
1 av 14 

 

PROTOKOLL 
 

fra møte i Fylkesstyret Akershus 
 
Møtedato 22.09.2020 Vår dato: 23.09.2020 
Møtetid 8:35-13.15 Utvalgssekretær Akershus Bondelag 
Møtested Grønt Fagsenter 

Hvam 
 

 
 

Sak 19/00891 
Som medlemmer møtte: Jens Thori Kogstad (leder), Eli Berven (nestleder), Helge Olaf 
Aas, Terje Romsaas (deltok via Skype), Torbjørg Kylland og Marit Helene Lund (ABK).   
Forfall: Oda Eithun Paulsen (ABU) og Kjell Johansen (1. vara). 
Fra administrasjonen: Vidar Kapelrud (sekr.), Mona Askerød og Simen Solbakken. 

 

 

Saker til behandling 

8/20 20/00057-8 Faste saker Akershus - september 2020 
 
1/2020                 Godkjenning av innkalling og saksliste  
       Vedtak: Godkjennes. 
 
2/2020                  Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. august 2020 
                               Vedtak: Godkjennes. 
 
4/2020                  Regnskap/Økonomi  
 

 
                               Vedtak: Tas til orientering. 
 

AKERSHUS BONDELAG 30-8-2020 Hittil i år Årets Avvik Hittil i fjor Fjorårets

INNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap Regnskap

Salgsinntekter -54 543 0 -54 543 -662 840 -775 340

Andre inntekter -330 000 0 -330 000 26 729 -620 771

Sentrale bevilgninger -1 426 882 0 -1 426 882 -1 400 439 -1 400 439

Sum inntekter -1 811 425 0 -1 811 425 -2 036 550 -2 796 550

KOSTNADER

Lønn og godtgjørelser 406 023 0 406 023 572 290 840 786

Andre kostnader 172 133 0 172 133 1 136 954 2 103 890

Sum kostnader 578 156 0 578 156 1 709 244 2 944 676

Driftsresultat -1 233 269 0 -1 233 269 -327 306 148 127

Finansresultat 0 0 0 0 -37 762

Resultat -1 233 269 0 -1 233 269 -327 306 110 364

Virkning av kornprogrammet 285 000

Kostnad årsmøte 25 000

Kostnad ledermøte 60 000

Deltagelse lokallagsårsmøter 40 000

Honorar leder 50 000

Div. reiseregninger/møter 50 000

Fortsatt romslig økonomi…..: -723 269
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5/2020                  Medlemsoversikt  
 

 
                               Vedtak: Tas til etterretning. 
 
6/2020                  Representasjon/Invitasjoner   

7. sept 2020: Årssamlingen i Landbruksråd Øst (Skype) - Jens 
14. sept 2020: Koordineringsmøte E16-saken med lokallaga i Nes og Ullensaker kl 18 
22 sept 2020: Styremøte Akershus Bondelag 
24. sept 2020: Kurs/webinar for lokale valgnemnder, 24 september kl 18.00 
24. sept 2020: Jurymøte - Bedriftsutviklingsprisen i landbruket, Oslo 2020-Jens 
28. sept 2020 Felles AU-møte Viken-bondelagene (Skype, 14-15.30) 
29. sept 2020: Representantskapsmøte Bondelaget (Skype/Grønt fagsenter) – Jens 
30 sept 2020 Årsmøte i Norges Bondelag (Skype-Olavsgaard) 
  
Oktober: Årsmøter i lokallagene 
Etter 15. okt: Klimakalkulator – klimakurs, etter 15. oktober 
22. okt 2020: Webinar om verving (lokallagene) 
28. okt 2020: Fagdag landbruksbygg i tre 
 
3. nov 2020: Styremøte Akershus Bondelag 
2. nov 2020: Solcellekurs Norges Vel, Åros- del I 
4. nov 2020: Møter for arbeidsgruppene og AU i Viken (Jens, Eli og Vidar) 
5. nov 2020: Solcellekurs Norges Vel, Ås- del I 
7-8. nov 2020: Eierskiftekurs 
9. nov 2020: Solcellekurs Norges Vel, Åros- del II 
12. nov 2020: Solcellekurs Norges Vel, Ås- del II 
20-21. nov 2020: Ledermøte Akershus Bondelag 
24. nov 2020: Styremøte Smebøls legat 
 
1. des 2020: Styremøte Akershus Bondelag 
9. des. 2020: Fellesstyremøte fylkeslagene i Viken  
 

                               Vedtak: Tas til etterretning. 
 
7/2020                  Nytt fra ABK  

• Norges Bygdekvinnelag har bestemt at betegnelsen fylke skal erstattes med 
distrikt grunnet sammenslåingen med Østfold og Buskerud til Viken fylke. 

• Oppblomstringen av Covid.19 har ført til at en del lokallag har avlyst eller 
utsatt arrangementer. Nittedal og Hakadal BK gjennomførte imidlertid sitt 
sonemøte på Flammen Kulturverk 17.09. Helene Sandvik og Mina Gerhardsen 
holdt foredrag om demens, Bodil Berg fra styret i ABK informerte om høstens 
aktiviteter. Arrangementet var svært vellykket med god deltagelse.  

• I Prosjektet KvinnerUt, mestring og kompetanse har vi etablert et samarbeid 
med Geitmyra Matkultursenter. De skal holde kurslederkurs i å lage sunn 
barnemat 30.10. 
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• Sonestyremøtet holdes 21.11. på Badet Kulturtun i samarbeid med Eidsvoll 
BK. Etnolog og seniorforsker Ingun Grimstad Klepp bidrar med 
samtaleforedrag om miljø, gjenbruk og bærekraft. 

• Tre representanter fra Bygdekvinnelagene i Akershus deltok på 
Voksenopplæringsforbundet i Akershus sitt medlemsseminar 11. og 12. 
september. Vofo sentralt hadde som intensjon at seminaret/årsmøtet skulle 
være det siste i Akershus før sammenslåingen til VOFO Viken. Stor misnøye 
med fravær av demokrati i det nye forbundet resulterte i at nedleggelse av 
VOFO Akershus ble utsatt.  

• ABK sine Styremøter i høst: 13. oktober, 10. november og 8. desember. 
                               Vedtak: Tas til orientering. 

 
8/2020                  Nytt fra ABU  

• Styremøte 23/9  

• Høstkurs for styrene er gjennomført 
                               Vedtak: Tas til orientering 

[Lagre saksutredning]  
 

 
 
 

 
49/20 19/00891-27 Ny representant til vannområde 

Leira-Nitelva, temagruppe landbruk 
Vedtak 
Asbjørn Dahle, Gjerdrum forespørres om å bli ny representant for Akershus Bondelag 
i Temagruppe landbruk/naturlig erosjon, vannområde Leira – Nitelva. 

[Lagre vedtak]  
 
Saksutredning 
Einar Korvald, vår representant i temagruppe landbruk, vannområde Leira-Nitelva, ønsker 
avløsning etter mange år.  
 
Om vannområdet Leira - Nitelva 
Eierskap: Kommunene Fet, Gran, Gjerdrum, Lunner, Lørenskog, Nannestad, Nittedal, Oslo, 
Rælingen, Skedsmo, Sørum og Ullensaker. 
 
Styringsgruppe: Ordførere i Fet, Gran, Gjerdrum, Lunner, Lørenskog, Nannestad, Nittedal, Oslo, 
Rælingen, Skedsmo, Sørum og Ullensaker. En av ordførerne er leder. Det deltar en representant 
fra Fylkesmannen og en representant fra Fylkeskommunen som observatører. Akershus Bondelag 
deltar også med en observatør. 
 
Prosjektleder: Det er ansatt prosjektleder i hel stilling. 
 
Referansegruppe: Akershus bondelag, Småbrukarlaget, Skogeierlag, Naturvernforbundet, Jeger- 
og fiskeforbundet, Friluftsorganisasjoner. Statens Vegvesen og OSL. 
 

• Administrativ prosjektgruppe 
• Temagruppe kommunalteknikk, overvann, utslipp fra spredt bebyggelse 
• Temagruppe økologi 
• Temagruppe landbruk/naturlig erosjon. Akershus Bondelag har én representant. 

[Lagre saksutredning]  
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50/20 19/00625-4 Forberedelser til årsmøtet i Norges 
Bondelag 30. september 2020 - 
oppdatering 

 
Vedtak 
Norges Bondelags digitale årsmøte avholdes 30. september 2020 og Akershusdelegater inviteres 
til samling på Olavsgaard Hotel, med formøte for Akershus Bondelags utsendinger fra 8.30. 
Styrets anbefaler følgende håndtering av årsmøtesakene: 

• Akershus Bondelag bør opprettholde sine avviste innspill til nytt Næringspolitisk program. 

• Styret støtter konklusjonen i årsmøtesaken fra Troms Bondelag. 

• Styret anbefaler ikke å fremme egne kandidater til verv i Norges Bondelag 

[Lagre vedtak]  
 
Saksutredning 
 
Praktisk 
Norges Bondelags årsmøte for 2020 avholdes digitalt 30. september 2020, kl 10.00-ca 16.30.  
Akershus har 10 deltagere med stemmerett (9 delegater + fylkesleder). 
I tillegg har Bondelaget sentralt avtalt at alle utsendinger/årsmøtedeltagere fra samarbeidende 
organisasjoner som er fra Akershus også skal inviteres til fylkets utsendingssamling 30.9. 
Med ansatte blir vi da vel 20personer tilstede på Quality hotel Olavsgaard. 
Der vil vi sammen følge gjennomføringen av Norges Bondelags årsmøte, og her vil vi etablere en 
talestol med lyd/bilde som våre utsendinger kan benytte. 
 
Vi innkaller Akershus Bondelags utsendinger (9+1) til formøte kl. 8.30, og vi avslutter dagen 
med felles middag (for alle inviterte og innkalte) kl 17.30. 
 
Det er fortsatt ikke klarlagt opplegget for debatt og innlegg. Vi vet imidlertid at det blir en 
stram regi – bl.a. blir det ingen generaldebatt, men vi vil få (ett??) innlegg under 
behandlingen av nytt Næringspolitisk Program. Aktuelle tema drøftes i styremøtet. 
 
Årsmøtesak fra Troms Bondelag om utkjøpsordning i saueproduksjon ble gjennomgått av 
styret, og Akershus finner å kunne støtte forslaget. 
 
Valgnemndas innstilling ble gjennomgått og Akershus ser ingen åpenbare posisjoner der vi 
ønsker å fremme andre kandidater. Lars Petter Bartnes innstilles som fortsatt leder av 
Bondelaget.  
 

[Lagre saksutredning]  
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51/20 19/00891-26 Faste utvalg i Bondelaget - ny 
struktur og Innspill fra Akershus 

 
Vedtak 
Akershus Bondelag spiller inn kandidater til de faste utvalg i tråd med konklusjonene i 
styremøtet. Saken har også vært behandlet sammen med fylkesbondelagene i Buskerud og 
Østfold. 

[Lagre vedtak]  
 
 
Saksutredning 
 
Ny utvalgsstruktur i Norges Bondelag 
I styremøte 26. august gjorde styret en vurdering av struktur og mandat for faste utvalg og fattet 
vedtak om at Bondelaget skal ha tre faste utvalg som rådgivende organ for styret og sekretariatet: 
- Kornutvalget 
- Grøntutvalget 
- Miljø- og bærekraftutvalget 
Inn på tunet -utvalget videreføres ut 2021, og får i oppdrag å foreslå hvordan Bondelaget skal 
ivareta arbeidsfeltet i Bondelaget uten fast utvalg. 
 
Felles behandling i fylkesbondelagene i Viken 
PÅ felles styremøte 17. juni 2020, ble følgende vedtak fattet:  
«Fylkesstyrene i de tre Bondelaga i Viken diskuterte kandidater til de fire faste utvalgene i Norges 
Bondelag, og spiller inn kandidater hver for seg til Norges Bondelag innen fristen.» 
 
Vurdering 
Fylkeslagene i Viken bør være bredt representert i Bondelagets tre faste utvalg, siden det 
(muligens) kommende Viken fylke blir det største fylke innen korn, frukt og grønt - og en 
betydelig aktør innen husdyrproduksjoner og fjellandbruk. 
 
(Se vedlagt notat for mandat og fullstendig sammensetning av utvalgene.) 
 
 
I grøntutvalget sitter Berit Ullestad fra Østfold, men hun er ikke på valg. Bjørn Gimming, også 
fra Østfold, er styrets representant. Buskerud Bondelag ønsker å fremme kandidat til utvalget 
(Buskerud er jo et betydelig grønt- og fruktfylke). 
 
I kornutvalget har Akershus lederen, Anders Klaseie. Han er på valg. Også Ole Hans Unelsrød, 
Buskerud er på valg. Styrets representant er Egil Chr Hoen, Buskerud (på valg). 
 
 I miljø- og bærekraftutvalget er Per Olav Krekling, Buskerud på valg. 
 

[Lagre saksutredning]  
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52/20 20/00691-1 Årsmøter i lokallagene - status medio 
september 

 
Vedtak 
Administrasjonen oppdaterer smittevernreglene, og sender info med råd til lokallagene. Dersom 
smittevernhensynet medfører at årsmøtene må flyttes til hotell eller annen profesjonell aktør, 
sponser Akershus Bondelag merkostnadene med inntil 5.000,- per årsmøte. Styret fordeler sin 
deltagelse på årsmøtene – supplert av administrasjonen hvis behov. 

[Lagre vedtak]  
 
Saksutredning 
 
Dato for gjennomføring 
Vi har purret på datoer for årsmøter i lokallaga, og ser vi må ta en ny runde for å få på plass 
komplett liste. Oppdatert liste legges frem i styremøtet. Styremedlemmene fordeler seg på 
årsmøtene, med administrasjonen som «back-up». 

 
 
Tema (kompletteres i møtet)  

• Veien mot Viken – utkast til intensjonsvedtak årsmøte 2021 og utkast til instruks midlertidig 
valgnemnd for Viken 

• Vedtatt NNP for Norges Bondelag 

• Planer for Akershus Bondelag 

• Aktuelle lokale saker 
 
Corona-restriksjoner – digitale årsmøter? 
Bondelaget oppdaterte nylig retningslinjene for møter og arrangement i lokallaga. Her finnes også risiko-

vurderingsskjema og sjekkliste fra Folkehelseinstituttet, samt registreringslister for å holde oversikt over deltagere 

og andre enkle ressurser til bruk ved arrangement. Husk også at det er mulig å booke møterom og servering av 

profesjonelle aktører som kan legge til rette for at den praktiske organiseringa av arrangementet skjer i henhold til 

smittevernreglene. Kanskje er det året for å bruke litt ekstra penger på det.  

Noen lokallag vil kunne få behov for å gjennomføre årsmøtet digitalt. Ta kontakt med fylkeskontoret som kan gi 

råd og tips, samt bistå i valg av tekniske løsninger.  

[Lagre saksutredning]  
 
 

Årsmøter i lokallagene 2020
Lag Dato Sted Klokkeslett Fra styret (og adm.):

Ullensaker Bondelag 15.okt Nygårdstua (nesten sikkert) 19.00 Jens

Nes Landbrukslag 13.okt Rolstad gård i Fenstad 19.00 Jens

Sørum Bondelag Jens?

Hurdal Landbrukslag 23.okt kommer seinere Terje

Nesodden Landbrukslag 22.okt kommer seinere 19.00

Høland Bondelag 20.okt kommer seinere 19.00 Eli

Ås Landbrukslag 28.10.2020 Krosser i Kroer - Høyloftet kl. 19.00 Kjell

Rælingen Landbrukslag 29.okt kommer seinere 19.00 Helge

Aker Og Oslo Bondelag 22.okt Maridalen kl.19.00

Kråkstad/Ski Bondelag 22.okt kommer seinere 19.00 Torbjørg

Søndre Høland Landbrukslag

Frogner Bondelag Jens?

Skedsmo Bondelag

Asker og Bærum Bondelag 20.okt Wettre 19.00 Jens

Frogn Bondelag 27.okt Folkvang 19.00 Kjell

Vestby Landbrukslag Jens?

Fet Jordbruksforening "sliter med å finne egnet lokale"

Oslo Bybondelag

Eidsvoll Landbruksforening 27.okt Dokken velhus 19.00 Terje

Lørenskog Landbruksforening

Nittedal Og Hakadal Bondelag 29.okt Aaraas gård,  Årosveien 307 - 1480 SlattumKl. 19.00 Eli

Gjerdrum Bondelag 21.okt kommer seinere Helge

Blaker Bondelag Terje?

Feiring Landbrukslag

Enebakk Landbrukslag "i oktober"

Nannestad Bondelag 23.okt Kringler gjestegård 18.30/19.00 Eli

Aurskog Bondelag

https://zjdmzxfp.mnm.as/l/1093725/643557087
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53/20 20/00582-1 Sluttbehandling av NNP - Akershus sine 
innspill 

Vedtak 
Akershus Bondelag opprettholder sine avviste endringsforslag til nytt næringspolitisk program, og 
vektlegger bla. a. følgende i våre innlegg: 

• NNP må vedtas som et samlende dokument for organisasjonen, og må unngå at det bidrar til å 
sette distrikter og/eller produksjoner opp mot hverandre. 

• Generelle problemer må omtales uten referanser knyttet til distrikt og/eller produksjon. 
[Lagre vedtak]  
 
Saksutredning 
Akershus Bondelag har kommet med innspill til Næringspolitisk program 2020-2024 i to runder. 
Programkomiteen har nå vurdert alle innkomne forslag, og har tatt noen til følge – andre er 
forkastet. På årsmøtet 30. september vil endringsforslaga bli gjort rede for. Hvis Akershus 
Bondelag fremdeles ønsker å opprettholde noen av de forslaga som er foreslått avvist av 
programkomiteen, må det skje under årsmøtebehandlingen. Frist for å fremme opprettholdelse 
av avviste forslag er 24.09.  
 
Avviste innspill fra Akershus Bondelag: 

 

 

 
 
Innspill inntatt helt eller delvis: 

 

 

 

[Lagre saksutredning]  
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54/20 19/00891-28 Prioritert politisk høst 2020 - vår 
2021 

 
Vedtak 
Styret tar gjennomgangen til etterretning, og ser for seg søknad til Landbruksråd Øst om støtte til 
aktiviteter i forbindelse med Valg 21. 
 

[Lagre vedtak]  
 
 
Saksutredning 
 
Klimameldingen – kjøttkutt 
Fylkeskontorene i Viken har diskutert og blitt enige om at vi kontakter Ap hver for oss. I Akershus 
kan det gjøres f.eks ved å invitere nøkkelrepresentanter på Akershusbenken  og ordførere til 
«Frokost hos Jens». 
Oppfølgingen av Frp vurderer fylkeskontorene å gjøre koordinert, og kommer tilbake med forslag. 
 
Partiprogrammene 
Det begynner å haste med mulighetene for å komme med innspill til programkomiteene i 
partiene. Høyre har jo som kjent allerede lansert et utkast, og de andre følge nok etter ganske 
raskt. Kontakt her vil i noen grad overlappe de vi tar kontakt med vedr. klimameldingen. 
 
Lokale saker (E16, Østre linje i Follo - og andre) 
Fylkeslaget kan komme i skvis mellom grunneiere i ulike «korridorer». Vi må hevde 
jordverninteressene, og sørge for forsvarlig og reell grunneierinvolvering. 
 
Valg 21 
Bondelaget sentralt ser resultatet av Stortingsvalg i form av regjeringsdannelse og Stortingets 
sammensetning, som svært viktig for bondens, landbrukets og distriktenes rammevilkår. 
Resultatet av Stortingsvalg i form av regjeringsdannelse og Stortingets sammensetning, er av stor 
betydning for bondens, landbrukets og distriktenes rammevilkår. 
 
Målet for Bondelagets arbeid med Stortingsvalget 2021 er: 
Å løfte fram landbrukets betydning for distriktspolitikk, beredskap og sysselsetting over hele 
landet. Partienes landbruks- og matpolitikk skal ha betydning for hvordan folk stemmer. 
 
Koordinering av arbeidet skjer i ei arbeidsgruppe med en leder, og med medlemmer fra 
fagavdelinger og fylkeskontor. Generalsekretæren etablerer arbeidsgruppa. 
 
Akershus Bondelag vil tilpasse våre aktiviteter før Valg 21 til den hovedstrategi Bondelaget 
trekker opp. 
 

[Lagre saksutredning]  
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55/20 17/00822-23 Høringssvar på regional planstrategi 
for Viken 2020-2024 fra Akershus 
Bondelag, Buskerud Bondelag og Østfold 
Bondelag 

 
Vedtak 
Høringssvar vedr. regional planstrategi for Viken 2020-2024 sendes inn sammen med 
fylkesbondelagene i Buskerud og Østfold. 

[Lagre vedtak]  
 
 
Saksutredning 
 
Vedlagte høringssvar er utarbeidet i det vesentlige av Østfold Bondelag og Buskerud Bondelag – 
men også med innspill fra Akershus, særlig tidlig i prosessen med høringssvar. 
 
Høringssvaret adresserer hovedspørsmålene slik (kort oppsummering): 
 
Bidrar de langsiktige utviklingsmålene til å gi en tydelig og helhetlig retning for 
samfunnsutviklingen i Viken? 
Akershus Bondelag, Buskerud Bondelag og Østfold Bondelag mener at de fem langsiktige målene 
er lite konkrete, men gir en tydelig retning for hvor Viken-samfunnet ønsker å være i 2030.  
Vi erkjenner at 2030 står helt sentralt i metodikken hentet fra FN, men vil poengtere at det er 
knappe ti år til vi er der. En lang planleggingshorisont er både normen og en forutsetning i 
landbruket. 
 
Samsvarer målene for de ulike innsatsområdene med de regionale utfordringene og 
mulighetene i Viken, slik du/dere opplever dem? 
Akershus Bondelag, Buskerud Bondelag og Østfold Bondelag skulle sett en noe tydeligere 
prioritering knyttet til jordvern og matproduksjon, for eksempel som en «nullvisjon for 
nedbygging av matjord» og en tallfestet målsetning for hvor mye mer av vår egen mat vi skal 
produsere i målene for innsatsområde 3. 
 
Samsvarer forslagene til nye regionale planer i Viken med vikensamfunnets utfordringer og 
muligheter, og er temaene i de regionale planene relevante? 
De tre tidligere fylkene har til dels hatt mange regionale planer. Viken søker gjennom denne 
strategien å samordne og forenkle. Det foreslås tre store nye regionale planer der noen av de 
tidligere planområdene blir innlemmet. 
Fylkeslaga peker også på erfaringen med eksisterende areal- og transportplan i Oslo og Akershus 
som bidrar til svært stort press på dyrka mark nær eksisterende bebyggelse. Fylkeskommunen er 
ansvarlig for kollektivtrafikken, og Viken må i større grad må legge til rette for at folk kan reise 
kollektivt fra mindre tettsteder til jobb og skole. 
 
Har du/dere andre merknader eller kommentarer? 
Fylkeskommunen skal i tillegg til de overordnede planene for samfunnsutvikling og samfunns-
styring utarbeide temastrategier som skal gi føringer for fylkeskommunens politiske 
prioriteringer og bruk av fylkeskommunens ressurser, hvorav en landbruksstrategi. Akershus 
Bondelag, Buskerud Bondelag og Østfold Bondelag er fornøyd med at landbruket er et prioritert 
område for fylkeskommunens arbeid, og ønsker gjerne å bidra til utarbeidelsen av 
landbruksstrategien og andre temastrategier som det er naturlig at vi bidrar til. 
 
Frist for innspill er 24. september 2020. 

[Lagre saksutredning]  
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56/20 16/00912-36 Arealsaker Akershus september 2020 
 
Vedtak 
Arealsakene tas til orientering. E16-saken følges opp som diskutert i møtet. 

[Lagre vedtak]  
 
Saksutredning 
 
Kryssingsspor og planoverganger på Kongsvingerbanen – Bodung i Nes 
Reguleringsplanen er nå på høring. Kontoret bistår grunneierne ved behov. 
 
E16 mellom E6 og Kongsvinger i Ullensaker og/eller Nes 
Innspill til planprogrammet ble sendt sammen med lokallagene i Nes og Ullensaker. 
Planprogrammet kommer på høring i høst, og etter det er varslet at reguleringsplan 
vil bli lagt fram for politisk behandling i februar 2021. 
Prosjektet er organisert som en regional planprosess, hvor de fire ordførerne i Nes, 
Ullensaker, Sør-Odal og Kongsvinger utgjør styringsgruppa. Antall korridorer er nå 
redusert til fire (tre pluss eksisterende): 

 
Anslag over areal som blir berørt er usikre, i og med man fortsatt snakker om 
korridorer: 

 
Det er avholdt møte 14. september med lokallagene i Ullensaker og Nes, for å 
koordinere arbeidet med høringssvar, mm. Mona fra kontoret og Terje fra styret, som 
deltok på møtet, supplerte med ytterligere informasjon. Styret diskuterte videre 
aktiviteter i saken – bl.a. mulig møte med styringsgruppen for planprosjektet. 

[Lagre saksutredning]  
 
  

X-aksen er ulike korridorer.  
NYB-SLO er korridor F – utvidelse 
av eksisterende vei. 
JES-SLO er korridor A 
GAR-RV2N er korridor B 
JES-RV2N er korridor C 
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57/20 16/00912-35 Jordvernsak i Time Kommune - 
underskriftkampanje og bidrag til 
utredning/rapport for "Vern Kverneland" 

 
Vedtak 
Akershus Bondelag støtter underskriftskampanjen, men prioriterer bidrag/økonomisk støtte til 
jordvernsaker i Akershus/Viken. 

[Lagre vedtak]  
 
Saksutredning 
 
Bakgrunn 
Time Kommune planlegger plassering av gigantiske datalagringssentre på Kalberg/Kvernaland/-
Frøyland. Det svimlende arealet på 1881 dekar er både av den beste matjorden, og berører 
samtidig viktig natur- og friluftsområder. Det finnes andre alternativer, og mindre ødeleggende 
steder, å plassere datasentrene, som for eksempel på fjell. 
 
Økonomisk bidrag 
Vern Kvernaland trenger å samle inn ca. 300 000 kr i løpet av de neste par ukene. Disse midlene 
skal finansiere en uavhengig og objektiv rapport, gjennomført av Ruralis - Institutt for rural- og 
regionalforskning. Denne rapporten trengs som et viktig ledd i jordverndebatten, som foregår i 
Time kommune akkurat nå. 
Time kommune har bedt om en objektiv og grundig konsekvensutredning (KU) av 
datalagringssenterplanene, noe kommunen betalte 750 000 kr for. Konsekvensutreder 
Norconsult har latt utbygger levere sine egne tall for framtidig sysselsetting. Og fungerer slik sett 
som talerør for utbygger. Tallene synes betydelig overdrevet, og at forutsetningene i utregningene 
er blitt usynliggjort for å ikke kunne etterprøves. Tallene er levert i den hensikt å overbevise 
kommunestyret om samfunnsnytten i prosjektet. 
 
Vern Kvernaland vil ha fakta på bordet. Det er spesielt kritikkverdig at man i 
landbrukskommunen Time har latt være å legge på bordet tall for landbruksnæringen som 
utvilsomt vil bli skadelidende av dette prosjektet. Både på grunn av sviktende produksjons-
grunnlag, men også på grunn av svekket omdømme. I samarbeid med Ruralis ønsker Vern 
Kvernaland å skaffe til veie en slik rapport, i tillegg til å få på plass en revisjon av utbyggers 
skyhøye sysselsettingstall. 
 
Disse tallene vil være viktig i denne saken, så vel som i andre saker der matjord og dermed også 
deres interesser er under press. 
Utbyggerinteresentene (Green Mountain og Lyse AS) sine sysselsettingstall er enorme, men 
produktene og ringvirkningene av jordbruket er livsnødvendige og evigvarende, om bare 
forutsetningene for videre matproduksjon får være i fred. 
Time Bondelag og FNF Rogaland  har allerede opprustet oss med 10 000 kr hver. Naturvern-
forbundet med 5000 kr.. 
 
Vern Kvernaland håper å samle økonomisk bidrag fra samtlige norske bondelag, så Vern 
Kvernaland den viktige rapporten kan bli realisert. 
  
Underskriftskampanje mot plasseringen av datalagringssentrene 
Vi hadde i tillegg satt stor pris på deres signatur på oppropet vårt: 
https://www.opprop.net/vernkvernaland 
 

[Lagre saksutredning]  
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58/20 18/00527-7 Oppdatering vervearbeidet Akershus - 
september 

 
Vedtak 
Oppdateringen tas til orientering. 

[Lagre vedtak]  
 
 
Saksutredning 
 
Medlemsutvikling 

 
 
Sentral verveinnsats 

Bondelaget sentralt meddelte 8. Sept:” Vi starter nå opp med telefonverving igjen, rettet 
mot nye foretak i landbruket hvor eier er under 36. Ringinga vil i første omgang 
foregår i de kommende to ukene, og vi starter på Østlandet. Vi har engasjert et firma 
som heter Maskineriet til å gjøre jobben.» 
 
Forberedelser i Akershus til vervemåneden november 

Lokalaga inviteres til webinar om verving før 22. oktober. 
 

Fra tidligere gjennomgang, minner vi om at verveaktivitetene prioriteres i de kommuner 
som har høyt antall produsenter som ikke er medlemmer. 
 
Facebook-snutter med unge bønder er under planlegging, og Mona melder at vi har 
fått mange forslag til aktuelle bønder vi kan profilere. 
 

[Lagre saksutredning]  
 
 
  

14.sep.20 04.aug.20 26.mai.20 05.des.19 Endring i 2020: 31.12.2018'

2 371 2 359 2 350 2473 -102

2 035 2 027 2 023 2073 -38

667 665 660 674 -7

1 1 1 1 0

4 4 4 3 1

5 078 5 056 5 038 5 224 -168 5350

-272 -294 -312 -126 -272

Æ3= Æresmedlem lokallag

Totalt

P1= Personlig medlem

P2 = Bruksmedlem

P3= Husstandsmedlem

Æ1= Æresmedlem
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59/20 20/00675-1 Rekrutteringsnettverk videregående 
naturbruk 

Vedtak 
Akershus Bondelag systematiserer kontakten med Hvam vidergående gjennom at  

• vi kan dele stand med dem på utdanningsmesser.  

• Vi kan dele materiell (filmer/videoer mm.) 

• Vi kan også delta på besøk promotering på ungdomsskoler.  

• Vi bør også ha et kontakt- og oppsummeringsmøte hvert semester. 
Styret inviterer gjerne Hvam vgd til å orientere i et styremøte denne høsten. 

 

[Lagre vedtak]  
Saksutredning 
Bondelaget og småbrukarlaget har et felles rekrutteringsprosjekt kalt «Landbrukets rekrut-
teringsprosjekt 20-21 – flere unge på naturbruk». I prosjektbeskrivelsen heter det at «Å sikre at 
det utdannes ungdommer til framtidig yrkeskarriere innenfor landbruk og matproduksjon, er en 
prioritert oppgave for Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.»  
 
Vi har deltatt på møte i et nyoppretta rekrutteringsnettverk med alle fylkeslaga i Bondelaget. Det 
viser seg at mange fylkeslag jobber mye med rekruttering til videregående utdanninger. Noen sier 
de har et slags partnerskap med fylkeskommune/fylkesmann. Noen jobber sammen med andre 
jordbruks-/matorganisasjoner. Mange har organisert samlinger for rådgivere i ungdomsskolen. 
Noen har hatt gårdsbesøk for ungdomsskoleelever og/eller hatt bønder på skolebesøk. Og mange 
deltar på utdanningsmesser og liknende og promoterer grønne studieretninger. Nordland topper 
alt – de har hatt et gigaprosjekt over tre år (fått 5 millioner kroner fra fylkeskommunen og hatt en 
full prosjektstilling), der de har laget hospiteringsordninger for rådgivere og elever, hatt 
gårdsbesøk og mye mer. De har laget et kurs i fjøsstell for ungdomsskoleelever, som de nå jobber 
for å få godkjent som fag i ungdomsskolen. 
 
I Akershus hadde vi prosjektet «Jenter i landbruket» for en håndfull år siden, som ikke fikk så 
veldig god oppslutning. Vi har kontakt med Hvam vgs, bl.a. i referansegrupper for nye initiativ i 
regi av fagskolen, men vi har ikke hatt systematisk kontakt på noen år. Vi hadde også jevnlig 
kontakt i forbindelse med utbyggingsplanene for bl.a. grisefjøs for et par år siden. 
Vi har heller ikke prioritert å kjøp plass på stands på utdanningsmesser e.l. 
 
Burde vi øke innsatsen? Mangler det søkere til fagene her i Akershus? Vil skolene ha oss med? 
Vi har kun kontakta én skole i første omgang, Hvam vdg. via Linn Andresen, som er linjeleder på 
naturbruk på Hvam. Hun ble kjempeglad for å bli kontakta, og vil gjerne ha oss med.  
 
Søkertall/elevtall: På Hvam er søkertallene til naturbruk stigende, og de har for øyeblikket 
oversøking til enkelte av linjene. Det er nettopp fordi de har jobba aktivt med markedsføring og 
rekruttering. Blant annet har de delt opp i flere linjer og kalt dem slikt som «Naturbruk hest» 
«Naturbruk dyr», «Naturbruk med energi og klima», for å gjøre det enklere å forstå hva de dreier 
seg om. De har også innført fordypningsfag fra første skoleår. I dag har Hvam 250 
naturbrukselever til sammen på tre årskull.  
Ønsker de noe fra oss? Hvam var tydelig på at de har savna å ha med næringa på slikt som 
utdanningsmesser, eller på besøk på ungdomsskolene i distriktet her. De fleste andre studie-
retningene har med seg fagorganisasjonene på messer. De savner også materiell -  filmer eller 
liknende.  
Oppsummering 

• Hvam har antydet at vi kan dele stand med dem på utdanningsmesser.  

• Vi kan også delta på besøk promotering på ungdomsskoler.  

• Vi bør også ha et kontakt- og oppsummeringsmøte hvert semester. 

[Lagre saksutredning]  
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Orienteringssaker 

7/20 19/00891-29 Orienteringssaker - Kurs og 
opplæring høsten 2020 

Vedtak 
Sakene tas til orientering 
 

[Lagre vedtak]  
 
Saksutredning 

• Kurs/webinar for lokale valgnemnder, 24 september kl 18.00 

• Klimakalkulator – klimakurs, etter 15. oktober (dato og opplegg ikke kjent) 

• Verve-webinar 22. okt – Målgruppe: lokallagsstyrer, fylkesstyretr 

• Eierskiftekurs 7-8 nov 

• Solcellekurs 5 og 12 nov 

[Lagre saksutredning]  
 
 

8/20 19/00891-30 Orienteringssaker Akershus, 
september 2020 

Vedtak 
Tas til orientering. 

[Lagre vedtak]  
 
Saksutredning 

• Innspill til behandling av lisensfelling i og utenfor ulvesonen. 

• Møte i rovviltnemnd 4 og 5 28. aug 2020 

• BÆREKRAFTFONDET 

• LØ-Invitasjon til søknad om midler for 2021 

• Jurymøte 24/9 - Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Oslo og Viken 2020 

• Ledermøte Akershus Bondelag 20-21 november 2020 

[Lagre saksutredning]  
 
 

 

Referatsaker 

Saknr Arkivsak Tittel 
1/20 19/00891-31 Referatsaker Akershus - September 2020 

• Protokoll fra felles styremøte fylkeslaga i Viken 17. juni 2020 

• Kornutvalget Akershus og Østfold - referat fra møte 17.08.20 

• Kornprogrammet 2020-2023 referat møte styringsgruppa 17.08.2020 

• Protokoll Styret i Norges Bondelag 26.08.2020 

 


