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PROTOKOLL 
 

fra møte i Fylkesstyret Akershus 
Møtedato 15.01.2020 Vår dato: 16.01.2020 
Møtetid 10:00 – 14:50 Utvalgssekretær Akershus Bondelag 
Møtested Grønt fagsenter Hvam  

 
 

Sak 19/00891 

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

1/20 20/00057-1 Faste saker Akershus januar 2020 
1/2020                 Godkjenning av innkalling og saksliste  

  Vedtak: Godkjennes. 
 
2/2020                  Godkjenning av protokoll fra styremøte 10.12.2019  
                               Vedtak: Godkjennes. 
 
4/2020                  Regnskap/Økonomi  

                            
Foreløpig regnskap viser en overskridelse i forhold til et budsjett på kr 95.520. 
Kornprogrammet har en overskridelse på 578.594, som harmonerer godt med 
gjenstående utbetalinger på kr 600.000. 
Vedtak: Tas til orientering. 
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5/2020                Medlemsoversikt  

                              
Vedtak: Tas til etterretning. Akershus Bondelag vil likevel anmode Norges Bondelag 
om å bryte ned utviklingen på de ulike medlemskategorier. Endringer i kontingent-
systemet bør vurderes, da mange «gratismedlemmer» vervet i november og 
desember forsvinner når første kontingent forfaller. 

 
6/2020                  Representasjon/Invitasjoner   

Januar 2020 
6.1. (mandag) AU-møte AB 
7.-8.1.  Organisasjonssjefsamling Norges Bondelag 
8.1  Org. sjefsmøte Viken-bondelagene 
14.1  Mat og Landbruk 2020, Oslo Plaza Hotell 
15.1 (ons) Styremøte AB 
16.1  RMP-møte Viken 
16.1  Felles AU-møte Viken 
21.1  Kornkonferansen Felleskjøpet 
22.1  Fakkeltog og folkemøte rovdyr, Bjørkelangen 
23.1.   Regionmøte/Lokallagsamling, felles for alle regionene  
27.1.  Grøntutvalg Akershus og Østfold 
30.1.  Organisasjonskurs AB (Eli, Ann-Kristin, Terje og Helge) 
31.1  Beredskapsseminar Norges Bondelag (Terje) 
Februar 2020 
4.2  Kornutvalg AØ 
6.2  Organisasjonskurs AB (Eli, Ann-Kristin, Terje og Helge) 
12.2  Årsmøte i Norsvin Akershus (Sigurd) 
13.2  Fet Jordbruksforening. Klimamøte 
14.2.  Lokallagene frist innspill jordbruksforhandlingene 
26.2.  Dialogmøte Akershus foran jordbruksforhandlingene 
15.2.  Årsmøte i Akershus Bygdeungdomslag (Terje og Eli) 
 
Mars 2020  
01.3.  Søknadsfrist 2020 Smebøls legat 
01.3.  Årsmøte Tyr Akershus (Eli) 
3.3.  Styremøte AB  
8.3.  Årsmøte Akershus 4H (Eli) 
10.3  Styremøte i Smebøls legat 
10.3  Styremøte AB?? 

Merk disse møtene: 
7-8.11 2020 
Eierskiftekurs 
 
20-21.11 2020  Viken: 
Felles leder-møte 
(Klækken) 
 
29-30.1 2021 Viken: 
Felles Landbrukshelg 
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10.3.  Stormøte korn, Akershus og Østfold. (Sted: Askim) 
13.3.  Fylkeslagene frist for innspill til jordbruksforhandlingene 2020 
14.3.   Årsmøte i Akershus Bygdekvinnelag (Garder–Eli og Ann-Kristin) 
19. 3. (torsd)  Årsmøte og avslutning for gammelt og nytt styre (Sted: Meetingpoint X) 
20. 3.  Konstituering av nytt styre (Sted: Meetingpoint X) 
25.3.-26.3  Representantskapsmøte, NB 
April 2020   
09.4.  Styremøte AB ?? 
09.4.  Årsmøte IPT-Akershus 
08.4.  Budsjettnemnda presenterer grunnlaget 
Uke 16-17  Nasjonale kampanjeuker, frokost 16/4 Stortinget 
11.4  Fellesmøte Buskerud, Østfold og Akershus 
27.4   Møte med næringskomiteen Viken fylkeskommune 
28.4  Viken: Org.sjefsmøte 
29.4.  Kravet til jordbruksoppgjøret overleveres Staten Telefonstyremøte kl 20.00 
Mai 2020   
7.5.  Jordbruksforhandlingene - tilbud fra Staten 
   Telefonmøte for fylkeslederne på dagtid 

Telefonmøte for fylkesstyret kl.20, lokallagslederne kl.21. 
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)  
25.5  Åpen Gård Vestby (Ann-Kristin) 
26.5  Åpen Gård Ås («Dyra våre»)(Svein) 
Juni 2020   
04.6  Styremøte AB kl 10.00 (Olavsgård Hotel) 
   Årsmøteutsendingsmøte kl.16 – 18  
   Lokallagsstyresamling kl.19 - 21.30 
9.6.  Representantskapsmøte, NB 
10. - 11.6. Årsmøte, NB  (samle benken om kvelden 10.6 ca kl 20.00) 
                               

  Vedtak: Tas til etterretning. 
 
6B/2020 Viken-møter 

Org.sjef møte 8/1/2020: 
Lokallag i nye kommuner og fylker – hvordan gjør vi dette? 

a. Asker, Røyken, Hurum – nye Asker.  
b. Rømskog – nye Aurskog Høland 
c. Svelvik – nye Drammen 
d. Jevnaker og Lunner – inn i Viken, men kan følge Oppland/Innlandet til Viken 

Bondelag er et faktum 
 
Felles AU-møte 16/1/2020, møtes fysisk i Drammen etter RMP-møtet, men flere vil følge 
møtet på Skype (Ole-Kristian, Eli og Vidar er alle notert).  
Saksliste: 

1. Jordbruksforhandlingene 2020 – med vekt på korn. 

• Målpris, eventuell differensiering 

• Prisnedskriving 

• Struktur (småskiftetillegg, tillegg på første 100 tonn, annet?) 

• Drenering 

• RMP 

• Klima 

• Annet 
2. Innspill til valgkomiteen Norges Bondelag 

• En mann og en kvinne fra egen region 
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• En mann og en kvinne utenfor egen region 

• Kvinne innen grønt – har vi noen kandidater? 
3. Markering våraksjon – forslag til markering. 

• Møte med næringskomiteen Viken 27.04. 

• Felles opplegg for de tre fylkene 
4. Kornkartlegging; kartlegging av jordsmonn, værdata, helningsgrad i regi av NIBIO. 

Initiativ fra Innlandet – skal Viken være med på dette? Søke midler gjennom 
kornprosjektet? 

• Det ettersendes e-post fra Hedmark 
5. Politisk arbeid framover (landbruksrådet Øst søknaden) 

• Hvordan møte partiene framover? 

• Hvem skal vi prioritere? 
6. Eventuelt 

 
 

 
7/2020                Nytt fra ABK  

• ABKs første styremøte i 2020, Landbrukets hus 15. januar. Styremøter videre i 2020: 

10.februar og 2. mars. 

• Møte i VOFO Viken 8.1. leder Ingrid Grene Henriksen møtte for ABK. 

• Bygdekvinnelaget er nå medlem i Studieforbundet Kultur og tradisjon. 

• E-post er sendt til alle lokallaga om nytt medlemsregister som tas i bruk fra 2020. 

• En arbeidsgruppe bestående av lederne i vertskapslaga Ullensaker og Gjerdrum samt tre 

fra ABK hadde 19.11.2019 planleggingsmøte og besiktigelse av Garder Kurs og 

konferansesenter der fylkesårsmøtet og Inspirasjonsseminaret skal holdes. 

• Kunngjøring, invitasjon og utsending av dokumenter til Fylkesårsmøtet 14.3. samt 

invitasjon til Inspirasjonsseminaret 15.3. sendes ut etter styremøtet 15.1. 

• Det arbeides med Årsmelding. 

• ABK har fått midler fra Handelens miljøfond til prosjekt for Gjenbruk og fellesskap mot 

bruk av plast. 

                               
 Vedtak: Tas til orientering. 

 
8/2020                 Nytt fra ABU  
                               Forslag til vedtak: Tas til orientering 

• Trysiltur 37 på hytte + 60 personer. 

• Styremøte 14/1 

• 16/1 lokallagssamling (taletrening og saksforberedelse) 50 påmeldte. 

• Hyttetur 24/1 på Sjusjøen. Gå gjennom årsmøtesakene. 

• 2.-3-febr repskap NBU 

• Årsmøte ABU, Flammen i Nittedal lørdag 15. februar 

 
Vedtak: Tas til orientering. 
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Saker til behandling 

1/20 15/00951-23 Rovdyr og villsvin - januar 2020 
 
Vedtak 
Akershus Bondelag støtter ulvemarkeringa i Bjørkelangen 22. januar, og vil bidra med 
tilrettelegging for arrangementet. Naturbruksalliansen vil stå som arrangør. Akershus 
Bondelag vil neste gang påklage eventuell ny beslutning om å stoppe ulvejakta utenfor 
ulvesonen grunnet «genetisk viktig» ulv i området.  
 
Saksutredning (bakgrunn): 
• Elvestuens beslutning 31.12.2019 om IKKE å følge rovviltnemndenes beslutning om å ta ut tre 

revir.  

• Ulvejakta utenfor ulvesonen ble stoppet grunnet «genetisk viktig» ulv i området. Ulvesona er i 

praksis i ferd med å utvides…. 

• Rovdyrmarkering Aurskog Høland (22.1.2020 kl 18.00) med fakkeltog og folkemøte. 

• Handlingsplan mot villsvin 2020-2024, oppfølging: 
o Tema på Regionmøtet 23.1.2020 
o Tema på landbruksmøte i regi av landbrukskontoret i Aurskog Høland (febr/mars, dato 

ikke endelig bestemt) – åpent for alle bønder. 
Nyttårsaften overprøvde regjeringa rovviltnemndenes beslutning om å ta ut tre ulveflokker i 
ulvesona – kun en fikk felles. Denne overkjøringa av rovviltnemdene må ta slutt, og Stortingets 
vedtak må følges. I praksis blir ulvesonen nærmest stadfestet som et ulvereservat med dette 
vedtaket. Den 22. januar møtes bønder, jegere, grunneiere, lokalbefolkning og andre berørte til 
fakkeltog og folkemøte på Bjørkelangen. Blant gjestene er statssekretær i Klima- og 
miljødepartementet Atle Hamar (V), leder i Senterpartiet Trygve Vedum, ordfører i Aurskog Høland 
Gudbrand Kvål, Nils Kristen Sandtrøen, stortingspolitiker for Arbeiderpartiet i Hedmark, representant 
fra rovviltnemnda og Lars Petter Bartnes fra Bondelaget. 

Program - Folkemøte rovdyr 22. januar 2020 på Bjørkelangen 

Kl. 18:00 Fakkeltoget starter fra Bjørkelangen sentrum.  
Appell av Gunnar Gundersen, leder i Naturbruksalliansen 

Kl. 18:50 Ankomst Kulturhuset – KulturArena Aurskog-Høland 
Ordstyrer: Erling Aas-Eng, nestleder i Naturbruksalliansen 

Kl. 19:00 Velkommen ved Gudbrand Kvaal, ordfører i Aurskog-Høland 

Kl. 19:10 Innslag på storskjerm med folk som er berørt av regjeringas rovdyrpolitikk  

Kl. 19:25 Representant for rovviltnemnda i Hedmark 

Kl. 19:35 Regjeringens oppfølging av Stortingets ulveforlik og vedtak om lisensfelling av 
ulv ved Atle Hamar, statssekretær i Klima- og miljødepartementet 

Kl. 19:50   Nils Kristen Sandtrøen, stortingspolitiker for Arbeiderpartiet i Hedmark 

Kl. 20:00 Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet 

Kl. 20:10 
 

Appeller: 
• Nils Solberg, leder i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk 

• Per Steinar Slang, rovdyransvarlig, Norges Jeger- og Fiskerforbund - 
Akershus 

• Per Skorge, direktør i Norges Skogeierforbund 

• Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag 

Kl. 20:25 Overlevering ordføreropprop – avslutning 20:30 
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2/20 16/00912-32 Arealsaker Akershus januar 2020 
 
Vedtak 
 
Det tas kontakt med berørte lokallag i Akershus samt med Østfold Bondelag om 
alternativenes konsekvenser, og saken tas opp på neste styremøte 3. mars 2020. 
 

 
 
 
Saksutredning 
 
Konseptvalgutredning for vegforbindelser øst for Oslo. Høring  
Statens vegvesen har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet en konseptvalg-
utredning for vegforbindelser øst for Oslo.  
 
Konseptvalgutredningen analyserer ulike konsepter for alternative vegforbindelser øst for 
Oslo i korridorene til rv. 22 og fv. 120 mellom E6 syd i Østfold og E6 nord for Oslo opp mot 
Kløfta. Det er også sett på mulig tilkobling til rv. 4 via fv. 22 fra Hvam til Gjelleråsen. En 
vurdering med tilknytning til en evt. fremtidig Ring 4 utenfor Oslo inngår også i arbeidet. 
 

Statens vegvesen sender nå konseptvalgtutredningen 
på høring til lokale og regionale myndigheter og 
andre interessenter.  
 
Utredningen og vedlegg kan lastes ned fra: 

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/rv22fv120ostforoslo 
 
Høringsfrist er 16. mars 2020. 
Tiltaket berører Østfold i minst like stor grad som Akershus, og administrasjonen legger opp 
til kontakt og samsnakking med Østfold Bondelag om alternativenes konsekvenser, og saken 
tas opp på neste styremøte 3. mars 2020. 
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3/20 19/00546-3 Internhøring: Æresmedlemskap i Bondelaget - 
avvikling? 

 
Vedtak 
 
Æresmedlemskap er en verdig markering av personer som har bidratt særskilt i Bondelagets 
arbeid, men det kan synes noe tilfeldig hvem som blir utnevnt. Akershus Bondelag vil 
oppfordre Norges Bondelag til å gjennomgå kriterier og prosedyrer for oppnevning slik at 
ordningen med æresmedlemskap kan videreføres. Videre bør det vurderes om det skal 
kunne oppnevnes æresmedlemmer på alle tre nivåer i organisasjonen. 
 

 
 
 
Saksutredning 
 
Styret i Norges Bondelag har bedt om en vurdering av æresmedlemskap. Det er over 10 år 
siden Norges Bondelag oppnevnte nye æresmedlemmer (2009), og det er flere aktuelle 
kandidater. I fylkes- og lokallagene er det samlet 63 æresmedlemmer. Samlet er trenden i 
retning færre æresmedlemmer.  
 
Uten nye utnevninger sentralt vil ordningen dø ut. Bondelagets lover har bestemmelser om 
æresmedlemskap. Det bør derfor tas aktivt stilling til om ordningen skal videreføres. 
 
I vedlagte notat drøftes saken. Det er også tatt opp muligheten for å innføre andre positive 
tiltak for å påskjønne ekstra innsats ble tillitsvalgte, evt ansatte. Utvalget som jobber med 
lokallagsprosjektet «Vi bygger BondeLAGET» har fått i oppdrag å se videre på dette. 
 
Bondelaget sentralt ønsker fylkeslagenes svar på: 

1. Bør ordningen videreføres eller avvikles 
2. Dersom videreføring – bør det være klarere kriterier eller avgrensinger for hvem som kan bli 

æresmedlem 

 
Frist for innspill er 14. februar. 
 

 
 
 
  



 8  

 

4/20 19/00623-3 Regionmøte/lokallagssamling Akershus 23. januar 
2020 

 
 
 
Vedtak 
 
Regionmøtet gjennomføres i henhold til fremlagte plan. 
 

 
 
 
Saksutredning 
 
Akershus Bondelag har innkalt alle styremedlemmer i lokallagene til et felles regionmøte 
(lokallagssamling) for alle lokallagene 23. januar 2020. 
 
Møtested: Olavsgaard Hotell 
Middag fra 18.00, møtestart kl. 19.00 - med forventet avslutning 21.30. 
Møteleder: Ann-Kristin Knudsen 
Tema for kvelden er: 
• Lokallagenes arbeid med kommunenes klima- og miljøplaner v/ Simen Solbakken 
• Grunneierinvolvering som følger av handlingsplan mot villsvin.  

v/ Johan Bergerud, Utmarksforvaltningen AS og Finn Erlend Ødegård, NB 
• Organisasjonssaker  

o Studiearbeid jordbruksforhandlingene v/ Vidar Kapelrud 
o Høring utleie av melkekvoter v/ Eli Berven 
o Høring nytt næringspolitisk program v/ Terje Romsaas 
o Aktive lokallagsmidler 2020 v/ Vidar Kapelrud  
o RMP for Viken v/ Sigurd Enger 
o Status for veiprosjekt «ring 4» øst for Oslo v/ Svein Bjerke 
o Rovdyrsituasjonen v/ Helge Aas 
o «Veien mot Viken Bondelag» v/ Sigurd Enger 
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5/20 19/00625-2 Innspill fra Akershus Bondelag til valgnemnda i 
Norges Bondelag, sluttbehandling. 

 
 
 
Vedtak 
 
Styrets synspunkter oversendes valgnemnda i Norges Bondelag. 
 

 
 
 
Saksutredning 
 
Styret hadde en foreløpig diskusjon om saken på styremøtet 10. desember 2019. 
  
Valgnemnda i Norges Bondelag ønsker at hvert fylke evaluerer sittende styre i Norges 
Bondelag og gir en tilbakemelding til valgnemnda både på hva som fungerer bra og hva som 
kan bli bedre. De ber om at vi tenker over hvilke egenskaper og kompetanse som vi mener er 
viktige hos de tillitsvalgte i styret i Norges Bondelag, og tenk gjerne langsiktig! 
 
Valgnemnda ønsker innspill på kandidater som kan være aktuelle til styreverv i 2020 og 
kommende perioder. De ønsker seg minst 2 navn (en kvinne og en mann) fra vår egen region 
og minst 2 navn (en kvinne og en mann) fra andre landsdeler. Valgnemnda ber oss gjøre 
oppmerksomme på om kandidaten er forespurt på forhånd eller ikke. 
 
Fristen for tilbakemeldinger fra fylkene er 12. februar 2020.  
 
Valgnemnda kommer først med en samlet oversikt den 28. januar 2020 over hvem som 
stiller seg til disposisjon for videre arbeid og ikke. Dette er dermed ikke kjent på 
behandlingstidspunktet. 
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6/20 19/00884-2 Internhøring: Endring i regelverk for kvoteleie.  
 
 
 
Vedtak 
 
Akershus Bondelag har sendt saken på internhøring til lokallagene med høringsfrist 1. mars 2020, 
og saken tas opp på styremøtet 3.3.2020. 
 

 
 
 
Saksutredning 
 
Styret i Norges Bondelag har valgt å følge opp årsmøtevedtaket fra juni 2019 om kvoteleie melk 
med en høring i organisasjonen. Høringen vil danne grunnlag for styrets konklusjon-/tiltak for å 
begrense utbredelsen av spekulasjon med mjølkekvoter (ref. vedtaket på års-møtet).  
 
En utredning danner grunnlag for høringen, og det er valgt å gjøre dette grunnlagsmaterialet 
såpass omfattende for å belyse flest mulig sider av et komplisert tema.  
Blant annet vil samdrifter kunne bli kraftig påvirket av regelendringer. 
 
Akershus Bondelag har sendt materialet til internhøring til lokallagene med høringsfrist for 
innspill 1. mars 2020, og saken tas opp på styremøtet 3.3.2020. 
 

 
 
 
  



 11  

 

7/20 19/00884-3 Internhøring Næringspolitisk Program, Norges 
Bondelag 

 
 
 
Vedtak 
 
Utkast til nytt næringspolitisk program sendes lokallagene så snart det er tilgjengelig. 
Saken tas inn som sak på årsmøtet i Akershus Bondelag 19. mars 2020. 
 

 
 
 
Saksutredning 
 
Norges Bondelag har lansert fremdriftsplan og opplegg for å få innspill fra fylkes- og lokallag 
til nytt næringspolitisk program (NPP). 
 
Som det fremgår av planen, er fylkeslagets første frist for innspill 16. mars 2020 – noe som 
altså er FØR vårt årsmøte 19. mars. Akershus Bondelag bør likevel vurdere å ta dette opp 
som sak på årsmøtet, for alle innspill vil bli fanget opp i prosessen. 
 
Videre bør ABs årsmøteutsendingssamling holdes i perioden 2-5 juni, slik at NPP kan drøftes 
også der. 
 
Fremdriftsplan for nytt næringspolitisk program: 

11. desember Styremøte Orientering for styret, om disposisjon for 
dokumentet og tidsløype/opplegg for videre 
organisatorisk behandling. 

23. desember Sekretariatet Sender utkast til NPP-utvalget. Basert på 
gjennomgangen i møtet 27-28. november, og 
kvalitetssikring av fakta i næringspolitisk 
avdeling/andre avdelinger. 

2020 
 

  

10. januar Møte i utvalget Gjennomgang av utkast og opplegg/tidsplan 
for behandling fram mot årsmøtet. 

17. januar Sekretariatet Revidert utkast sendes ut i organisasjonen til 
høring, sammen med orientering om tidsplan 
og opplegg for behandling og vedtak. 

16. mars Fylkeslaga Høringsfrist for fylkeslaga. 
 

18. mars Sekretariatet Saksnotat, orienteringssak. Sendes 
representantskapet. 
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25 –26. mars Representantskapsmøtet Forankring. Diskusjon om hovedpunkt og 
prioriteringer. 

30. mars Møte i utvalget Drøfte og avklare revidert programforslag, 
basert på innspill fra fylka og fra rep-skapet. 
Behandles i styret 22. april. 

3. april/ 
(14. april?) 

Sekretariatet Programforslag til behandling sendes styret. 
Rett før eller rett etter påske? 

22. april Styret Styret innstiller programforslag for årsmøtet. 
NPP-utvalget oppnevnes som forberedende 
redaksjonskomité. 

23 – 30. april Sekretariatet Styrets forslag skrives ut og sendes fylkeslaga, 
sammen med beskrivelse av videre 
saksbehandling. 

29. mai 
Eller 15/5 ?? 

Fylkeslaga Frist for å sende inn endringsforslag til 
programforslaget (kan fristen settes før?) 

2. juni Sekretariatet Endringsforslag sendes til fylkeslaga.  
 

3 – 5. juni Fylkeslaga Utsendingsmøte (Ønskelig i dette tidsrommet). 
 

3 – 5. juni NPP-utvalget/  
redaksjonskomiteen 

Gjennomgår endringsforslag og innstiller på å 
godta/endre/forkaste. 

8 – 9. juni Styre/rep-skap Saken tas direkte i årsmøtet. Ikke nødvendig 
med innstillende behandling av styre/rep-skap. 

10 – 11. juni Årsmøtet Behandler programforslag og innkomne 
endringsforslag. Følge redaksjonskomiteens 
innstilling eller opprettholde avviste forslag. 
Endelig vedtak. 
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Orienteringssaker 

1/20 19/00891-1 Orienteringssaker Akershus januar 2020 
 
 
 
Vedtak 
 
Sakene tas til orientering. 
 

 
 
 
Saksutredning 
• Studiearbeidet for innspill til jordbruksforhandlingene: Materiell er utsendt lokallagene direkte 

fra Norges Bondelag. Fristen for innspill – som sendes inn via QuestBack, er 14. februar for 

lokallagene. Bondelaget har byttet studieforbund, og vi har per dags dato ikke fått prosedyrene i 

det nye studieforbundet. Studieheftet følger vedlagt. 

• Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold - status 

• Melkekvotesalg Akershus – regionvis ubalanse? 

 
• Oppstartsmøte Mentor-ordningen i landbruket 10. jan 2020. 

• Klimamøte 13.2. i regi av Fet Jordbruksforening – se program neste side: 
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