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PROTOKOLL 
fra møte i Fylkesstyret Akershus 
Møtedato 04.12.2018 Vår dato: 10.12.2018 
Møtetid 10:00 – 15.30 Utvalgssekretær Akershus Bondelag 
Møtested Grønt fagsenter Hvam  

Sak 17/00972 

Som medlemmer møtte: Sigurd Enger (leder), Eli Berven (nestleder), Svein Bjerke, Helge 
Olaf Aas, Terje Romsaas (1. vara), Maja Aas (ABU) og Marit Helene Lund (ABK). 
Forfall: Ann-Kristin Knudsen. 
Fra administrasjonen: Vidar Kapelrud (sekr.) og Anders Klaseie. Eline Stokstad Oserud og 
Simen Solbakken deltok på deler av møtet. 
 
Til behandling:  
Faste saker 

10/19 18/00079-10 Faste saker Akershus - desember 2018 
1/2018                Godkjenning av innkalling og saksliste  

Vedtak: Godkjennes. 
 
2/2018                  Godkjenning av protokoll fra styremøte 5.11.2018 
                               Vedtak: Godkjennes. 
 
4/2018                  Regnskap/Økonomi  

 
                               Vedtak: Tas til orientering. 
 
5/2018                  Medlemsoversikt  

Vervekampanjen i Akershus 
Akershus ligger godt an til å bli beste vervefylke i Bondelaget. Oppslutningen om 
verveverkstedene var svak, 2-3 lokallag pr kveld, men noen lokallag har organisert 

Budsjett 2018
Regnskap 30 

nov. 2018

AB inntekter 1 405 000 1 459 925

Totale inntekter 1 405 000 1 459 925 

Aktiviteter fordelt på kostnadsavd

Fylkesleder 272 000 242 941

Opplæring tillitsvalgte 90 000 33 701

Styret Akershus 70 000 128 687

Reise-/møtegodtgjørelse styret 475 000 356 890

Regionmøter 15 000 12 192

Ledermøtet 125 000 116 761

Årsmøtet 100 000 98 137

Aksjoner 10 000 

HMS-arbeid 5 000 

Korn - og miljøutvalget 5 000 710

Grøntutvalget 5 000 4 500

RMP / Vann 5 000 5 408

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/eierskiftekurs 45 000 1 910

Diverse andre aktiviteter 45 000 370

Sum driftskostnader 1 392 000 1 075 132

Sum driftsresultat 13 000 384 793 

Finansinntekter 25 000 

Resultat 38 000 384 793 

Regnskap 30. nov. 2018 Akershus Bondelag 
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vervingen i egen regi. Kampanjen har i hvert fall gitt 25-30 nye medlemmer, og AB 
har nå 5334 medlemmer (4.12.2018). 
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 

Vedtak: Styret konstaterer noe skuffende oppslutning fra lokallagene, men at 
verkstedene ble en bra økt for de som møtte. Hele 18 medlemmer ble vervet på én av 
kveldene. Annonsere og motivere for vervekampanje litt tidligere neste år. 

 
6/2018                  Representasjon/Invitasjoner   

Desember 2018 
03.12 Økoløft-møte, Ås 
03.12 «Ung bonde kveld», med FK Agri, Kløfta 
04.12  Styremøte AB 
06.12 Høstkornmøte (Kornprogrammet) 
11.12 Kveldskurs flom- og ekstremnedbørveileder, Svein Guldal (Grønt fags. Hvam)  
12.12 Møte i Korn- og miljøutvalget, Askim 
13.12 Landbruksråd Øst, AU-møte 
Januar 2019 
4.1. AU-møte AB 
08.01. (tirsd) Styremøte AB (planlegge regionmøtene) 
10.01 Organisasjonskurs for nye tillitsvalgte (1. samling), Landbrukets Hus 
14.01 Felleskjøpet: Kurs i korn- og kraftfôrpolitikk 
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 Øvre Romerike, Grønt Fagsenter Hvam 
19.-20.1.Eierskiftekurs, Olavsgaard 
21.1. Regionmøte Nedre Romerike, Aur Gjestegård, Aurskog  
22.1. Regionmøte Follo, Krosser Gård, Ås 
24.01 Organisasjonskurs for nye tillitsvalgte (2. samling), Landbrukets Hus 
31.01 Kornkonferansen Felleskjøpet 
xx.XX Møte med Akershusbenken på Stortinget (AU) 

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

• 17. november, Bygdekvinnefest i Oslo – kreativt mangfold der 14 av 22 lokallag 
møtte. Organisasjonskurs og kommunikasjon blant temaene. 

• Fylkesstyremøte 3. desember, hjemme hos fylkesleder Ingrid Grene Henriksen i 
Eidsvoll. Akershus Bondelag var representert ved Helge Olaf Aas. 

• 16. mars avholdes fylkesårsmøtet for Akershus på Smakfulle Rom, Sørum. 

• 17. mars blir det inspirasjonsdag i Lillestrøm 

• ABK har nå fokus på verving og oppfølging av UNESCO-akkrediteringen som 
rådgivende organisasjon innen immateriell kulturarv og ekspert på tradisjonell 
matkunnskap. 

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

• Aksjonsuke «Bærekraftig skogbruk» 

• Styresamlinger for lokallagsstyrene med bl.a. Instagram-kurs 

• Årsmøte i Akershus BU avholdes 23. februar. 

• Vervekonkurranse i lokallagene pågår. 
                               Vedtak: Tas til orientering 
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Saker til behandling 

77/18 17/00822-11 Innspill vedr. organisasjonsutvalgets innstilling av 25. 
oktober 2018 

Vedtak 
Akershus Bondelag støtter - etter noe tvil - organisasjonsutvalgets modell 1 med ett felles 
bondelag for Viken – dog forutsatt at Viken-fylkene ikke mister sin relative innflytelse i 
Norges Bondelag, og at de økonomiske rammevilkårene for de tre fylkene opprettholdes 
minst på samme nivå i Viken. Høringen i lokallagene har vist at to av tre lokallag gir sin 
tilslutning til modell 1 – om enn under tvil i flere lag, mens ett av tre lag går inn for modell 2. 
Imidlertid nevner nesten alle lag bekymringen for hvordan organisasjonsarbeidet vil bli i det 
(eventuelle) nye Viken Bondelag: stor avstand til lokallagene/medlemmene med 72 lag, og 
kanskje med laber grunnplanaktivitet som resultat. Videre pekes det på at Bondelaget ikke 
har så dårlig tid med å lande i denne saken, men at den bør modnes og bearbeides noe mer 
før beslutning fattes. Høringsinnspillet vedlegges saksfremlegget. 
 

[Lagre vedtak]  
 
 
Saksutredning 
 
Høringsbrev ble utsendt til lokallagene 30. oktober 2018: 

Høring i lokallagene i Akershus - organisasjonsutvalgets innstilling 
Tross mange betenkeligheter med regionreformen er prosessen med tilpasning av 
Bondelagets fylkeslag til ny struktur i gang.  
Organisasjonsutvalgets foreløpige rapport er nå klar, og legges frem for høring i lokallagene.  
 
I Akershus får lokallagene frist til 30. november 2018 med å komme med sine synspunkter på 
konklusjonene i den foreløpige rapporten. 
Styret i Akershus Bondelag vil deretter behandle innspillene på sitt styremøte  
4. desember, for så å avgi uttalelse innen fristen 20. desember 2018. 
 
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). 
Med vennlig hilsen, for styret i Akershus Bondelag, Vidar Kapelrud, Organisasjonssjef 

 
Lokallagene hadde frist til 30. november med å komme med innspill.  
Saken legges frem for styret i møtet, med en bearbeidet oversikt over lokallagenes synspunkter. 
Følgende lag har svart: 

Enebakk Landbrukslag 

Hurdal Landbrukslag 

Fet Jordbruksforening 

Kråkstad og Ski bondelag 

SKEDSMO Bondelag 
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Nesodden Landbrukslag 

Nordre Høland 

Frogner Bondelag 

Nannestad Bondelag 

ULLENSAKER BONDELAG 

Feiring Landbruksforening 

Ås Landbrukslag 
Nes Landbrukslag 
Asker og Bærum 

 
Disse 14 lokallagene (av 26) representerer over 50% av medlemsmassen. 
 
Hovedspørsmål om modell (ett samlet Viken Bondelag eller tre fylkeslag som nå) 

• Mange lokallag (9) går for alternativ 1 med et felles bondelag for de tre nåværende fylker 
som skal bli Viken. Begrunnelsen er noe variert, men dreier seg om å sikre størst mulig 
tyngde og innflytelse overfor Storting og styringsverk (f.eks. i næringspolitikken) – OG sikre 
Viken en posisjon i Norges Bondelag. 

o For de som går inn for Viken Bondelag, sier nesten alle at styret må bli større, gjerne 
tre fra hvert fylke (dvs 9), og de ønsker en ledertroika (leder og to nestledere) hvor 
de tre representerer hvert sitt fylke 

o Ett lag trekker frem muligheten av å oppnevne faggrupper som kan representere 
produksjoner, og videre antydes at Viken må drives med økt bruk av regionmøter. 

o Ett lag mener også at årsmøte må gjennomføres som to-dagers møte. 
o De fleste lagene som går for modell 1 peker imidlertid også på utfordringene Viken 

vil ha i forhold til lokallags- og medlemskontakt. 

• Fire lokallag (og et mindretall i ett styre) går inn for at fylkesbondelagene beholdes som nå, 
med tre fylkeslag. Begrunnelsen er at Bondelaget ikke må være «først», at det blir 
organisatorisk uoversiktlig med stor avstand til lokallagene/medlemmene – og at det er lenge 
til Stortingsvalget går etter «nye» valgdistrikt. 

o Her mener ett lag at de tre fylkeslederne må danne et overordnet organ med mandat 
på bestemte koordineringssaker (overfor fylkeskommune Viken, fylkesmannen i Oslo 
og Viken f.eks.).  

o Forslag om kvartalsvise regionmøter hvor alle tre fylkeslag møter (=felles 
ledermøter??) lanseres. 

o De tre fylkesstyrene foreslås også styrket med ett medlem med spesialoppgave å 
koordinere fylkets synspunkter i Vikenspørsmål. 

o Ett lag sier også at årsmøtene må fortsette som dagsmøter for å unngå at det blir for 
høy terskel for deltagelse. 

 

• For de tre-fire lag som har ment noe om lokallagenes representasjon i det nye Viken, 
fremmer tre lag modellen med minimum 2 representanter fra alle lag. Dette kan eventuelt 
kombineres med en progressiv (eller degressiv…) representasjon utover de første 100 
medlemmer. 

• To lag trekker frem at Vikens samlede representasjon i Norges Bondelag må bli like sterk 
som nå – og i hvert fall ikke svekkes i forhold til f.eks Vestlandsfylkene. 

 

• Flere lag (fem) omtaler kontorstedene i Viken, og alle mener det må være som nå, eller i 
hvert fall med representasjon i hvert av de tre fylkene. 

• Ett lag antyder modell med hovedkontor og satellitt-kontorer i de tre fylkene som kan 
bemannes «på omgang». 

 
Nesten alle lokallagene – både de som går inn for Viken så vel som de som ikke ønsker Viken, nevner 
bekymringen for hvordan organisasjonsarbeidet blir i det nye Viken. Stor avstand til 
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lokallagene/medlemmene med 72 lag. Frykt for at færre lar seg engasjere i Bondelagsarbeid på 
lokalnivå. 

 
Prosessen videre 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 

 

Høringsinnlegg i saken fra Akershus Bondelag: 
 
 

Innspill fra Akershus Bondelag til organisasjonsutvalgets foreløpige rapport 
av 25. oktober 2018. 
 
Innstillingen ble utsendt til lokallagene i Akershus 30. oktober 2018 med frist til 30. november for å 
komme med innspill. 14 lokallag (av 26) har kommet med uttalelse. Synspunkter fra disse er flettet 
inn i merknadene som fylkesstyret har vurdert i sitt høringsinnspill. 
 
Høring – tema for diskusjon (1-6): 
  

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.  

 
Merknader fra Akershus Bondelag: 
Næringspolitisk tyngde 
I Akershus er det mange lokallag som stiller spørsmål ved om det nødvendigvis er slik at Bondelaget 
er avhengig av ny organisering fra 1.1.2020 for å få nok næringspolitisk tyngde.  
Arbeid rundt oppgaver som skal ivaretas av fylkeskommune Viken og Fylkesmannen i Oslo og Viken - 
som næringsutvikling (RNP)/IBU-midler, RMP og RSK - samt andre forvaltningsområder (jordvern- og 
arealsaker, konsesjonssaker, tilskuddsoppfølging) og – ikke minst, naturbruksutdanningen, må 
koordineres godt for å sikre gjennomslag og tyngde. Men det kan løses gjennom et samarbeidsorgan. 
 
Valgkretsene til Stortinget vil tidligst endres fra valget i 2025. Vi vil derfor også etter neste 
stortingsvalg i nye fire år måtte forholde oss til en Akershusbenk på Stortinget. Det er i dag 35 
representanter på Stortinget fra de tre Viken-fylkene (og 19 fra Oslo). Det kan bli en utfordring for et 
eventuelt fylkesstyre for Viken å holde tett kontakt med en så stor gruppe.  
Vurderinger rundt oppfølging av stortingsrepresentantene taler etter fylkesstyrets oppfatning for at 
beslutning om en eventuell sammenslåing av de tre fylkeslagene i Viken burde utsettes til etter 
valget i 2025, slik at vi kan se hvordan en eventuell justering av valgkretsene er bestemt. En 
utsettelse vil også best sikre nær kontakt med fylkenes stortingsrepresentanter frem til konstituering 
av nytt Storting etter valget i 2025. 
 
To av tre lokallag går for alternativ 1 (om enn under tvil i flere lag) med ett felles Viken Bondelag for 
de tre nåværende fylker. Begrunnelsen er noe variert, men dreier seg om å sikre størst mulig tyngde 
og innflytelse overfor Storting og styringsverk (f.eks. i næringspolitikken) – OG sikre Viken en posisjon 
i Norges Bondelag. 
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Ett av tre lokallag (og et mindretall i ett styre) går inn for at fylkesbondelagene beholdes som nå, med 
tre fylkeslag. Begrunnelsen er at Bondelaget ikke trenger være «først i løypa», at det blir 
organisatorisk uoversiktlig med stor avstand til lokallagene/medlemmene – og at det er lenge til 
Stortingsvalget går etter «nye» valgdistrikt. 
 
Medlems- og organisasjonsarbeid 
Det kan diskuteres hvilket arbeidsområde som er viktigst for et fylkeslag, næringspolitikk eller 
organisasjonsoppfølging. Utvalget har gitt prioritet til næringspolitikken, mens lokallagene i Akershus 
tross alt er mer opptatt av medlems- og lokallagsarbeidet. 
 
Nesten alle lokallagene i Akershus – både de som går inn for Viken så vel som de som ikke ønsker 
Viken, nevner bekymringen for hvordan organisasjonsarbeidet blir i det nye Viken. Stor avstand til 
lokallagene/medlemmene med 72 lag. Frykt for at færre lar seg engasjere i Bondelagsarbeid på 
lokalnivå – og krevende å rekruttere tillitsvalgte til Viken-styret. 
 
Utvalget foreslår at maks antall styremedlemmer settes til 9. Det vil i så fall føre til en halvering av 
antall tillitsvalgte i Viken-området sammenlignet med dagens situasjon: med 5 styremedlemmer og 1 
møtende vara, er det i dag 6 styremedlemmer pr fylkesstyre – m.a.o. 18 tillitsvalgte. 
Styremedlemmenes mulighet til å håndtere kontakten med de 72 lokallagene i Viken Bondelag blir 
derfor etter fylkesstyrets vurdering en meget stor utfordring.  
 
Fylkesstyret i Akershus vil også minne om at Viken er det eneste område der tre fylkeslag foreslås 
slått sammen. Viken blir et fylke med tunge produksjoner i nær sagt på alle nisjer og grener (storfe, 
sau, kraftfôrbaserte produksjoner, korn, grønt og poteter, frukt, bær, fjell- og daljordbruk, 
flatbygder…) – åpenbart en organisasjon med stort interesse-spenn. Eksempelvis er det vesentlig for 
fylkesstyret i Akershus, Norges største kornfylke, sikrer korninteressene minst på samme nivå som i 
dag i en eventuelt endret organisasjon. 
 
Med disse merknadene som bakteppe, har fylkesstyret i Akershus likevel tvilt seg frem til å støtte 
utvalgets konklusjon om at Norges Bondelag bør følge nye fylkesinndeling ved valg av organisasjons-
modell, og at det samlet sett vil kunne gi størst næringspolitisk gjennomslag.  
En helhetsvurdering – bl.a. i lys av ønskene fra de andre fylkene i Viken, vil imidlertid kunne endre 
denne konklusjonen. Videre vil det være uakseptabelt for fylkesstyret om Bondelagets lover endres 
slik at Akershusinteressene får en redusert representasjon i Bondelagets organer. 
 

 
2. Det bør være ett fylkesstyre for hvert fylke 

 
Høringen i lokallagene har vist at to tredjedeler av lokallagene gir sin tilslutning til modell 1 med ett 
felles styre, mens en tredjedel av lagene går inn for modell 2 der Bondelaget fortsetter med tre 
fylkesstyrer som nå. 
De lagene som går for modell 2 antyder flere mulige tiltak for å sikre koordinering av arbeidet 
mellom de tre fylkene der det er nødvendig: 
- De tre fylkeslederne kan danne et overordnet organ med mandat på bestemte 

koordineringssaker (overfor fylkeskommune Viken, fylkesmannen i Oslo og Viken f.eks.).  

- Forslag om kvartalsvise regionmøter hvor alle tre fylkeslag møter (=felles ledermøter??). 

- Styrke de tre fylkesstyrene med ett medlem hver med spesialoppgave å koordinere fylkets 

synspunkter i felles Vikenspørsmål. 

 
Fylkesstyret mener at dersom man velger modell 1 med felles bondelag for alle tre nåværende fylker, 
må det også være ett styre for Viken Bondelag. Uansett modell som til slutt blir bestemt, er det 
ytterst viktig at alle organer/organisatoriske konstruksjoner har en klar funksjon og et tydelig 
mandat. Dette gjelder f.eks. dersom det etableres faggrupper under fylkesstyret. 
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3. Antall styremedlemmer i de sammenslåtte fylkene må kunne utvides for å ivareta 
både næringspolitisk og organisatorisk arbeid. Utvalget ber fylkeslaga vurdere hvordan 
man kan sikre rekruttering av tillitsvalgte bønder i de nye fylkeslaga.  

 
De lokallagene som går inn for Viken Bondelag, sier nesten uten unntak at styret må bli større, gjerne 
tre (ett lag antyder fem) fra hvert fylke (dvs 9, eller maks 15 i ett tilfelle), og de ønsker en ledertroika 
(leder og to nestledere) hvor de tre representerer hvert sitt (nåværende) fylke. 
Ett lag trekker frem muligheten av å at styret oppnevner faggrupper som f.eks. kan representere 
produksjoner, og videre antydes at Viken må drives med økt bruk av regionmøter (region i denne 
sammenheng er et avgrenset område innfor Viken der lokallagene defineres i en «region» - f.eks. 
«region Romerike»). 
 
Også verdien av ansatte med lokalkunnskap ble trukket frem som et «virkemiddel» for å sikre 
kontakten med lokallagene/medlemmene og dermed også bidra til å sikre rekrutteringen til 
tillitsvervene. I modell 1 er det flere lag som mener det må bli mer «utekontakt» på de ansatte enn i 
dag, og ser for seg at det må tilføres ressurser på ansattsiden. 
 
Fylkesstyret vil gjenta at hvis maks antall styremedlemmer settes til 9, vil dette føre til en halvering 
av antall tillitsvalgte i Viken-området sammenlignet med dagens situasjon: med 5 styremedlemmer 
og 1 møtende vara, er det i dag 6 styremedlemmer pr fylkesstyre – m.a.o. 18 tillitsvalgte. 
Styringsutfordringene blir derfor helt klart størst i Viken. 
 
Fylkesstyret mener at det er nødvendig å øke antall styremedlemmer dersom man velger modell 1 
med ett felles styre for Viken Bondelag. Antallet bør i hvert fall økes til tre medlemmer fra hvert av 
de «gamle» fylkene. I tillegg bør det vurderes muligheten for en mer utstrakt bruk av «faggrupper». 
Mandat og regler for oppnevning av disse må utarbeides. Videre mener fylkesstyret at Viken 
Bondelag må organiseres i underregioner (inntil 10??) som arenaer for møter og for å initiere 
aksjoner og andre aktiviteter som skal gjennomføres lokalt. 
 
 

4. 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.  

 
For de lokallagene som har ment noe om lokallagenes representasjon i det nye Viken, fremmer tre 
lag modellen med minimum 2 representanter fra alle lag. Dette vil i så fall bidra med over 140 
representanter før de store lagene får sine tilleggsrepresentanter. Vi snakker dermed fort et årsmøte 
på 200+ delegater….  
 
Fylkesstyret mener at det bør legges opp til fleksibilitet på dette punktet. I Viken kan fort årsmøtene 
bli for store. Det kan derfor være nødvendig å bruke et annet forholdstall enn i dag. I en eventuell 
oppstartsfase bør representasjonen imidlertid være som i dag. 

 
 

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. 

 
Lokallagene trekker frem at Vikens samlede representasjon i Norges Bondelag ikke må bli svekket. 
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Fylkesstyret deler oppfatningen om at Akershus sin representasjon inn i Norges Bondelags organer 
ikke må bli svekket, og minst bør være som i dag. Derfor er forslaget om 2 representanter pr fylke 
(dvs. Viken får 2 representanter) i Bondelagets representantskap uakseptabel. Det vil være en kraftig 
forrykkelse av påvirkningsmulighetene i Østlandsjordbrukets disfavør – og en effekt som blir klart 
sterkest i Viken med tre tidligere fylker.  
Svekket representasjon vil kunne føre til et endret standpunkt i Akershus om fremtidig modell for 
Bondelaget.    
 
 

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

 
Det skinner igjennom i mange av høringssvarene fra lokallagene at de synes organisasjonssaken «går 
for fort» - at Bondelaget ikke trenger å ha så dårlig tid. 
 
I lys av dette mener fylkesstyret i Akershus at nye fylkesstyrer for eventuelle Viken Bondelag velges 
tidligst på årsmøtene våren 2020.  
I lys av endrede valgdistrikt til Stortinget – og det faktum at Viken er eneste fylkeslag der tre fylker 
slås sammen, bør utvalget vurdere om beslutning om en eventuell sammenslåing av de tre 
fylkeslagene i Viken kan utsettes til etter valget i 2025. 
 
 

Fylkeslaga bes gi synspunkter på disse konklusjonene, samt øvrige forhold i 
konklusjonskapitlet. Andre forhold som er drøftet i rapporten, eller som fylkeslaga mener 
er vesentlige, er sjølsagt fylkeslaga velkommen til å ta opp. 

 
Selv om organisering av fylkeslagenes administrasjon og ansatte ikke inngår i mandatet for 
organisasjonsutvalget – og blir håndtert av generalsekretæren og gjennom drøftinger med de 
ansattes organisasjoner, har mange lokallag kommet med synspunkter om dette: 
 
Mange lag mener at kontorstedene i Viken må være som nå, eller i hvert fall med representasjon i 
hvert av de tre fylkene. Begrunnelsen for dette er bl.a.: 

• I Viken Bondelag blir det færre tillitsvalgte, og flere møter/aktiviteter må dekkes av ansatte – 

og da må de ha kontorplasser i de tidligere tre fylkene. 

• De ansatte er med å sikre kontakten med lokallagene/medlemmene og dermed også bidra til 

rekrutteringen til tillitsvervene 

• Må ha ansatte med god lokalkunnskap. 

[Lagre saksutredning]  
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78/18 18/00182-1 Regionmøter 17, 21 og 22 januar 2019. Innhold og 
sted. 

 
Vedtak 
Regionmøtene gjennomføres i januar med følgende saker på agendaen: 

• Foran jordbruksforhandlingene 

• Bondelagets organisasjonsstruktur 

• Aktiviteter lokalt før valget 2019 

• Aktuelle saker i Bondelaget 

 

[Lagre vedtak]  
 
 
Saksutredning 
 
Regionmøter er planlagt som følger: 
17.1.  Regionmøte Øvre Romerike, Grønt Fagsenter Hvam. Fra styret: Helge 
21.1. Regionmøte Nedre Romerike, Aur Gjestegård, Aurskog Fra styret: Eli og Terje 
22.1. Regionmøte Follo, Krosser Gård, Ås   Fra styret: Ann-Kristin og Svein 
Vi søker å finne lokale møteplasser, helst på gårder som har satset på møtelokaler, servering 
etc. 
 
Saker på regionmøtene: 
Foran jordbruksforhandlingene 

• Studiearbeidet «Foran jordbruksforhandlingene» sendes ut før jul 2018. Lokallagene har frist 
til 15. februar 2019 med å svare på QuestBack. 

• Fylkeslaget har videre frist til å sende inn innspill 15. mars 2019, noe som passer bra med 
sluttbehandling på styremøtet berammet 5. mars 2019. 

 
Bondelagets organisasjonsstruktur 

• Oppdatering. Saken tas også opp på årsmøtet 20. mars 2019. 

 
Aktiviteter lokalt før valget 2019 

• Gruppearbeid/idédugnad på lokale aktiviteter/forslag 

• Invitere lokalpolitikere på gårdsbesøk/aktivitet som kan gi medieblæst («Bonde for én dag») 

• Avklare med Østfold og Buskerud aktiviteter før fylkestingsvalget 

 
Aktuelle saker i Bondelaget 

• Sentralt 

• Lokalt i Akershus 

 

[Lagre saksutredning]  
 
 
  



 10  

 

79/18 18/00832-1 Årsmøtet i Akershus Bondelag 2019 
 
 
 
Vedtak 
Årsmøtet 2019 arrangeres på Nesodden i Idrettshuset til Nesodden IF ved Berger Stadion. 
 
Som tilleggssak til de ordinære årsmøtesakene på årsmøtet i 2019, skal årsmøtet komme 
med innspill til organisasjonsutvalgets endelige innstilling som skal komme ca 1. februar 
2019. 
 

[Lagre vedtak]  
 
 
Saksutredning 
 
Årsmøtet er tidligere fastsatt til 20. mars 2019.  
I dette saksfremlegg drøftes valg av sted, agenda og eventuelt inspirasjonsforedrag e.l. 
 
Når det gjelder valg av STED, er dette historikken for Årsmøter i Akershus Bondelag de siste 
åra: 

2005: Frogner 
2006: Skedsmo 
2007: Hurdal 
2008: Frogn 
2009: Nordre Høland 
2010: Fet  
2011: Feiring 
2012: Søndre Høland 

2013: Vestby  
2014: Rælingen 
2015:  Ski, Sørmarka 
2016:  Oslo, Bogstad 
2017: Sørum, Smakfulle Rom 
2018:  Lørenskog, Losby Gods 
2019: 20/3 Nesodden? 
Ikke arrangert årsmøte: Nesodden 

 
2019 synes å være siste sjanse for å arrangere årsmøte i Nesodden, fordi årsmøtet i 2020 blir 
(sannsynligvis) enten sammen med Østfold og Buskerud eller i regi av Viken Bondelag. Og 
Nesodden vil ikke ha kapasitet til så store arrangement, fordi: 

• Det er ingen hotell på Nesodden 

• Vi må ty til grendehus, klubbhus e.l. 

 
Teoretisk kan et årsmøte i Akershus bikke 100 deltagere når alle delegater møter og gjester 
og administrasjon er medregnet. I praksis har vi vært rundt 80 totalt de siste årene.  
 
Administrasjonen har kontaktet lokallaget på Nesodden, og var 28.11. på befaring til to 
mulige lokaler på Nesodden for årsmøtet 2019: 
 

• Breidablikk Grendehus på Fagerstrand viste seg å være noe for lite. Det er ett rom, men har 
ikke god kapasitet utover ca 80 personer. Det er ikke fastmontert prosjektor eller lerret. 

• Idrettshuset til Nesodden IF ved Berger Stadion har kapasitet til 120, og fremstår som et lyst, 
velstelt lokale med romslig kjøkken. Her er fastmontert prosjektor og lerret. Også her er det 
bare ett lokale. Lunsj må derfor inntas i årsmøtelokalet. 
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Med litt sporty innstilling og en tilpasset lunsjmeny, mener administrasjonen at det er fullt 
mulig å gjennomføre årsmøtet 2019 i Idrettshuset til Nesodden IF ved Berger Stadion. 
 

 
Agenda 
Nedenfor følger et utkast til saksliste for årsmøtet i 2019. Det er ikke lagt opp til at årsmøtet 
skal utforme/behandle Akershus Bondelags innspill til jordbruksforhandlingene. Det 
forutsetter vi er bestemt på styremøtet 5. mars. 
 
Saksliste for årsmøte i Akershus Bondelag 2019 
Onsdag 20. mars 2019 på Idrettshuset til Nesodden IF ved Berger Stadion, Nesodden. 
Kaffe serveres fra kl. 0900.  
Årsmøte settes kl. 0930. 
Saksliste:  
1. Åpning  
2. Navneopprop  
3. Godkjenning av innkalling og saksliste  
4. Valg av to representanter som sammen med møteleder underskriver protokollen  
5. Leders tale  
6. «Prioriterte saker i Norges Bondelag 2019» ved NN, styremedlem i Norges Bondelag  
7. Generaldebatt  
8. Norges Bondelags fremtidige organisasjonsstruktur  
9. Årsmelding og regnskap for 2018 
10. Arbeidsplan og budsjett 2019 
11. Valg i henhold til Norges Bondelags lover  
12. Bestemme godtgjørelse til tillitsvalgte  
Det serveres lunsj kl. 12.00. Kulturelt innslag rett etter lunsj. Forventet avslutning kl. 16.30 
 
 
«Inspirasjonsforedrag» 
I utgangspunktet vil årsmøtet i 2019 kreve noe lenger tid til årsmøtesakene, da vi må 
forvente noe mer diskusjon rundt organisasjonssaken enn det vi fikk på årsmøtet i 2018. Det 
skal jo vedtas en uttalelse i saken. Det vil derfor bli knapt med tid slik at vi nok bør droppe et 
slikt innslag i 2019. 
 

[Lagre saksutredning]  
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80/18 18/00834-1 Politisk arbeid i 2019 
 

Vedtak 
Aktiviteter før kommunevalget 2019 diskuteres med lokallagene på regionmøtene. 
Aktiviteter inn mot fylkestingsvalget må avklares med Østfold og Buskerud. 
 

[Lagre vedtak]  
Saksutredning 
Saken inneholder to hovedpunkter: 

• Møte med Akershusbenken på Stortinget 

• Aktiviteter og opplegg foran kommune- og fylkestingsvalget 2019 

 
Møte med Akershusbenken på Stortinget 
Møte var avtalt og berammet til mandag 3. desember 2018. Utgangspunktet for utkvittering 
vedr. tørken og oppfølging av senvirkninger etc. – og andre aktuelle saker. 
Stortingspresident og stortingsrepresentant for Akershus Høyre, Tone Wilhelmsen Trøen, er 
fortsatt «benkefører» for Akershusbenken, og hun informerte om at mandag 3. des. er det 
finansdebatt, og at det derfor vil bli færre som kan møte. Ap har for eksempel et 
morgenmøte som gjør at ingen av dem kommer. Sps Gjelsvik kan heller ikke….. 
 
Så møtet ble besluttet utsatt til januar 2019. 
 
Notat kommune- og fylkestingsvalget 2019 
Overordnet: Hva blir de viktigste tingene inn mot valget 2019, er det noen overordnede 
temaer fra Norges Bondelag som er førende for hvordan vi jobber inn mot kandidatene til 
valget? 
Påvirkningsprosessen kan bestå av 2 elementer: Lokallagene og fylkeslagene arbeider nå 
med sine program for perioden 2019-2023. Dersom man skal påvirke programmene burde 
det sendes ut nå snart.  
Til lokalpartiene er kanskje areal og jordvern det viktigste temaet. Man kan også fokusere på 
kommunene som kunde når kommunene skal kjøpe varer og tjenester som kan bidra til å 
styrke det lokale næringslivet.  
Aurskog-Høland kommune har f.eks. en formulering i sin kommuneplan under Landbruk 
«Økt fokus på og bruk av lokalproduserte tjenester fra landbruket er med på å bygge opp 
under det lokale nøringslivet og skape lokal verdiskapning. Kommunen må oppfordre til 
lokalproduksjon av varer og tjenester ved selv å bruke tilbudene.»  
Dette knytter de opp mot mål og delmål og strategier som handler om bevaring av dyrka 
jord, kommunen som pådriver for verdiskapning i tradisjonell og nyskapende 
jordbruksnæring.  
Til fylkespartiene er også areal et viktig tema, der med mer målrettet fokus på den regionale 
areal- og transportplanen og hvordan denne skal behandles inn i Viken. I tillegg vil 
fylkeskommunen få et større ansvar for regional samfunnsplanlegging. Et punkt er at man 
kan knytte næringslivet og kompetanse tettere sammen. Naturbruksskolene er viktige at 
man bevarer og videreutvikler. Innenfor vår næring kan en tettere kontakt med mellom 
næringsliv og skoler for eksempel føre til at elevene ved skolene får en mer oppdatert 
undervisning som er tilpasset det yrket man skal begynne i.  
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Lokalvalg 
Mål: Fremme landbruket i kommunene, synliggjøre Bondelaget og hva næringa bidrar med 
inn i kommunen. 
Hvordan: Lokale aktiviteter, medieoppslag 
Forslag til aktiviteter: 
Bonde for en dag: 

Lokallagene inviterer 1. kandidatene i sin kommune hjem til en gård i kommunen, 
politikerne får prøve seg på fjøsstell, traktorkjøring, våronnarbeid. Avsluttes med 
lunsj og et foredrag/innlegg fra en lokal bonde som forteller om utfordringene for 
bøndene i kommunen, samt hva som er viktig at kommunen fortsatt prioriterer, i 
tillegg til spørsmål fra politikere. F.eks. Utbygging, jordvern, inn på tunet.  
Media må inviteres og lokallagsstyret må stille opp + fylkesstyret og fylkeskontoret. 

Fylkeskontoret kan bidra med å jobbe frem et konkret opplegg for lokallagene, de setter en 
dato og fylkeskontoret kan være behjelpelige med å ta kontakt med media og politikere og 
lage nettsaker.  
På regionmøtene burde vi ha gruppearbeid hvor lokallagene skal komme med forslag til 
aktiviteter inn mot lokalvalget. Det ideelle er at vi klarer å få de til å tenke i de baner av en 
sånn «Bonde for en dag» aktivitet, slik at de opplever at de har foreslått det selv.  
Hva er gjort før, hva burde lokallagene gjøre igjen? 
 
Fylkestingsvalg 
Vi må samordne oss med Østfold og Buskerud. Det må avklares om vi skal kjøre felles 
opplegg mot de øverste på fylkestingslistene, eller om vi skal ha separate arrangementer 
hvor vi inviterer de vi ønsker. Dette må avklares før man jobber med konkrete opplegg, samt 
hvilke saker vi ønsker å fokusere på. For eksempel regionalt næringsprogram og IBU-midler 
som er nye oppgaver.  
Mulige aktiviteter: 
Busstur 
Stormøte  
Hvordan får vi med media på disse arrangementene?   
Inspirasjon: 
 
http://www.grontfagsenter.no/27454.Listetoppene-koste-seg-blant-varlok-urter-og-
blomster.html 
 
https://www.bondelaget.no/nyheter/politikere-tar-landbruk-pa-alvor-article85679-
7642.html 
 
https://www.bondelaget.no/nyheter/tur-for-fylkestingskandidatar-article82130-5106.html 
 
 
 

[Lagre saksutredning]  
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81/18 16/00912-18 Jordvern og arealsaker november 2018 
 
Vedtak 
Sakene tas til etterretning. Akershus Bondelag utarbeider høringsuttalelse vedr. Såner 
brannstasjon hvor vi påpeker at matjordplanen er for dårlig - det er ikke tilstrekkelig å flytte 
20 cm matjord som brukes til jordforbedring. Matjord inkl. underjordssjikt må flyttes. Vi 
påpeker også at kostnadene ved slik reell jordflytting vil påvirke kostnadene ved prosjektet 
på en slik måte at alternative plasseringer vil være lønnsomme. 
 

[Lagre vedtak]  
 
 
Saksutredning 
 
Såner brannstasjon 
MOVAR IKS skal bygge ny brannstasjon i Vestby. Denne er planlagt på dyrka mark av svært god eller 

god jordkvalitet. I varsel om oppstart sendte Bondelaget høringsuttalelse hvor vi bl.a. foreslo en 

alternativ plassering. Vårt forslag er senere forkastet. 

Detaljreguleringen er nå ute på høring. I forslaget til plan som ligger ute er det en matjordplan. 

Planen er diskutert med Follo landbrukskontor, som også skal godkjenne planen. 

I planen er det forslått å kun flytte matjorda (ca. 20 cm). Det er ikke tilstrekkelig, 20 cm matjord på 

fjellgrunn har ikke noe for seg. Det må være muligheter for rotutvikling til minst 80 cm dybde for 

åkervekster, og minst 60 cm dybde for gras. 

Jordflytting foreslås som avbøtende tiltak flere steder. Det er ikke en utvikling vi liker. Dersom det er 

eneste tiltak må det gjøres på en skikkelig måte. I Nes skal samme tiltak benyttes på et felt til 

boligbygging. Der er planbestemmelsene enda svakere, der står at det skal «utarbeides en plan for 

massehåndtering av matjordressurser i samråd med kompetent fagmiljø». 

For brannstasjonen er det vurdert alternative lokaliseringer. Det er to områder som er forkastet 
hovedsakelig på grunn av pris: 

- Tidligere Såner ungdomsskole 
- Hølen camping (Skinnsalongen) 

Spesielt sistnevnte beskrives som svært fordelaktig, men «Avstanden mellom partene var midlertid så 

stor at det ble regnet som usannsynlig å komme til enighet om de økonomiske rammene». Det er ikke 

ytterligere dokumentasjon om hva rammene er, og hvor stor avstanden var. Men hvis jordflyttingen 

skal gjennomføres etter de beste faglige rådene er ikke det gratis heller. 

Denne bør vi følge opp. I matjordplanen er det altså spesifisert at man skal flytte 20 cm av topplaget. 

Jorda er foreslått flyttet til fire områder, hvor tre av dem skal resultere i kvalitetsheving/ 

jordforbedring. 

Det er Rambøll som har laget matjordplanen. Det er ikke klart om de har den nødvendige 

kompetansen, og det er interessant å se på referanselisten i planen. Der er det ikke referert til en 

eneste plan som omhandler flytting av matjord inkl. underjordssjikt. 

Regional plan for Areal og Transport i Oslo og Akershus 
Denne planen er, på godt og vondt, en gjenganger i alle arealsaker i Akershus. Det er to forhold som 

skaper frustrasjon: 80/20% (90/10%) fordeling av vekst og 1(2) km. Grense for etablering av grønn 



 15  

grense. Etter diskusjoner, bl.a. i styremøtet 5/11 ble det sendt brev til Fylkesutvalgets medlemmer, 

se vedlegg. Vi poengterer følgende i oppsummeringen: 

Regional Plan for Areal og Transport i Oslo og Akershus må rulleres, hvor man tar inn over seg de 

svakhetene som ligger i planens krav. Det gjelder særlig det faktum at det er store transport- og 

arealmessige forskjeller mellom kommune i Akershus. 

• Utbygging må tillates langs kollektivaksene, og ikke bare der det er knutepunkt. 

• Utvidelse av dagens byggegrenser skal ikke gå på bekostning av dyrka mark ved 

etablering av grønn grense. 

• Bestemmelsen om 1 (2) km grense må kunne fravikes der det er snakk om utvidelse av 

byggeområder som ikke berører dyrka mark, f.eks. utvidelse av boligfelt på fastmark. 

• Tillate etablering av større bolig- og næringsområder på fastmark og i skog av lavere 

boniteter i større avstand fra knutepunkt for å sikre en reserve i fremtiden. 

Fylkestinget behandlet kommuneplanen for Aurskog-Høland i sitt møte 19. november. Der tar de i 

stor grad hensyn til punktene over, og følger med det opp sitt vedtak da planen ble vedtatt i 

desember 2015. 

I samme møte ble det besvart en interpellasjon fra Ås kommune. De påpeker at de må få utvikle flere 

områder enn bare Ås sentrum. I sitt svar sier fylkesordføreren bl.a. følgende (se også vedlegg): 

• Intensjonen med RP-ATP er at kommune gjennom sin planlegging skal bidra til en 

kursendring. 

• Avstander fra knutepunkt skal betraktes som en anbefaling knyttet til gangavstand (Min 

kommentar: altså ikke et krav slik kan man tolke veilederen for grønn grense) 

• Fylkeskommunen er oppmerksom på behovet for en nyansert vurdering av den enkelte 

kommune, og skal ikke legge en skjematisk vurdering av RP-ATP til grunn i sin behandling av 

kommuneplanene. 

 

KVU-verksted «ring 4» (Fredrikstad/Sarpsborg – Lillestrøm/Kløfta) 

Simen deltok på dette verkstedet. Det var et svært profesjonelt opplegg, hvor det var lagt opp til stor 

grad av involvering. Dette er arrangementer Bondelaget bør prioritere, både for å lære og gi innspill. 

Vi glemmer nok at folk flest ikke kan så mye om landbruk eller om hvilke konsekvenser ulike valg har 

for næringen. Oppsummering/konklusjoner: 

• Ett av formålene med ny vei er beredskap. E18/E8 inn mot Oslo er sårbar, og ved større 

hendelser i f.eks. tunellene har man i dag ikke noe godt alternativ til omkjøring. 

• Problemene i nord (Lillestrøm) og sør (Sarpsborg/Fredrikstad) må løses først, og disse er 

uavhengig av traseen som velges mellom. 

• Ny vei på fv. 120 som ender opp utenfor Rælings-tunellen ble nærmest forkastet, da man 

ikke ser for seg hvordan man kommer videre. 

• Traseen det ble pratet mest om i gruppene var fv. 120 fra Moss til Elvestad, og deretter sør 

for eller over Øyeren til rv. 22. 

• Prosjektet skal ta i bruk en ny metode for vurdering av ikke-prissatte elementer så som 

dyrkamark, naturverdier, mm. 

• Det er sendt mail til prosjektledelsen om at vi ønsker å bli en del av referansegruppen for 

KVU-arbeidet. 
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KVU-verksted for Kongsvingerbanen 

Vi har mottatt invitasjon til dette verkstedet 9.-10. januar. I tråd med erfaringene over er dette noe 

Akershus Bondelag bør delta på. Påmelding er sendt, men kan evt. trekkes. Vårt arbeid bør 

samordnes med Hedmark. 

 

Jordvernforeningen 

Simen deltok på samling med jordvernforeninger/allianser 6/11. i regi av Norges Bondelag. 

Foreningene/alliansene jobber nokså forskjellig. De fleste steder er de aktivt inne i konkrete 

prosesser, spesielt vei og jernbane. I Akershus jobber man mer med politisk påvirkning som egentlig 

hører hjemme på nasjonalt nivå. Dersom jordvernforeningen i Akershus skal få økt aktivitet må man 

inspirere flere til å delta. 

Jordvernforeningen i Akershus planlegger årsmøte våren 2019, hvor man vil forsøke å revitalisere 

foreningen og velge nytt styre. Det er årsmøtet/det nye styret som må lage strategi og handlingsplan 

for foreningen, og Akershus Bondelag bør være avventende inntil det foreligger. 

 

Konsesjonssak Vestby 

Kommunestyret i Vestby ga, mot landbrukskontorets innstilling, konsesjon for erverv av Sundby 

Nordre (gnr./brn. 1/1) til Sundby AS. Fylkesmannen er gjort kjent med vedtaket, og har varslet at de 

vil vurdere om konsesjonsvedtaket kan bli stående. Brev til Sundby AS følger vedlagt. 

Sundby AS har jord- og skogbruk som formål. Men kommunestyret har ikke sett på eier av Sundby 

AS. Selskapet inngår i et konsern som har som formål «eierskap i selskaper hvis formål er erverv, 

planlegging og prosjektering, utbygging og drift av fast eiendom og bygg, herunder bistå, organisere 

og delta i tiltak for drift av slike selskaper». Et slikt selskap vil ikke få konsesjon, og Fylkesmannen vil 

vurdere om morselskapet har bestemmende myndighet over Sundby AS. 

 

 
 

[Lagre saksutredning]  
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82/18 18/00203-14 Ledermøtet 16-17 nov 2018 - 
tilbakemelding/evaluering 

 
Vedtak 
Styret tar tilbakemeldingene til etterretning. 

[Lagre vedtak]  
 
Saksutredning 
 
Årets ledermøte ble arrangert felles for Bondelagene i Akershus, Buskerud og Østfold 16.-17. 
november på Klækken hotell i Hønefoss. Programmet startet med registrering kl. 10.00, og varte 
frem til kl. 18.15. Middagen startet kl. 19.30. På lørdag startet programmet kl. 08.30 og varte frem til 
kl. 14.30.  

 
Akershus deltok med 30 stk. 17 lokallag var representert og det deltok 3 stk. fra fylkesstyret. 
Akershus Bygdeungdomslag var også representert.  
De lokallagene som ikke var representert var: Nes, Frogn, Lørenskog, Aurskog, Rælingen, 
Nittedal/Hakadal, Skedsmo, Eidsvoll, Oslo Bybondelag, Nannestad.  
 
Følgende samarbeidende organisasjoner og andre var med: Gjensidige (Knut Martin Glesne, 
Fredrik Berentzen), Fylkesmannen (Nina Glomsrud Saxrud, Otto Galleberg, Morten 
Ingvaldsen), Tine (Odd Einar Hjortnæs), Landkreditt SA (Ragnhild Duserud), Norges Bondelag 
(Einar Frogner, Astrid Solberg, Harald Velsand, Finn Erlend Ødegård), Felleskjøpet Agri (Jon 
Ansten Johansen), Norsvin Akershus (Marit Gauterud), Akershus Sau og Geit (Håvard Semb), 
Birøkterlag (Lars Erik Nygård, Helge Nybakken), samt representanter fra fylkenes valgnemder 
og andre tillitsvalgte.  
 
Totalt var det 142 deltagere på møtet, inkludert gjester, innledere, fylkesstyrene og ansatte. 
 
For å kunne tilby gode fremtidige arrangementer, er det viktig med evaluering av ledermøtet slik at vi 
kan få innspill på hva som er bra, hva som kan gjøres annerledes/bedre osv. Hva er fylkesstyrets 
vurdering av årets ledermøte? Noen stikkord til diskusjon:  

- Rammene for arrangementet 
- Planlegging i forkant 
- Innledere  
- Sammensetning av program (felles vs egne bolker, temaer, tidsbruk mm) 
- Kost/losji; hotellrom, mat 
- Sosial; pauser, middag, quiz 

 
Det ble sendt ut en evaluering til deltagerne rett etter møtet. Det ble gitt en ukes svarfrist, og det ble 
avgitt 92 svar (vedlagt). 

Tilbakemeldingene på de ulike bolkene er jevnt over gode.  
Neon av tilbakemeldingene går på organisasjonsprosessen rundt Viken og at det ble mye om 
det, noen ønsker seg andre konkrete ting og at det burde vært mer tid til fylkesvise bolker. 
De aller fleste melder tilbake at de har hatt et godt/veldig godt sosialt utbytte av ledermøtet. 
 
 

[Lagre saksutredning]  
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83/18 15/00558-5 Beredskapsplan for Akershus Bondelag ved kriser og 
alvorlige hendelser, revidert etter tørken 

Vedtak 
Fremlagt forslag til revidert beredskapsplan for Akershus Bondelag ved kriser og alvorlige 
hendelser, revidert etter tørken 2018, vedtas. Planen gjennomgås og oppdateres til 
konstituerende styremøte 21. mars 2019. 
 

[Lagre vedtak]  
Saksutredning 
Styret i Norges Bondelag evaluerte tørkesommeren 2018 på sitt møte 24.10.2018, med den 
ambisjon at organisasjonen på alle nivåer skal ta lærdom av hvordan krisen ble håndtert - 
hva angår samarbeid i organisasjonen og med landbruket for øvrig, kommunikasjon internt 
og eksternt, samt kontakt med myndighetene. 
 
På bakgrunn av erfaringene fra tørkesommeren, vedtok Bondelaget en oppdatering av sin 
beredskapsplan, og styret anmodet også fylkeslagene om å oppdatere egne planer i tråd 
med endringene i den sentrale planen. 
 
Vedlagt sakspapirene var oppdatert beredskapsplan for Akershus Bondelag ved kriser og 
alvorlige hendelser, revidert etter tørken 2018. 

[Lagre saksutredning]  
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84/18 18/00833-1 Oppstart av valgnemndas arbeid - intervjuer på 
styremøte 4. des 2018 

Vedtak 
Tas til orientering 

[Lagre vedtak]  
Saksutredning 
Valgkomiteen avholder sitt første møte 4. desember 2018, parallelt med styremøtet i 
Akershus Bondelag. Styremedlemmene vil bli innkalt etter tur til samtale/intervju. 
Intervjumal er utsendt. 
 
Følgende styremedlemmer er på valg i 2019: 

1. Leder (velges for 1 år): 

På valg:  Sigurd Enger, Nordre Høland 

2. Styremedlemmer (velges for 2 år): 

På valg:  Eli Berven, Nannestad  

Helge Olaf Aas, Eidsvoll  
 (Ikke på valg:  Ann Kristin Knudsen, Frogn og Svein Bjerke, Ås)  
3. Tre vararepresentanter til styret (velges for 1 år): 

På valg:  1. Terje Romsaas, Sørum 

2. Kjell Johansen, Kråkstad/Ski 

3. Kari-Anne Svennebye Aanerud, Blaker  

4. Nestleder (velges for 1 år blant styremedlemmene): 

På valg:  Eli Berven, Nannestad 

 
Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i 2019 vil ikke inneholde andre elementer enn som 
tidligere år, siden ingen bindende vedtak er fattet om eventuell ny organisasjonsstruktur. 
 
Valgnemnda som velges i mars 2019 vil imidlertid kunne få tilleggsoppgaver i forhold til 
innstilling av kandidater til et (eventuelt) nytt styre for Viken Bondelag. 
 

[Lagre saksutredning]  
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Orienteringssaker 

28/18 17/00972-38 Orienteringssaker desember 2018 - RMP, RNP og RBU 
Akershus Bondelag har avgitt følgende uttalelser: 

• RMP for Viken (Regionalt Miljøprogram) 

• RNP for Viken  (Regionalt Næringsprogram) 

• ….og RBU  (Regionalt Bygdeutviklingsprogram) 

Landbruksdirektoratets instruks for RMP kom denne uka. 
Dokumentene var vedlagt sakspapirene, og ble kommentert i møtet. 

[Lagre saksutredning]  
 
 

29/18 17/00972-40 Orienteringssaker des 2018 - jordvern/arealsaker 
Innspill til Fylkesutvalget ATP – se vedlegg 

• Konsesjonssak Vestby – se vedlegg 

• Representantspørsmål i Akershus Fylkesting – se vedlegg 

• Konseptvalgutredning for rv22/rv120 - orientering i møtet 

• Konseptvalgutredning for Kongsvingerbanen - orientering i møtet 

[Lagre saksutredning]  
 

30/18 17/00972-39 Orienteringssaker des 2018 - rovdyr 
Bondelagets innspill vedr. Dok 8: representantforslag om erstatningsregler ved rovdyrtap – 
se vedlegg 

• Felles brev av 30.11. til statsministeren – fra Naturbruksalliansen – se vedlegg 

• Pressemelding vedr. brev til statsministeren – se vedlegg 

Ordfører opprop i Akershus? 

[Lagre saksutredning]  
 

 
31/18 17/00972-41 Orienteringssaker des 2018 - Innspill til Akershus 

Fylke Foran jordbruksforhandlingene 2019 
Innspillet var vedlagt sakspapirene. 

[Lagre saksutredning]  
 

 
32/18 17/00972-42 Orienteringssak des 2018 - Innspill Fylkesmannen 

vedr. veterinære vaktdistrikt 
Saken om veterinære vaktdistrikt var på høring hos lokallagene, men bare 5 lag kom med 

innspill. [Lagre saksutredning]  
 

 
33/18 17/00972-43 Orienteringssak des 2018 - Plastsituasjonen 
Vedlagt var notat fra Norges Bondelag om situasjonen for landbruksplast. 

[Lagre saksutredning]  
 



 21  

Referatsaker 

Saknr Arkivsak Tittel 
7/18 17/00972-44 Referatsaker des. 2018: 

1. Referat styremøte i Utmarksavdelingen for Akershus og 

Østfold 3.10.2018 

2. Referat fra møte i HV-02 (NATO) – orientering i møtet 

3. Referat fra AU.møte Naturbruksalliansen 20.11.18 

4. Referat AU-møte i Landbruksrådet Øst torsdag 

27.september 2018 

5. Referat årssamling i Landbruksrådet Øst 31. oktober 2018 

6. Referat fra Grøntsamling i regi av Norges Bondelag 

27.11.2018. 

 

 


