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Protokoll frå styremøte i M&R Bondelag 

fredag 5. oktober 2018 kl. 15.30 – 17.00 

på Kringler gjestegård i Akershus 
 

Styremøtet ble holdt i samband med felles styretur for Akershus Bondelag og Møre og Roms-

dal Bondelag. Totalt deltok det ni personer fra Møre og Romsdal og ti personer fra Akershus. 
Program:  
Torsdag 4. oktober: 

11.15-12.15: Gardsbesøk Sverre Haga (Mjølkeku, ravinebeiter)  

12.30:   Lunsj Kringler gjestegård 

14:00-15.15: Omvisning Eidsvollsbygningen. 

15:30-16.30:  Gardsbesøk Minne gård AS (Jordbruksbedrift med base på Minnesund. Leier jord i 

Eidsvoll for produksjon av 2500 da korn, 500 da gulrot og 1000 da potet). 

18:00-19.00:  Omvisning i bryggeriet på Kringler gjestegård 

  Middag og overnatting på Kringler gjestegård 

 

Fredag 5. oktober: 

09.00- 10.30:  Gardsbesøk Folvell gård (Tradisjonell gard i landbrukskommunen Nes på Romerike. 

Konsesjonsbesetning med gris og produserer jordbær, og har skog og korn). 

10:45-11.45: Gardsbesøk Ringvoll gård (Mjølk, gras, korn, solceller) 

13:30-17.00: Fellesmøte fylkesstyrene og egne fylkesstyremøter på Kringler Gjestegård 

inkl orientering og drøfting om GPS-modellen (GrøntProdusentenes Samarbeidsråd) 

ved daglig leder Morten Amundsen. 

 

SAK 26/2018: Kapitalutvidelse Den Norske Matfestivalen i Ålesund 
Vedlegg: Prospekt for kapitalutvidelsen 

 

Vedtak: Møre og Romsdal Bondelag tegner 5 aksjer a kr 1000, totalt kr 5.000. Samlet har 

Møre og Romsdal Bondelag da 6 seks aksjer i Den Norske Matfestivalen i Ålesund. 

 

Saksutredning: 

Møre og Romsdal Bondelag har som aksjonær vært aktivt med i arrangementet på ulike måter, 

bl.a. med egne arrangement. I 2018 støttet fylkeslaget festivalen med kr 12.000 til drift av Bon-

delagsteltet som ble drevet av Bondelagskokk Nils Henning Nesje. M&R Bondelag har i de 

fleste år vært representert i styret i Matfestivalen med et medlem oppnevnt av fylkesstyret. 
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Selskapet Den Norske Matfestivalen i Ålesund har besluttet å gjennomføre en kapitalutvidelse 

for å sikre Matfestivalens evne til å utvikle seg ytterligere i årene fremover.  

Styret legger til grunn at en slik kapitaltilgang vil gi et nødvendig grunnlag for å;  

 Videreføre og forsterke Den Norske Matfestivalen i Ålesund sin posisjon som den 4. 

største Matfestivalen i Norge  

 Befeste Matfestivalens posisjon som det prefererte møtestedet mellom lokalmatprodu-

senter og forbrukere mellom Bergen og Trondheim  

 Gi økonomisk trygghet for å videreutvikle Matfestivalens innhold og profil med særlig 

fokus på sjømatnæringen og regionens særegne posisjon innen denne næringen  

 Videreføre og styrke Matfestivalens tilbud overfor regionens barn og unge, hovedsake-

lig gjennom nyskapingen Barnas Matfestival 

Jfr vedlagte prosjekt – Møre og Romsdal Bondelag har i dag 1 aksje. 

 

SAK 27/2018: Innsamling av metallskrap 
 

Vedtak: Styret i Møre og Romsdal Bondelag støtter tiltaket og stiller seg bak aksjonen med 

innsamling av metallskrap. 

 

Saksutredning: 

Fylkesleder Oddvar Mikkelsen skal 30. oktober innlede om landbruk og forurensing på Fyl-

kesmannens miljø og avfallskonferanse i Ålesund. Dette er en møteplass for avfallsbransjen, 

med både private og kommunale aktørar, men også de som jobber med forsøpling og anna mil-

jøspørsmål fra kommunene vil kome. Bondelagt invitert til å holde innlegg om Korleis kan vi 

saman løyse forsøplingsproblem? Er pålegg og tvangsrydding rette verkemiddel? Er det andre 

måtar vi kan gjere dette på? Forventningar frå Norges Bondelag til kommunane. Kva kan 

kommunane forventa av gardbrukarene i sin kommune? 

 

I forkant av konferansen er det kommet følgende innspill og ide fra landbruksavdelinga: 

Rundt omkring i fylket står det gammalt utstyr og rustar. Gamle traktorar som har gjort 

jobben, traktorgravarar som ikkje har vore starta opp sidan syttitalet, og mykje mykje meir. 

Innsamling av metallskrap går stort sett i null – metallverdien betalar stort sett for transpor-

ten. Likevel ser vi at det IKKJE er nok. Dokumentasjon av påstanden er sikkert overflødig.  

Avdelinga foreslår å engasjere Landbruksrådgivinga (NLR) til å organisere innsamling, i 

dette ligg orientering om ordninga, registrering av objekt og å legge opp ei logis-

tikk/køyrerute for lastebil med kran. 

Landbruksavdelinga tenkjer å bruke miljø- og klimamidlar på dette, men det er også mulig å 

bruk UT peng til føremålet.  

Dersom ideen skal realiserast må faglaga stille seg bak aksjonen, og anbefale medlemmane 

å bruke muligheita. Samarbeid mellom faglaga, renovasjonsselskapa, kommunane – og med 

NLR som utøvande. 

 

Kommentert i styret: 

Opplever ulik organisering vedr innsamling av rundballeplast i kommunene. Noen steder er det 

lokale Bondelag som organiserer innsamling av plast, metall m.m. 

Interkommunale renovasjonsselskap bør ha ansvar for å organisere innsamling. Må legges 

bedre til rette for at det skal bli enklere for bøndene å levere plast og metall. 

 

Drøfting/orientering: Sluttføring av plansjer til årsmøterunden 
Utkast til plansjer fra fylkeskontoret på aktuelle tema ble presentert på styremøtet 26. septem-

ber, jfr SAK 23/2018. Styret kom da med innspill til tema de mente det bør lages plansjer på.  

Det var en kort gjennomgang og sluttføring av plansjene på styremøtet i Akershus 5. oktober 


