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PROTOKOLL 
fra møte i Fylkesstyret Akershus 
Møtedato 05.03.2019 Vår dato: 06.03.2019 
Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Akershus Bondelag 
Møtested Grønt fagsenter Hvam  

 

Sak 18/00898 

Som medlemmer møtte: Sigurd Enger (leder), Eli Berven (nestleder), Svein Bjerke, Helge 
Olaf Aas, Terje Romsaas (1. vara) og Marit Helene Lund (ABK). 
Forfall: Ann-Kristin Knudsen og Maja Aas (ABU). 
Fra administrasjonen: Vidar Kapelrud (sekr.), Anders Klaseie (til og med sak 19), Eline 
Stokstad Oserud og Simen Solbakken. 
 
Faste saker 

2/19 19/00026-3 Faste saker Akershus mars 2019 
 
1/2019                 Godkjenning av innkalling og saksliste  

  Vedtak: Godkjennes. 
 
2/2019                  Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. febr. 2019 
                               Vedtak: Godkjennes. 
 
4/2019                  Regnskap/Økonomi  
                               Tas opp på et senere styremøte. 
 
5/2019                  Medlemsoversikt  

Medlemstall 5155 (26.02), ned fra 5223 (29.1.2019), ned fra 5350 (31.12.2018) = -195 

 

 
 

  2018 2019 

Fylke 
Nye medlemmer 
01.01-26.02.2018 

Derav 
bruksmedlemmer 

Nye medlemmer 
01.01-26.02.2019 

Derav 
bruksmedlemmer 

ØSTFOLD   33 12 33 11 

AKERSHUS   59 14 48 9 

HEDMARK   50 17 47 13 

OPPLAND  45 17 47 24 

BUSKERUD   30 8 22 7 

VESTFOLD   16 4 13 4 

TELEMARK   20 9 18 4 

AUST-AGDER   5 2 5 2 

VEST-AGDER   10 5 10 3 

ROGALAND  44 10 45 23 

HORDALAND  25 8 23 9 
SOGN OG 
FJORDANE   19 6 21 9 
MØRE OG 
ROMSDAL   18 5 17 10 

SØR-TRØNDELAG  32 6 33 11 

NORD-TRØNDELAG   32 12 39 17 

NORDLAND   26 9 35 8 

TROMS   11 4 8 2 

FINNMARK   0 0 4 0 

Totalt 475 148 468 166 
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                               Vedtak: Tas til etterretning. 
 
6/2019                  Representasjon/Invitasjoner   

16.3.   Årsmøte i Akershus Bygdekvinnelag (Ann-Kristin) 
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  Samarbeidsråd Øst, siste møte 
26.3.  Fylkesledersamling, NB 
28.3.   Representantskapsmøte, NB 
April 2019   
02.04  Styremøte i Smebøls legat 
05.4.  Frist innspill Bondelagets OU-utvalg fra Akershus Bondelag 
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 
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)  

 
Vedtak: Tas til etterretning. 

 
7/2019                  Nytt fra ABK  

• Forbereder fylkesårsmøtet 16. mars på Smakfulle Rom, Sørum. 

• 17. mars blir det inspirasjonsdag på Scandic Hotel, Lillestrøm 

• Organisasjonsskolen går sin gang 
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• Tradisjonsmatskolen (lokallag kan få støtte til 2 kurs årlig) 

• Kurslederkurs er fulltegna! 
 
                               Vedtak: Tas til orientering. 
 
8/2019                  Nytt fra ABU  

• Maja leserinnlegg i Romerikes Blad og Nationen basert på årsmøteuttale om 
kjøtt og klima. Godt mottatt! 

• 23/2 årsmøte i Kråkstad: godt gjennomført. God generaldebatt. Sikker 
møteledelse (Eline). Ordføreren var til stede og snakket varmt om jordvern. 

• Anne Hjørnegård Bjerke ny leder. 

• Høstarrangement i Frogner. 
 
                               Vedtak: Tas til orientering 

 
 

Akershus 4H 
• Godt årsmøte 3/3/2019 med god generaldebatt. Eli var til stede 

• Elin Slette, Enebakk ny leder 

• Sliter med aktiviteten i noen lokallag 

• Bruker midler på verving og støtte til aktiviteter 
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Saker til behandling 

17/19 19/00094-3 Innspill fra Akershus Bondelag til 
jordbruksforhandlingene 2019 - utkast til 
styrebehandling 

Vedtak 
Med de justeringer som fremkom i styremøtet, utformes innspillet fra Akershus Bondelag. 

 
Saksutredning 
Vedlagt saken var utkast til innspill. 
Vedlagt var også bakgrunnsdokumentasjonen fra lokallagene, de faste utvalg med Østfold og 
kontaktmøtet 26/2, samt noen vurderinger gjort her på kontoret. 
 
I februarmøtet ble følgende fremlagt:  
«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. 

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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18/19 18/00832-5 Behandling i styret av sakspapir til årsmøtet 20. mars 
2019 

Vedtak 
Med de justeringer som fremkom i styremøtet, forberedes utsending av saksdokumentene 
til årsmøtet 2019. 

 
 
Saksutredning 
Vedlagt saken var administrasjonens forslag til følgende dokumenter til årsmøtet 2019: 

• Sakliste 

• Timeplan 

• Årsmelding 

• Arbeidsplan og budsjett  

 
 
 
 
 
 

19/19 17/00822-14 Behandling av OU-saken på årsmøtet 20. mars 2019 
 
Vedtak 
Styrets innstilling til årsmøtet utformes i tråd med konklusjonene i styrets diskusjon og 
legges ved protokollen. 

 
 
 
Saksutredning 
Bondelaget har i brev i sitt brev av 30.1.2019 bedt om fylkeslagenes synspunkter på OU-
utvalgets endelige innstilling. Akershus, Østfold og Buskerud har hatt felles AU-møte om 
saken, og kom der frem til et sett med fellesmerknader. 
Vedlagt følger Buskerud Bondelags opplegg for fremleggelse på deres fylkesårsmøte. 
Dette ligger nær Akershus sine standpunkter, og velger å bruke den som utgangspunkt for 
styrets diskusjon. 
 
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 vedlagte rapport. 
 
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 
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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 

 
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.  
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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.  
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20/19 16/00912-24 Arealsaker Akershus mars 2019 
 
Vedtak 
Skriv inn forslag til vedtak 
 

 
 
 
Saksutredning 
 
Jordfond 
I tråd med fylkesstyrets vedtak 5/2-2019 er det sendt brev til generalsekretæren i Norges 
Bondelag, med anmodning om å sette på juridiske ressurser. 
I Budstikka 21.02.2019 kan man lese følgende: 

 
Oppslaget har fått noen reaksjoner. MDG synes det er en dårlig idé, og argumenterer som 
Bondelaget med at matjord ikke skal bygges ned. RØDT er også negative, men klarer å bli 
positive allikevel dersom det legges inn krav om nydyrking. 
Bakgrunnen for avisoppslaget er et vedtak i kommunestyret i Asker i desember 2018, 
fremmet av H og Krf: 
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Simen har vært i kontakt med forslagsstiller Trond Jerve (H). Det er ikke gjort noe stort 
forarbeid her, men saken kom opp fordi Asker kommune de siste årene har vedtatt 
nedbygging av 2-300 daa dyrka mark. For noen av disse områdene har nok toget gått, men 
kommunestyret har bedt rådmannen komme opp med en plan for hvordan slike saker 
håndteres i fremtiden. Og han var helt klar på at jordflytting må gjøres skikkelig, og at det 
koster penger. 
Jerve har vært i kontakt med seksjonsleder for Plan i Asker. De jobber med saken, og var 
interessert i et samarbeid med Bondelagets jurister. Simen følger opp. Svein følger opp med 
lokallaget i Asker og Bærum. 
 
Dehli-jordet i Vestby 
Som kjent har IKEA skrinlagt sine planer i Vestby. Frøydis Haugen og Øyvind Kjølberg er sitert 
i Nationen 28/2-2019. Ordfører i Vestby bagatelliserer i samme avis konsekvensene av IKEA 
sin beslutning. 
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Det foreligger en reguleringsplan for området, som bl.a. stiller krav om jordflytting. Planen er 
også helt spesifikk på at det skal bygges møbelvarehus, den kan altså ikke benyttes til lager 
eller bolig. Tomta kan ikke deles. Det er vanskelig å se for seg en at enkelt aktør skulle 
komme inn og sette opp et tilsvarende varehus som IKEA. Ordfører i Vestby sier at det er 
uaktuelt at kommunen kjøper tomta. Sannsynligvis er det kun ved boligutvikling at 
økonomien er sterk nok til å kjøpe tomta fra IKEA, og ta kostnaden med jordflytting. Dette vil 
uansett kreve en omregulering. 
 
Kommuneplaner 
Kontoret følger opp arbeidet i kommunene. Simen deltar på styremøte i Skedsmo Bondelag 
5/3. Skedsmo har i tillegg til kommuneplanen en plan for vern av raviner ute på høring, 
denne blir også tema på møtet. 
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21/19 15/00951-13 Villsvin og rovdyr Akershus mars 2019 
 
Vedtak 
Sakene tas til orientering. 

 
 
Saksutredning 
Naturbruksalliansen, som Bondelaget er en del av, klager NRKs dekning av 
ulvedemonstrasjonene inn for Kringkastingsrådet, skriver Østlendingen.  Klagepunktene er:  

• På NOAHs motdemonstarsjonen i Elverum fikk arrangøren hevde at det var så få frammøtte 
fordi folk ikke turde stille på grunn av frykt for at det skulle «få konsekvenser for dem og 
familien». – Grove og udokumenterte påstander som burde blitt satt under kritisk lys, skriver 
leder Gunnar Gundersen i klagen.  

• NRK brukte arkivbilder fra ulvejakt i helikopter i innslaget fra vår demo i Oslo. Det er ikke 
tillatt med jakt fra helikopter under lisensfelling av ulv.  

• Faktafeil fra reporter: Naturbruksalliansen reagerer også sterkt på at NRKs reporter under 
motdemonstrasjonen hevder at det er flere ulvesoner i Norge og at ulvesonene blir stadig 
mindre. 

• Reagerer på at NOAH fikk drive reklame og mobilisering for sin motaksjon noen dager 
senere. 

 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/afrikansk-svinepest-truer-norske-
svinebesetninger/id2630392/ 

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/afrikansk-svinepest-truer-norske-svinebesetninger/id2630392/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/afrikansk-svinepest-truer-norske-svinebesetninger/id2630392/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/afrikansk-svinepest-truer-norske-svinebesetninger/id2630392/
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Orienteringssaker 

3/19 18/00898-9 Orienteringssaker Akershus mars 2019 
 
Vedtak 
 
Skriv inn forslag til vedtak 
 

 
Saksutredning 
 

• Orienteringssaker: 

o Innspill til valgnemnda i Norges Bondelag 2019 (se vedlegg) 

o Medlemsundersøkelsen i Bondelaget 

o RMP for Viken – vurdering etter fastlegging av satser 

o Evaluering Eierskiftekurs 19-20 jan 2019 

o Gardermoen – 3. rullebane. 

o Hvam vdg skole – Planene for nytt grisehus 

o Høyres landbrukspolitiske nettverk på Stortinget gjester Romerike 25. mars 2019 

Medlemsundersøkelsen 2019 – en kort oppsummering 
I Akershus har 851 besvart, totalt i landet har 9991. 
Resultatene for Akershus og landet er stort sett sammenfallende, men det er noen 
forskjeller. Det er også noen områder man kunne ha forventet forskjeller med som ikke er 
der: 

- På spørsmålet om viktigheten av rovdyrbestander som muliggjør beitebruk svarer nærmere 

90% både i Akershus og landet for øvrig at dette er ganske eller veldig viktig. 

- På spørsmålet om hjelp fra Bondelaget når man trenger det scorer Akershus lavere enn 

landet. 

- Andelen som har kontaktet lokallaget eller fylkeslaget/kontoret er lavere i Akershus 

- Akershus scorer lavere enn landet på hvor fornøyd de er med kontakten med næringspolitisk 

avdeling, men her er antallet som har svart svært lavt (15/156) 

- Viktigste kilder til informasjon svarer over 70% Bondebladet. Sosiale media scorer relativt 

lavt (21%). Relativt likt for Akershus og landet. 

- Hva slags arrangement har du deltatt på: Lavere på styremøte/årsmøte, vesentlig høyere på 

Åpen Gård 

- Akershus skiller seg ikke fra landet når det gjelder sammenslåing 

- Større andel benytter seg av Landkreditt i Akershus 

 
Folk er stort sett fornøyd med den hjelpen de får, men det er mange negative kommentarer 
til juridisk avdeling. Noen har kanskje urealistisk høye forventninger til RJS, men flere 
kommenterer at juristene ikke tar kontakt tilbake. 
Mange savner flere sosiale arrangementer, gjelder kanskje mest den eldre garde som har, 
eller er i ferd med å gi seg. 
Eiendomsretten går igjen, mange ønsker at Bondelaget skal være tydeligere her. 
Ellers er det mange kommentarer, råd og tips som man bør gå gjennom. 
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Emne: RMP - krav om nedfelling innen to timer for husdyrgjødsel 
Hei orgsjefer, 
Vi har fått reaksjoner fra Vestfold på kravet i den vedtatte nasjonale instruksen for RMP, om 
nedmolding innen to timer for husdyrgjødsel: 

§ 38 Nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel 
Det kan gjevast tilskot for spreiing av husdyrgjødsel og biorest ved nedfelling eller 
nedlegging. Det skal minimum spreiast 5 kg total-Nitrogen i husdyrgjødsla per dekar. 
[Dersom fylkesmannen fastset frist: Siste frist for spreiing er dato]. Arealet skal 
haustast ved slått eller beiting etter siste spreiing i søknadsåret. Husdyrgjødsel og 
biorest som er spreidd ved nedlegging i open åker må moldast ned innan to timar. 
Føretaket skal ha gjødslingsplan og skiftenoteringar som syner spreiedato og 
gjødselmengde spreidd per dekar. 
Fylkesmannen kan bestemme kva område tilskotet gjeld for. Fylkesmannen kan setje 
nedre eller øvre grense for tal dekar det kan gjevast tilskot for. 
Tilskotet blir fastsett per dekar. 

 
Vestfold reagerer på at kravet om nedmolding innen 2 timer ikke er sendt på høring og at 
det er svært vanskelig/umulig å oppfylle dette vilkåret i praksis. Jeg har snakket med Kaja 
Killingland i Landbruksdirektoratet om saken. Hun sier det er riktig at kravet om nedmolding 
innen 2 timer ikke ble sendt på høring. Hun sier at Landbruksdirektoratet har press på seg 
for å oppfylle målene i Gøteborgprotokollen om å reduserer utslipp av ammoniakk. 
Jordbruket står for 90 % av Norges utslipp av ammoniakk og Norge skal redusere årlige 
utslipp fra 28 000 tonn til 25 000 tonn innen 2020. Kaja viser til en europeisk rapport (har 
bedt om å få den tilsendt) som viser at svært mye av ammoniakken forsvinner i løpet av den 
første timen og at det er begrunnelsen for kravet om nedmolding innen 2 timer. 
Landbruksdirektoratet opplyser at de så langt kun har fått klager på dette fra Vestfold. 
 
Flere fylker har nå RMP på høring. Jeg ønsker tilbakemelding på følgende spørsmål: 

• Hvordan er reaksjonene på dette kravet i deres fylke? 

• Er det mulig å foreslå en løsning som både er praktikabel for bonden og som samtidig bidrar 
til å hindre lekkasje av ammoniakk? 

 
 
 
 
Evaluering og oppsummering av Eierskiftekurs januar 2019 
Kurset ble avholdt på Olavsgaard hotell 19-20. januar 2019 
Det var totalt 52 påmeldte fra 14 familier. De aller fleste overnattet på hotellet. 
Det er gjennomført en Quest back-undersøkelse for å få tilbakemeldinger om helga. 29 
personer har respondert. 
 
Programmet 
Kursert dekket alle aspekter ved et eierskifte. Men foruten jus, skatt, verdisetting og avtaler 
ble det lagt spesielt mye vekt på selve prosessen. Et generasjonsskifte involverer mange 
personer, ikke bare kjøper og selger, og det kan være mye følelser involvert. Kurset var 
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derfor lagt opp med en kombinasjon av plenumsforedrag og samtaler i mindre grupper. Se 
for øvrig vedlagte program. 
Hotellet 
Samarbeidet med hotellet fungerte svært godt før, under og etter helga. De var svært 
fleksible med hensyn til sene påmeldinger og avbestillinger. 
Olavsgaard er ikke det mest «spennende», men er praktisk plassert midt i fylket. 
God mat og effektiv servering hele veien, og kursvert tilgjengelig hele tiden. 
Tilbakemelding fra deltakerne 
Ca. halvparten av deltakerne har svart på undersøkelsen. Oppsummeringen viser at 
deltakerne var fornøyd eller svært fornøyd med det meste. Kurset hadde en stram regi men 
samtidig god tid. Allikevel er det noen som ønsker seg mer av noe og mindre av noe annet. 
Noen kommentarer: 

- «Kurset var interaktivt, noe som er veldig bra for læringen» 

- «God struktur, logisk agenda og godt med pauser» 

- «Ville at kursholder kunne ha tatt opp litt mer om det å bo utenfor gården etter salg»  

- «Tusen takk til gode kursholdere, vi hadde en meget utbytterik helg» 

- «Kursholderne var utrolig gode! Til og med jus var forståelig» 

Økonomi 
Kurset gikk med ca. 40 tusen i underskudd. Av dette er 15 tusen til kontoret (BS), så det 
reelle underskuddet er ca. 25 tusen. Underskuddet er søkt dekket fra RK-midler tildelt 
Landbrukshelga 2019. 
 
 

• Gardermoen – 3. rullebane. 

Simen var på «alliansegruppe-møte» 1/3. Uvisst hvor mye tid AB skal bruke her.  
 
 

• Hvam vdg skole – Planene for nytt grisehus 

Nok en gang «kjepper i hjulene» for å få til nytt grisefjøs på Hvam. Fylkeskommunalt  
arkitektfirma uten erfaring fra landbruksbygg skal utarbeide kravspesifikasjon. 
 
 
Høyres landbrukspolitiske nettverk på Stortinget gjester Romerike 25. mars 2019. Simen 
bidrar med programforslag. Sigurd og Simen + muligens én til fra styret blir med. 
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Sak 9 - Innkomne saker. Organisasjonsutvalgets innstilling. 
Resultatet av Stortingets behandling av regionreformen er at Norge består av 11 fylker fra 1. 
januar 2020. I Norges Bondelag har et eget utvalg nedsatt av styret utredet hvordan Norges 
Bondelag skal forholde seg til reformen. På bakgrunn av foreløpig rapport av 25. oktober 
2018 har alle fylkeslag uttalt seg i saken. 
 
I høringsrunden i desember 2018 har 11 fylkeslag pekt på modell 1 (sammenslåing), mens 4 
har pekt på modell 2 (samarbeid). I tillegg har de tre fylkeslaga som ikke er berørt av 
regionreformen pekt på modell 1.  
Av Viken-fylkene gikk Østfold Bondelag enstemmig for modell 2, mens Buskerud Bondelag 
var delt i sin innstilling, men med et flertall for modell 1. 
 
Akershus Bondelags hovedkonklusjon vedr. den foreløpige rapporten var som følger: 

«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 organisasjonsmodell, 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.» 

Akershus la i sine vurderinger særlig vekt på organisasjonens næringspolitiske styrke, men 
med forbehold knyttet til fylkeslagets representasjon i Bondelagets organ og utfordringer for 
det fremtidige organisasjons- og medlemsarbeid. 
 
Organisasjonsutvalget har gått gjennom fylkeslagenes innspill til den foreløpige rapporten og 
fremmer nå sin endelige rapport. 
 
Prosessen videre har disse elementene: 

- Rapporten med forslag behandles i fylkesårsmøtene.  

- Representantskapet i Norges Bondelag drøfter saken i mars. 

- 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 

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. 
 
Styret i Akershus Bondelag fremmer nedenstående forslag som tilbakemelding på den 
endelige rapporten fra organisasjonsutvalget, og årsmøtet inviteres til å gi sin tilslutning til 
denne (organisasjonsutvalgets innstilling er markert med fet skrift i dokumentet under): 
 
  



 17  

 
1. Norges Bondelag etablerer en felles modell for alle fylkeslag etter ny fylkesinndeling, med 

ett fylkesbondelag innenfor fylkene. 
 

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. 
Styrets innstilling til uttalelse fra årsmøte i Akershus Bondelag: 
Akershus Bondelag støtter organisasjonsutvalget sitt forslag om å etablere en felles 
modell for alle fylkeslag etter ny fylkesinndeling, men vi mener at punktene A-F under må 
ivaretas ved en sammenslåing av fylkeslagene: 
 

A. Den historisk representasjon i representantskapet må beholdes uendret for å hindre en 

skjevfordeling. Vikens representasjon - med nær 25% av medlemsmassen - vil bli betydelig 

svekket med det forslaget som organisasjonsutvalget fremmer. Regionreformen er en 

stor og grunnleggende prosess i seg selv for Norges Bondelag, og vi mener det er uheldig 

også å endre sammensetningen av representantskapet i denne prosessen. 

 

B. Det er avgjørende at de nye fylkesbondelagene får beholde de ressursene som de enkelte 

fylkene har i dag. Dette må gjelde både den generelle økonomiske potten og ressurser i 

form av ansatte. Også midlene som i dag går til fylkesleder til hvert enkelt fylke må følge 

med inn Viken. En må blant annet regne med langt større møteaktivitet for nestlederne 

med et fylkeslag som har nærmere 25% av medlemmene i Norges Bondelag. 

 

C. Fleksibiliteten som utvalget foreslår med hensyn til at innfasing av nye fylker strekkes til 

01.04.2021 må beholdes. Det er stor forskjell på hvor langt fylkene som er tenkt 

sammenslått har kommet i sine prosesser. Ved en fleksibel innfasing får organisasjonen 

tid til nødvendige forberedelser før sammenslåing trer i kraft. 

 

D. Organisasjonsutvalgets innstilling med fleksibel representasjon på årsmøtene fra 

lokallaga støttes slik at dagens ordning kan beholdes. Representasjon på årsmøtene i 

fylkesbondelagene er viktig for lokallagene. 

 

E. Det må legges til rette for etablering av regioner og regionarbeid i de nye fylkene for å 

utvikle samarbeidet med lokallaga, det må settes av ressurser til dette. Å styrke arbeidet i 

regionene i de nye fylkene vil bidra til å styrke aktiviteten i lokallaga. Det må også legges 

til rette for utstrakt bruk av fagutvalg. 

 

F. Kontorstrukturen i et nytt Viken Bondelag må være slik at lokallaga fortsatt kan serves 

med god lokalkunnskap fra de ansatte. De nye fylkeslagene må kunne komme med 

innspill på både kontorplassering og antall kontorer i de nye fylkene. 

 
2. Administrasjonen utarbeider et forslag til en satsing på organisasjonsutvikling for 

vitalisering og fornying av medlems- og lokallagsarbeid. Styret etablerer prosjektet. 
 
Styrets innstilling til uttalelse fra årsmøte i Akershus Bondelag: 



 18  

Akershus Bondelag støtter utvalgets forslag om en satsing på organisasjons-
utvikling for vitalisering og fornying av medlems- og lokallagsarbeid. Akershus 
Bondelag vil påpeke at det er viktig at dette er et arbeid som bør foregå ute i 
fylkene. Vi viser også til punkt 1E med hensyn til å legge til rette for regioner, 
regionarbeid og utvalgsarbeid for å styrke samarbeidet med lokallagene  
 

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. 
 
Styrets innstilling til uttalelse fra årsmøte i Akershus Bondelag: 
Akershus Bondelag støtter utvalgets forslag med hensyn til representasjon fra lokallaga 
på fylkenes årsmøter, jamfør punkt 1D 
  

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.   

 
Styrets innstilling til uttalelse fra årsmøte i Akershus Bondelag: 
Akershus Bondelag støtter utvalgets forslag med hensyn til faste årsmøtevalgte 
medlemmer. Det er svært viktig at store sammenslåtte fylker får anledning til å utvide 
styret til 9 faste medlemmer, dette ser vi som en forutsetning for å ha et velfungerende 
styre som skal betjene et nytt storfylke. Det er også viktig at det står fast at fylkene selv 
kan velge om de vil ha en eller to nestledere. For Viken, som blir bestående av tre tidligere 
fylker, er det viktig at de tre tidligere fylkene alle kan være representert i en ledertroika. 
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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. 
 
Styrets innstilling til uttalelse fra årsmøte i Akershus Bondelag: 
Akershus Bondelag støtter ikke utvalgets innstilling med hensyn til representasjon på 
årsmøte. Viken vil ha nærmere 25% av medlemsmassen i Norges Bondelag og med 
utvalgets forslag vil Vikens representasjon bli svekket. Akershus Bondelag går for en 
representasjon i representantskapet slik det historisk har vært - med én representant fra 
hvert av dagens fylker før regionreformen. Se også punkt 1A. 
 
 

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. 

 
Styrets innstilling til uttalelse fra årsmøte i Akershus Bondelag: 
Akershus Bondelag støtter utvalgets forslag med hensyn til representasjon på årsmøtet i 
Norges Bondelag. 

 
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 på fylkesårsmøtene våren 2019. 
 
Styrets innstilling til uttalelse fra årsmøte i Akershus Bondelag: 
Akershus Bondelag støtter utvalgets innstilling med hensyn til arbeidet med instruks for 
fylkenes valgnemnder. 

 
 
 

 


