
PROTOKOLL 
fra møte i Fylkesstyret Akershus 
Møtedato 09.04.2019 Vår dato: 09.04.2019 
Møtetid 10:00 -15:00 Utvalgssekretær Akershus Bondelag 
Møtested Grønt fagsenter Hvam  

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). 
Som varamedlem møtte: Kjell Johansen (2. vara) 
Fra administrasjonen: Vidar Kapelrud (sekr.) og Simen Solbakken. 
 
Faste saker 

3/19 19/00026-4 Faste saker Akershus april 2019 
1/2019                 Godkjenning av innkalling og saksliste  

  Vedtak: Godkjennes. 
 
2/2019                  Godkjenning av protokoll fra styremøte 5.3 og 21.3 
                               Vedtak: Godkjennes. 
 
4/2019                  Regnskap/Økonomi 

  
                               Vedtak: Tas til orientering. 
 
5/2019                  Medlemsoversikt  

Medlemstall 5138 (3.4), ned fra 5350 (31.12.2018) = - 212  
Analyse: Det er ikke primært bruksmedlemmene som vi mister (netto -30), men P1-
medlemmer (personlige medlemmer), men nedgangen er foruroligende stor.       

 

Budsjett 2019 Regnskap 2018
Regnskap 

1.4.2019

AB inntekter (A) 1 515 000 1 410 159

KOSTNADER per aktivitet:

Fylkesleder 284 000 311 840 44 499

Reise-/møtegodtgjørelse styret 500 000 502 882 121 581

Egne møter: Års-, Styre-, Region-, Ledermøter 360 000 355 165 104 510 Årsmøte 77'

Deltagelse i utvalg, RMP, vannområder mm. 10 000 10 617 2 666

Valgkomiteen Akershus 10 000 3 049

Opplæring tillitsvalgte 86 000 50 631 2 502

Unge bønder/eierskiftekurs 30 000 0 28 513

Lokale aktivitetsmidler (støtte lokallag) 200 000 73 106

Aksjoner 10 000 21 189 Fakkeltog ulv - busser

Politikerkontakt 30 000 

Prosjekt/arrangement 1 25 000 23 441

Prosjekt/arrangement 2

Diverse andre aktiviteter 5 000 4 976 5 000 Ås annonse

Sum driftskostnader AB kjernevirksomhet (C)

1 550 000 1 335 707 330 460

Sum driftsresultat (A-C) -35 000 74 452 -330 460 

Finansinntekter (D) 35 000 34 946

Resultat AB (kjerneaktivitet) 0 109 398 -330 460 

Bruksmedlemmer pr. 01.01.2019 2084

Innmeldte etter 01.01.2019 15

Utmeldte etter 01.01.2019 45

Bruksmedlemmer pr. 03.04.2019 2054



     
Vedtak: Oversikten tas til etterretning, men styret vil gjennomføre en verveaksjon 

som i fjor. Det informeres om denne på lokallagsstyresamlingen 28. mai. 
 
6/2019                  Representasjon/Invitasjoner   

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  Korn-tur Sverige og England, Kornprosjektet 

                               Vedtak: Tas til etterretning. 
 
 

Antall pr. 
02.04.2019

Døde Nye

8020000 0 0 0

8020101 471 1 12

8020102 54 0 6

8021101 230 3 8

8021302 258 0 3

8021401 323 1 3

8021501 143 1 3

8021601 70 0 2

8022001 350 1 4

8022101 130 1 1

8022102 163 0 3

8022104 177 0 0

8022601 216 1 6

8022602 69 2 0

8022603 153 0 1

8022701 163 1 2

8022801 66 0 0

8022901 172 0 0

8023001 62 0 0

8023101 146 3 1

8023301 123 0 1

8023401 152 1 0

8023501 411 2 6

8023601 472 1 5

8023701 259 1 5

8023702 22 0 0

8023801 196 1 2

8023901 81 0 0

8029901 1 0 0

8071301 1 0 0

8100301 0 0 0

5 134 21 74

5 134 21 74

Totalt 5 346 286

Sum 5 346 286

Sande og Strømm 
Landbrukslag

1 0

Lista og Lyngdal Bondelag 0 0

Hurdal Landbrukslag 83 2

Direkte Medlem Av 
Fylkeslaget

1 0

Feiring Landbrukslag 24 2

Nannestad Bondelag 204 10

Nes Landbrukslag 479 12

Eidsvoll Landbruksforening 266 12

Gjerdrum Bondelag 158 6

Ullensaker Bondelag 418 13

Skedsmo Bondelag 162 17

Nittedal Og Hakadal 
Bondelag

131 9

Enebakk Landbrukslag 183 11

Lørenskog 
Landbruksforening

67 5

Fet Jordbruksforening 166 5

Rælingen Landbrukslag 70 4

Frogner Bondelag 74 5

Blaker Bondelag 153 1

Søndre Høland 
Landbrukslag

181 4

Sørum Bondelag 222 12

Aurskog Bondelag 137 8

Nordre Høland Bondelag 164 4

Nesodden Landbrukslag 70 2

Asker og Bærum Bondelag 379 33

Ås Landbrukslag 334 14

Frogn Bondelag 146 6

Vestby Landbrukslag 230 8

Kråkstad/Ski Bondelag 268 13

Aker Og Oslo Bondelag 520 61

Oslo Bybondelag 55 7

2 Akershus Bondelag

Ingen Lokallagstilknyttning 0 0

Antall pr. 31.12.2018 Utmeldte



7/2019                  Nytt fra ABK  

 Har avholdt konstituerende styremøte etter årsmøtet. Ingen utskiftinger i 
styret, men omfordeling av verv og oppgaver. Marit Helene Lund er ny 
nestleder. 

 ABK har 22 lokallag i Akershus, og disse er samlet i 4 soner. Det vil bli avholdt 
sonestyremøter der alle styrene i sonen samles. 

 Organisasjonsskolen og Tradisjonsmatskolen går sin gang.  
Vedtak: Tas til orientering. 

 
8/2019                  Nytt fra ABU  

 Har avholdt nemdshelg for Akershus 

 NBU er i prosess med ny politisk plattform, som nå er ute på høring i 
fylkeslagene. Rovdyr og pels er diskusjonssaker. 

 ABU deltar i NBUs strandryddedag 4. mai. 

 Vårarrangement avholdes siste helga i april. 
   

Vedtak: Tas til orientering 
 

 
 
  



Saker til behandling 

29/19 18/00764-2 Akershus Aksjonsplaner 2019  
 
Vedtak 
Aksjonsplanen for Akershus Bondelag justéres i tråd med styrets innspill. 

 
Saksutredning 
Foreløpige aksjonsplaner i kortversjon ble presentert av Lars Petter Bartnes på Akershus 
Bondelags årsmøte 20. mars 2019. Han presenterte planene i noe mer detalj også på Norges 
Bondelags representantskapsmøte 28. mars.  
 
Styret i Norges Bondelag vil behandle planene på sitt styremøte 11. april, slik at Akershus 
Bondelag har ikke den endelige planen klar til første gangs behandling 9. april.  
 
Vi tar utgangspunkt i de nasjonale planene, men vi må åpne for lokale «vrier» og la lokallaga 
bruke sin kreativitet. 
 
Landbruket fremmer etter planen sitt krav 29. april, og Staten vil mest sannsynlig komme 
med sitt tilbud tirsdag 7. mai. Etter gjennomlesing vil faglaga gi en tilbakemelding til staten 
torsdag 9. mai om det er grunnlag for forhandlinger.  
 
Styret gjennomgikk og justerte første versjon av aksjonsplanen for Akershus Bondelag. 
 

 
 
 
  



 

30/19 19/00282-1 Aktive lokallagsmidler 2019 - Endret tildeling 
 
Vedtak 
Tildelingen av midler til Aktive lokallag endres i tråd med fremlagte forslag. Opplegget 
formidles til lokallagene på møtet 28.5, og styret tar en evaluering etter tildelingsrunden for 
2019. 

 
 
 
Saksutredning 
Årsmøtet i Norges Bondelag vedtok i 2018 å styrke fordelinga av midler til lokallag med god 
aktivitet i rammebudsjettet for 2019. Målet med vedtaket var å i større grad premiere 
aktivitet, og gi fylkene større mulighet til å målrette mer av midlene til de lokallagene som 
har høy aktivitet eller anstrengt økonomi.  
 
Andelen tilbakeført kontingent til lokallagene reduseres i 2019 fra 6% til 5% av innbetalt 
kontingent. 
Det vil si at lokallagene vil få redusert refusjon basert på medlemstall og innbetalt kontingent 
med ca. 14%. Lokallagene. Bakgrunnen for reduksjonen beskrives i brev til lokallaga i 
forbindelse med utbetaling av kontingentrefusjon 2019.  
 
Fylkeslaga mottar i 2019 ca. 40% mer i aktivitetsmidler. Disse skal i hovedsak gå til 
lokallagene. Fylkeslaget skal levere rapport om distribuering innen 15. desember, og liste for 
utbetaling skal være fylt ut og innlevert innen 5. desember.  
 
Akershus Bondelag får kr. 349 439 i aktivtetsmidler i 2019, dette er en økning på kr. 105 339 
fra 2018.  
 
Kriterier fra sentralt: 

- Aktiv verveinnsats 
- Stor aktivitet i enkelte lag 
- Andre tiltak som fremmer aktiviteten i lokallaget 

 
Hvordan gjør vi det i Akershus?  
Slik fylkeskontoret leser det vil det fortsatt være mulig å bruke noe av midlene på ledermøte, 
slik det har blitt gjort før, men at det i størst mulig grad skal gå til aktivitet som lokallagene 
har i egen regi.  
 
Lokallagene rapporterer sine aktiviteter til fylket via Questback (se eksempel). 
Aktivitetene som «honoreres» er: 

•Utadrettet virksomhet (media, kontakt med kommune/politikere/skole/barnehage)  
•Verving av nye medlemmer (Vervekulturen i organisasjonen skal settes på dagsorden)  
•Generell lokallagsaktivitet (medlemsmøter, temamøter, aksjoner, andre aktiviteter)  
•Deltakelse på Åpen gård, bygdedager, osv.  
•Deltakelse på ABs årsmøte og ledermøte/regionmøte  
•Innsending av årsmelding og regnskap 
(•Den økonomiske situasjonen i laget vurderes) Dette punktet tones ned de første par årene. 
•Samarbeid og fellesarrangement mellom lokallag 



Satser: 
I vedlegget er det laget et oppsett til hvordan satsene kan se ut, og med en tenkt søkning. 
Åpen Gård/bygdedag er satt høyt, til kr. 5000. De andre aktivitetene er satt flatt til kr. 1000. 
 
Styret må vurdere om satsene skal være faste eller om vi skal ta en vurdering på hvert enkelt 
arrangement, skal noe ha en høyrere sats enn annet?  
Skal det også skilles på Åpen Gård og bygdedag? 
 
Ved en søkning og satser på nivå med det som ligger i utkastet vil tildelingen til lokallagene 
være på rundt kr. 200 000. Da er det igjen ca.  kr. 145 000 som fylkeslaget kan bruke på 
andre tiltak i lokallagene.  
 
Forslag til lokallagenes rapportskjema til fylket via Questback:  
 

 



 

 
 
 

 
 
 
  



 

31/19 19/00241-2 Møtedagen 28. mai 2019 
 
Vedtak 
Møtedagen gjennomføres som skissert i saksfremlegget – med de justeringer styret kom 
med. 

 
 
 
Saksutredning 
Akershus Bondelag, kombinert dags- og kveldsmøte 28.mai 2019. Olavsgård Hotell 
Ramme: 10.00-22.00, 
 
Fra 10.00-16.00: 12 stk. 
Styremøte 
(Egen innkalling) 
 
16.00-18.00: 20 stk. 
Årsmøteutsendingssamling: Tema:  

 Praktiske opplysninger, forretningsorden etc. 

 Tema forberedte hovedinnlegg (2 stk) 

 Andre forberedte replikker etc 

 ABs stemmegiving i OU-saken  (og i valg) 

 Andre saker? 
Eli Berven, Nannestad 
Helge Olaf Aas, Eidsvoll 
Ann-Kristin Knutsen, Vestby 
Elin Slette, Enebakk 
Ottar Kjus, Ås  
Svein Bjerke, Ås    
Terje G Romsaas, Sørum   
Kjell Johansen, Kråkstad/Ski  
Jens Thori Kogstad, Gjerdrum  
Fylkesleder møter i tillegg. 

Vararepresentanter i nummerorden (inviteres 
bare hvis forfall):    
1. Lars Halvor Stokstad Oserud, Ullensaker 
2. Bjørg Tveit Strøm, Vestby  
3. Amund Dønnum, Eidsvoll 
4. Per Fredrik Saxebøl, Frogn  
5. Marie Henrikke Vandsemb, Nes 
6. Karen Elisabeth Bjørum, Bærum 
7. Jørgen Thorsov, Enebakk  
8. Tina Bjørnvold, Sørum 
9. Vidar Kapelrud, org.sjef AB 

 
18.00-22.00: 60-70 stk. 
Middag 18-19 
Lokallagsstyresamling: 

 OU-saken, siste oppdatering før årsmøtet v/ Eli 

 Aktive lokallagsmidler – nytt opplegg og ny rapportering for støtte v/Svein 

 Jordbruksoppgjøret v/ en fra Bondelaget sentralt? 

 Vervekampanje v/ Ann-Kristin 

 

 
 
 
  



 

32/19 19/00299-1 Ledermøte 2019 - første behandling 
 
Vedtak 
Styret ønsker en rask avklaring med Østfold og Buskerud om mulig felles ledermøte for Viken 
i 2019. Foreløpig dato: uke 45 (4. -10. november).  
 

 
 
 
Saksutredning 
 
Må avklare: 

 Sammen med Østfold og Buskerud? Signaler fra org.sjefene i både Østfold og Buskerud tyder 
på at de kan tenke seg egne, separate ledermøter. Fremdriften i OU-saken gjør det neppe 
nødvendig å ha felles ledermøte for Viken (selv om fellesmøtet i 2018 av alle blir vurdert som 
et godt møte). 

 Kombinere med studietur? Akershus kombinerte ledermøtet i 2017 med studietur til Bayern. 
Sosialt og faglig helt greit, men det organisasjonsmessige innhold ble nok noe redusert. 

 Sted? Hvis utland: Hvis i Norge:  

 Tidspunkt? 

Kostnad? Akershus har midler til å støtte en ledermøte-tur. 
 

 
 
 
  



 

33/19 16/00912-26 Arealsaker Akershus april 2019 
 
Vedtak 
Sakene tas til etterretning. 

 
 
 
Saksutredning 
 
Jordfond 
Advokat hos RJS har foreløpig konkludert som følger: 

«Jeg har sett litt nærmere på saken og min helt foreløpige konklusjon er at det ikke er 
hjemmel i plan- og bygningsloven for å kreve innbetaling til et jordfond, se vedlagte 
utdrag fra Skaaraas, Sandvik mfl., samt tolkningsuttalelsen fra KMD. 
Skal det stilles krav utover det som er uttømmende regnet opp i pbl § 18-1, må dette 
gjøres i utbyggingsavtale etter pbl § 17-1. 
Kommunestyret kan bestemme at utbyggingsavtale skal være en forutsetning for 
utbygging. Utbyggingsavtalen skal knytte seg til en konkret plangjennomføring og 
kan ikke inngås med bindende virkning før den aktuelle planen er vedtatt. Pbl § 11-9 
nr 2 hjemler bestemmelse om innholdet i utbyggingsavtale. For nærmere info om 
utbyggingsavtaler, se vedlagte utdrag av pbl kap 17 med lovkommentarer fra 
Gyldendal rettsdata.» 

 
Simen følger opp videre. 
Ellers, fra Budstikka 26.03.2019 

 



 
Status kommuneplaner 
 

Kommune Status Behandling 
   

Hurdal Områderegulering sentrum, frist 14/9-18.  Besvart av 
lokallaget 

Gjerdrum Planprogram er utarbeidet, forventes vedtatt mars/april 2019. 
Frist for innspill til arealdelen var 1/10-2018. 

Besvart av 
lokallaget 

Ullensaker Planprogram er vedtatt, frist for innspill til arealdelen er utløpt. 
Høringsutkast forventet 1. kvartal 2019. 

 

Nes Innspill til planprogram sendt, hvor vi påpekte at en enkel 
opprydning/revisjon ikke fritar kommunen fra å revurdere 
områder i eksisterende plan. Vårt innspill er delvis tatt til følge.  

Besvart av 
kontoret 

Eidsvoll Har ikke hverken planprogram eller planprosess hittil i denne 
perioden 

 

Nannestad 1. gangs behandling av arealdelen 14.08.2019. Sluttbehandling 
gjenstår. 

Besvart av 
lokallaget 

Nittedal Kommuneplan vedtatt lagt ut på høring i desember 2018. 
Høringsfrist 01.03.2019. 

 

   

Skedsmo Planprogram vedtatt november 2017. Vedtatt lagt ut til offentlig 
ettersyn, frist 28.03.2019 

Besvart av 
lokallaget 

Lørenskog Gjeldende plan vedtatt i 2015. Ingen planer om rullering/revisjon i 
denne perioden 

 

Aurskog-Høland Kommuneplan har vært til 1. gangs behandling, med en rekke 
innsigelser fra sektormyndigheter. Sluttbehandlet 25.03.2019, 
mekling gjenstår 

Besvart av 
kontoret og 
lokallagene 

Sørum Kommuneplan har vært til 1. gangs behandling. Bearbeiding pågår, 
sluttbehandles våren 2019 

Besvart av 
kontoret og 
lokallagene 

Rælingen Gjeldende plan vedtatt i 2015. Ingen planer om rullering/revisjon i 
denne perioden 

 

Fet 1. gangs behandling av arealdelen 25.02.2019. Åpent planverksted 
26.03.2019. 

Lokallaget følger 
opp 

   

Asker Sluttbehandlet. Oppstart av planarbeid for nye Asker kommune, 
høringsfrist for planprogrammet 20.03.2019 

Usikkert, men 
matjordfond er 
på dagsorden 

Bærum Gjeldende plan vedtatt 2017  

   

Enebakk Gjeldende plan vedtatt i 2015, mindre endringer i 2017. Forslag til 
mindre justering av reguleringsbestemmelsene har frist for 
uttalelse 24/10-2018.  

Ingen uttalelse 
nødvendig. 

Nesodden Fristen ute, fylkesmann har fremmet innsigelse. Mekling pågår?  

Frogn Oppstart rullering høsten 2019  

Ås Gjeldende plan vedtatt i 2015. Revisjon vedtatt utsatt til 2019.  

Oppegård/Ski Oppegård ute på høring, frist 31/1-19. Ingen forslag om 
omdisponering av dyrka mark. Noe dyrkbar mark foreslått 
disponert til friluftsformål. Gir ingen uttalelse. 

 

Vestby Høringsuttalelse sendt 15/8. Fylkesmannen har fremmet 
innsigelser, helt i tråd med våre innspill. Sluttbehandlet, mekling 
pågår 

Besvart av 
kontoret og 
lokallaget 

 
 
 



 
 
KOSTRA-tall 2018 
Tall for omdisponering i 2018 viser at den positive trenden for nedbygging av dyrka mark 
fortsetter. Omdisponering av dyrkbar mark har derimot hatt en markant økning. Ullensaker 
står alene for over 40% av den nasjonale omdisponeringen av dyrkbar mark. 
Omdisponering av dyrkbar og dyrka mark 
 
Landet: 

 
Akershus: 

 
  



Omdisponert dyrka jord: Asker, Sørum, Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad 

  
Omdisponert dyrkbar jord: Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad 

 
Godkjent nydyrking (ikke nødvendigvis gjennomført) 
Landet: 

 
Nydyrkingen foregår hovedsakelig i Hedmark, Oppland og Trøndelag. I 2018 sto Akershus for 
ca. 800 daa. 



14 av 21 

 
Oppsummering kommuneplan Vestby 
  Gammel plan  Forslag til plan      

   
 
Vedtatt plan mars 2019 
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34/19 15/00951-15 Rovdyr Akershus - april 2019 
 
Vedtak 
Sakene tas til etterretning. Helge møter på dialogmøtet 6. mai. 

 
 
 
Saksutredning 

1. Fellesmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 torsdag den 11. april fra klokken 10.15. 

2. Dialogmøte om rovdyrberedskap på Kringler gjestegård mandag 6. mai fra kl 19:00. 

3. 27/3/2019: Klima- og miljødepartementet opprettholder rovviltnemndene i region 4 og 5 
sitt vedtak om ekstra kvote for lisensfelling av inntil fire ulv utenfor ulvesonen i Hedmark 
og Akershus (se pressemelding og artikkel under) 
 

4. Bekymring for konsekvens for skadefelling i offentlig regi i mai (fra styremøte 21/3): 

 
Fra: Anders Klaseie <Anders.Klaseie@bondelaget.no>  
Sendt: tirsdag 26. mars 2019 10.45 
Til: Finn Erlend Ødegård <Finn.Erlend.Odegard@bondelaget.no> 
Kopi: Vidar Kapelrud <vidar.kapelrud@bondelaget.no>; olaf-aa@online.no 
Emne: Bekymring for konsekvens for skadefelling i offentlig regi i mai 
 
I Akershus, som jo er mye utsatt av ulv i randsonen utenfor ulvesonen, har det dukket 
opp en bekymring etter vedtaket om forskjøvet lisensjaktperiode på ulv. 
Vi er i utgangspunktet fornøyd med en bedre mulighet for å ta ut dyr i beiteprioriterte 
områder opp imot beitesesongen. Men vi er usikre på om vanlig lisensfelling vil være 
tilstrekkelig dersom det kommer ulv inn i beiteområdene i mai da det slippes dyr og er 
vanskelige jaktforhold på barmark. Det kan også tenkes at lisenskvota er full før 
april/mai. (Og det kan være grunneierproblematikk ift at lisensjakt krever grunneiers 
tillatelse.) 
Dermed er spørsmålet hvordan dette vedtaket vil påvirke det offentlige systemet med 
skadefelling? Organisering og beredskap og ikke minst finansiering.  
Vi starter med en runde internt i Bondelaget, kanskje evt. om du vil sende videre til 
naturbruksalliansen? Også tar vi en henvendelse til Fylkesmannen lokalt dersom det 
viser seg å være behov for det.   
Vennlig hilsen Anders Klaseie 

 
 Fint om vi setter fokus på problemstillingen lokalt, altså i rovviltnemndsmøtet 11.4. og på 

beredskapsmøtet på Kringler.  

 Det kan ikke være slik at ulv i mai overlates til seg selv og lisensjegerne. Myndighetene har 

samme ansvar ift skadefelling, dyrevelferd, prioritere beiteområder osv. i beitesesongen 

uavhengig av om det er lisensfelling eller ikke.  

 Men vi bør også kjøre litt parallelt og ha god kontakt med jegermiljøene i beiteområdene, for 

en rask felling med lisens kan være svært effektivt. Trenger ikke søke, ikke avhengig av dna-

testing, osv. Men må ha grunneiers tillatelse, dette er stort sett i orden via ordinære 

jaktavtaler. Helge snakker kanskje med beitelagene om dette?   

 



 16  

 

Sak 3:  

Ekstra kvote for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen 

Nyhet | Dato: 27.03.2019 | Klima- og miljødepartementet  
Klima- og miljødepartementet opprettholder rovviltnemndene i region 4 og 5 sitt vedtak om 
ekstra kvote for lisensfelling av inntil fire ulv utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus. Det 
er samtidig gitt instruks til alle rovviltnemndene om at de normalt kan fatte nye vedtak når 
det foreligger oppdaterte bestandstall. Et minstekrav vil være at slike tall skal være verifisert 
av Rovdata eller Statens Naturoppsyn.  
- Jeg har lagt vekt på prinsippet om en geografisk differensiert forvaltning. Terskelen for 
uttak er lav i områder utenfor ulvesonen. Den økte kvoten vil ikke true bestandens 
overlevelse og heller ikke være til hinder for å nå bestandsmålet for ulv i 2019, sier klima- og 
miljøminister Ola Elvestuen. 
Departementet har vært i tvil om det forelå "nye opplysninger" som tilsa at nemndene 
hadde adgang til å fatte nytt vedtak om en ekstra kvote for lisensfelling for ulv. Det har 
imidlertid ikke vært nødvendig å ta endelig stilling til dette, da departementet er enig i at 
kvoten bør økes. 
Instruks til rovviltnemndene 
Departementet har også sendt en instruks til rovviltnemndene, der det presiseres når 
nemndene kan treffe nye vedtak om endret kvote. 
- Nye opplysninger som kan gi rovviltnemndene adgang til å fatte nye vedtak om økt kvote 
vil normalt være oppdaterte bestandstall. Et minstekrav vil normalt være at slike tall er 
verifisert av Rovdata eller Statens naturoppsyn. Dersom det ikke foreligger slike verifiserte 
tall, vil nemndene normalt ikke ha myndighet til å fatte vedtak om økt kvote, sier klima- og 
miljøminister Ola Elvestuen. 
Der det er tvil om det foreligger slike nye opplysninger, skal nemndene ha dialog med 
departementet om de har anledning til å fatte nytt vedtak. I instruksen står det at 
departementet, av hensyn til en reell og aktuell klagebehandling, vil vurdere å gi eventuelle 
nye vedtak fra nemndene underveis i jakt- eller fellingsperioden utsatt iverksetting. 
Lisensfellingsperiodens lengde og genetisk viktige ulver 
Vedtaket gjelder felling av streifulv frem til 31. mai, og åpner ikke for felling av eventuelle 
nye revirmarkerende par. Departementet vil vurdere å stanse lisensfellingen, og vurdere 
tiltak, hvis det blir kjent at genetisk verdifulle ulver vandrer inn i fellingsområdet. 
Av den ekstra kvoten på fire dyr, er to ulver allerede felt, og gjenstående kvote er derfor to 
ulver. 
Departementet vil også minne om at jegere, som vil delta i lisensfellingen av ulv etter 31. 
mars, fra og med 1. april må betale ny jegeravgift og registrere seg som lisensjegere for et 
nytt jaktår. 
 

https://www.regjeringen.no/no/dep/kld/id668/
https://www.regjeringen.no/contentassets/2e7280c62ba84c77aa0f98c4a0776918/presiseringer-til-instruks-24.-juni-2015-og-rovviltforskriften--10-fjerde-ledd-i-saker-knyttet-til-rovvilt--.pdf
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Orienteringssaker 

5/19 18/00898-16 Orienteringssaker Akershus april 2019 
 
Saksutredning 

1. Oppsummering fra representantskapsmøtet 27-28. mars (resolusjon vedlagt) 

2. Innspill til OU-prosessen (årsmøtevedtak)  

3. Studiedag 25. mars med Høyres landbruksnettverk. 

4. Nasjonalt nettverk for forskning  

5. Oppstart av verneprosess for 16 skogområder i Buskerud Akershus og Oslo 

6. 11/4: Fellesmøte for administrasjonene i Akershus, Buskerud og Østfold Bondelag 

7. OU-saken: administrasjonens innstilling til styret i Norges Bondelag (behandling 11/4) 

8. Bondelagets QuestBack om økonomien i lokallagene: bare 7 av 27 lag i Akershus har svart. 

9. Smebøls legat: Styemøte 2. april. Svein Bjerke valgt til leder. Utlysning av midler med 

søknadsfrist ultimo september. 

10. Vannområde Leira/Nitelva: Innvilget prosjektmidler 250’ for å evaluere effekten på 

vannmiljøet av de lokale kraftverkene i elvene. 

Se vedlegg.  
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2. Innspill til OU - prosessen (årsmøtevedtak)



2 0



2 1
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