokallagsårsmøtene i år.  
Styret (og på noen møter administrasjonen) har deltatt på nesten alle lokallagsårsmøtene. 
Styret tok en grundig gjennomgang av spørsmål og saker som kom opp på møtene, og litt 
generelt om fremmøte og engasjement. 
 

 
 

 
 
 
  

Årsmøter i lokallagene 2018
Lag Dato Sted Klokkeslett Fra styret (og adm.): 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 Vidar

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 Sigurd

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

Rælingen Landbrukslag 23. okt. Musikkhytta Eli

Nesodden Landbrukslag 23. okt. Jaer skole 19.00 Sigurd

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 RMP

Gjerdrum Bondelag 25. okt. Storskolen i Gjerdrum Kulturhus19.00 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 

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

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. Svein

Fet Jordbruksforening 31. okt. Eli

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

Aurskog Bondelag
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74/18 18/00763-1 Veterinærvaktorganisering - prosess høsten 2018 
 
Vedtak 
Akershus Bondelag melder tilbake til Fylkesmannen om den interne høringsprosessen i 
organisasjonen, og videre at det er få innvendinger mot dagens vaktdistrikt, men at det 
uttrykkes frykt for kvaliteten på tjenesten hvis distriktene blir større.  

 
 
Saksutredning 
Norges Bondelag informerte 21. august om et brev som har gått fra Landbruksdirektoratet til 
alle landets fylkesmenn der Direktoratet ber Fylkesmennene om innspill til nye vaktdistrikt 
for den kommunale veterinærvakten. Direktoratet ba Fylkesmannen om å legge opp til en 
god prosess i sitt fylke, der kommuner, lokale veterinærforeninger og jordbruks-
organisasjoner inviteres til å komme med innspill. Fristen fylkesmennene har til å komme 
med innspill til Landbruksdirektoratet er 1. desember 2018.  
Norges Bondelag forventet at fylkesbondelagene skulle involveres i prosessen utover høsten. 
Akershus Bondelag sendte følgende oppfordring til lokallagene 23. august 2018: 

«Emne: VS: ny arrondering av veterinærvakt, Fylkesmannens prosesser i høst 
 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.» 

 
Fire lokallag har respondert (Hurdal, Enebakk, Asker og Bærum og Nannestad – sistnevnte 
kommer med innspill rett etter styremøtet). De innkomne innspillene er samstemte i at de 
synes vaktdistriktene fungerer bra, men «….vi vil ikke at vaktdistriktet skal bli større 
(Hurdal)». 
 
Akershus Bondelag har ikke mottatt forespørsel om involvering fra Fylkesmannen i saken. 
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75/18 16/00912-17 Arealsaker/jordvern Akershus november 2018 
 
Vedtak 
Problemstillingene vi møter vedrørende økt press på dyrka mark som følge av føringer i 
areal- og transportplanen fra 2015, kommuniseres til fylkeskommunen gjennom brev til 
Fylkesutvalget i Akershus. 

 
 
 
Saksutredning 
 
Areal- og transportplan 
Det er stor frustrasjon i mange kommuner ang. RP-ATP og tolkningen av denne fra spesielt 
Fylkesmannen. Nedenfor er sak Ås avis 25/10, hvor et stort tverrpolitisk vil ha løftet saken i 
Fylkeskommunen. Fylkesutvalget og Fylkestinget har flere pågående saker hvor de sliter med å fatte 
en beslutning, bl.a. for Aurskog-Høland. 
Det har vært diskutert med bl.a. Sigurd og Svein om vi skal ta initiativ til et «ordfører-opprop». 
Kommunene vil gjerne ha et større handlingsrom når det gjelder 80/20-regelen og 2km-grensen for 
utbygging. Vi ser at det i mange tilfeller at det vil være en fordel også for jordvernet. Men vi må passe 
oss for at ikke kommunene får for store frihet, da kan de mest utbyggingsvillige kommunene komme 
til å bygge ned enda mer dyrka mark. 
 

 
Ås avis 1/11. 
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«Ordfører-opprop», forslag til tekst/innhold (mangler innledning og avslutning, avhenger av hva 
teksten blir brukt til) 
Mange kommuner opplever nå stor frustrasjon ved behandling av sine kommuneplaner. 
Sektormyndighetene, først og fremst Fylkesmannen og Fylkeskommunen, fraråder eller fremmer 
innsigelse mot svært mye av det som blir foreslått. 
Årsaken til innsigelsene og frustrasjonen er i hovedsak Regional Plan for Areal og Transport i Oslo og 
Akershus (RP-ATP). Planen ble laget etter pålegg fra nasjonale myndigheter, og vedtatt av Oslo og 
Akershus i desember 2015. 
Intensjonen med RP-ATP er god. Det er forventet en stor befolkningsøkning i Oslo-regionen, og målet 
er at transportveksten dette medfører skal tas med kollektivtransport, gang og sykkel. Videre legger 
planen opp til at utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt for å bevare overordnet grøntstruktur, 
inklusive landbruk. 
Planen har to hovedvirkemidler: Kommunene har fått «tildelt» hvert sitt område som skal få lov til å 
vokse. Disse områdene ligger ved eksisterende kollektivknutepunkt, definert som togstasjon. Noen 
kommuner har derfor fått to vekstområder. 80% av fremtidig vekst i kommunen skal være i disse 
vekstområdene. 
Virkemiddel nummer to er førende for hvordan de definerte vekstområdene skal utvikles. Det skal 
opprettes en såkalt grønn grense, som definerer hvor man får lov til å bygge. For regionale byer (Ås, 
Ski, Lillestrøm Sandvika og Jessheim) sier planen at grønn grense skal trekkes innenfor en radius på 2 
kilometer fra knutepunkt. For alle andre definerte vekstområder skal grensen være innenfor en 
radius på 1 kilometer. 
Kravet om at størstedelen av veksten skal komme nær kollektivknutepunkt er kun relevant når man 
ser på transport til og fra området ved f.eks. pendling. Om man benytter tog eller buss for å komme 
seg på jobb eller andre aktiviteter er således irrelevant. Kollektiv er kollektiv. Det er derfor helt 
urimelig at man ikke skal kunne videreutvikle tettsteder. Det er tilgjengelig kollektivløsning som må 
være avgjørende, ikke type kollektivløsning. 
Kravet om grønn grense innenfor en radius på 1 (2) kilometer legger store begrensninger på 
kommunens mulighet til å tilby et differensiert boligtilbud. Fortetting av eksisterende småbyer og 
tettsteder betyr i praksis at småhusbebyggelse må rives for å erstattes av blokker. Stedene vil måtte 
endre karakter, og det er grunn til å stille spørsmål ved om slik fortetting i det hele tatt lar seg 
realisere utenfor de regionale byene. 
Den snevre avgrensningen av grønn grense legger også unødvendig press på det som måtte være 
igjen av dyrka mark. Det handler ikke bare om areal, men kvaliteten på matjorda. Tidligere 
generasjoner etablerte seg der forutsetningene for matproduksjon var best. Derfor ligger dagens 
småbyer og tettsteder på og ved den beste matjorda vi har. Kommunene vil måtte bygge ned eller 
etablere grøntområder på dyrka mark for i det hele tatt ha mulighet til å tilby ett attraktivt 
boligtilbud. Kommunene må få mulighet til å fravike 1 (2) kilometers kravet slik at boligområder med 
variert bebyggelse kan etableres. Men dette må gjøres uten at det går på bekostning av dyrka og 
dyrkbar mark.  
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Kommuneplaner 
Flere planer ligger nå til behandling og/eller er i ferd med å avsluttes. Skedsmo kommer om kort tid, 
og lokallaget er koblet på. Skedsmo har en «spesiell» måte å føre arealregnskap på. De klarer å 
framstille det som at planen vil gi positive tall i regnskapet, når det i realiteten går den andre veien. 
 
Jordvernalliansen 
Ann-Kristin skal på møte i Oslo og Akershus denne uka. Simen deltar på samling i Oslo 6/11. 
 
Konseptutvalgsutredning for vegforbindelse øst for Oslo 
Simen deltar på arbeidsverksted 15. og 16. november 

 
 
 
 
 
 

76/18 17/00822-10 Organisasjonsutvalgets rapport - høring i lokallagene 
i Akershus nov 2018 

Vedtak 
Høringsinnspillene fra lokallagene gjennomgås og vurderes på styremøte 4. desember 2018 -
som grunnlaget for fylkeslagets innspill til Norges Bondelag. 

 
 
Saksutredning 
Organisasjonsutvalgets foreløpige rapport ble utsendt til fylkeslagene 18. oktober 2018 og 
ble videresendt til lokallagene i Akershus 30. oktober med høringsfrist til fylkeslaget 30. 
november 2018. 
 
Lokallagene i Akershus har fått følgende arbeidsbeskrivelse: 

«Utvalget har hatt Et kraftfullt Bondelag med bonden og medlemmet i fokus som mål 
for prosessen med å tilpasse organisasjonen til ny fylkesstruktur. 
Utvalget har vurdert tre organisasjonsmodeller (kap.3) opp mot tre 
hovedarbeidsområder (kap.4: Næringspolitikk, Organisasjonsarbeid og Tillitsvalgte 
organ/demokrati).  
Vi anmoder nå lokallagene om å komme med sine vurderinger av utvalgets forslag til 
valg av modell - og av hovedkonklusjoner knyttet til arbeidsområdene.  
(Og vi understreker at denne rapporten kun omhandler organisasjonsstrukturen for 
det fremtidige Norges Bondelag, og ikke legger opp til diskusjon om lokalisering av 
kontorer etc. Det kommer man tilbake til senere i prosessen).» 

 
Den videre prosess er fra Norges Bondelag tenkt slik og har disse elementene: 

- Høring i fylkeslaga med basis i foreløpig rapport. Fylkeslaga oppfordres til å sende 
organisasjonsutvalgets forslag ut til lokallaga. Høringsfrist 20. desember. 

- Organisasjonsutvalget legger fram endelig rapport på basis av høringsrunden den 1. 
februar. Styret orienteres. 

- Rapporten med forslag behandles i fylkesårsmøtene. Representantskapet i mars drøfter 
saken. 

- Styret i Norges Bondelag innstiller overfor årsmøtet i Norges Bondelag den 25. april 
- Årsmøtet behandler forslagene og lovendringer den 6. juni 2019 
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Fylkeslagene blir bedt om å  
Høring – tema for diskusjon  

1. Rapportens hovedkonklusjon er Norges Bondelag bør følge nye fylkesinndeling ved valg 
av organisasjonsmodell. Dette ivaretar det næringspolitiske arbeidet best. Større 
fylkeslag vil gi mer krevende medlems- og organisasjonsarbeid. Likevel vektlegges det 
næringspolitiske arbeidet tyngre.  

2. Det bør være ett fylkesstyre for hvert fylke 
3. Antall styremedlemmer i de sammenslåtte fylkene må kunne utvides for å ivareta både 

næringspolitisk og organisatorisk arbeid. Utvalget ber fylkeslaga vurdere 
4.  hvordan man kan sikre rekruttering av tillitsvalgte bønder i de nye fylkeslaga. Bør det 

være fleksibilitet for lokallagenes representasjon på fylkeslagas årsmøter?  Det 
presenteres to alternativer, med henholdsvis dagens løsning med 1/100 medlemmer, 
eller en fleksibel løsning i intervallet 1/50 til 1/200.  

5. Tillitsvalgte organ for øvrig bør endres så lite som mulig. Dette sikrer balansen best 
mellom styret, fylker og samvirkeorganisasjoner. For representantskapets 
sammensetning presenteres to alternativer, med henholdsvis dagens sammensetning 
(18) eller to fra hvert fylkeslag (20) som alternativer. 

6. Nye fylkesstyrer i de sammenslåtte fylkene bør hovedsakelig velges på årsmøter våren 
2020, men med anledning til ekstraordinære fylkesårsmøter høsten 2019. 

 
Fylkeslaga bes gi synspunkter på disse konklusjonene, samt øvrige forhold i konklusjons-
kapitlet. Andre forhold som er drøftet i rapporten, eller som fylkeslaga mener er vesentlige, 
er sjølsagt fylkeslaga velkommen til å ta opp. 
Høringsfrist er 20. desember 2018. 
 
Saken ferdigbehandles på styremøte i Akershus Bondelag 4. desember 2018. 
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Orienteringssaker 

27/18 17/00972-34 Orienteringssaker Akershus november 2018 
 
Vedtak 
Tas til orientering. 

 
Saksutredning 

1. Høringsinnspill RMP, RNP og RBU (levert 16. oktober – se vedlegg) 

 
2. Innspill Akershus Fylkeskommune foran jordbruksforhandlingene (frist 15. nov) 

«Til lederne av Akershus bondelag og Akershus Bonde- og småbrukarlag, 
Akershus fylkeskommune er også i år , av Landbruks- og matdepartementet, bedt om å komme med 
innspill til Jordbruksforhandlingene.  
Vi ønsker å motta deres innspill om de viktigste behov og prioriteringer for landbruket i Akershus den 
kommende perioden.  
Innspillene sendes til  
Akershus fylkeskommune v. Arild Klingsheim 
innen den 15. november» 
 

3. Ordføreropprop rovdyr – status? → kopi av brev lokallagene 
«Hei, det er tatt initiativ til å få oppslutning fra ordførere i Akershus på et opprop til statsministeren om 
rovdyrforvaltningen i fylket.  
Evjen, ordfører i Aurskog Høland, har sendt ut oppropet til alle ordførere i Akershus, men hittil er det 
bare tre ordførere som har stilt seg bak oppropet (Aurskog Høland, Eidsvoll og Gjerdrum) 
Som dere er kjent med, har lignende opprop fått bred ordføreroppslutning i Østfold, Hedmark, Oppland 
og Nordland.  
Og vi – i et komplisert rovdyrfylke - burde ikke være dårligere! 
Oppfordringen til statsministeren er at hun må «……engasjere seg i de store utfordringene mange 
fylker i landet står ovenfor, og sørge for at Stortingets rovviltforlik følges opp som det er vedtatt!» 
Oppropet peker også på at vi lever i en verden med økende befolkning og økende behov for mat, og at 
dagens oppfølging av rovviltforliket bygger ned mulighetene til å utnytte de naturgitte ressursene som 
kan nyttes til matproduksjon. 
Vi ber dere derfor kontakte ordføreren i din kommune og oppfordre dem til å skrive under på 
oppropet!» 
 

4. Rovdyr/villsvin – orientering fra seminar villsvin (orientering i møtet) 

5. Kornskolen og Høstkornmøte 6. desember (orientering i møtet) 

6. Unge bønder-kurs (orientering i møtet) 

7. Oppnevning av nytt medlem Markarådet (vedlegg) 

 
 
Referatsaker 

Saknr Arkivsak Tittel 
6/18 17/00972-35 Referatsaker Akershus november 2018 - UAØ 3.10.2018 

7/18  Referat fra møte i felles Grøntutvalg med Østfold, 31. 
oktober 2018 
 

8/18  Referat fra møte 29. august 2018 i Bondelagets 
arbeidsgruppe for økt bruk av norsk fôr 

 


