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PROTOKOLL 
 

fra møte i Fylkesstyret Akershus 
 
Møtedato 11.08.2020 Vår dato: 11.08.2020 
Møtetid 08:30 – 13:00 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, Torbjørg Kylland, Marit Helene Lund (ABK) og Kjell 
Johansen (1. vara).   
Forfall: Oda Eithun Paulsen (ABU). 
Fra administrasjonen: Vidar Kapelrud (sekr.), Mona Askerød og Simen 
Solbakken. 
 
 
 
 
Til behandling:  
 
Faste saker 

 
7/20 20/00057-7 Faste saker august 2020 
 
1/2020                 Godkjenning av innkalling og saksliste  

  Vedtak: Godkjennes. 
 
2/2020                  Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. juni 2020 
                               Vedtak: Godkjennes. 
 
4/2020                  Regnskap/Økonomi  
                               Legges frem på neste styremøte. 
 
5/2020                  Medlemsoversikt  
                                

 
Vedtak: Tas til etterretning. 

 
  

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

2 359 2 350 2473 -114

2 027 2 023 2073 -46

665 660 674 -9

1 1 1 0

4 4 3 1

5 056 5 038 5 224 -168 5350

-294 -312 -126 -294

Æ3= Æresmedlem lokallag

Totalt

P1= Personlig medlem

P2 = Bruksmedlem

P3= Husstandsmedlem

Æ1= Æresmedlem



 2  

6/2020                  Representasjon/Invitasjoner   
 
Representasjon: 
1. Regionansvarlig 

Øvre Romerike   Helge Olaf Aas 
Nedre Romerike     Terje G. Romsaas 
Follo og Vest    Torbjørg Kylland 

2. Fagansvar innen styret 
Miljø / klima    Jens T. Kogstad 
Korn    Torbjørg Kylland 
Husdyr    Eli Berven 
Rovdyr    Helge Olaf Aas 
Grønt    Terje G. Romsaas 
Jordvern   Terje G. Romsaas/Kjell Johansen for Follo 
HMS    Eli Berven 
Kompetanse   Torbjørg Kylland 
Åpen gård   Helge Aas 
Inn på tunet   Kjell Johansen    
Næringsutvikling/ lokal mat Eli Berven 
Økologisk landbruk   Terje G Romsaas 
 

3. Medlem av Akershus Bygdekvinnelags styre: Eli Berven. Vara: Helge Olaf Aas  
4. 2 utsendinger i tillegg til styremedl. til årsmøtet i Akershus Bygdekvinnelag:  

Eli Berven og én fra aktuelt lokallag der årsmøtet skal arrangeres.  
5. Medlem av Akershus Bygdeungdomslags styre: Terje G Romsaas. Vara: Kjell 

Johansen 
6. 2 utsendinger i tillegg til styremedl. til årsmøtet i Akershus Bygdeungdomslag:  

Eli Berven og én fra aktuelt lokallag der årsmøtet skal arrangeres.  
7. Styrerepresentasjon i Utmarksforvaltningen AS (Norges Bondelag er formell 

aksjonær) 
Sigurd Enger.  

8. Beredskapsansvarlige Fylkesleder og org. sjef 
9. Medlem i Heimevernets distriktsråd, distrikt 02 (2018-2021): Terje G Romsaas, 

vara: Eli Berven 
10. Utsending til årssamling i Landbruksråd Øst: Fylkesleder  
11. Felles fagutvalg for korn og miljø, Akershus Bondelag og Østfold Bondelag 

Torbjørg Kylland (leder), Jens T. Kogstad og Øyvind Kjølberg. Vara: Svein Bjerke 
12. Felles fagutvalg for grønt, Akershus Bondelag og Østfold Bondelag 

Terje G. Romsaas, Sigurd Enger, Per Fredrik Saxebøl. Vara: Lill-Ann Jordfald Østby 
13. Fylkesmannen i Oslo og Viken; 

RMP arbeidsgruppe: Jens T. Kogstad + adm., vara: Kjell Johansen 
RNP arbeidsgruppe: Helge Olaf Aas + adm. 
Representant til partnerskapet: Fylkesleder.  

14. Representant til styret i Stiftelsen Smebøls Landbrukslegat: Svein Bjerke   
15. Vannområdeprosjektene 

(Der Bondelaget møter i styringsgruppene er vi inne som observatør.)  
MORSA-prosjektet (Vannsjø -/Hobølvassdraget) 
Styringsgruppen: Knut Edgar Berger, vara Øyvind Kjølberg 
Temagruppe landbruk: Knut Edgar Berger og Ole Karlsrud. 
Leiravassdraget 
Styringsgruppen: Jens T. Kogstad, Vara: Eli Berven 
Temagruppe landbruk: Einar Korvald 
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Bunnefjorden, Gjersjøen og Årungen (PURA) 
Styringsgruppen: Tom Wetlesen. 
Temagruppe landbruk: Tom Wetlesen og Jan-Ivar Tjernæs. 
Haldenvassdraget 
Styringsgruppe: Kjell Johansen, vara: Stig Vormeland  
Temagruppe landbruk: Stig Vormeland 
Vannområde Øyeren 
Faggruppe landbruk: Terje Fossen-Hellesjø  
Mjøsa-prosjektet 
Referansegruppe: Hedmark Bondelag representerer også Akershus    
Hurdalsvassdraget / Vorma 
Landbruksgruppe: Bjørn Baadshaug  

16. Representant i Markarådet: Ann-Kristin Knudsen, vara: Eli Berven (oppnevning 
følger lokalvalgsperiodene). 

17. Observatør i rovviltnemnda: Helge Olaf Aas 
 
 
Møteplan: 
11. aug 2020: Styremøte Akershus Bondelag 
17. aug 2020: Felles AU-møte Viken: Kornprogrammet - konstituering av 
styringsgruppa 
17. aug 2020: Møte i styrings- og prosjektgruppa i kornprogrammet 
24. aug 2020:  Felles AU-møte fylkesbondelagene i Viken 
25. aug 2020 Møte i det regionale partnerskapet i Viken 
 
7. sept 2020: Årssamlingen i Landbruksråd Øst (Landbrukets Hus) – Jens 
11. sept 2020: AU-møte Akershus Bondelag 
22. sept 2020: Styremøte Akershus Bondelag 
22. sept 2020: Møte med årsmøteutsendingene (15.00-18.00) 
Uke40:28/9-2/10: Årsmøte i Norges Bondelag (Skype?) 
Oktober: Årsmøter i lokallagene 
 
3. nov 2020: Styremøte Akershus Bondelag 
4. nov 2020: Møter for arbeidsgruppene og AU i Viken(Jens, Eli og Vidar) 
20-21. nov 2020: Ledermøte Akershus Bondelag 
 
1. des 2020: Styremøte Akershus Bondelag 
9. des. 2020: Fellesstyremøte fylkeslagene i Viken  
 
2021:                                                                             
12. jan 2021: Styremøte Akershus Bondelag 
 
16. feb 2021:  Styremøte Akershus Bondelag 
 
3. mars 2021: Styremøte Akershus Bondelag 
17. mars 2021: ÅRSMØTE Akershus Bondelag 
18. mars 2021: Konstituerende møte nyvalgt styre i Akershus Bondelag 

 
                               Forslag til vedtak: Tas til etterretning. 
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7/2020                  Nytt fra ABK  

• Digitalt Landsmøte i Norges Bygdekvinnelag 3.juni 2020. Zoom. 
Delegatene var samlet på Kirkerud Gård i Hakadal på egnet lokale med 
storskjerm. I pausen tok vi opp en morsom video etter oppdrag fra 
NBK. 

• Jorun Henriksen, Frogn ble valgt til leder med suverent flertall etter 
benkeforslag mot valgkomiteens forslag, Barbara de Haan, Sande BK. 

• Akershus BK best på verving i 2019. 

• Årsmøte og Inspirasjons-seminaret 14. og 15. mars ble avlyst. Vedtak 
på styremøte 27. mai. Tilbakebetaling 50% av innbetalinger fra 
lokallaga. 

• Sonene: Flere arrangementer/sonemøter er i lokallaga avlyst pga 
koronasituasjonen. Hakadal-Nittedal og Ullensaker gjennomfører 
sonemøter. Ullensaker 7. september på Frivillighetssentralen Jessheim 
Tema Matsvinn. Hakadal-Nittedal |17. september i kulturhuset 
Flammen, tema Kvinner og demens. 

• Gjenbruk og fellesskap mot bruk av plast. 2020 og 2021 Støtte fra 
Handelens miljøfond v Ingrid.  

• Verdens matvaredag 16. oktober. Aksjon for bruk av heile dyret. 
Lammegryte, lammekarbonader. 

• Sonestyremøte i Oslo 21. november. Planlegger.  

• KvinnerUt – mestring og kompetanse. Planlegger en 
inspirasjonssamling om dyrking av mat i vinduskarmen, på verandaen, 
i hagen osv. 

Vedtak: Tas til orientering. 
 
8/2020                  Nytt fra ABU  

• I Bygdeungdomslaget har det ikke skjedd så mye i sommer, men er nå i 
gang med lokallags-årsmøter og planlegging av høstkurs for 
lokallagene. 

Vedtak: Tas til orientering 
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Saker til behandling 

39/20 19/00625-3 Forberedelser til årsmøtet i Bondelaget 
30/9 -1/10 2020 

Vedtak 
Styrets tilleggsmomenter både til Næringspolitisk program og til aktuelle tema for 
innlegg på årsmøtet innarbeides i saksutredningen. 
Saken tas opp på neste styremøte 22. september og på det etterfølgende møte med 
årsmøteutsendingene rett etter styremøtet. 
 

 
 
 
Saksutredning 
 
Bakgrunn 
Norges Bondelags årsmøte for 2020 avholdes på Lillehammer onsdag 30. september og torsdag 1. 
oktober 2020.  
Imidlertid: Hvis koronasituasjonen gjør at møtet ikke kan gjennomføres fysisk blir årsmøtet 
avholdt digitalt 30. september 2020.  
 
Det er altså fortsatt ikke tatt stilling til hvordan møtet rent teknisk skal gjennomføres - fysisk 
møte eller video/telefon-møte, og vi kjenner derfor heller ikke opplegget for generaldebatten, om 
det blir antallsbegrensning på innlegg e.l., hvordan valgene er tenkt gjennomført etc. 
Akershus har 10 deltagere med stemmerett (9 delegater + fylkesleder). 
 
Møte med årsmøteutsendingene 
Forslag: årsmøtedelegatene innkalles til møte i forlengelsen av styremøtet 22. september 2020. 
 
Våre årsmøteutsendinger er: 
Terje Romsaas 
Torbjørg Kylland 
Kari-Anne Svennebye Aanerud 
Kjell Johansen 
Helge Olaf Aas 
Ann-Kristin Knudsen 
Elin Slette 
Ottar Kristoffer Kjus  
Eli Berven 
I tillegg møter fylkesleder Jens Thori Kogstad 
 
Næringspolitisk program – sluttbehandling på årsmøtet 
Norges Bondelags Næringspolitisk program for 2020-2024 skal sluttbehandles på årsmøtet. 
Styrets innstilling i saken ble vedtatt på styremøtet 24. juni, og utsendt til alle årsmøteut-
sendingene 2. juli. 
 
Et tidlig utkast var på høring i fylkeslaget – og i lokallagene – med uttalefrist 16. mars 2020 (se 
vedlegg) 
 
Det legges til rette for at årsmøteutsendingene kan sende inn endringsforslag i forkant av 
årsmøtet og at disse, med innstilling, gjøres kjent for utsendingene før årsmøtet. 
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Den delen av saksbehandlinga som skjer forut for årsmøtet er å anse som et tillegg 
til den ordinære behandlinga på årsmøtet, og avgrenser ikke årsmøtets 
vedtektsfesta muligheter til å kunne behandle endringsforslag i møtet. 
 
I e-post av 2. juli 2020 oppfordres imidlertid fylkeslagene til å koordinere innspillene fra sine 
respektive årsmøteutsendinger: 

«Det er bra om fylkeskontora bidrar til koordinering av eventuelle innspill og endrings-
forslag fra sine fylkesutsendinger, slik at de sendes inn samla fra fylket innen fristen 20. 
august, og at en samordner der skulle komme flere forslag med samme meningsinnhold.» 

 
Akershus Bondelag har derfor sendt ut til våre årsmøteutsendinger en oppfordring om å sende 
eventuelle merknader først til fylkeskontoret.  
 
Videre legger vi ved Akershus Bondelags uttale fra mars 2020, og peker på et av våre innspill som 
ble tatt med for å bygge ned eventuelle motsetninger mellom landsdeler: 

«Under «Mål i programperioden» synes AB at det er unødvendig å nevne at landbruket i én 
bestemt landsdel må hensyntas spesielt. Setningen bør omformuleres til å gjelde alle distrikt 
med stagnasjon og tilbakegang i landbruket – uansett landsdel.» 

 
Næringspolitisk program – momenter til diskusjon 
Programmet har mange gode formuleringer og vurderinger, men det er klart at i et såpass 
omfattende dokument - med mange kompliserte faglige koblinger - vil det bli noen punkter som 
må diskuteres og reformuleres og som spilles inn i eget dokument til Norges Bondelag 
innen fristen 20. august: 
 

Linje 84-85: Akershus Bondelags innspill i mars om landsdelsnøytral omtale av generelle 
problemer, er ikke tatt til følge: Setningen bør omformuleres til å gjelde alle distrikt med 
stagnasjon og tilbakegang i landbruket – uansett landsdel. 
 
Linje 127: Skal vi vurdere gjeninnføring av et tallfesta mål for økologisk landbruk? 
 
Linje 138-140: Øke investeringsmidlene til fornying av driftsapparatet. Investeringene må ta 
utgangspunkt i gårdens samlede ressurstilgang, og må ikke betinge kapasitetsøkning  
Linje 140-141: Det er spesielt viktig med gode investeringsordninger for unge som overtar 
driften, og i produksjoner som er i omstilling. overgangen fra båsfjøs til løsdrift. 
Linje 145: stryke «med spesielt fokus på Nord-Norge» - da dette er et generelt utsagn. 
 
Linje 171: Ønsket om å arbeide for at en størst mulig andel av fôret til norske husdyr er 
produsert i Norge må balanseres slik at vi ikke kommer i en situasjon med f. eks for mye 
karbohydrat-fôr. 
 
Linje 189-190: I styrets innstilling til årsmøtet er det to ganger spesifisert en preferanse 
for jordbruket i sone 5-7. Sitatet i linje 189-190 er i tillegg ikke faglig helt holdbart, da vi 
heller ikke i Akershus kan forklare nedgangen i dyrket mark: 



 7  

 

 
Linje 217: Videre vekst i ammekuproduksjon skal skje i grasområdene i sone 5-7. Er det 
greit? 
 
Linje 306: Fossilfritt landbruk innen 2030. Er det lurt å knytte oss til et årstall? 
 
Linje 416: Beredskapshensynet er viktig, men det er litt uklart hva som menes: «Arbeide 
for en spredt og desentralisert ordning for beredskapslagring av matkorn, såkorn og frø». 
Må også inkludere satsing på gårdsanlegg for tørking og lagring av korn. 
 

 
 
Tema for innspill fra Akershus 
På styremøtet i Akershus Bondelag 3. juni, ble noen tema antydet som aktuelle, og 
arbeidsutvalget har videreført diskusjonen om tema for innspill: 

• Kornøkonomi – kanalisering – distriktsjordbruk (her kan vi koble på argumentasjon for å gjøre 
NPP «landsdelsnøyralt») 

• Klima- og miljøtiltak i landbruket 

• Jordvern 

• Rovdyr (…og villsvin?) 

• Utenlandsk sesongarbeidskraft 

• Rekruttering 

• Beredskap 

• Forholdet til omverdenen/opinion – Bondelaget «på hæla….» 

• Fossilfritt landbruk 
 
Valgene på årsmøtet  
Rett etter forrige fylkesstyremøte i juni ble det kjent at valgnemnda i Norges Bondelag innstiller 
Lars Petter Bartnes som leder til 2021. 
 
Leder i valgnemnda, Anne Kristine Rossebø, sier at situasjonen er svært endra siden Bartnes i 
vinter meldte at han ikke ville ta gjenvalg. Ut fra en samlet vurdering har valgnemnda kommet til 
at dette er en god løysing for organisasjonen. Det er kort tid fra årsmøtet i starten av oktober til 
neste forhandlingsrunde våren 2021. 
 
Resten av valgnemndas innstilling kommer nærmere årsmøtet. 
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40/20 19/00891-21 Politisk arbeid, programarbeidet før 
stortingsvalget - jf sak på fellesstyremøte 
Viken 17/6. 

 
Vedtak 
Akershus søker å få til kontaktmøter med Akershusrepresentanter i 
programkomiténe til Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. Innholdet i 
møtene samkjøres med innspill fra Bondelaget sentralt og i dialog med 
fylkesbondelagene i Østfold og Buskerud. 

 
 
Saksutredning 
 
På felles styremøte for fylkesbondelagene i Viken (Akershus, Østfold og Buskerud) 17. juni 2020, 
ble det politiske arbeid med oppfølging av programarbeidet fordelt mellom fylkeslaga: 
 

«Partiene er i forskjellige faser i sitt programarbeid, alle partiene er i gang 
og de har ulike tidsplaner for når arbeidet skal være ferdig. For at vi skal 
være sikre på å nå fram med våre innspill bør dette arbeidet gjøres tidlig høst 
2020. 
 
Norges Bondelag har spilt inn til partiene sine programkomiteer sentralt (se 
eksempel i vedlegget med innspill til Høyre sin programkomite) og 
fylkeslagene er oppfordret til å følge opp dette arbeide videre. Da mener 
administrasjon i de tre fylkene i Viken at det kan være formålstjenlig at vi 
samarbeider og fordeler oppgaver. 
 
Våre innspill til de ulike partiene i Viken må bygge på innspillene som er 
sendt inn fra Norges Bondelag til programkomiteene sentralt. Vi må ha god 
dialog i forkant av møter/kontakt med de ulike politiske partiene slik at vi er 
samstemte i hva vi spiller inn.» 

 
Akershus ble tillagt ansvaret for oppfølging av Høyre, Frp og Arbeiderpartiet, og vi vil invitere oss 
til møter med representantene i programkomiteene som er fra Akershus. 
 
Innspillene vil selvsagt være i tråd med innspill fra Bondelaget sentralt. 
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41/20 18/00527-6 Oppdatering verveplan 2020 
 
Vedtak 
Verveaktivitetene prioriteres i de kommuner som har høyt antall produsenter som 
ikke er medlemmer. Fylkesstyret bistår på vervesamlinger. 
Lokalaga inviteres til webinar om verving før 22. oktober. 
 

 
Saksutredning 
Oppdaterte medlemstall: 

   04.aug.20 26.mai.20 05.des.19 Endring i 
2020: 

31.12.2018' 

P1= Personlig medlem  2 359 2 350 2473 -114  

P2 = Bruksmedlem  2 027 2 023 2073 -46  

P3= Husstandsmedlem  665 660 674 -9  

Æ1= Æresmedlem  1 1 1 0  

Æ3= Æresmedlem lokallag 4 4 3 1  

Totalt   5 056 5 038 5 224 -168 5350 

   -294 -312 -126 -294  

 

Administrasjonen har kontaktet Bondelaget sentralt for å få til et webinar om verving før 
«høstjakta» begynner. Foreløpig dato er 22. oktober. 
 
Fylkeskontoret vil tilrettelegge lister som grunnlag for ringekampanjer i lokallaga. 
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42/20 16/00912-34 Arealsaker august 2020 
 
Vedtak 
Styret slutter seg til de foreslåtte oppfølgingsaktiviteter, og understreker at saken om 
Østre bane/Togparkering på Holstad må løftes til et høyere politisk nivå. Videre bes 
arealansvarlig i styret og ved kontoret i Akershus om å kontakte fylkesmannen vedr. 
Skole på Tynsåk i Eidsvoll. 

 
 
 
Saksutredning 
 
 
Kryssingsspor og planoverganger på Kongsvingerbanen – Bodung i Nes 

Status: 
Grunneierne er på i saken. Kontoret (Simen) har bistått med råd og innspill til 
hva de kan og bør gjøre. Reguleringsplanen kommer til politisk behandling 
etter ferien. 
 
Mulig videre oppfølging fra styret/kontoret: 
Bistå med høringssvar, kontakt med politikere og presse. 
 

E16 mellom E6 og Kongsvinger i Ullensaker og/eller Nes 
Status: 
Sendt innspill til planprogrammet 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. Planarbeidet 
skal gjennomføres på svært kort tid, og det er all grunn til å tro at Nye Veier AS 
allerede har bestemt seg. 
 
Mulig videre oppfølging fra styret/kontoret: 
Koordinere videre arbeid med høringer, politiker- og pressekontakt. 
 

Orderudjordet Sørumsand i Lillestrøm (gamle Sørum) 
Status: 
Arbeidet med reguleringsplan er i gang. Saken har skapt en del 
oppmerksomhet i pressen, bl.a. fra Fet Jordbruksforening. Arealet ligger inne i 
kommuneplanens arealdel til fremtidig boligbygging. Det er i seg selv ikke 
juridisk bindende, men det vil bli mye støy hvis Lillestrøm kommune skulle 
avslå regulering. 
 
Mulig videre oppfølging fra styret/kontoret: 
Bistå lokallagene ved behov. Jussen er spesielt viktig her, da kommunen har 
hjemmel til å avslå reguleringsplaner selv om arealet ligger inne i 
kommuneplanen for fremtidig utbygging. 
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Kjeller flyplass i Lillestrøm (gamle Skedsmo) 
Status: 
Flyplassområdet var ikke en del av siste rullering av kommuneplanen i 
Skedsmo, da det skal kjøres en egen prosess her. Framdriften er uklar, men det 
har vært enkelte innspill i pressen. Her er det viktig å følge med når ting 
begynner å røre på seg. 
 
Mulig videre oppfølging fra styret/kontoret: 
Bistå lokallagene ved behov. 
 

Solcellepark i Nes 
Status: 
Saken fikk stor oppmerksomhet, og ordfører i nes har fått motbør fra en 
partner i posisjonen. Bondelaget kom raskt på med gode innlegg i Romerikes 
Blad og Glåmdalen (Terje - fylkesstyret) og Raumnes (Dave – lokallagsleder i 
Nes). 

 
Kommunestyret skal, som grunneier, behandle saken i høst. 
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Mulig videre oppfølging fra kontoret: 
Avvente politisk saksframlegg, følge opp ved behov. 

 

Togparkering på Holstad i Ås 
Status: 
Kommunestyret i Ås har avvist BaneNOR sitt planforslag. BaneNOR og Indre 
Østfold kommune har bedt om statlig reguleringsplan. 

 
Ås avis 09.07.2020 

 
Mulig videre oppfølging fra styret/kontoret: 
Bistå grunneierlaget, evt. ta eget initiativ. Torbjørg kjenner muligens saken 
best i styret. 
 

Skole på Tynsåk i Eidsvoll 
 

Status: 
Kommunen har ikke kommet til enighet med grunneier om kjøp av grunn. 
Kommunen har tilbudt 2 mill., senere løftet til 4 mill. grunneier forlanger 40 
mill. Det er nå startet ekspropriasjons-prosess. Kommunens forsøk på å få 
forsert oppstart ble avvist av tingretten, og det må tas en ny runde med 
saksbehandling, bl.a. his Fylkesmannens landbruksavdeling. 
 
Sentral politisk kilde i Eidsvoll mener at saken ikke er tapt for jordvernet. 
Ekspropriasjon er en kraftig inngripen i privat eiendomsrett, og skal kun 
tillates dersom det ikke finnes andre løsninger. Eidsvoll har en ferdig regulert 
tomt i Trolldalen, som de selv eier, og da kan Fylkesmannen og departementet 
komme til at kriteriene for ekspropriasjon ikke er til stede. 
 
Mulig videre oppfølging fra styret/kontoret: 
Diskuteres, lobbyvirksomhet mot Fylkesmannens landbruksavdeling er en 
mulighet. 
 

Bruk av arealregnskap i kommuneplaner 
 

Status: 
Rambøll har på oppdrag fra KMD gjort en kartlegging av praksis rundt bruk av 
arealregnskap i kommuneplaner på kommune- og fylkesnivå. 
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Det er stor variasjon av hvordan kommune utarbeider sine arealregnskap, og 
mange kommuner gjør det ikke i det hele tatt. Kunnskapsgrunnlaget er 
sprikende, og det er forvirring i begrepsbruk. Rambøll konkluderer med at det 
bør utarbeides et felles arealregnskap, eller i det minste en felles metode for 
utarbeidelse av slike regnskap. 
 
Mulig videre oppfølging fra styret/kontoret: 
Rapporten er oversendt Toril Wikesland, NB, avventer oppfølging fra NB. 
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43/20 17/00822-22 Arbeid med høring av regional 
planstrategi for Viken 2020-2024. 

 
 
 
Vedtak 
 
Saken tas opp på neste styremøte, 22. september 2020. De andre to fylkesbondelagene i Viken 
kontaktes i mellomtiden med sikte på å avgi felles uttalelse. 
 

 
 
 
Saksutredning 
 
Noen foreløpige observasjoner: 

- En planstrategi er som regel lite konkret, men sier samtidig noe om retning. Man burde ha 

forventet noen klarere prioriteringer knyttet til jordvern og matproduksjon. 

- Biologisk mangfold, folkehelse og matproduksjon omtales samtidig flere steder. Det faktum 

at nedbygging kan være negativt for biologisk mangfold vies større oppmerksomhet enn 

redusert matproduksjon. Det er et svært tydelig MDG-preg på planutkastet! 

- Fortetting av eksisterende byer og tettsteder er fortsatt gjennomgangsmelodien. Erfaringen 

med eksisterende areal- og transportplan er at den legger svært stort press på dyrka mark 

nær eksisterende bebyggelse. Fylket er ansvarlig for kollektivtrafikken, og det bør derfor 

påpekes at Viken i større grad må legge til rette for at folk kan reise kollektivt fra mindre 

stettsteder. Areal- og transportplaner må ikke forutsette at folk reiser fra ett større tettsted 

til et annet. 

- Prioritering av fritidsaktivitet er potensielt næringsfiendtlig hvis slike hensyn får gå foran 

jord- og skogbruk. 

 
Viken fylke arrangerer webinar om planstrategien 19. august 12:99-14:30. Her er det mulighet for 
å sende inn spørsmål på forhånd. Vurdering av forslagets materielle innhold avventes til etter 
webinaret. 
 

Bondelagene i Viken bør gi felles uttalelse. De andre to fylkesbondelagene i Viken kontaktes i 
mellomtiden med sikte på dette. Høringsfrist 24. september. 
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44/20 19/00891-20  Støtte til eierskiftekurs 7.-8. nov. 2020 
 
 
 
Vedtak 
 
Akershus Bondelag subsidierer kurset med inntil kr. 25 000. Eventuelt underskudd 
søkes dekket med BSF-midler. 
 

 
 
 
Saksutredning 
 
Kurset avholdes 7. – 8. november 2020, på Olavsgaard.  
Som tidligere år er Ole Chr. Hallesby og Mariann Andersen kursholdere. 
Tilbakemeldingene fra tidligere kurs er svært gode, og kursene er alltid fulltegnet. 
 
Kurset er lagt opp på en slik måte at det er ønskelig at hele familien deltar; Selger, 
kjøper og kjøpers søsken, og alle ektefeller. Kurset har derfor vært priset slik at første 
familiemedlem betaler en sum, og de neste familiemedlemmene en litt lavere sum. 
Videre er det gitt rabatt for medlemmer av Bondelaget.  
 
Totalbudsjettet for kurset er ca. kr. 190 000. Budsjettering av inntekter er litt usikker, 
da man på forhånd ikke vet hvor mange som melder seg på i de ulike kategoriene. 
Maksimum antall familier er satt til 15, fordi det også gis individuell rådgivning i 
løpet av kurshelga. 
I 2019 godkjente styret inntil kr. 25 000 i subsidiering. Totalt underskudd ble ca. kr. 
40 000, hvorav kr. 15 000 var godtgjørelse til kontoret (Bondelagets Servicekontor). 
Underskuddet ble dekket med ledige RK-midler, slik at det faktiske underskuddet ble 
ca. kr. 1000. 
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45/20 20/00251-7 Akershus sine representanter i 
styringsgruppa Kornprogrammet 

 
 
 
Vedtak 
Akershus Bondelags representanter i felles kornutvalg Østfold og Akershus, Torbjørg, 
Jens og Øyvind blir våre medlemmer i kornprogrammets prosjektgruppe. 
 

 
 
 
Saksutredning 
 

- AU i de tre fylkene er formelt ansvarlig for kornprogrammet, og utgjør 
styringsgruppa. Styret kan vurdere å erstatte Eli med ett styremedlem som har et 
tettere forhold til kornproduksjon, f.eks. Torbjørg. 

- Torbjørg, Jens og Øyvind sitter alle i felles kornutvalg for Østfold og Akershus, og 
disse bør også være i kornprogrammets prosjektgruppe.  
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46/20 19/00477-7 Bedriftsutviklingsprisen i landbruket 2020 
 
 
 
Vedtak 
Styrets prioriterte kandidater spilles inn til Innovasjon Norge. 
 

 
 
 
Saksutredning 
 
Bedriftsutviklingsprisen i landbruket 2020 - nå kan vi nominere kandidater 
 
Nå er det igjen tid for å finne de gode kandidatene for årets Bedriftsutviklingspris i landbruket 
(BU-prisen), se e-post under fra Innovasjon Norge. 
To notater med våre tidligere nominasjoner samt prisvinnere er vedlagt saken.  
 

 
 

 
 
 
  

Kjenner du noen som har startet, eller har du startet en vellykket bedrift 
eller næring med basis i landbrukets og bygdenes ressurser? Da kan det 
være 300 000 kroner å hente i Innovasjon Norge! 
Innovasjon Norge deler hvert år ut 50.000 kroner til en landbruksbasert virksomhet 
som har fremhevet seg på ulike områder i hvert fylke. De fylkesvise vinnerne går videre 
til den nasjonale kåringen der premien er på 250.000 kroner. 
 
Hvem blir årets prisvinner i Viken og i Oslo? 
 
Målgruppe: Prisen går til en bedrift som har startet en vellykket bedrift eller næring 
med basis i landbrukets og bygdenes ressurser.  
 
Kandidatene vurderes etter følgende kriterier: 

• Bærekraft: 
o Økonomisk resultat/lønnsomhet 
o Sosialt som sysselsetting og ringvirkninger i lokalsamfunnet 
o Miljømessig som utnyttelse av lokale ressurser, fremme av lokal kultur og 

reduserte utslipp 

• Innovasjon og nyskaping 
Les mer om kåringen på Innovasjon Norges nettsider her. Her finner dere også det 
elektroniske søknadsskjemaet som skal benyttes ved innmelding av kandidater! 
Alternativt kan vedlagte påmeldingsskjema benyttes. 
NB!  Påmeldingsfrist er 20.august  
 

https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2020/bedriftsutviklingsprisen-i-landbruket-2020/
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47/20 20/00593-1 Ledermøte Akershus Bondelag 20 -21 
november 2020 

 
 
 
Vedtak 
Styrets innspill innarbeides i saksutredningen, og det jobbes videre med den 
fremlagte skissen. 
 

 
 
 
Saksutredning 
 
Styret og lokallagsledere + ytterligere én lokallagsrepresentant innkalles til ledermøte 20. – 21. 
november. 
Det legges opp til et lunsj-til-lunsj arrangement, med Olavsgaard som arrangementssted. 
 
Aktuelle tema på møtet; 

• “Veien mot Viken” – organisasjonsprosessen blir mer konkret 

• Aktuelt fra Norges Bondelag (f.eks jordbruksforhandlingene 2021 og forventningskalibrering) 

• Klimakalkulator – annet klimaarbeid 

• Verving 

• «Kornstrømmen» - beredskap og Felleskjøpets lagringsanlegg 
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48/20 19/00891-23 Arbeidsform i Akershus Bondelag 
 
 
 
Vedtak 
Konklusjonene tas til etterretning. 
 

 
 
 
Saksutredning 
 
Mål for styrearbeidet: mest mulig verdiskaping for styret som helhet og for hvert medlem. 
 
Det betyr bl.a.:  

• For å legge til rette for at styremedlemmene kan gjøre best mulig jobb: Alle saker sammenfattes 
på en A4-side, med lenke til mer.  

• Sakspapir sendes ut seinest en uke før møtet.  

• Alle må lese papirer og være forberedt til alle møter. 

• Hvert styremedlem har ansvarsområder, og spesielt ansvar for å sette seg grundig inn i sakene på 
sitt område.  

• Politiske saker og initiativ er styret og styremedlemmenes ansvar.  

• Styremøter evalueres ved møteslutt. 

• Protokollen kommer raskt etter møtet og er kortfattet. 
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Orienteringssaker 

6/20 19/00891-22 Orienteringssaker Akershus august 
2020 

 
Vedtak 
Sakene tas til orientering. 
 

 
 
 
Saksutredning 
 
1. Sommerkampanjen #komhit  
 
Kampanjen har blitt vellykket, med over 250 rammer spredd rundt i landet – hvorav nær 20 i 
Akershus. Det sier vi oss fornøyd med. 

 

 
 
 
  

 
 


