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PROTOKOLL 
fra møte i Fylkesstyret Akershus 
 
Møtedato 28.05.2019 Vår dato: 29.05.2019 
Møtetid 10:05-15:25 Utvalgssekretær Akershus Bondelag 
Møtested Olavsgaard Hotel, 

Skedsmo 
 

 

Sak 18/00898 

Som medlemmer møtte: Sigurd Enger (leder), Eli Berven (nestleder, fra kl 11.15), Ann-Kristin 
Knudsen, Svein Bjerke, Helge Olaf Aas, Terje Romsaas (1. vara), Maja Aas (ABU) og Marit 
Helene Lund (ABK). 
Forfall: Ingen. 
Fra administrasjonen: Vidar Kapelrud (sekr.), Eline Stokstad Oserud og Simen Solbakken. 
 
Faste saker 

4/19 19/00026-5 Faste saker Akershus mai 2019 
1/2019                 Godkjenning av innkalling og saksliste  

  Vedtak: Godkjennes. 
 
2/2019                  Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. april 2019 
                              Vedtak: Godkjennes. 
 
4/2019                  Regnskap/Økonomi  
                               Halvårsregnskap presenteres neste styremøte 
 
5/2019                  Medlemsoversikt 

o  Medlemstall 5110 (24/5), 5138 (3.4), 5350 (31.12.2018) = - 240 Hvor mange er 

bruksmedlemmer? (24/5: 2040) Hva var nedgangen i fjor? Vervekampanje. 

 
 

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   

27.5 Møte med FMOV, skadefellingstillatelse ulv Gjerdrum (Helge Olaf) 
28.5 Styremøte AB kl 10.00 (Olavsgård Hotel) 
 Årsmøteutsendingsmøte kl.16 – 18  
 Lokallagsstyresamling kl.19 - 21.30 
Juni 2019 
3.6 Romerikssletta Beitelag, stiftelsesmøte (Grønt fagsenter Hvam) 
4.6. Representantskapsmøte, NB 

Bruksmedlemmer pr. 01.01.2019 2084 Alle medlemmer 1.1.2019 5350

Innmeldte etter 01.01.2019 15

Utmeldte etter 01.01.2019 45

Bruksmedlemmer pr. 03.04.2019 2054 -30 Alle medlemmer 3.4.2019 5138 -212

Bruksmedlemmer pr. 14.05.2019 2041 -43 Alle medlemmer 14.5.2019 5111 -239



 2  

5. - 6.6. Årsmøte, NB  (samle benken om kvelden 04.06 ca kl 20.00)  
20.6 Møte på Stortinget om klima. Høyrenettverket (Sigurd) 
25.-27.6 Korntur Sverige, Kornprosjektet 
25.-27.6 Korntur England, Kornprosjektet 
August 2019  
13.8 Styremøte AB 
XX.8 Valgarrangement TINE/AB 
 
September 2019  
9.9 Valg 
24.9 Styremøte AB 

                                
Vedtak: Tas til etterretning. 

 
7/2019                  Nytt fra ABK  

• Styremøter: 11. juni (sommermøte hos Bodil Berg, Kråkstad), 28. august, 19. 
september, 21. oktober, 12.november og 10. desember (julemøte hos Marit 
Stranna, Kråkstad). De øvrige styremøtene holdes i Landbrukets Hus. 

• Sonestyremøte i Landbrukets hus Oslo lørdag 16. november. 

• Medhjelpere på Akershus Bygdeungdomslags høstarrangement 4. – 6. oktober 

• Norges Bygdekvinnelag arrangerer Inspirasjonsseminar i Trondheim 8. – 10. 
november. 

 
                               Vedtak: Tas til orientering. 
 
8/2019                  Nytt fra ABU  

• Medlemsutviklingen er noe bekymringsfull 

• 1/6 motorsagtevling 

• 14-16/6 Sommerstevne i Høland 

• 16-21/7 Landsstevne i Hof i Vestfold 

• 4-6/10 Høstarrangement Frogner 

• ABU er 40 år i 2020.  

 
Vedtak: Tas til orientering 

 
  



 3  

Saker til behandling 

35/19 19/00094-4 Jordbruksforhandlingene 2019 - og aksjonsberedskap 
 
Vedtak 
Resultatet fra forhandlingene, og reaksjoner på dette, tas til etterretning. Videre merker 
styret seg erfaringene fra årets aksjonsberedskap. 

 
 
Saksutredning 
Forhandlingsresultatet: 
Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ble 16. mai enige med staten om 
jordbruksavtale for 2020 med en økonomisk ramme på 1240 mill. kr som gir 20.600 kr per 
årsverk i 2020, mens andre grupper kan forvente 20.000 kr. Vi har oppnådd: 

• Kronemessig høyere inntektsutvikling enn andre grupper  

• Vi hadde nok håpet på en enda tydeligere styrking av kornøkonomien, men forhandlingene 
ga tross alt 2 øre mer på kornprisen i forhold til Statens tilbud. 

• Tross en økning på 12 øre på fôrkorn, øker ikke kraftfôrprisen med mer enn 2 øre,  

• Lanserer innovasjons- og vekstprogram på frukt og grønt 

• Skattelette gjennom økt jordbruksfradrag 

• Styrker ordninger til fordel for små og mellomstore bruk   

• Stimulerer til mer beiting i utmarka 

 
Kornsektoren, resultatet etter forhandlingene:  

• Målprisen på matkorn øker fra 12 øre/kg i statens tilbud til 14 øre/kg.  

• Målprisen på fôrkorn øker med 12 øre/kg.  

• Arealtilskuddet øker med  

• 10 kr/pr daa i sone 1 og 2 

• 15 kr/pr daa i sone 2 og 3 

• 20 kr/pr daa i sone 4 til 7 

• Kulturlandskapstilskuddet øker med 4 kr pr daa. 

• Skattelette gjennom økt jordbruksfradrag 

• I føringene for investeringsmidler (IBU-midler) blir det prioritert midler til korntørker og 
lageranlegg.  

 
Positive reaksjoner vedr. korn og grøntsatsingen 
Negative tilbakemeldinger fra svin- og kyllingprodusenter (dvs. der vi ikke har markeds-
balanse) samt noen reaksjoner vedr. endringer i reglene for kvotesalg/-utleie innen melk. 
 
Aksjonsberedskap:  
Vi ser forbedringspunkter og positive erfaringer med: 

• Jobbe for fast kontakt med Oslo-basert traktor?  

• OK at styret tar ansvar for den første «bølgen» (LMD-markering etc.).  

• Mannskapslistene nesten fulle. Hovedaksjonen ville vært gjennomførbar. 

 
Men vi har liten oversikt over status for lokallagenes planer hvis brudd (butikkaksjoner, 
punktmarkeringer etc….) 
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36/19 19/00241-3 Forberedelse til deltagelse på årsmøtet i Norges 
Bondelag 5.-6. juni 2019 

Vedtak 
Styret er inne i en prosess for å finne en konstruktiv oppfølging av vedtaket i årsmøtet i 
Akershus Bondelag 20. mars 2019. Arbeidet innebærer sonderinger med andre fylkeslag som 
også stemte mot sammenslåing etter de nye fylkene, samt vurderinger i forhold til et mest 
mulig samlet og sterkt Bondelag. 
Foreslåtte tema for innlegg på årsmøtet drøftes med årsmøteutsendingene på eget møte. 

 
Saksutredning 
 
OU-prosessen (Sak 9 Norges Bondelags fylkeslag og regionreformen) 
 
Årsmøtevedtaket 20. mars i Akershus Bondelag (se vedtaket i helhet som vedlegg) 
Årsmøtevedtakets primære standpunkt:  

• Nei til Viken, opprettholde fylkeslag som nå 

• Representasjonsregler som før (representantskap) 

• Tilleggsmomenter: 
o Avstand og arbeidsmengde tillitsvalgte  
o Egen valgkrets til 2025 
o Konsekvensanalyse 

Sekundært standpunkt hvis sammenslåing likevel vedtas av NB 2019: 
• Fleksibel innfasing til 2022 

• Representasjonsregler som før (representantskap) 

• Fylkesstyre med minst 9 faste medlemmer, to nestledere  

• Tilleggsmomenter: 
o Beholde alle nåværende ressurser 
o Kontorplassering og lokalkunnskap 

 
Styrets innstilling til Årsmøtet i Norges Bondelag 5.-6. juni 
Sak 9 og 10 på årsmøtet gjelder organisasjonsprosessen og forslag til vedtak om 
sammenslåing av fylkeslag. 
Sak 10 er lovendringer. Noen av dem har ikke noe med sammenslåing å gjøre. De øvrige vil 
måtte vedtas dersom årsmøtet vedtar sammenslåing i sak 9. 
Sak 10 har også en vedtaksdel B, som vil bli omtalt nedenfor. 
Merk at sak 9 avgjøres med simpelt flertall. Lovendringer i sak 10 krever 2/3 flertall. 
 
Sak 9 
Styrets innstilling er i 6 punkter, se nedenfor. Punkt 1 i forslag til vedtak er det vesentligste: 

Norges Bondelags lover, §4 Organisasjon, fjerde ledd, der det heter at lokale 
bondelag i et fylke sluttes sammen i fylkeslag, videreføres som framtidig modell for 
Bondelagets fylkesorganisasjon. Unntaket, i femte ledd, opprettholdes inntil videre. 
(«Trøndelags-paragrafen», red. anm.) 
 

§4 bestemmer allerede at det skal være ett fylkesbondelag i hvert fylke. Unntaket, som 
åpner for at fylkesbondelag kan søke om å få fortsette som selvstendig lag opprettholdes, 
men det ligger i sakens natur at denne vil bli foreslått opphevet på et senere tidspunkt. 
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Punkt 4 i forslaget til vedtak sier at man inntil videre beholder dagens representasjon i 
rep.skapet (dvs. 18 fylkesledere/nestledere). I perioden fram til alle fylkeslag er slått 
sammen setter man lovene litt til side. Tolker man lovene strengt er det kun fylkesledere 
som har sete i rep.skapet, men ifølge Harald Velsand er det rom og kultur for å tillate litt 
smidighet. 
Styret i Norges Bondelag har lyttet til innspill fra fylkene og årsmøtevedtak. De øvrige 4 
punktene forslaget til vedtak beskriver tidslinje for sammenslåinger, overgangsordninger, 
fremtidige lovendringer og organisasjonsutvikling som følge av sammenslåingene. Spesielt 
det siste punktet var viktig for årsmøtet i Akershus Bondelag, hvor man savnet en vurdering 
av konsekvensene av en sammenslåing i Viken. 
Vedtaksdel B i sak 10 lyder som følger: 

Det gjøres nye vurderinger av lovendringer når en har gjort erfaringer med 
organisasjonstilpasningen. Endret sammensetning av representantskapet tas opp til 
ny vurdering innen årsmøtet 2022. 

Dette forslaget utsetter i realiteten ett av punktene som har vært viktig for Akershus 
Bondelag.  Men samtidig åpner det også opp for andre lovendringer. Det kan f.eks. være en 
mer formell beskrivelse av en regionstruktur innenfor et fylkeslag. 
 
Drøfting 
Prosessen i lokallag og fylkesstyret er velkjent. Styret tvilte seg fram til et standpunkt hvor 
man kunne akseptere sammenslåing til Viken, under forutsetning av at representasjon ikke 
ble endret. Årsmøtets primære vedtak var at Akershus Bondelag ikke skulle slås sammen 
med Østfold og Buskerud, sekundært at representasjon må opprettholdes som i dag. 
Når styret og årsmøteutsendingene skal vurdere saken er de tre viktige hensyn som må tas 
og balanseres: 

1. Fylkesstyrets innstilling 

2. Årsmøtets vedtak 

3. Norges Bondelags omdømme 

Fylkesstyrets innstilling ble nedstemt, årsmøtet bestemte noe annet. Det kan argumenteres 
for at årsmøtet fattet sitt vedtak på litt sviktende grunnlag. Spesielt ble det påpekt at det 
ikke er foretatt noen konsekvensutredning av sammenslåing til Bondelagene i Viken. Når 
man ikke vet hva man sier ja til er det lett å si nei. Årsmøtevedtak er bindende, men det kan 
argumenteres for at innstillingen fra styret er endret etter årsmøtet i Akershus vedr. 
organisasjonsutvikling. 
Akershus-delegasjonen bør derfor markere at man prinsipielt er imot sammenslåing, men 
kan akseptere det forutsatt at representasjon forblir uendret også etter 2022. Merk at på ett 
eller annet tidspunkt må lovene endres mht. til representasjon. Hvis ikke vil Bondelagets 
representanter komme i mindretall i rep.skapet når/hvis det blir 10 fylker. 
Norges Bondelag er ikke tjent med en opprivende debatt og splid på årsmøtet. Det er dog 
ikke noen enkelt-fylkers ansvar å «holde fred». 
Saken legges fram for styret uten innstilling fra kontoret. Styret må vedta en strategi for 
årsmøtet som presenteres for årsmøteutsendingene. 
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Organisasjonsutvikling 2020 - Vi bygger Bondelaget  
Mål med prosjektet: Det skal være attraktivt å delta i lokallagsaktivitet som tillitsvalgt og 
medlem i Norges Bondelag.  

1) Før, under og etter sammenslåingen av fylkeslaga skal lokallaga i Bondelaget oppleve at det 
samlede servicenivået fra Bondelaget, sentralt og i fylket, er minst like godt som i dag. 

2) Det skal iverksettes tiltak som bidrar til forenkling og/eller fornying av driften i lokallaget og 
som bidrar til at medlemmene opplever motivasjon og mestring i lokallagsarbeidet 

Arbeidsform:  
• Idéverksted: I løpet av høsten 2019/våren 2020 skal alle fylkeslag gjennomføre et idéverksted 

for tillitsvalgte i fylket 

• Økt bruk av regionmøter. Regionreformen medfører større geografiske avstander, og flere 
lokallag i hvert fylke 

• Bruk av utvalg/arbeidsgrupper og innføring av verv/ansvarsområder for styremedlemmene 

• Kompetanse. For å sikre at styremedlemmene er trygge i oppgaven er det viktig at 
Bondelaget har et godt kurstilbud til fylkesstyrene, og særlig til leder/nestleder. 
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• Kommunikasjon. Den digitale utviklingen gir store muligheter for rask kommunikasjon, og en 
større tilstedeværelse enn tidligere. Bruk av videokonferanser kan fungere som et 
supplement til fysiske møter når avstandene er store 

• Oppfølging fra fylkeslaget og ivaretakelse av medlemsdemokratiet 

• Lokallagshåndboka m/nettressurser 

• Lokallagsskolen er et kurstilbud for lokallagstillitsvalgte 

• Forenkling. Ta i bruk verktøy som kan forenkle og effektivisere driften av organisasjonen 

• Aktive lokallagsmidler 

 
 
Forberedelse av innlegg på årsmøtet 
Følgende er utsendt om innlegg: 
 

 
 
Akershus får dermed: 
 
2 forberedte innlegg á 3 min (meldes inn på forhånd) 

• Areal – jordfond (Svein) 

• Korn - hvordan øke norsk andel i fôrseddelen? (Lars Halvor) 

• Andre idéer?? 
1 innlegg på 3 min (Sigurd som leder av miljø- og kvalitetsutvalget) 

• Innlegg relatert til arbeidet i komitéen (Sigurd) 
Spørsmål etter statsråd Bollestads innlegg (2 min)  

• Strukturgrepet fra 2014? Hvor ble det av familiebruket? (Terje) 

• Annet? 
Andre forberedte innlegg (à 2 min) til åpen debatt (eller forberedte replikker) 

• Dyrevelferd – åpenhet – definisjonsmakt (Eli) 

• Avlingsskadehåndteringa –positiv erfaring (Ann-Kristin) 

• Rovdyrforvaltning, endrede nemndsgrenser og bestandsmål 

• Villsvin – handlingsplan nå! 

• Myten om rekanalisering til flatbygdene 

• Tollvern (Terje?) 

• Andre tema?? 
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Valget 

 
Valgkomitéens innstilling er langt på vei i tråd med innspill fra Akershus Bondelag. Liten 
grunn til ikke å stemme for forslaget i helhet. 
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37/19 18/00898-20 Ledermøte Akershus Bondelag november 2019 
 
Vedtak 
Administrasjonen bes jobbe videre med planene for et ledermøte i Nederland. Programmet 
må gi rom for prosess og arbeid med konsekvenser og forutsetninger for Viken Bondelag. 
 

 
 
 
Saksutredning 
 
Det er klart at både Østfold og Buskerud Bondelag ser for seg å avholde ledermøtene sine i 
egen regi – ikke som fellesmøte for fylkesbondelagene i Viken som i fjor. 
 
Akershus avholder dermed også sitt ledermøte i egen regi, og det er foreslått å avholde 
ledermøtet i Akershus som en utenlandstur. 
 
Ledermøte 2019 
Styret må ta stilling til program og eventuelt reisemål for ledermøtet i november.  
Skal ledermøtet legges utenlands må det være til et sted med relevant landbruksproduksjon, 
og som ikke er for langt unna. Nederland er derfor foreslått. 
Kontoret har vært i kontakt med Bart van Gool som jobber i NLR. Han har lagt opp slike turer 
før, og gjør det gjerne for oss også. 
I Nederland er det svært stenge klimakrav, men det interessante er at dette er krav fra 
meieriene. Disse er igjen drevet av krav fra forbruker. Bøndene må føre regnskap med 
klimagassutslipp. Nederland har lite areal og drives ekstensivt, og importerer mye kraftfôr. 
Bøndene må også føre regnskap for bruk av næringsstoffer, og de har absolutte kvoter for 
hvor mye fosfor og nitrogen de kan bruke pr. år. Det er derfor stort søkelys på riktig gjødsling 
til riktig tidspunkt, og gjenbruk av næringsstoffer. 
Vi kan se for oss følgende skisse til turen, med klimautfordringer som rød tråd: 

- Besøk hos bondelaget, med orientering om Nederlands landbruket, EU-regelverk og 

nasjonale virkemidler 

- Besøk hos kjøper (meieri). Alle meierier i Nederland er samvirke-bedrifter 

- Besøk på forsøksstasjoner (husdyr og planteproduksjon) 

- Besøk hos bønder som har løst noen av utfordringene 

I tillegg må vi sette av tid til å diskutere muligheter og utfordringer med Viken Bondelag. Og 
så skal vi vel smake på lokale produkter, i flytende og fast form. 
 
Antall: Opp til 60 (2017: 45) 
Tidspunkt: 21.-24. november (2017: 23.-26. november) 
Kostnad: ca. 350.000 – men avhenger av bl.a. av nivå på egenandeler. Det generelle 
kostnadsnivået er sammenlignbar med Tyskland, som var reisemål for ledermøtet i 2017. 
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38/19 19/00400-1 Felles kornprogram for Viken - forankring i styret 
 
Vedtak 
Styret gir sin tilslutning til at det arbeides med et forprosjekt vedrørende et felles 
kornprosjekt for Viken fra 2020.  
 
Arbeidet ledes og finansieres av Akershuskontoret, dog slik at det søkes om midler til 
forprosjektet via FMOV eller VF. 
 
Prosjektgruppa i det eksisterende kornprogrammet i Akershus og Østfold, med ekstra 
representasjon fra Buskerud (maks 3, Buskerud oppnevner selv), gis mandat til å utarbeide 
en prosjektskisse som behandles av styrene i de tre fylkesbondelagene og fremmes som en 
konkret søknad til FMOV og Viken fylke - dersom fylkesbondelagene går inn for det.  
 
Konkrete avgjørelser som innebærer økonomi, organisering osv forankres gjennom nye 
styrevedtak så snart søknaden til FMOV og VF er avklart. 
 
Det tas sikte på å arrangere et prosjektgruppemøte i juni der administrasjonen legger frem 
et førsteutkast til skisse for den utvidete prosjektgruppa (dato kommer senere).  

 
 
 
Saksutredning 
 
Innledning – Erfaringer fra Kornprogrammet 2015 – 2017 (2019) 
Kornprogrammet 2015 – 2017 (senere forlenget til ut 2019) er et prosjekt for å øke 
kornproduksjonen i Akershus og Østfold. Prosjektet har som målgruppe alle som dyrker korn 
i de to fylkene, og prosjektet er finansiert av Fylkesmannen og fylkeskommunen i begge 
fylker. 
Bakgrunnen for programmet var den negative trend som preget kornproduksjonen utover 
2000-tallet: 

• Såvel areal og avling som antall brukere var for nedadgående... 

• Kort vei til landets største arbeidsmarked, førte til at stadig flere satset på en annen yrkesvei 
enn landbruket.  

 
Målet for prosjektet er å styrke produksjonen og verdiskapingen i åkerbruket gjennom økt, 
bærekraftig kornproduksjon i Østfold og Akershus. Programmet har kartlagt tiltak som kan 
styrke produksjonen og verdiskapingen i åkerbruket, og har hatt som mål å motivere til at 
disse tas i bruk av produsentene - fra kunnskap til praksis! 
 
Programmet har hatt meget god oppslutning om hovedaktivitetene: 

• Kartlegging av tiltak 

• Kornskolen 

• Foredragsbasen (lokallag i Bondelaget - og andre grupper, kan bestille fagforedrag) 

• Fagdager og markvandringer 

• Studieturer 
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Sentrale aktører i programmet er: Bondelagene i Østfold og Akershus (fylkeslag og lokallag), 
Norsk Landbruksrådgiving, Fylkesmannens landbruksavdeling i begge fylker, landbruks-
kontorene – og flere andre. Sekretariat for programmet har vært i Akershus Bondelag. 
 
 
Nytt Kornprogram for Viken? 
Det nye Viken fylke blir landets desidert viktigste kornområde, med nær 50% av landets 
kornproduksjon. Fylkesmannen i Oslo og Viken har ytret at de kunne tenke seg en videre-
føring av kornsatsingen – ikke nødvendigvis for hele Viken. Det antydes også at prosjektet 
må ha mer fokus på miljø og klima. Også midler til en økt stillingsprosent for en prosjektleder 
har vært antydet. 
 
Vurdering 
Det vil være naturlig å dekke alle kornområdene i Viken med et prosjekt (alle tre fylker). 
Dette kan fungere som et godt fellesprosjekt for bondelaga i Viken. 
 
«Forprosjekt i 2019» vil ha et begrenset arbeidsomfang, og  arbeidet ledes og finansieres av 
Akershuskontoret - dog slik at det søkes om midler til forprosjektet via FMOV eller VF. 
 
Prosjektgruppa i det eksisterende kornprogrammet i Akershus og Østfold, med ekstra 
representasjon fra Buskerud (maks 3, Buskerud oppnevner selv), kan gis mandat til å 
utarbeide en prosjektskisse som behandles av styrene i de tre fylkesbondelagene og 
fremmes som en konkret søknad til FMOV og Viken fylke - dersom fylkesbondelagene går inn 
for det.  
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39/19 19/00395-1 Valget 2019 - aktiviteter i Akershus og Viken 
 
Vedtak 
Styret støtter de fremlagte planene, og understreker at det er viktig at lokallagene blir 
stimulert og inspirert til lokal innsats før valget. 
Regionansvarlige tar derfor en ringerunde til sine lokallag om planen for valgarbeid, og 
«Aktive lokallagsmidler» vil gi prioritet til valgaktiviteter i 2019. 

 
 
 
Saksutredning 
Valget 9. september 2019 blir det første valget av representanter til Viken fylkesting. 
Samtidig er det et ordinært kommunevalg – dog med sammenslåtte kommuner og noen 
kommuner med endrede grenser. Nedenfor drøftes aktiviteter vi kan gjøre i Akershus, men 
styret inviteres til å bidra med andre forslag. 

• Koordinerte aktiviteter med Østfold og Buskerud rettet mot fylkestinget i Viken 

• Lokallagenes aktiviteter vedr. kommunestyrevalget 

• Etter valget-aktiviteter 

• Andre forslag?? 
 
1. Litt mer om det koordinerte valgprosjektet Viken Fylkeskommune: 
Bondelagene i nye Viken fylke, Akershus Bondelag, Buskerud Bondelag og Østfold Bondelag er innvilget midler 
fra Landbruksråd Øst (se ramme under) til koordinert aktivitet foran fylkestingsvalget 2019. 
Akershus har ansvaret for melkesektoren, og forespørsel sendt TINE ble godt mottatt, men ingen dato er ennå 
fastlagt. 
Formål 

• Skape gode kontakter med politikere i det nye Viken fylkesting. 

• Kunnskapsoppbygging om landbrukets verdiskapning og betydning i det nye fylket Viken (med 50% av 
landets kornproduksjon, etc) 

Prosjektperiode 
Før fylkestingsvalget 2019, i perioden juni til august. 
Målgruppe 
Partienes toppkandidater til fylkestingsvalget i Viken (1. - 6. kandidatene) samt muligens også 
ordførerkandidatene i 22 (23) kommuner i Akershus. 
Beskrivelse av prosjektet 
Det søkes midler fra Landbruksrådet om et felles 3-delt opplegg som fordeles mellom fylkene i Viken, og som 
videre baserer seg på tett koordinering med samvirkeorganisasjonene: 

• Akershus har blant annet ansvar for kunnskapsoppbygging rundt melkeproduksjon – og planlegger 
besøk til Tines anlegg på Kalbakken og på et melkeproduksjonsbruk. 

• Buskerud har ansvar for fjellandbruket og vil trolig besøke Nortura Gol, samt gårdsbesøk.   

• Østfold har ansvar for planteproduksjon, grønnsaker – med besøk hos Felleskjøpets kornmottak på 
Kambo, mulige besøk på gårder, Grønt Pakkeri Øst og lignende. Rapporten fra forprosjektet «Økt 
verdiskapning grønnsaker, potet, frukt og bær» vil foreligge over sommeren, og kan være et budskap 
vi kan formidle på dagen i Østfold.   

Prosjektet faller klart innenfor LØs formål «politikerkontakt», men vil bli gjennomført i nært samarbeid mellom 
Bondelagene og samvirkeorganisasjonene - og faller derfor også inn under formålet «Samordningsmøter 
mellom faglagene og samvirkeorganisasjonene».  
Vidar Kapelrud                 Wenche H. Redzepi                       Mina Mjærum Johansen 
Organisasjonssjef              Organisasjonssjef                           Organisasjonssjef 
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----------------------------------------------------------------------------------- 
Til direktør Johnny Ødegård 
Bondelagene i nye Viken fylke, Akershus Bondelag, Buskerud Bondelag og Østfold Bondelag håper TINE 
vil delta i et felles prosjekt før valget i 2019 i form av innlegg og besøk på TINE-anlegg. Formålet med 
valgprosjektet er å bygge kunnskap og skape gode kontakter med politikere i det nye Viken fylkesting 
(se nærmere beskrivelse under). 
 
Det er viktig å fortelle politikere at landbruket og næringsmiddelindustrien er den største 
landbaserte verdikjede i Norge. TINE har en sentral plass i dette bildet, som «motoren» i den 
bondeeide næringsmiddelindustrien. Vi håper TINE kunne tenke seg å presentere sine strategier og 
planer (i et Viken-perspektiv) for de kommende fylkespolitikere, og at de også kunne få en 
omvisning i et TINE-anlegg.  
Endelig tidspunkt er ikke bestemt, og kan tilpasses TINEs ønsker.  
(Bondelagene har ansvaret for arrangementet - logistikk, økonomi etc.) 
Vennlig hilsen Vidar Kapelrud 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.  Lokallagenes aktiviteter: 
Lokallagene må konsentrere seg om å invitere toppkandidatene i sin kommune til samtale (og et 
måltid?) der de informerer om landbrukets betydning som del av fastlands-Norges største 
næringsgren – og landbrukets plass i den aktuelle kommune. 
 
Tips fra gruppearbeid på Regionmøtene i januar: 
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). Facts→antall 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. 

 
3. «Etter valget»-aktiviteter: 
Nye Viken fylkesting konstituerer seg 17. oktober, men vil formelt først fungere fra 1.1.2020.  
Det vil bli etablert nye politiske og administrative strukturer, og f.eks. Fylkesråd Næring med politisk 
og administrativt apparat vil være aktuelle å invitere til info og diskusjon. Det samme gjelder stab 
rundt samferdsel og arealsaker. 
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40/19 17/00822-16 Felles styremøte for bondelagene i Viken 5. 
november 2019 

 
 
 
Vedtak 
Styret slutter seg til forslaget om et felles styremøte for fylkesbondelagene i Viken. 
 

 
 
 
Saksutredning 
 
Skal vi gå inn for et felles styremøte for Akershus, Østfold og Buskerud bondelag i forkant av 
Landbruk Øst (6.11), for eksempel 5. november? 

o Vi blir ca. 25-30 pers 
o Det går an å dele møtet i egne møter først, og felles etterpå 
o Alle avklarer med sine fylkesstyrer innen sommeren 

 
Agenda for fellesmøtet (skisse): 

• Tidsløypa etter vedtak på årsmøtet 5.-6. juni frem mot Viken Bondelag 

• Konsekvensutredning/hvordan styrke lokallaga 

• Kontorplassering, foreløpig diskusjon 

 
 
 
 
 

41/19 18/00720-4 Innslag Brennpunkt 
 
Vedtak 
 
Orienteringen tas til etterretning. 
 

 
 
 
Saksutredning 
Orientering i styremøtet. 
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42/19 16/00912-27 Arealsaker Akershus mai 2019 
Vedtak 
Sakene tas til orientering. 

 
 
Saksutredning 
Kommuneplan Sørum 
Planen skulle ha vært sluttbehandlet 8. mai, men på grunn av lang saksliste ble saken utsatt til 12. 

juni. 

Bondelaget har fulgt denne saken lenge, og har kommet med flere innspill og presseoppslag. Planen 

som nå ligger til godkjenning er, fra landbrukets ståsted, betydelig bedre enn det opprinnelige 

forslaget, bl.a.: 

- Grønn grense for Frogner og Sørumsand er trukket nærmere sentrum, dermed er antall daa 

med utsatt landbruksjord redusert. 

- Flere næringsområder langs E6 er tatt ut. 

- Planlagt boligområde (Fjellbo II) tilbakeføres til LNF 

Men det er fortsatt områder kommunestyret sannsynligvis vil forsøke å få gjennom, bl.a. Smedstuen 

på Frogner. Fylkesmannen har fremmet innsigelse mot de fleste områdene, og det vill sannsynligvis 

bli mekling. 

Vi forsøker å få til en artikkel i Romerikes Blad om saken, Simen har vært i kontakt med Rune 

Fjellvang som skrev den forrige artikkelen 

Sundby gård i Vestby 

Kommunestyret i Vestby ga 12.11.2018 Gutu Ni AS/Sundby Gård AS konsesjon til å kjøpe gården. 

Fylkesmannen opphevet konsesjonen 20.12.2018, med begrunnelse at det ikke var tydelig i søknaden 

hvem som ville ha bestemmende innflytelse på Sundby AS. 

Kommunestyret behandlet 20.05.2019 på nytt, og det ble gitt konsesjon på følgende vilkårene: 

1. Minst et styremedlem i Sundby Gård AS skal ha nødvendig landbruksfaglig kompetanse. 

2. Dette styremedlemmet skal inneha signaturrett i fellesskap med styrets leder. 

3. Aksjene i Sundby Gård AS skal forbli indirekte eiet av de fysiske personer som utgjør den 

nåværende eierkrets, dog slik at overdragelse av aksjer i Sundby Gård AS til personer som 

ville vært unntatt fra krav til konsesjon etter konsesjonsloven § 85 er tillatt. 

4. Eiendommen skal benyttes i tråd med den til enhver tid gjeldende regulering. 

5. Gårdstun med bygninger skal ikke søkes fradelt, og eiendommens dyrka jord skal ikke 

benyttes til annet enn landbruksformål. 

Sammenlignet med tilsvarende saker er det spesielt vilkår 5 som er nytt. Dette legger begrensninger 
på hva eiendommen skal brukes til. Men kommunestyret kan ved seinere vedtak oppheve 
bestemmelsen. Vilkår 4 burde være overflødig, dette gjelder alle eiendommer. Man kan derfor 
spekulere i om det ligger noen taktikk bak. Vilkår 3 er litt uforståelig. De eneste som er unntatt krav 
om konsesjon er direkte etterkommere, så da må det bety at aksjer kan selges til barn. I saken 
refererer man ellers til §85 i konsesjonsloven. Den paragrafen finnes ikke lenger, loven ble endret i 
mai 2018. 
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43/19 15/00951-16 Forslag om sammenslåing av rovviltnemder 
 

Vedtak 
Saken følges nøye, og vil bli koordinert med andre fylkeslag når høringsdokumenter 
foreligger. 

 
 
Saksutredning 
Klima- og miljødepartementet vil foreslå å redusere/endre dagens rovviltregioner, med 
tilhørende rovviltnemder. I dag er landet delt inn i åtte regioner, mens KLD har lagt frem to 
ulike modeller som vurderes. Den ene modellen har fire regioner, mens den andre har fem. 
 
Forskjellen på de to modellene er om hele Østlandet og Sørlandet skal være en region eller 
to.  
Inndelingen av de andre rovviltregionene er foreslått slik; 

- Troms og Finnmark 
- Trøndelag og Nordland 
- Vestlandet, inkludert Møre og Romsdal 

 
Kristina Hegge, fylkesleder i Oppland Bondelag har påpekt at lokalkunnskapen kan bli 
fraværende dersom man slår sammen regionene og hun frykter en mer rovdyrvennlig 
politikk.   
 
KLD vil også ha endringer i bestandsmålene. De foreslår at nemdene får et større, felles 
ansvar for å forvalte rovviltbestanden på tvers av forvaltningsregionene. – Men hva mener 
de egentlig med dette?  
 
I tillegg foreslår de at det etableres en uavhengig nasjonal rovviltklagenemd. 
Rovviltklagenemda skal behandle klager på vedtak om kvoter og skadefelling, erstatning, 
FKT-tiltak og omstilling. Departementet kan ikke instruere Rovviltklagenemda generelt eller i 
enkeltsaker. Etablering av en uavhengig rovviltklagenemd skjer ved endring av 
naturmangfoldloven.  
Det er ikke beskrevet hvem som skal kunne oppnevne personer til denne klagenemda, ei 
heller hvor de skal få sitt mandat eller instruks fra, skal de vurdere klagene opp mot 
lovverket, forpliktende internasjonale avtaler eller mot stortingsvedtak som er fattet 
tidligere? 
 
Saken er ikke sendt ut på høring enda, men kan ventes om kort tid. Disse endringene er 
ment å tre i kraft fra 01.01.2020, det kan derfor bli kort høringsfrist og neste fylkesstyremøte 
er 13. august.  
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44/19 19/00364-2 Åpen Gård 2019 i Akershus - deltagelse fra styret 
 
 
 
Vedtak 
Følgende møter fra styret på Åpen Gård-arrangementene i 2019: 
 

Lokallag Fylke Dato Kontaktperson Fra styret: 

Vestby Landbrukslag Akershus 25.05.2019 Margrete Eknæs Ann-Kristin 

Ås Landbrukslag Akershus 26.05.2019 Kjell Thirud Svein Bjerke 

Eidsvoll Bondelag Akershus 11.08.2019 Mina Heggelund Helge Olaf Aas og Terje Romsaas 

Ullensaker Bondelag Akershus 18.08.2019 Astrid Solberg Helge Olaf 

Gjerdrum bondelag Akershus 18.08.2019 Anders Kjærstad Ann-Kristin 

Hurdal Landbrukslag Akershus 24.08.2019 Frank Hoel-Knai Eli Berven 

Fet Jordbruksforening 150 år Skauen Dagen  25.08.2019  Sigurd Enger 

Bondelagene i Aurskog-Høland Akershus 21.09.2019 Stig Vormeland Sigurd Enger 

 
Akershus Bondelag stiller med info-stand på Skauen Dagen 25. august 2019. 
 

 
 
 
Saksutredning 
 
Det er 7 «godkjente» Åpen Gård-arrangement i Akershus i 2019. I tillegg markerer Fet 
Jordbruksforening sitt 150-årsjubileum i forbindelse med Skauen Dagen 25. august 2019.  
 
Akershus Bondelag er anmodet om å stille med info-stand på sistnevnte arrangement. 
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45/19 18/00720-5 Fet Jordbuksforening 150 års jubileum 
 
 
 
Vedtak 
Akershus Bondelag stiller med infostand om norsk landbruk/norsk matproduksjon på 
arrangementet på Skauen Dagen søndag 25. august i forbindelse med Fet Jordbuksforenings 
150 års jubileum. 
 
Jubileumsmarkering og bokprosjekt støttes med kr. 15.000. 
 

 
 
 
Saksutredning 
 
Akershus Bondelag har fått en henvendelse fra Fet Jordbuksforening i anledning av at de i år 
feirer sitt 150 års jubileum. 
 
I forbindelse med 150 års jubileet vil det bli en større markering av dette i forbindelse med 
Skauen Dagen søndag 25. august. Akershus Bondelag inviteres til å delta med en infostand 
om norsk landbruk/norsk matproduksjon på arrangementet.  
 
Fet Jordbuksforening vil også utgi ei jubileumsbok som beskriver historien til Fet Jordbruks-
forening og utviklinga av landbruket i Fet gjennom 150 år. Boka blir skrevet av Knut Borgen 
og blir et innbundet praktverk som skal distribueres til alle medlemmer i Fet Jordbuks-
forening og samarbeidspartnere.  
 
Kostnadene til utgivelsen av jubileumsboka er anslått til ca. kr 40 000. I tillegg kommer div 
utgifter til markeringen på Skauen dagen 2019. 
 
Fet Jordbuksforening søker derfor om et bidrag til gjennomføringen av 
jubileumsarrangementet. 
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Orienteringssaker 

6/19 18/00898-19 Orienteringssaker Akershus mai 2019 
 
Vedtak 
Tas til orientering 

 
Saksutredning 

o Planprogram for vannområde Glomma. Koordinert høring med frist 21. juni 2019. 

o Infomøte om organisering av beite 3. juni på Grønt fagsenter Hvam 

o 11/4: Fellesmøte for administrasjonene i A, B og Ø Bondelag. Neste møte 25. sept. 

2019 (bl.a. med planlegging av felles styremøte 5. nov. 2019) 

o Dialogmøte 6/5 Kringler Gård om rovdyrberedskap i beitesesongen 2019  

o Vedtak om skadefelling av ulv i Sogn og Fjordane. En ulv har oppholdt seg mellom 

Sognefjorden og Sunnfjord siden i høst.  

o 13. juni er det årsmøte i Naturbruksalliansen. Årsmøtet skal stemme over forslag om 

å formalisere Naturbruksalliansen med egne vedtekter. 

o Riksrevisjonens rapport om rovdyrforvaltningen offentliggjøres 18. juni 2019 kl. 

11.30. Riksrevisjonen skal vurdere om Klima- og miljødepartementet gjennom 

rovviltforvaltningen, og i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet, legger til 

rette for å oppnå Stortingets todelte mål om bærekraftige rovviltbestander og en 

livskraftig beitenæring. 

o Kommunikasjonsavdelingen planlegger en slags blogg (korte filmsnutter) med en 

sauebonde som forteller hva som skjer i løpet av beitesesongen – enda ikke avklart. 

o Det er i revidert nasjonalbudsjett satt av 2,5 mill til etablering av et rovdyrsenter i 

Hedmark. Det finnes i dag tre autoriserte rovdyrsenter i Norge. De er lokalisert i Flå i 

Buskerud, i Namsskogan i Trøndelag, og i Bardu i Troms. 

o Oppløsing av foreningen Regional Matkultur Oslofjord : 

“Regional Matkultur har nå vært 22 år i Norge. Da vi startet opp var Internett i sin spede start 
og sosiale medier fantes ikke. På den tiden var det få som hadde fokus på lokalmat. I de 
senere årene har det kommet flere og flere initiativer og aktører i forhold til lokalmat. Alle 
disse leverer verdi til de som arbeider med lokalmat på ulikt vis. Dette er aktører som har 
vesentlig større budsjetter enn vi har og gjerne mange ansatte. Dette er gjerne offentlige 
aktører eller organisasjoner som har fast driftstilskudd, men også store kommersielle aktører 
som har økt fokus på dette. I dag er det vesentlig lettere for produsent og kokk å finne 
hverandre gjennom Internett og sosiale medier. Ett eksempel er for eksempel 
www.lokalmat.no . Internett og sosiale medier har også gjort det mye lettere for en bedrift å 
markedsføre seg selv samt selge sine produkter og tjenester. Vi har i de senere årene også 
sett lav oppslutning og interesse rundt det vi har hatt å tilby av både arrangementer og 
tjenester. Det er sikkert ulike grunner til det, men vi vet at dere har en travel hverdag, men 
som nevnt over er det også et utall av aktører som leverer verdi til denne bransjen. Styret i 
Regional Matkultur ser blant annet ut i fra disse faktorene at det ikke er hensiktsmessig å 
drive foreningen Regional Matkultur Oslofjord videre.  
 

Vi innkaller derfor til årsmøte mandag 27. mai kl 14.00 på Gården på Svartskog – Roald Amundsens vei 115A 
der eneste sak på dagsorden vil bli oppløsing av foreningen Regional Matkultur Oslofjord. Oppløsning krever 
to årsmøter og vil vi etter sommeren innkalle til et ekstraordinært årsmøte for endelig vedtak om oppløsning. 
Dette betyr ikke at merkevaren forsvinner fra Norge, men det vil ikke være knyttet noe sekretariat til 
nettverket. For de som fortsatt ønsker å bruke merkevaren så vil det være en mulighet for det.» 
 


