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PROTOKOLL 
 

fra møte i Fylkesstyret Akershus 
 
Møtedato 21.03.2019 Vår dato: 26.03.2019 
Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Akershus Bondelag 
Møtested Landbrukets Hus, Oslo  

 
 

Sak 18/00898 

Som medlemmer møtte: Sigurd Enger (leder), Eli Berven (nestleder), Ann-Kristin Knudsen, 
Svein Bjerke, Helge Olaf Aas, Maja Aas (ABU) og Marit Helene Lund (ABK). 
Forfall: Terje Romsaas (1. vara). 
Fra administrasjonen: Vidar Kapelrud (sekr.), Eline Stokstad Oserud og Simen Solbakken. 
 
Saker til behandling 

22/19 18/00898-11 Representasjon Akershus bondelag 2019 - 2020 
Vedtak 
Styret gjennomgikk og oppdaterte listen over styremedlemmenes ansvarsområder og 
representasjonsoppgaver. Administrasjonen sjekker ut tillitsvalgte som ikke er i styret. 
Oppdatert liste distribueres deretter. 

 
 
Saksutredning 
Liste over ansvarsområder og representasjonsoppgaver var utsendt med sakspapirene. 
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23/19 18/00898-12 Møteplan for styret i Akershus Bondelag 2019-2020 
Vedtak 
Oppdatert møteplan tas til etterretning. 
 
Saksutredning 
Møter frem mot sommeren: 
20. 3.   Årsmøte og avslutning for gammelt og nytt styre (Sted: Nesodden) 
21. 3.  Konstituering av nytt styre (Sted: Oslo) 
25.3  Høyres landbruksnettverk på Stortinget - studietur Romerike 
26.3  Markarådet 
26.3  Samarbeidsråd Øst, siste møte 
26.3.  Fylkesledersamling, NB 
27.3.-28.3  Representantskapsmøte, NB 
April 2019   
02.4  Styremøte i Smebøls legat 
05.4.  Frist innspill Bondelagets OU-utvalg fra Akershus Bondelag 
09.4.  Styremøte AB  
09.4.  Årsmøte IPT-Akershus 
08.4.  Budsjettnemnda presenterer grunnlaget 
Uke 14-15  Nasjonale kampanjeuker, frokost 11/4 Stortinget 
11.4  Fellesmøte Buskerud, Østfold og Akershus 
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)  
28.5  Styremøte AB kl 10.00 
28.5.  Årsmøteutsendingsmøte kl.16 – 18 (sted?? 
  Lokallagsstyresamling kl.19 - 21.30 
Juni 2019   
4.6.  Representantskapsmøte, NB 
5. - 6.6. Årsmøte, NB  (samle benken om kvelden 06.06 ca kl 20.00)  
25.-27.6 Korntur Sverige, Kornprosjektet 
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24/19 15/00558-7 Beredskapsplan Akershus - oppdatering og 
gjennomgang på konstituerende styremøte 21. mars 
2019 

Vedtak 
Styret har gjennomgått og oppdatert Beredskapsplan ved kriser og alvorlige hendelser 
Akershus. Gjenstående oppdateringer gjøres av administrasjonen. 

 
Saksutredning 
Oppdatert beredskapsplan var utsendt med sakspapirene. 

 
 
 
 
 
 

25/19 17/00822-15 Innspill til Norges Bondelag vedr. OU-utvalgets 
endelige rapport 

Vedtak 
Innspill vedtatt på årsmøtet 20. mars 2019 med 48 mot 12 stemmer fremmes som Akershus 
Bondelags innspill til OU-utvalgets endelige rapport. 

 
Saksutredning 
Vedlagt sakspapirene var forslag til innspill fremmet som styrets forslag for årsmøtet i 
Akershus Bondelag 20. mars 2019.  
Styrets innstilling var at Akershus Bondelag skulle slutte seg til OU-utvalgets forslag om 
sammenslåing til Viken Bondelag, men styret hadde listet opp seks punkter som må ivaretas 
ved en sammenslåing av fylkeslagene.  
 
Under debatten ble det fremmet et alternativt forslag til vedtak fra Ullensaker Bondelag som 
innebærer at Akershus Bondelag går imot sammenslåing til Viken Bondelag, men subsidiært 
fremmer de samme seks punkter som må ivaretas ved en sammenslåing av fylkeslagene som 
i styrets innstilling. 
Det ble votert skriftlig over Forslag 1=styrets innstilling satt opp mot Forslag 2=forslag fra 
Ullensaker Bondelag. 
 
Forslag 1 fikk 12 stemmer mens forslag 2 fikk 48 stemmer, og ble dermed vedtatt. 
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26/19 18/00832-6 Oppsummering etter årsmøtet på Berger Stadion, 
Nesodden 

 
Vedtak 
Styrets diskusjon tas til orientering. 
 
Saksutredning 
 
Ytre rammer 
Lokaler: Gjennomføringen gikk greit i klubbhuset til Nesodden IF, men det var bra at det var 
godvær så folk kunne lufte seg og slippe å være inne hele tiden. Lyd var god, men litt mye lys 
i salen for presentasjonene. 
Styret var plassert på eget bord i møtesalen (altså ikke plassert på podiet) – det var noe ulik 
oppfatning av hva som er den beste plasseringen for styret. 
 
Sakliste 
Ingen merknader 
 
Saker fra generaldebatten 
 

• Lars Petter Bartnes: veldig hyggelig at han ga ros til Sigurd og Akershus Bondelag for 
jobbingen med tørkesommeren 2018. 

• Landbrukshelga – hvorfor er den borte?: Bransjen må være med (TINE, Nortura FK, NLR) for å 
sikre faglig innhold. Tar kontakt med Østfold for å vurdere felleshelg i febr. 2020. Men 
sviktende oppslutning/påmelding i begge fylker. Tungt å dra! 

• Unge Bønder-kurs sammen med Østfold – langt til Mysen?? 

• Mattilsynet – viktig med god og løpende kontakt 

• Utstillings/visningsgårder i Akershus?? → Lage prosjektskisse sammen med Hanen, ABK, 
ABU. Søke RK-midler. 

• Jfr. IKEA-saken Vestby: Utarbeide «tilbakeføringsbarometer» av dyrka jord?? 

• Avlingsskadeordningen → ikke «rote» for mye med ordningen. 

• Tørken fase IV. Er vi over eller er det nå langtidsvirkningene kommer?? Fortsatt beredskap! 

• Svenskehandel (og netthandel). Hvordan redusere handelslekkasjen?? 

• Overproduksjon på grønt/bær snart?? 

• Valgkomitéens innstilling må ut med de øvrige sakspapir.  

• Valget: overveldende gjenvalg. 
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27/19 19/00241-1 Forberedelser til årsmøtet i Bondelaget - 28/5 og 6/6 
 
Vedtak 
Møtedagen 28. mai gjennomføres i tråd med saksfremlegg og diskusjonen i styret. 
 
Saksutredning 
 
Akershus har følgende møter til å forberede og sluttbehandle innlegg og innspill på 
Bondelagets årsmøte: 
 
28.5  Styremøte AB kl 10.00 
28.5.  Årsmøteutsendingsmøte kl.16 – 18 (sted Olavsgård) 

• Diskutere forberedte innlegg  

• Diskutere stemmegiving i OU-saken 

28.5.  Lokallagsstyresamling kl.19 - 21.30 (begynner med middag) 
Program for denne samlingen? Klimakurs blir for snau tid. Tar det igjen til 
høsten. Må bruke tid på OU-prosessen og våre strategier på årsmøtet. 

 
5. - 6.6. Årsmøte, NB  (samle benken om kvelden 05.06 ca kl 20.00)  
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28/19 15/00951-14 Departementets villsvinprosjekt - basert på aksept av 
sonering? 

 
Vedtak 
Saken følges nøye. Det er viktig å få en handlingsplan med planmessig avskyting. 
 
Saksutredning 
Dette står i utkastet til handlingsprogram: 

«Mål for forvaltning av villsvin i Norge  
Departementene har i sitt oppdrag for handlingsplanen lagt til grunn av et hovedmål planen er å 
vurdere " minst mulig villsvin i Norge, spredt utover et minst mulig område". Dette legger klare 
føringer for arbeidet og også på vurderingen av de ulike tiltakene for å nå en slik målsetning.  
 
Geografisk avgrensing  
I motsetning til vårt naboland i øst, så er landskapet i Norge i større grad fragmentert av daler, elver 
og fjorder, noe som kan bidra til å finne en hensiktsmessig geografisk avgrensning. Verken elver og 
fjordstrekninger er et absolutt spredningshinder for villsvin, men vil nok i større grad bidra til å 
redusere risiko for slik spredning.  
 
De fleste av organisasjonen er skeptiske til etablering av konkrete soner for villsvin. Det hevdes at 
dette vil være vanskelig å håndtere, og det vises blant annet til erfaringer fra rovviltforvaltningen. 
Villsvinbestanden i Norge vil øke på grunn av at den allerede etablerte bestanden vil formere seg. I 
tillegg forventes at en fortsatt vekst i villsvinbestanden i Sverige vil føre til at det er de grensenære 
områdene i Norge som vil få ytterligere økt forekomster av villsvin. De seinere år har en sett at 
utbredelsen øker nordover og at diskusjoner om eventuell sonering må inneholde vurderinger om 
en fast nordgrense og en grense mot vest.» 
 

Jeg har merket ut det som står med gult. Jeg tolket det dithen at direktoratet åpnet for å lage 
en «villsvinsone» innenfor Norges grenser, jf. foreslått i AgriAnalyse sin rapport på side 23: 

Mulig målsetning: Det skal ikke være suggeflokker i Norge, men enkeltforekommende 

sugger med kultinger kan forekomme. Det skal umiddelbart tas ut alle sugger med 
kultinger i området vest for Haldenvassdraget, og vest for en linje mellom 
Skullerudsjøen, Bjørkelangen og Kongsvinger, og dernest vest for Glomma. En rekke 
flokker i grenseområdene vil likevel være felles. 

 
Det er mulig at vi Østfoldinger er overfølsomme, men da jeg leste  avsnittet om geografisk 
avgrensing fikk jeg assosiasjoner til rapporten til AgriAnalyse, og til andre soner som er 
utfordrende for oss. Dersom dette ikke er intensjonen er dette bra, for det er bare ei grense 
Østfold Bondelag finner naturlig når det gjelder villsvin, og det er riksgrensa. Det er da flott 
om dette tydeliggjøres i handlingsplanen. 
Med vennlig hilsen 
Mina Mjærum Johansen 
Organisasjonssjef Østfold Bondelag 

  

https://www.agrianalyse.no/getfile.php/133483-1529495056/Dokumenter/Dokumenter%202018/Notat%201%20Villsvin%20%28web%29.pdf
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Orienteringssaker 

4/19 18/00898-13 Orienteringssaker mars 2019 (konst.møte) 
 
 
Saksutredning 
 

• Henvendelse fra Dyrevernalliansen 28/2 (mail vedlagt sakspapirene) 

• Ulv: Flytting av lisensjakt til 1/12 – 31/5 – hva med øk. støtte til lisensjakt i april/mai? 

• «Gladsaker» til faktaark om Akershus-landbruket (Morsa + korntørker/lagre) 
 

 
 
 


