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PROTOKOLL 
fra møte i Fylkesstyret Akershus 
Møtedato 05.02.2019 Vår dato: 12.02.2019 
Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Akershus Bondelag 
Møtested Grønt fagsenter Hvam  

Sak 18/00898 

Som medlemmer møtte: Sigurd Enger (leder), Eli Berven (nestleder), Ann-Kristin Knudsen 
(deltok fra sak 8), Helge Olaf Aas, Terje Romsaas (1. vara), Maja Aas (ABU-deltok på sak 8 og 
9) og Marit Helene Lund (ABK). 
Forfall: Svein Bjerke 
Fra administrasjonen: Vidar Kapelrud (sekr.), Anders Klaseie og Simen Solbakken. 
 
Til behandling:  

8/19 19/00026-2 Faste saker februar 2019 
 
1/2019                 Godkjenning av innkalling og saksliste  

  Vedtak: Godkjennes. 
 
2/2019                  Godkjenning av protokoll fra styremøte 8. januar 2019  
                               Vedtak: Godkjennes. 
 
4/2019                  Regnskap/Økonomi  
  Årsregnskap 2018 behandles under sak 18/00832 «Årsmøte AB 2019» 
 
5/2019                  Medlemsoversikt  
  Medlemstall 5223 per 29.1.2019, ned fra 5350. 

Vedtak: Tas til etterretning. 
 
6/2019                  Representasjon/Invitasjoner   

05.2.  Styremøte AB  
06.2.  Grøntutvalg Akershus og Østfold 
07.2.  Akershus Ap, programkomite (dyrevelfed) 
12.02  Korn- og kraftfôrkurs, Felleskjøpet 
14.2.  Årsmøte Norsvin (Helge) 
15.2.  Lokallagene frist Questback «Hva skal vi mene?» 
15.2  Kontaktmøte FMOV, Drammen 
23.2.  Årsmøte i Akershus Bygdeungdomslag (Terje og Eli) 
23.2.  Årsmøte Akershus Sau og geit (Helge) 
26.2.  Distriktsråd HV-02 (Terje) 
26.2.  Dialogmøte Akershus «Foran jordbruksforhandlingene» 
Mars 2019  
03.3.  Årsmøte Akershus 4H (Eli) 
05.3.  Styremøte AB 
07.3.  Stormøte korn, Akershus og Østfold. (Sted: Askim) 
15.3.  Fylkeslagene frist for innspill «Foran jordbruksforhandlingene» 
16.3.   Årsmøte i Akershus Bygdekvinnelag (Sigurd og Ann-Kristin) 
20. 3.   Årsmøte og avslutning for gammelt og nytt styre (Sted: Nesodden) 
21. 3.  Konstituering av nytt styre (Sted: Landbrukets Hus, Oslo) 
xx.3.  Fylkesledersamling, NB 
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28.3.   Representantskapsmøte, NB 
April 2019   
09.4.  Styremøte AB  
05.4.  Organisasjonsprosessen NB – fylkes frist for å sende innspill 
08.4.  Budsjettnemnda presenterer grunnlaget 
Uke 14-15  Nasjonale kampanjeuker, frokost 11/4 Stortinget 
29.4.  Kravet til jordbruksoppgjøret overleveres Staten Telefonstyremøte kl 20.00 
Mai 2019   
7.5.  Jordbruksforhandlingene - tilbud fra Staten 
   Telefonmøte for fylkeslederne på dagtid 

Telefonmøte for fylkesstyret kl.20, lokallagslederne kl.21. 
(ta høyde for brudd i tidsplanleggingen deres; avhengig av framdrift, 
forberedt på tlf møter underveis og eventuelt brudd) 

9.5  Tilbakemelding til staten – forhandlinger eller ikke 
9.5-16.5  Hvis tidlig brudd – aksjoner? 
12.5-16.5 Forhandlinger 
16.5.  Jordbruksavtale siste frist (etter planen)  
16.5  Hvis brudd før 16.5 – aksjoner 
20.5  Hvis brudd 16/5 – aksjoner 
2x.5  Stormarkering i Oslo  
28.5  Styremøte AB kl 10.00 
28.5.  Årsmøteutsendingsmøte kl.16 – 18 (sted?? 
   Lokallagsstyresamling kl.19 - 21.30 (Klimakurs) 
 
Juni 2019   
4.6.  Representantskapsmøte, NB 
5. - 6.6.  Årsmøte, NB  (samle benken om kvelden 06.06 ca kl 20.00)  
19.6.  Styremøte AB (utgår??) 
 

Vedtak: Tas til etterretning. 
 
7/2019                  Nytt fra ABK  

• 16. mars avholdes fylkesårsmøtet for Akershus på Smakfulle Rom, Sørum. 
• 17. mars blir det inspirasjonsdag på Scandic Hotel, Lillestrøm 
Vedtak: Tas til orientering. 

 
8/2019                  Nytt fra ABU  
                               Rep.skap NBU 2.-3. februar 

Vedtak: Tas til orientering 
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9/19 19/00027-2 Regionmøtene 2019 - oppsummering og oppfølging 
Vedtak 
Saken følges opp i tråd med styrets diskusjon: 
Oppsummeringen av gruppearbeidene på regionmøtene sendes lokallagene, og 
Lokalstyresamlingen 28/5 vil ha Klima som tema.  
 
Saksutredning 
Regionmøtene ble gjennomført etter planen: 

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 

 
Det var god oppslutning om årets regionmøter, med hhv 19, 30 og 30 deltagere.  

Følgende saker på agendaen: 

 Foran jordbruksforhandlingene 

 Bondelagets organisasjonsstruktur 

 Aktiviteter lokalt før valget 2019 

 Aktuelle saker i Bondelaget» 
 

I gruppearbeidet kom det opp en idé om å gjennomføre/arrangere et møte om klimautfordringene 
med lokallagene som målgruppe. Målsetting med møtet, vil være kunnskapsoppbygging om temaet. 
 
Gruppearbeid/idédugnad på lokale aktiviteter/forslag før lokalvalget ble gjennomført alle tre 
møtene (se oppsummering under):  
Hvilke aktiviteter kan lokallagene gjennomføre? 

 Leserbrev – med aktuelle fakta om landbruket i kommunen (f.eks. «Nye» Lillestrøm 
kommune – en STOR landbrukskommune) – Bruke lokale medier! 

 Busstur lokalt – vise landbruket (aktuelt i Lillestrøm). Factsantall brød etc. 

 Skryte av politikere som har gjort noe bra. Gi små drypp til politikere gjennom hele året. 

 Tilbakevise feilinformasjon…. 

 Gårdsbesøk for politikere – invitere politikere hjem til en gård hvor de får prøvd seg litt som 
bonde med noen vanlige gjøremål. Avslutte med prat rundt bordet og mat.  

 Oppsøke partienes stands – still spørsmål! 

 Delta på lokale «matmesser» eller andre arrangement – gjerne med egen stand 

 (Frokost)møte med administrasjonen på rådhuset med fakta om arealbruk/jordvern, 
friluftsloven/allemannsretten etc.. Også byråkratene trenger kunnskap! 

 Kontakt med næringsrådene i kommunene 

 Foredrag på skolene? 

 Rydde på gården! 

 Sosiale medier 

 Malawi-prosjektet – vise at bonden har tanker for en større virkelighet 

 NB Må spre positiv info om bonden og jordbruk gjennom hele året – ikke bare inn mot valg…. 
Bruke melkekartongene. Åpen Gård et utstillingsvindu, Kuslipp etc. 

 
 
Hvilke aktiviteter kan fylkesstyret gjennomføre? 

 Skolering klimaspørsmål – Klimakonferanse/møte? 

 Koordiner aktiviteter mot fylkespolitikere med Østfold og Buskerud 
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Hva kan fylkeskontoret bidra med? 

 Fakta om landbruket i kommunen (f.eks. «Nye» Lillestrøm kommune – en STOR 
landbrukskommune). PP og artikler og statistikk. 

 Fakta om jordvern/arealspørsmål 

 Enkle argumentasjonslister - Q/A aktuelle saker (faktagrunnlag) 

 Samle lenker til interessante nettsteder 
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10/19 17/00822-13 Organisasjonsprosessen - behandlingen av endelig 
rapport 

Vedtak 
Styret merket seg at gjennom internhøringen i november vedr. den foreløpige innstillingen 
ga 2 av 3 lokallag i Akershus til kjenne at de – dog noen under tvil – støttet forslaget om å 
omorganisere fylkeslagene i Norges Bondelag i samsvar med den nye fylkesstrukturen. 
Videre fremmet lokallagene klare synspunkter på de organisatoriske utfordringene ved en 
omorganisering, faren for svekket representasjon i sentrale fora i Bondelaget for 
fylkeslagene i Viken samt uro over at det nye fylkeslaget ikke vil ha kontor og ansatte i 
«gamle» Akershus fylke. 
Samtidig har styret merket seg at fylkeslagene i Viken i nevnte høring ikke har avgitt 
likelydende innspill vedr. omorganiseringen. 
 
Styret v/ AU vil ta kontakt med Østfold Bondelag og Buskerud Bondelag for å sondere om 
det er mulig å samles om noen felles punkter som innspill i saken. 
 
For Akershus Bondelag vil Vikenfylkenes representasjon i sentrale fora i Bondelaget stå 
sentralt, sammen med modeller som sikrer oppfølging av lokallagene – det være seg 
kontorplassering og ansatte, arbeidsvilkår for tillitsvalgte og styreorganisering samt ny 
organisering av arbeidet i Viken gjennom faggrupper og regioner. 
Utkast til styrets innspill til årsmøtet 20. mars legges frem og drøftes på styremøtet 5. mars. 

 
 
 
Saksutredning 
Bakgrunn 
Organisasjonsutvalgets foreløpige rapport ble sendt på høring i lokallagene i 
oktober/november 2018. Alle fylkeslag har uttalt seg i saken, og sendt grundige 
høringsuttalelser. Organisasjonsutvalget har gått gjennom disse og behandlet saken i tre 
møter i januar 2019. Utvalgets endelige forslag er presentert i rapport som var vedlagt 
sakspapirene. 
 
Utvalget opprettholder i hovedsak sine forslag. Videre er det konkludert der utvalget 
opprinnelig lanserte flere alternativer for tillitsvalgte organ. Utvalget har lagt vekt på 
fylkeslagas innspill når det gjelder tidsplanen for gjennomføring av fylkessammenslåinger. Et 
viktig hensyn er nok tid til gode prosesser i fylkeslagene. Utvalget foreslår derfor en fleksibel 
innfasing med siste frist for gjennomføring 1. april 2021. 
 
Fylkeslagene bes om å ta saken opp på sine årsmøter våren 2019 og komme med 
synspunkt og vurderinger på forslagene i rapporten. Svarfrist er 5. april. 
 
Prosessen videre har disse elementene: 
- Rapporten med forslag behandles i fylkesårsmøtene (20. mars i Akershus).  
- Representantskapet i Norges Bondelag drøfter saken 28. mars. 
- Fylkeslagenes frist for uttalelse er 5. april. 
- Styret i Norges Bondelag innstiller i møte den 25. april overfor årsmøtet i Norges Bondelag. 

Forslagene fra styret vil være beslutningsgrunnlag for årsmøtet. 
- Årsmøtet gjør vedtak om forslagene og lovendringer den 6. juni 2019 
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Vurdering 
Spørsmålet er hvordan saken bør fremlegges, og hva for type vedtak årsmøtet skal fatte 20. 
mars. I gjennomgang på telefonmøte med fylkeslagene, skilte sentraladministrasjonen 
mellom de fylkeslaga som vil slå seg sammen (gruppe 1) og de fylkeslaga som nøler eller ikke 
vil (gruppe 2). I gruppe 1-fylkene (Trøndelag, Innlandet, Agder) legges det opp til identiske 
vedtak som tilrettelegger for innfasing av ny bondelagsstruktur fra 1.1.2020. 
 
Gruppe 2 fylkeslag (bl.a. Viken: Akershus, Østfold og Buskerud) bør koordinere (hvis mulig) 
sine prosedyrer. 
Andre momenter i saken: 
- Representasjon i representantskap og årsmøte. Forslaget om at hvert fylke skal ha 2 

representanter i Representantskapet (3 fra Viken) innebærer en omfordeling av innflytelse i 
representantskapet i favør av distriktene/grasområdene (Viken-fylkene går fra 3/18 til 3/21). 
Dette kan være avgjørende i avstemminger. 

- Bundet mandat. Saken skal avgjøres på Bondelagets årsmøte som en lovendring. Dette 
krever 2/3-flertall. Dersom mange fylker møter med bundet mandat, vil det kunne tenkes at 
det ikke blir flertall for styrets innstilling. 

 
Forslagene fra utvalget: 

1. Bondelaget bør etablere en felles modell for alle fylkeslag etter ny fylkesinndeling. Det skal være ett fylkesbondelag innenfor 
fylkene, med ett fylkesstyre. 

 
Norges Bondelags årsmøte 2019 gjør vedtak om at dagens fylkeslag i de nye fylkene slås sammen. Det skal være en fleksibel 
innfasing. Det er et mål at sammenslåinger skal være gjennomført seinest 1. april 2021. 
 

2. Administrasjonen utarbeider et forslag til en satsing på organisasjonsutvikling for vitalisering og fornying av medlems- og 
lokallagsarbeid. Styret etablerer prosjektet. 
 

3. Lokallagenes representasjon på fylkesårsmøtene skal være én utsending pr lokallag, samt tilleggsrepresentasjon på utsendinger 
innenfor intervallet 1 pr 50 medlemmer til 1 pr 200 medlemmer. Fylkeslagenes årsmøter bestemmer tilleggsrepresentasjonen. 
 

4. Fylkesstyrene bør ha 5 – 9 årsmøtevalgte faste medlemmer. Det velges 3 varamedlemmer i nummerorden. 
 
Det er valgfritt for fylkene å velge en eller to nestledere.  
 
Fylkesårsmøtet avgjør størrelsen på fylkesstyret og spørsmålet om en eller to nestledere. Framtidige endringer må vedtas i to 
årsmøter etter hverandre. 
 
NBU og NBK velger hver for seg ett medlem med personlig varamedlem til de nye fylkesstyrene.   

 
5. I representantskapet møter fylkeslaga med to representanter pr. fylke. Viken (tre sammenslåtte fylker) får tre representanter. 

Dette skal være leder og 1. nestleder og en ekstra for Viken. Fylkeslagene får da til sammen 21 representanter.  
 
2020 vil være et overgangsår inntil alle fylker er slått sammen. Sammenslåtte fylkeslag kan møte med to representanter i 
overgangsåret, og Viken tre. 
 
 

6. Representasjon i årsmøtet i Norges Bondelag ut fra medlemstall videreføres med 1/600 
 
Minimumsrepresentasjonen i sammenslåtte fylker endres til 5. 
 
Ut over dette møter medlemmer i representantskapet i årsmøtet. 

 
7. Det utarbeides en felles mal for instruks for fylkenes valgnemnder. Denne må tilpasses i hvert enkelt fylke. Regional 

representasjon innen fylket må vektlegges i instruksen, i tillegg til andre kriterier. Fylkesårsmøtene vedtar denne instruksen.  
 
Denne malen bør ferdigstilles slik at de fylkene som ønsker hurtig sammenslåing kan vedta instruks kan vedta på 
fylkesårsmøtene våren 2019. 
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11/19 19/00094-2 Innspill foran jordbruksforhandlingene - Foreløpige 
merknader 

Vedtak 
Foreløpig skisse til innspill legges frem og drøftes på styremøtet 5. mars 2019. 

 
Saksutredning 
AU har drøftet prosedyre og innretning av Akershus Bondelags innspill foran 
jordbruksforhandlingene. 
Prosedyren er som følger: 

 15. februar: Lokallagenes frist for innsending av innspill 

 26. februar: Kontaktmøte med de økonomiske organisasjonene 

 5. mars: Styret i AB drøfter innspillene fra lokallagene og de økonomiske organisasjonene og 
samler seg om et innspill til Norges Bondelag. 

 15. mars: Fylkeslagenes frist for innspill. 

 
Under AUs drøfting av saken, kom det opp saksfelt som (uansett) bør kommenteres av AB: 

 «Rekanalisering»: Artikkel i Bondevennen der vestlandsbonden advares mot 
«rekanalisering» og oppbygging av husdyrhold på Østlandet – på bekostning av Vestlandet. 
Særlig ammeku-utviklingen trekkes frem, og i Bondevennen nevnes endringer i 
tilskuddsordningene som driver for den påståtte utvikling – særlig kvalitetstilskuddet som er 
«flatt» (uten struktur eller geografi).  

SVAR: Vi gjennomgår statistikk for utvikling av antall ammekyr, mjølkekyr, areal til 
korn og grovfôr, kraftfôr-andel, endringene i tilskudd på Østlandet og på Vestlandet 
og Rogaland, etc., etc. Vår argumentasjon skal være faktabasert. 

 Grovfôr (og kraftfôr) vs kornpris. Kornøkonomien har kommet i andre rekke ved de fleste 
jordbruksoppgjørene det siste tiåret, men en god økonomi i kornproduksjonen er en 
forutsetning for å opprettholde kanaliseringspolitikken. 

 Har Innovasjon Norge i sin tilsagnsstrategi systematisk avslått mindre utbyggingstiltak? 

 Grovfôrarealet og husdyrholdet i Akershus må opprettholdes. Det er god agronomi, og her er 
det rom for mer gjødsel. Det er mulig at vi vil registrere en viss økning av grasarealene i 
Akershus kommende sommer, da bønder med beitende husdyr kan tenkes å ville «sikre seg» 
i tilfelle en ny, tørr sommer. 

Styret supplerte med bl.a. følgende:  
 Husdyrtilskudd (slaktegris og kylling) som kompensasjon for høyere kraftfôr-pris? 

 Fortsatt bruke prisnedskriving på korn 

 Tilskudd for økt dyrking av proteinvekster 

 Dilemma: fokus på årsverksinntekt bidrar til å «skjule» svak økonomi på mindre kornbruk? 

Akershus Bondelag bør mene: 
 Kornprisen må opp med xx øre! Viktig for konsolidering etter tørkesommeren 2018 – men 

også like viktig for å opprettholde kanaliseringspolitikken. 

 Akershus Bondelag støtter kanaliseringspolitikken – men det har en god kornøkonomi som 
forutsetning. 

 AB støtter arbeidet med markedsbalansering, og innen i svineproduksjonen især virkemidler 
for å få bukt med praksisen med engangspurker. 

 AB mener det bør legges til rette for utvikling av de produkter som fortsatt har 
markedsmuligheter: Grøntsektoren, (mat)korn og erter/åkerbønner. 

AB er bekymret for etableringsiveren innen kjøttfeproduksjonen, og mener støtte til 
nyetableringer og kapasitetsutvidelser nå må bremses. 
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12/19 18/00898-4 Innspill til valgnemnda i Norges Bondelag 
 
Vedtak 
Akershus Bondelag fremmer kandidater som diskutert i møtet. 

 
 
 
Saksutredning 
Valgnemnda har startet sitt arbeid fram mot årsmøte 2019. 
 
De ønsker at hvert fylke  

 evaluerer det sittende styre i Norges Bondelag og gir en tilbakemelding til valgnemnda både 
på hva som fungerer bra og hva som kan bli bedre.  

Valgnemnda ber at fylkene tenker over  
 hvilke egenskaper og kompetanse som er viktige hos de tillitsvalgte i styret i Norges 

Bondelag, gjerne i et langsiktig perspektiv. 

 
Valgnemnda ønsker innspill på kandidater som kan være aktuelle til styreverv i 2019 og 
kommende perioder.  

 De ønsker seg minst 2 navn (en kvinne og en mann) fra deres egen region og  

 minst 2 navn (en kvinne og en mann) fra andre landsdeler.  

Vi ber dere gjøre oss oppmerksomme på om kandidaten er forespurt på forhånd eller ikke. 
 
Fristen for tilbakemeldinger fra fylkene er 15. februar 2019. 
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Budsjett 2018
Regnskap 31 des. 

2018

INNTEKTER:

Kornprogrammet 997 775 

Landbrukshelga 406 016 

Totale inntekter (B) 0 2 813 949 

AB inntekter (A) 1 405 000 1 410 159

KOSTNADER per aktivitet:

Fylkesleder 272 000 311 840

Opplæring tillitsvalgte 90 000 50 631

Styret Akershus 70 000 128 075

Reise-/møtegodtgjørelse styret 475 000 502 882

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 73 106

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 0

Diverse andre aktiviteter 45 000 4 976

Sum driftskostnader AB 

kjernevirksomhet (C) 1 392 000 1 335 707

Sum driftsresultat (A-C) 13 000 74 452 

Finansinntekter (D) 25 000 34 946

Resultat AB (kjerneaktivitet) 38 000 109 398 

Resultat TOTALT - før  øvrige 

driftskostnader

1 513 189 

Øvrige driftskostnader: (E)

Kornprogrammet 997 775 

Landbrukshelga 477 386 

Driftskostnader totalt (C+E) 2 810 867

Resultat TOTALT 0 38 028

 

13/19 18/00832-3 Til årsmøtet: Regnskap 2018 og budsjett 2019 
Vedtak 
Fremlagt regnskap for Akershus Bondelag er et avdelingsregnskap i Norges Bondelag. Styret 
tar regnskap 2018 til orientering, og det fremlegges til orientering også for årsmøtet i 
Akershus Bondelag 20. mars 2019. 

 
 
Saksutredning 
Regnskapet for Akershus Bondelag er et avdelingsregnskap i Norges Bondelag. Regnskapet 
skal derfor ikke godkjennes av årsmøtet i Akershus Bondelag, men kun tas til orientering. 
Regnskapet for 2018 er gjort opp med et overskudd på kr 38.028 etter at restsaldo fra 
Landbrukshelga 2018 er dekket. 

 
Det har bare vært vanlig å legge frem 
hovedtallene – ikke detaljene som 
styret her får presentert. 
 
Balansen for Akershus ser ut som 
følger: 
 

 
 
 
AU ønsket et mere komprimert 
resultat (og budsjett-) oppsett, se 
under for utkast til budsjett for 2019. 
 
Styret støttet i hovedsak utkast til 
budsjett, men vil legge frem et 
budsjett for 2019 i balanse. 
 
 

Eiendeler Gjeld og Egenkapital

Bank/Fordring 1 059 814     Egenkapital 01.01.2018 1 511 549     

Bank bundet - BSF midler 316 695         Årets resultat 38 027           

Sum Bank/Fond 1 376 509     Egenkapital 31.12.2018 1 549 576     

Periodisering kurs 128 947         

Fordring prosjekter 618 709         Avsatt BSF midler 316 695         

Sum Fordring 618 709         Sum Gjeld 445 642         

  

Sum Eiendeler 1 995 218     Sum Gjeld og egenkapital 1 995 218     
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Budsjett 2019 Akershus Bondelag  
  Budsjett 2019 Regnskap 2018 

INNTEKTER: 
 

  

AB inntekter (A) 1 515 000  1 410 159  

     

KOSTNADER per aktivitet: 

 
  

Fylkesleder 284 000  311 840  

Reise-/møtegodtgjørelse styret 500 000  502 882  

Egne møter: Års-, Styre-, Region-, Ledermøter 360 000  355 165  

Deltagelse i utvalg, RMP, vannområder mm. 10 000  10 617  

Valgkomiteen Akershus 10 000  3 049  

Opplæring tillitsvalgte 95 000  50 631  

Unge bønder/eierskiftekurs 45 000  0  

Lokale aktivitetsmidler (støtte lokallag) 200 000  73 106  

Aksjoner 10 000    

Politikerkontakt 30 000    

      

Prosjekt/arrangement 1 25 000  23 441  

Prosjekt/arrangement 2     

      

Diverse andre aktiviteter 5 000  4 976  

Sum driftskostnader AB kjernevirksomhet (C) 

1 574 000  1 335 707  

Sum driftsresultat (A-C) -59 000  74 452  

Finansinntekter (D) 35 000  34 946  

Resultat AB (kjerneaktivitet) -24 000  109 398  

 

 
 

 
 
 
  

AB inntekter (A) - spesifisert:
Rammetilskudd 662 000 649 000

Landbruksråd Øst 80 000 82 000

0

Div. inntekter 234

Fylkesleder 284 000 279 000

Opplæring tillitsvalgte 95 000 92 000

Ledermøte 25 000 23 425

Årsmelding 20 000 21 400

Eierskiftekurs 0

Unge bønder kurs 19 000

Støtte aktive lokallag 349 000 244 100

1 515 000 1 410 159

Renteinntekter 35 000 34 946

1 550 000 1 445 105
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14/19 16/00912-22 Arealsaker Akershus februar 2019 
 
Vedtak 
Akershus Bondelag sender brev til Norges Bondelag og anmoder om at Bondelagets juridiske 
ressurser kan bidra til å avklare spørsmålet om den juridiske forankring for opprettelse av 
jordfond. Saken er av nasjonal interesse. 

 
Saksutredning 
Jordfond 
Spørsmålet om jordfond som avbøtende tiltak ved nedbygging har vært oppe flere ganger. Det er 

særlig i Vestby at man bruker dette som argument for å tillate nedbygging, men det er ikke kommet 

noe konkret forslag fra politikerne om hvordan dette kan praktiseres. 

Det er uklart om et slikt fond i det hele tatt er mulig/lovlig. LMD har i en sak fra Arendal uttalt at det 

ikke er hjemmel i jordloven for et slikt fond. Spørsmålet er om Plan og Bygningsloven (pbl) åpner for 

det. 

Spørsmålet er send til juridisk i Norges Bondelag. Det er hjemmel i pbl for å kreve betaling for f.eks. 

infrastruktur så som gang- og sykkelvei. Men det er usikkert om det er hjemmel for å kreve inn bidrag 

til et jordfond. 

Det er praksis i en del andre land for å kreve «avlat» for utbyggere, men det er altså uklart om det er 

tillatt i Norge. 

Forslag til vedtak: Akershus Bondelag mener det er av nasjonal interesse at spørsmålet om jordfond 

blir avklart en gang for alle, og ber om at det settes på juridiske ressurser. 

Orienteringer 

- Ny E-16 i Nes/Sør-Odal. Nye Veier AS har fått oppdraget, og det vil sannsynligvis bli endring 

av trasé. Leder av grunneierlaget (Lars Halvor Stokstad Oserud) fortsetter, og vil be om 

bistand fra kontoret ved behov. 

- Ny Jord-prosjektet E-18: Ifølge landbrukssjef i Follo inngår nå Statens Vegvesen avtaler med 

grunneiere. Inntrykket er at SVV er rause, og forhandlingene går greit. Landbrukskontoret er 

inne i hver enkelt sak og uttaler seg om valgt løsning. Eneste minuset er at det er stort sett 

dyrkbar mark som benyttes. Dette er dels bøndene eget valg, og dels at det ikke finnes andre 

alternativer på eiendommen. 

- KVU Kongsvingerbanen: Det ble mye fokus på godstransport, og behovet for 

tverrforbindelser. Vider fikk hurtigtog til Stockholm stor oppmerksomhet. Det var mange som 

talte varmt for dette, men det løser egentlig ingen av dagens problemer på 

Kongsvingerbanen. 

- Luftfartsutvalgets innspillsmøte: Her var vi invitert til å gi innspill, og fokuserte på norsk 

matproduksjon, selvforsyningsgrad og jordvern. 

- Kommuneplaner: Det jobbes spesielt med arealplaner for Fet og Skedsmo, Simen deltar på 

styremøte i Skedsmo Bondelag 27/2. 
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15/19 15/00951-12 Rovdyr - villsvin Akershus februar 2019 
Vedtak 
Styret tar saken til etterretning. 

 
 
 
Saksutredning 
 
Orientering i møtet om: 

o Rovviltnemndene 29/1  uttak av fire nye ulver utenfor ulvesonen i Akershus og 

Hedmark. Naturvernforbundet har varslet at de vil klage på avgjørelsen. Dermed blir 

det trolig opp til Klima- og miljødepartementet å behandle spørsmålet. 

 

 Nytt ulverevir i Bjørkelangen jan 2019 

 Rovdyrpolitisk fakkeltog 8. januar 2019 

 Regjeringens uttaksvedtak 

 Oppdatering Villsvin-prosjektet i regi av Utmarksavdelingen 
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16/19 16/00711-11 RMP for Viken - med satser 
 
Vedtak 
Orientering tas til ettereretning. 

 
 
Saksutredning 
Felles RMP-regler for Viken er nå straks klar – med satser. Dokumentet har ikke kommet 
enda, men det blir gitt en orientering om saken i møtet. 

 
 
Orienteringssaker 

2/19 18/00898-5 Orienteringssaker Akershus februar 2019 
Vedtak 
Akershus Bondelag bevilger kr. 5.000 som støtte til pelsdyrprodusentene som har gått til 
søksmål mot staten for å få tilsidesatt forbud mot pelsdyroppdrett. Støtten gis på samme 
vilkår som støtten fra Norges Bondelag. 

 
 
 

o Internhøring dyrevelferd 

o Internhøring konsesjonsgrenser gris  

o Kontaktmøte FMOV 15. febr . 

o Initiativ vedr. representasjon og deltagelse i Utmarksavdelingen for Østfold og 

Akershus 

o Høringssvar fra Norges Bondelag vedr. lov om forbud mot pelsdyrhold  

o Fylkeslag støtter rettssak pelsdyrsaken 

o Vestfold Bondelag-Markedssituasjon storfekjøtt og IBU-midler 

 
 
 

Referatsaker 

o Referat fra møte 12.12.2018 i prosjektgruppe Kornprogrammet 

o Referat fra møte 13.12.2018 i arbeidsutvalget i Landbruksråd Øst 

o Referat fra møte 28.01.2019 i Korn- og miljøutvalget Akershus og Østfold 

o Referat fra møte 01.02.2019 i Arbeidsgruppe Økt norsk andel i fôr 
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