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PROTOKOLL 
 

fra møte i Fylkesstyret Akershus 
Møtedato 01.10.2019 Vår dato: 02.10.2019 
Møtetid 10:00-15:05 Utvalgssekretær Akershus Bondelag 
Møtested Grønt fagsenter Hvam  

Sak 18/00898 

Som medlemmer møtte: Sigurd Enger (leder), Eli Berven (nestleder), Ann-Kristin Knudsen, 
Svein Bjerke (til kl. 14.00), Helge Olaf Aas, Terje Romsaas (1. vara), Maja Aas (ABU) og Marit 
Helene Lund (ABK). 
Forfall: Ingen. 
Fra administrasjonen: Vidar Kapelrud (sekr.), Anders Klaseie, Eline Stokstad Oserud og 
Simen Solbakken. 
 
Sigurd Enger takket av Anders Klaseie som hadde sin siste arbeidsdag for Akershus Bondelag. 
Han fikk en tretrau og rikelig med gulrøtter – og mange godord for sin innsats for Akershus. 
 

Saker til behandling 

58/19 19/00026-7 Faste saker Akershus oktober 2019 
 
1/2019                 Godkjenning av innkalling og saksliste  
   Vedtak: Godkjennes. 
2/2019                  Godkjenning av protokoll 13. august 2019 
                               Vedtak: Godkjennes. 
 
4/2019                  Regnskap/Økonomi  

 
                               Vedtak: Tas til orientering. 
 

REGNSKAP BUDSJETT

pr. 9.9.2019 2019

INNTEKTER 1 641 279,00 1 550 000,00  

KOSTNADER

Tillitsvalgtes aktivitet 585 750,37     955 000,00     

ABs egne møter 197 376,21     300 000,00     

Aksjoner 37 989,00       10 000,00        

Kurs og møter 172 652,50     30 000,00        

Utvalg og komiteer 16 523,43       20 000,00        

Aktivitetsmidler lokallag -                   200 000,00     

Annen aktivitet 5 000,00         35 000,00        

SUM KOSTNADER 1 015 291,51 1 550 000,00  

RESULTAT 625 987,49 -               

Separate prosjekter:

Kornprosjektet

Inntekter 373 090,72     

Kostnader: 509 612,00     

Resultat: 136 521,28-     

SAMLET RESULTAT 489 466,21 
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5/2019                  Medlemsoversikt  
Medlemstall 5136 (27/9), 5128 (9/9), 5105 (27/6), ned fra 5350 (31.12.2018)  

 

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

September 2019  
6.9  Møte i Rovviltnemnda 
6.-7.9.  Matstreif, Rådhuskaia, Oslo 
9.9  Valg 
11.9  Felleskjøpets kraftfôrmøte, Stavanger 
11.-12.9.  Sekretariatskonferanse Bondelaget 
17.9  Fylkesledersamling 
18.-19.9.  Lederkonferanse Bondelaget 
19.9  Møte i Naturbruksalliansen, Elverum 
19.-21.9.  «Brød & Cirkus», Årnes  
21.9.  «Stuttreist og himlaga» Aurskog Høland, Bjørkelangen (Sigurd fra styret) 
Oktober 2019 
1.10  Styremøte AB 
Hele okt.:  Årsmøter i lokallagene 
10.10  Styremøte i Utmarksavdelingen 
15.10  Søknadsfrist RMP + AK-tilskudd 
Medio okt. Møte vannområdene – koordinering vedr RMP 
22.10  Felles AU-møte (telefonmøte) for bondelagene i Viken 
24.-25.10 Skattekurs for regnskapsførere (Scandic Oslo Airport) 
29.10  Møte i Smebøls legat 
November 2019 
5.11  Felles styremøte AB og Østfold og Buskerud  
6.11.  Landbruksråd Øst, Regionsamling (Drammensområdet) 
7.11   Verveaksjon AB/regionvis, Follo/Vest (Ann-Kristin og Svein) 
9.11  Jubileumsfest Fet Jordbruksforening 150 år (Sigurd fra styret) 
12.-13.11 FMOV kommunesamling, Sundvollen 
20.11   Verveaksjon AB/regionvis Nedre Romerike (Eli) 
21.11   Verveaksjon AB/regionvis Øvre Romerike (Helge) 
28.11  Gartnerhallen-seminaret 2019 
28.11-1.12 Ledermøte Akershus Bondelag, Nederland 
Desember 2019 
10.12   Styremøte AB 
Januar 2020 
6.1. (mandag) AU-møte AB 
7.-8.1.  Organisasjonssjefsamling Norges Bondelag 
15.01. (ons) Styremøte AB 
14. 01.  Mat og Landbruk 2020, Oslo Plaza Hotell 
21.01.  Kornkonferansen Felleskjøpet 
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23.1.   Regionmøte Øvre Romerike (felles for alle regionene??)  
23.1.  Regionmøte Nedre Romerike,  
23.1.  Regionmøte Follo,  

                               Forslag til vedtak: Tas til etterretning. 

 
7/2019                  Nytt fra ABK  

 Akershus Bygdekvinnelag er på vervetoppen i NBK! 

 Styremøte oktober forbereder bl.a. sonemøter i Oslo 

 Årsmøtet 2020 avholdes på Garder 

 Lokallagene kan søke om midler til aktiviteter vedr. mattradisjoner. 

 Støtter NBUs høstarrangement med diverse funksjoner. 
Vedtak: Tas til orientering. 

 
8/2019                  Nytt fra ABU  

 Høstkurs avholdt 13.-15. september på Sanner Hotell, Gran, med kursing av de 
nyvalgte lokallagsstyrene.  

 NBUs Høstarrangement 4.-6. oktober på Frogner med 317 påmeldte. Åpen fest 
på fredag.                         

Vedtak: Tas til orientering 
 
 

[Lagre saksutredning]  
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59/19 17/00822-18 Saker til felles styremøte for Buskerud, Østfold og 
Akershus 5/11/2019 

Vedtak 
Akershus Bondelag slutter seg til forslag til saksliste for felles styremøte med Østfold og 
Buskerud Bondelag som beskrevet i saksframlegget og med de innspill som kom fram på 
møtet.  
Administrasjon får i oppgave å sjekke ut saksliste mot de andre to fylkene. Fylkeslederne i de 
tre fylkene bør ha et kort telefonmøte for felles styremøte for å blant annet koordinere 
ledelse av møtet.  

[Lagre vedtak]  
 
Saksutredning 
Årsmøtet i Norges Bondelag fattet vedtak om at fylkesbondelagene skal ha samme struktur 
som inndeling av fylkene etter regionreformen og at dette skal tre i kraft innen 01.04.2022. 
Viken fylkeskommune trer i kraft fra 01.01.2020, fylkesbondelagene i Viken må: 

1) Finne gode samarbeidsformer for å forholde oss samlet der det er nødvendig til det 

som skjer i den nye regionen 

2) Gjøre nødvendige forberedelser til overgangen til Viken Bondelag trer i kraft 

01.04.2022 

 
For å starte dette arbeidet er det planlagt et felles styremøte 05.11.2019. Møtet blir i 
Drammen, da Landbruksråd Øst arrangeres dagens etter samme sted. Styret må ta stilling til 
hva vi ønsker å ha på agendaen til dette møtet og dette må diskuteres og koordineres med 
Akershus Bondelag og Østfold Bondelag. 
Administrasjonens forslag til saker som kan/bør tas opp på dette møtet: 
 Innspill til den nye regionen Viken og Fylkesmannen med hensyn til våre ønsker for 

hvordan vi mener det regionale partnerskapet bør fungere.  

 Innspill til jordbruksforhandlingene til Viken. Hvordan jobber vi fram et felles innspill fra 

bondelagene i Viken?  

 Plan for hvordan bondelagene fra 01.04.2022 skal bli Viken Bondelag 

Styrene i bondelagene i Viken kan gi administrasjon i de tre fylkene i oppdrag å lage et 
forslag til plan for hvordan vi skal håndtere dette arbeidet.  En slik plan må være 
dynamisk og nødvendige endringer / korrigeringer må gjøres underveis i prosessen. 
Arbeidsutvalgene i fylkesstyrene må ha et tett eierskap til planen.  
En slik plan kan/bør blant annet inneholde: 

A. Tidslinjer – med beskrivelse og tidsangivelse for når de ulike elementene i 

prosessen skal foregå. Eksempelvis felles styresamlinger, ledermøter, årsmøter 

med nødvendige vedtak 

B. Samordning mot eksterne kontaktflater  

- Regionalt partnerskap 

- Nytt fylkesting 

- Ny fylkesadministrasjon 

C. Koordineringsoppgaver internt 

- Utvalgsstruktur i et nytt Viken Bondelag 

- Mandat for felles valgnemd 
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- Utnevning av felles valgnemd 

- Representasjon i ulike selskaper/organisasjoner/stiftelser/eiendom etc 

- Bruk av aktive lokallagsmidler 

D. Plan for arbeidet for lokallaga 

- Regioninndeling 

- Møteplasser 

- Skolering tillitsvalgte 

- Kontakte mellom fylkeslaget og lokallaga 

E. Fagområder 

- Kartlegge fagområder som er felles for fylkene 

- Kartlegge «særsaker» for fylkene (eksempelvis villsvin og CWD) 

F. Økonomi 

 
 Plan for felles styremøter og AU-møter fram til årsmøte i Norges Bondelag 2020 

 Høring miljøkrav 

 Ledermøte 2020 

 

 

[Lagre saksutredning]  
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60/19 19/00299-3 Ledermøte Akershus 2019 Nederland (Arnhem 28.11 – 1.12)  

Vedtak 
Ledermøtet gjennomføres etter fremlagte programskisse, og regionansvarlige ringer sine 
lokallag og minner om påmelding. 

[Lagre vedtak]  
Saksutredning 
 
Ledertur 2019 
Årets ledertur går til Nederland 28. november – 1. desember. Vi flyr til og fra Schiphol, og vil 
ha base i Arnhem på grensa mot Tyskland. 
 
Oppdatering om påmeldinger i møtet. 
 
Hovedtema for turen blir klimatilpasninger og reduksjon i klimagassutslipp. Norges Bondelag 
er aktiv medspiller i prosjektet Klimasmart Landbruk, og det er nylig inngått en avtale med 
regjeringen om klimagassutslipp. Dette er noe som vil berøre norske bønder, og vi må gjøre 
oss bedre kjent med de krav og konsekvenser som vil komme. 
 
I Nederland har man allerede et regelverk som bøndene må forholde seg til når det gjelder 
næringsstoffer. I Norge har vi stort sett konsentrert oss om fosfor. Men i Nederland har man 
et like stort fokus på nitrogen, og etter hvert metan og lystgass. 
På turen vil vi besøke forsøksstasjoner hvor man prøver ut og måler effekten av forskjellige 
løsninger. I tillegg vil vi besøke bønder som har tilpasset seg regelverket, og hvordan det 
påvirker driften. 
Foreløpig program, med forbehold om endringer: 
28. november   Gardermoen – Schiphol 
09:20    Avreise fra Gardermoen 
11:20    Ankomst  
13.30    Besøk ZuivelNL (utgår – besøk hos annen organisasjon).  Orientering om miljø- og 
klimamålambisjonene for nederlandsk mjølkeproduksjon. https://www.zuivelnl.org/zuivelnl-
organisation-of-the-dutch-dairy-supply-chain/ 
16:00     Buss til hotellet, NH Arnhem Rijnhotel for innsjekk 
18:30     Middag 
29. november   Faglige besøk 
09.00    Avgang buss 
Formiddag. 
Besøk til KTC (Knowledge Transfer Center) De Marke i Hengelo (Bronckhorst), Forsøksgården 
til Wageningen Universitet for mjølkeproduksjon. Sammen med 15 mjølkeproduksjonsbruk 
spredd over hele landet blir det testet ut tiltak i produksjonsopplegget som minimaliserer 
tapene av næringsstoffene fosfor, nitrogen og karbon, ammoniakk og  klimagassutslippene. 
https://www.wur.nl/en/Research-Results/Research-Institutes/livestock-
research/Innovation-centres-and-facilities/Knowledge-Transfer-Centre-De-Marke-2.htm. 
 
Lunsj 
Ettermiddag. 
1. Besøk til LTO Noord, som er den viktigste organisasjonen for de nederlandske bøndene. 
https://www.ltonoord.nl/ 

https://www.zuivelnl.org/zuivelnl-organisation-of-the-dutch-dairy-supply-chain/
https://www.zuivelnl.org/zuivelnl-organisation-of-the-dutch-dairy-supply-chain/
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2. Besøk til Forsøksgården til Wageningen universitet i Lelystad for åkervekster, 
https://www.wur.nl/en/Research-Results/Research-Institutes/plant-research/show-
wpr/Field-crops-Lelystad.htm . 
17.00    Retur til hotellet 
                                             
30. november   Ledermøtet og egentid 
09.00    Ledermøte med gruppearbeid SE PROGRAM UNDER 
12.30     Lunsj 
14.00     Lettere opplegg, kombinert med kanskje besøk til KröllerMöller museum, 
https://krollermuller.nl/en/unique-in-every-season. 
18:30     Middag, samlet eller i mindre grupper 
  
1. desember   Hjemreisedag 
09.30    Egentid/sightseeing i Arnhem, alternativt turistisk tur langs elvene Rhin/Waal fra 
hotellet til Schiphol 
14.25    Avreise fra Schiphol 
16.15    Ankomst Gardermoen 
 

 
 
  



 8  

30. november    
09.00–14.30   PROGRAM Ledermøte med idéverksted: 
 

  «Vi bygger Bondelaget» 
9.00-9.30 Innledning v/ (Harald Velsand?/Erling Aas Eng? eller Sigurd Enger?) 
 

Bondelaget har lansert et prosjekt som skal gi inspirasjon og innspill på hvordan 
lokallagene skal fungere i åra som kommer. 
• Hovedmålsetting: det skal være attraktivt å delta i lokallagsaktivitet som tillitsvalgt 

og medlem i Norges Bondelag, samt styrke samhandlingen mellom 
organisasjonsleddene, og bidrar til å definere hva som trengs for at Bondelaget skal 
fungere godt over hele landet.  

• Det er avgjørende for prosjektets måloppnåelse at fylkes- og lokallaga tar eierskap 
til prosjektet.  

• Styret har satt ned ei styringsgruppe, som har følgende medlemmer: 
– Elin Røed (leder), Kari Åker, Birte Usland, Ståle Nordmo, Wiggo Andersen og 

Knut Tore Nes Hjelle  
• Organisasjonsavdelingen er sekretariat for styringsgruppa. Andre avdelinger trekkes 

inn etter behov.  
• Idéverksted i fylkene som definerer prosessen videre i de enkelte fylkene – høst 

2019/vår 2020 
• Lokallagsskoler i fylkene – høst 2019/vår 2020 
• Utredning og evt. anskaffelse av digitale løsninger for regnskap og skylagring for 

lokallaga – høst 2019/vår 2020 
• Oppdatering av lokallagshåndboka – vår/sommer 2020 
• Utvikling av nye kurs til lokallagsskolen (for eksempel sosiale medier, verving etc.) – 

vår/sommer 2020 

 
9:30-10:30 Gruppearbeid/idédugnad 
 
10:45-11.45 Gjennomgang og oppsummering av idédugnadene i plenum 
 
12.00-12.30 AKTUELLE SAKER i Norges Bondelag v/ Erling Aas-Eng 
 
12.30-13.00 AKTUELLE SAKER i Akershus Bondelag v/ ?? 
 
13.30      Lunsj 
 
 
 

[Lagre saksutredning]  
 
 
  



 9  

 

61/19 19/00395-8 Valget 2019 - status og oppfølgingsaktiviteter 
 
Vedtak 
Akershus koordinerer sine aktiviteter mot Viken fylkesting med Buskerud og Østfold. Lokallagene 
oppfordres til å gratulere (nye) ordførere og å invitere nye (og gamle) ordførere og gruppeledere for 
å snakke om landbruksnæringa, jordvern/arealsaker – og andre aktuelle tema på kommunenivå. 

[Lagre vedtak]  
 
Saksutredning 
Valgaktiviteten til Akershus Bondelag var koordinert med Østfold og Buskerud og var rettet mot 
fylkestinget i Viken (og for Akershus sin del, også bystyrekandidatene i Oslo).  

 Akershus hadde ansvar for kunnskapsoppbygging rundt melkeproduksjon – med besøk til Tines anlegg 
på Kalbakken og på melkeproduksjonsbruket til Ole-Kristian Skallerud på Smestad Gård, Gjerdrum. 
Tematuren ble gjennomført 28. august med følgende deltagere: 

Synnøve Kongsrud H 

Solveig Schytz  V 

Lars Salvesen KrF 

Ingeborg Briseid Kraft  V 

Camilla Eidsvold Viken SV  

Britt Hansine Gulbrandsen KrF 

Brita Skallerud SP 

Bjørg Sandkjær  SP Oslo 

Benedicte Lund MDG 

Liv Gustavsen FrP 

Torunn Skottevik  Ap 

 Fra Akershus Bondelag deltok fylkesleder Sigurd Enger og nestleder Eli Berven, samt Eline 
Stokstad Oserud og Vidar Kapelrud fra kontoret. 
Tematur 28. august 2019:  «Industri og jordbruk - verdikjeden for melk i Oslo og Akershus»  
Næringsmiddelindustrien i Oslo sysselsetter rundt 4.500 personer, og er dermed blant de største 
industrigrenene i byen. På denne fagturen ønsker vi å gi et bilde av verdikjeden knyttet til produksjon 
og foredling av melk i Akershus og Oslo. Vi besøker TINEs anlegg på Kalbakken – og får en orientering 
om en av Oslos største industriarbeidsplasser. Etterpå besøker vi en melkeprodusent på Romerike. 

Program: 
Kl. 10.00               Avreise fra Oslo sentrum 
Kl. 10.30               Omvisning og orientering på Tines anlegg på Kalbakken  
Kl. 12.30               Gårdslunsj Smestad Gård 
Kl. 13.30               Gårdsbesøk melkeproduksjon (Ole-Kristian Skallerud på Smestad Gård.) 
Kl. 14.30               Avreise til Oslo 

 Etter valget-aktiviteter: 
o Akershus Bondelag: 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 utdanning, 
samferdsel og arealsaker. NB!! Dette må koordineres med Buskerud og Østfold! 

o Lokallagene i Akershus: Gratulere (nye) ordførere og  invitere nye (og gamle) 
ordførere og gruppeledere for å snakke om landbruksnæringa, jordvern/arealsaker – 
og andre aktuelle tema på kommunenivå. 

[Lagre saksutredning]  
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62/19 16/00912-29 Areal- og jordvernsaker Akershus oktober 2019 
 
Vedtak 
Sakene tas til orientering, og det utarbeides utkast til uttalelse/leserinnlegg vedr. skoletomta 
på Tynsåkjordet i Eidsvoll. 

[Lagre vedtak]  
 
 
Saksutredning 
 
Vilberg skole/Tynsåkjordet i Eidsvoll 
Avgjørelse i saken ble fattet av departementet. Nå kan det tyde på at er nye skjær i sjøen, da det 
viser seg at kommunen ikke har noen avtale med grunneier. Vi følger med. 
EUB 18.09.2019 

 
Konsesjonssak i Vestby 
Som kjent har direktoratet opphevet konsesjonen for kjøp av Sundby går. Saken er fyldig beskrevet i 
Bondebladet 19. september. Vedtaket er påklaget til LMD. 

 
Kommuneplan Vestby 

Avgjørelse i departementet er ifølge 
landbruksdirektøren nært 
forestående. Vi har sendt presisering 
til ansvarlig statssekretær ang. det 
«kreative» arealregnskapet 
kommunen opererer med.  
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Konseptvalgutredning «ring 4» (Skjeberg/Sarpsborg – Lillestrøm/Kløfta) 
Kontoret v/Simen har representert Akershus og Østfold i dette arbeidet, tredje og siste møte 
i referansegruppa ble avholdt 19. september. 
Arbeidet skal avsluttes og overleveres til departementet i løpet av 2019. Deretter er det 
dept. som avgjør om og når det skal legges ut på høring. Alle i referansegruppa er bedt om å 
være litt tilbakeholden med offentliggjøring av det som er diskutert og presentert, og det har 
jeg til hensikt å respektere. 
Oppdraget Statens Vegvesen har fått er å utrede konsepter, eller mulige løsninger, for en vei 
øst for Oslo. Den nye/utbedrede veien skal oppfylle to formål; Være en beredskapsvei 
dersom E6 inn mot Oslo blir stengt over tid, og avlastningsvei dersom kapasiteten på E6/E18 
mot Oslo blir redusert. Minimumskravet for veien er at den skal kunne håndtere 
modulvogntog (p.t. inntil 60 tonn/25,25 meter). 
Arbeidet med KVU’en har vært spesielt interessant å følge, fordi man her prøver ut en ny 
metode for å finne ut hvordan man tar bedre hensyn til ikke-prissatte elementer som 
naturmangfold, kultur/historie, friluftsliv og jordbruk. Dyrka og dyrkbar mark er kun et 
prissatt element når man diskuterer grunnerverv, men metoden skal ta inn over seg verdier i 
et evighetsperspektiv. 
Prosjektleder for KVU’en har hele tiden vært nøye på å presisere at man så langt snakker om 
korridorer. Der hvor de har trukket ei veilinje er det for å kunne gjøre trafikkanalyser, men 
den faktiske veien kan bli liggende flere hundre meter unna på begge sider av disse linjene. 
Sør og nord for E18 mellom Ski og Ørje er det fire korridorer som er analysert; I sør er 
Skjeberg/Sarbsborg til Mysen/Askim, og Moss/Son til Elvestadkrysset analysert. Nord for E18 
er Elvestadkrysset til Lillestrøm via Enebakk, og Mysen/Askim til Lillestrøm på østsiden av 
Øyeren analysert. I tillegg har man sett på kryssing av Øyeren med bro, og om fullføring av 
E18 fra Ski til E6 oppfyller samfunnsmålene om beredskap/avlastning.. 
Det er utarbeidet en såkalt Integrert Kulturlandskapsanalyse (IKLA). Her har man brukt alt av 
tilgjengelige databaser, rapporter og planer, og deretter reist ut i felt for å se på berørte 
områder i de aktuelle korridorene. Potensielle konflikter er analysert, og det identifisert 
noen områder som er spesielt krevende. 
Det er to forhold som jeg mener ikke har kommet godt nok fram i analysene, og disse har jeg 
meddelt prosjektgruppa i mail: 

- Et mulig konsept er Moss/Son – Elvestadkrysset – eksisterende E18 – Mysen/Askim – 

Lillestrøm (RV22). Dette konseptet har blitt silt vekk, og argumentet er at det «ulogisk». 

Reisetid og -reiseavstand bli lengre, fordi man kjører litt sideveis og bakover. Men hvis man 

tillegger forutsigbarhet i reisetid større vekt, er det en akseptabel løsning. Skal man komme 

noe videre med å ta større hensyn til naturverdier, kultur og historie må alle gi og ta, 

inklusive lastebileierne. 

- De positive ringvirkningene en ny vei kan gi er heller ikke med i analysene. Av de potensielt 

berørte områdene er det Mysen/Askim som skiller seg ut. Selv om det går tog her vil en 

bedre forbindelse nordover for gods, buss og bil ha stor betydning for lokal/regional 

utvikling. Oppdraget SVV har fått er som sagt beredskap/avlastning. Men all den tid de ulike 

konseptene har prisanslag fra noen hundre millioner til flere titalls milliarder er denne type 

analyse helt nødvendig. 
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Jordvern i Frogn kommune 
Planprogram for Fossen Søndre ved Vinterbro er nå sluttbehandlet. Her lå det tidligere inne 
forslag om nedbygging av ca. 35 daa dyrma mark. Frogn Bondelag har engasjert seg kraftig i 
saken, og fått politikerne med seg. I det vedtatte planprogrammet er den dyrka marka tatt 
ut, se kart. Området som er ringet rundt lå inne, men er nå tatt ut. 

  
 
 

[Lagre saksutredning]  
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63/19 16/00711-13 Høring av Regionale miljøkrav - frist 15. nov 2019  
 
Vedtak 
Regionalansvarlige kontakter lokallagene og minner om fristen for innspill 15. oktober. 

[Lagre vedtak]  
 
 
Saksutredning 

Oppdatering kommer i møtet. 
 
• Er på høring i lokallagene, frist 15. oktober 
• Ett nytt krav – erosjonssikring rundt nedløpskummer og grøfteutløp 
• Forslag til endring/presisering av eksisterende krav om dråg, flomutsatte arealer, 

buffersoner og jordarbeiding om høsten 
• Alle områder i Akershus med unntak av Hurdal får miljøkrav, eller endring av 

eksisterende krav. 
• Nye vassdrag er bl.a. Nitelva og Rømua. Hele Follo som ligger til Morsa 2 får også 

miljøkrav. 
• Arealet med de strengeste miljøkravene reduseres, gjelder spesielt Aurskog-Høland 

 
 
 
 

[Lagre saksutredning]  
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64/19 15/00951-20 Rovdyr Akershus september/oktober 2019 
 
Vedtak 
Tas til orientering 

[Lagre vedtak]  
 
Saksutredning 
Møte 6/9 i rovviltnemdene 4 og 5 (uttak innenfor ulvesonen) 
Det ble vedtatt i møte å ta ut 3 revirer; Rømskog, Mangen og Letjenna til vinteren.  
I forkant av møtet ble det åpnet for kommentarer fra de fremmøtte organisasjonene. Der 
ble det allerede varslet at om at et vedtak om uttak kom til å bli påklaget. Norges Bondelag 
har også fremmet klage på vedtak om kvote for lisensfelling av ulv i 2020 innenfor sona. Se 
vedlegg.  
Klagene skal behandles i møte 14. oktober.  
 
Ulveangrep i Rælingen 6/9 
https://www.nationen.no/nyhet/lam-tatt-av-ulv-i-raelingen/ 
Østmarkaulven. Ett lam tatt innenfor gjerdet.  
 
Møte 19/9 Naturbruksalliansen, Elverum 
Helge deltok på møte i regi av Naturbruksalliansen i Elverum med paneldebatt. 
 
Tilskudd til ekstraordinært beitetilsyn Romerike – Møte med FMOV 7/10 
Etter ulveangrep i mai ble det gitt tilskudd til ekstraordinært beitetilsyn, 1600 per dag per 
beitelag. Det er flere av beitelagene som har reagert på dette. Vi sendte en klage til FMOV 
21. august om dette. Og i den forbindelse ønsker de et møte hvor vi diskuterer ordningen 
med ekstraordinært tilskudd til beitetilsyn. Se vedlagte brev 
 
Høring om viltforskrift og åteforskrift. 
Høringssvar fra Norges Bondelag var vedlagt sakspapirene. 
 
Høring om rovdyrpakke 
Høringssvar fra Norges Bondelag var vedlagt sakspapirene. 
 

 

[Lagre saksutredning]  
 
 
  

https://www.nationen.no/nyhet/lam-tatt-av-ulv-i-raelingen/
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65/19 19/00649-1 Årsmøter i lokallagene i Akershus 2019 - når, hvem 
møter samt plansjer 

Vedtak 
Oppdatert liste sendes styret og de resterende årsmøtene fordeles på styremedlemmene via 
e-post-/telefonkontakt. 

[Lagre vedtak]  
 
Saksutredning 
Vedlagt finner dere et plansjesett som vi går igjennom på møtet. Det er raskt å gjøre 
endringer, hvis behov. 
 
Oppdatert informasjon om tidspunktene legges frem på møtet. Slik ser oversikten ut på 
utsendingstidspunktet: 
 

 
 

[Lagre saksutredning]  
 
 
  

Årsmøter i lokallagene 2019
Lag Dato Sted Klokkeslett Fra styret (og adm.): Merknad/tema:

Ullensaker Bondelag 14.okt Oppistua Onsrud Kl. 18.30 Eli Berven

Nes Landbrukslag 17.okt Rolstad Gård i Fenstad Kl. 19.00 Sigurd Enger

Sørum Bondelag 18.okt Bjørkesalen (Aalgaard) Sigrud Enger

Hurdal Landbrukslag 18.okt Hurdalsjøen Hotell Kl. 19.00 Svein Bjerke Filmen Uår/Malawi prosjektet

Nesodden Landbrukslag 22.okt Jaer skole Kl. 19.00 Svein Bjerke

Nordre Høland Bondelag 22.okt

Ås Landbrukslag 23.okt Krosser Høyloftet, Kroerveien 240, 1435 Ås Kl. 19.00 Ann Kristin Knudsen

Rælingen Landbrukslag 23.okt Fjøspuben, Nedre Rælingsvei 688, 2009 NordbyKl. 19.00 Sigurd Enger

Aker Og Oslo Bondelag 23.okt Bogstad gård Kl. 19.00 Helge Aas ønsker innspill på aktuelt tema

Kråkstad/Ski Bondelag 24.okt Ann Kristin Knudsen Organisasjonsprosessen!

Søndre Høland Landbrukslag 24.okt Eli Berven

Frogner Bondelag 24.okt Styremøte 8. oktober

Asker og Bærum Bondelag 29.okt Torstad gård, Valstad Kl. 19.00 Terje Romsaas Grøntsatsingen

Frogn Bondelag 29.okt Folkvang Kl. 19.00 Svein Bjerke

Vestby Landbrukslag 29.okt Vestby Mølle og Kornsilo Kl. 19.00 Ann Kristin Knudsen

Fet Jordbruksforening 29.okt Dalheim i Gansdalen Helge Aas

Eidsvoll Landbruksforening 30.okt Kommunestyresalen, Eidsvoll Rådhus Kl. 19.00 Helge Aas

Nittedal Og Hakadal Bondelag 31.okt Kl. 19.00 Svein Bjerke

Gjerdrum Bondelag 31.okt Terje Romsaas

Blaker Bondelag 31.okt Bestefarhuset Kl. 19.00

Enebakk Landbrukslag 04.nov Bøndernes hus Eli Berven

Nannestad Bondelag 07.nov Kringler Gjestegård Kl. 19.00

Feiring Landbrukslag 24./31. okt Sigurd Enger

Oslo Bybondelag

Lørenskog Landbruksforening Styremøte til uka

Skedsmo Bondelag

Aurskog Bondelag
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66/19 19/00623-1 Tid, sted og tema for Regionmøtene i Akershus 
januar 2020 

 

Vedtak 
Idéen om Regionmøter på same sted og tid tas opp med lokallagene på Ledermøtet i 
Nederland. 
 

[Lagre vedtak]  
 
 
Saksutredning 
AU har drøftet en idé om å avholde de tre regionmøtene på samme sted og tid for å kunne 
kombinere det med et felles fagmøte – f.eks. med KLIMA som tema. 
 
10:00-13:00 SEMINAR: Landbruket og klimautfordringene 
13:00-14:00 LUNSJ 
14:30-18:00 REGIONMØTER 
 
Eventuelt etter følgende tidsplan: 
16:00-18:30 SEMINAR: Landbruket og klimautfordringene 
18:30-19:30 MIDDAG 
19:30-21:00 REGIONMØTER 
 
 

23.1.   Regionmøte Øvre Romerike (felles for alle regionene??)  
23.1.  Regionmøte Nedre Romerike,  
23.1.  Regionmøte Follo,  

 
 

[Lagre saksutredning]  
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67/19 19/00624-1 Årsmøte i Akershus Bondelag 2020 - sted 
 
Vedtak 
Årsmøtet i Akershus Bondelag 2020 avholdes torsdag 19. mars, etterfulgt av konstituerende 
styremøte 20. mars. Møtet avholdes i Lillestrøm kommune (Skedsmo), fortrinnsvis på 
Olavsgaard Hotell. 
 

[Lagre vedtak]  
 
 
Saksutredning 
Skedsmo har bare huset årsmøtet 2 ganger. Administrasjonen har foreslått Olavsgaard Hotell 
som møtearene i 2020 – hvis de har egnet lokale. 
 
Torsdag 19. mars er en aktuell dato. 
 
2005: Frogner 
2006: Skedsmo 
2007: Hurdal 
2008: Frogn 
2009: Nordre Høland 
2010: Fet  
2011: Feiring 
2012: Søndre Høland 
2013: Vestby 
2014: Rælingen 
2015:  Ski, Sørmarka 
2016:  Oslo, Bogstad 
2017: Sørum, Smakfulle Rom 
2018:  Lørenskog, Losby Gods 
2019: Nesodden, Berger klubbhus 
 
 

[Lagre saksutredning]  
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68/19 19/00481-3 Reduksjon melkevolum - innspill om eksportsatsing 
 
Vedtak 
Styret har diskutert saken og finner forslaget interessant, men mener at de 
forretningsmessige aspektene best kan vurderes av en markedsaktør som TINE.  
Engasjement og nytenkning er alltid verdifullt i en krevende markedssituasjon, og styret vil 
meddele Norges Bondelag sin håndtering av saken. 

[Lagre vedtak]  
Saksutredning 
Medlem i Frogner Bondelag, Ole Kristian Romsaas, melkeprodusent i Sørum, har oversendt innspill 
om en eksportsatsing som alternativ til nedskalering av melkekvotene. 
Innspillene er oversendt og diskutert bl.a. med ledelsen i TINE, Norges Bondelag samt med politikere 
på Stortinget og i leserinnlegg i div. aviser. Se innspillene under. 
 
Styret i Akershus Bondelag har gjennomgått forslaget som de finner interessant men krevende så vel 
politisk som handelsteknisk og forretningsmessig å ta stilling til. De rent forretningsmessige 
aspektene kan best vurderes av en markedsaktør som TINE, de politiske og handelstekniske 
aspektene er utenfor Akershus Bondelags kompetanseområde og spilles derfor inn til Norges 
Bondelag. Engasjement og nytenkning er imidlertid alltid verdifullt i en krevende markedssituasjon, 
og styret vil meddele Norges Bondelag sin håndtering av saken. 
 
Hei! 
Jeg er Ole-Kristian Romsaas, og er økologisk melkebonde på Romerikes flatbygder! Jeg er Tine medeier og stolt 
av mitt samvirke! Derimot har denne saken utviklet seg til å gå mot katastrofe for norske melkebønder, og 
Norske distrikter, melka er bærebjelken i det Norske landbruket, og veldig viktig i den klimadebatten som 
kommer sterkere og sterkere. Og viktig i strategien med å TA TILBAKE HELE Norge i bruk. (våre forfedre var mye 
flinkere til dette.) Vi må se mer mot hvordan Sveits har organisert landbrukspolitikken sin , også i forhold til 
WTO regler og hvordan de eksporterer sine landbruksprodukter. 
 
Jeg har gjort meg til talsmann for at Jarlsbergost-produksjonen må bli i Norge, på Elnesvågen ( de er virkelig 
eksperter på å produsere det:  VELLAGRETE LANGTIDSMODNET  Jarlsbergosthjulet.) 
Historien med hvorfor vi har havnet der vi er nå, regner jeg med at du kjenner, så jeg går rett på: 
 
2016 gjør årsmøtet i Tine ett vedtak om å flytte Jarlsbergostproduksjonen til Irland. Prognoser og 
produksjonsutviklingen her hjemme var da stigende. Tine med daværende styreleder Trond Reierstad sier at 
volumet på 100 mill. melkeliter skal erstattes igjennom det Norske markedet. Dette var skivebom. 
Jeg og mitt produsentlag var en av de få laga som protesterte mot å flytte Jarlsbergosten på dette årsmøtet, vi 
veit hvordan det gikk, meieriet i Irland står ferdig. 
 
Det som er rart er at debatten fra årsmøtet ikke tar for seg markedet, merkevarebygging og tradisjoner. Eks: 
Permaskinka fra Perma i Italia, kan ikke produseres i Romania( fordi det er billig) nei det er patentert håndverk 
fra Perma og kun der kan Permaskinka lages. 
 
Denne saken med Jarlsbergosten står for ca. tap av 1000 arbeidsplasser i distriktene fordelt over hele Norge! Og 
en utarming av distrikts Norge med 500 millioner kroner pr.år.  Det er den årlige verdiskapinga i distriktene, 
Jarlsbergeksporten gir Norske melkeprodusenter pr. år nå.. 
 
I tillegg kommer nedskaleringa av melkeproduksjonen med 8%, som vil koste ca. en milliard å gjennomføre! Hva 
får vi igjen for dette? Ødelagt Jarlsbergnavn, og kjempeglade Irske melkebønder og Irske arbeidsplasser. Du 
snakker om molbopolitikk! 
 
NORSKE BØNDER vil ha en satsing på Norsk landbruks eksport: gourmet kvalitet`s mat eksport, for den kresne 
pengesterke  kjøpere i Utlandet. 
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For å få dette til må poletikken i Norge  rydde veien for en slik satsing, de siste årene har vi avgitt store volumer 
over frihandelsavtaler, og lavt tollvern! Det innenlandske markedet blir ikke større, derfor er det kun en eksport 
strategi som kan demme opp for volumnedgang på innenlandsmarkedet. 
 
FORSLAG: 
Landbruket oppretter ett eget eksport samvirkeselskap. Eid av alle norske bønder. Skal drive eksponering i 
utlandet av Norske landbruksprodukter  der de kan finne betalingsvillige markeder  i utlandet. ( kanskje 
samarbeide med laksenæringa?) 
Jarlsbergosten vil jo være spydspissen og det produktet det er naturlig å starte videreføring av, 
merkevarebygging er nøkkelordet her. Alle produkter markedsføres under den samme paraplyen, med Norsk 
håndverk, fra reine råvarer, Nordlys, norske fjorder og fjell. Turistnæringa kan dette, vi må bruke noe av dette i 
markedsføringa. OG MARKEDET ER DER!!!!!!!!!! De siste årene har vi GULL både i kokkekunst og 
Osteproduksjon, VI ER FAKTISK GODE! Dette må brukes, HER ER STORE MULIGHETER!. 
På denne måten er det mulig for småskalaprodusenter også å komme ut på verdensmarkedet, med sine gode 
produkter. I en slik organisasjon vil vi løfte lasset sammen i felles markedsføring for å få Norsk kvalitet ut i 
verden på en rimelig måte! 
 
NORSK LANDBRUK TRENGER HJELP: 
Snarlig stoppe diskusjonen om nedskaleringa av Norsk melkeproduksjon., Politikerne må skaffe oss lovlig tilgang 
til eksportmarkeder som går utenom WTO. Vi snakker ikke om noen dompingeksport, kun eksklusive produkter 
for  eksport. 
I dag bruker TINE WTO som en brekkstang for å forsvare Irland strategien. 
Vi har veldig dårlig tid, så jeg har bedt Bondelaget og TINE om 6 mnd. utsettelse av nedskaleringsvedtaket som 
alt skal være klart 1/10 I ÅR!. de vil ikke høre! Dette er fult mulig da WTO trår først i kraft 1/1 2021. og ikke 1/7 
2020 som det blir styrt etter nå! Dere politikere kan slå igjennom å gi oss denne tiden, vi trenger denne tiden for 
alt må igjennom organisasjonene på nytt, nye høringsrunder og medlemsmøter, som til slutt vil ende opp i ett 
årsmøtevedtak, om ny eksportstrategi for Norsk landbruk! 
Med vennlig hilsen 
Ole-Kristian Romsaas 
Frustrert melkebonde 
________________________________________________________________________ 
Hei! 
Jeg har litt dårlig tid ( innhøsting) så dette blir nok i litt stikkordsform! Vårt alternativ: 
I den nye internasjonale satsingen, (som er bra og nødvendig). Trenger vi Jarlsbergosten. 
Vi tenker da: Del markedsføringa av Jarlsbergosten nå!  
1. hjulet produseres på Elnesvågen som nå, markedsføres som VELMODNET Jarsbergost fra Norge! Norsk 
håndverk, med god norsk melk o.s.v. 
2. blokk Jarlsberg produseres i Irland kun markedsføres som «Jarlsbergost» inntil videre strategi er 
avklart. 
så må Norsk landbruk opprette ett eget eksport selskap (datterselskap av Nortura, Tine, gartnerhallen, som 
markedsfører norske kvalitetsprodukter under samme paraply/logo! 
Dette være seg, Jarlsbergost, kraftkaren, brunost, rakefisk, epler, jordbær m.m. her må det gå an å samarbeide 
med laksenæringa, de har jo alt åpnet dørene for China som er ett kjempe inntresant marked for norsk 
KVALITET,FJORDER OG FJELL.. 
 
Poenget er at de små produsentene skal kunne komme frem til eksportmuligheter, og at ikke alle aktører skal ta 
de samme kostnadene! Opprette ett eksportmarked er langsiktig og dyrt, men like nødvendig for norsk 
landbruk, hvis det har tenkt å overleve i fremtiden. 
Etter masse om og men har vi endt opp med 20 øre. La oss melkebønder være med på ett opplegg der vi 
investerer i vårt eget melkekvotevolum i stedet for nedskaleringen. Jeg trur de fleste vil kunne bli med på en slik 
løsning. Vi investerer i fremtiden vår på denne måten. 
Og det vil fra den enkelte bonde gi mer oppmerksomhet, på hjemmemarkedet og eksportmarkedet.!. Han vil 
føle at man er med på å dra lasset! 
Husk vi er veldig stolte av TINE og jobben som blir gjort, jeg trur denne diskusjonen vi nå er igjennom kommer til 
å ende i det bedre! 
Med vennlig hilsen Ole-Kristian Romsaas 

[Lagre saksutredning]  
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Orienteringssaker 

8/19 18/00898-28 Orienteringssaker Akershus oktober 2019 
 
Saksutredning 

o Internhøring nedskalering melkeproduksjon 21.8.2019 – Akershus sitt innspill+mailer 

o Prioriterte saker for Norges Bondelag 2019 – 2020 (fra styremøte NB august 2019). 

Sammenholde med ABs arbeidsplan. 

o Æresmedlemskap – orientering i møtet. 

o «Innlandets matpris» – Akershus har trukket seg ut. 

 

[Lagre saksutredning]  
 
 


	PROTOKOLL

