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PROTOKOLL 
 

fra møte i Fylkesstyret Akershus 
 
Møtedato 03.11.2020 Vår dato: 06.11.2020 
Møtetid 9:30-14.30 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, Marit Helene Lund (ABK), Oda 
Eithun Paulsen (ABU) og Kjell Johansen (1. vara).   
Fra administrasjonen: Vidar Kapelrud (sekr.), Mona Askerød og Eline Stokstad Oserud. 

 
Til behandling:  

8/21 20/00057-9 Fastesaker november Akershus 
 
1/2020                 Godkjenning av innkalling og saksliste  

  Vedtak: Godkjennes. 
 
2/2020                  Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. september 2020 
                               Vedtak: Godkjennes. 
 
4/2020                  Regnskap/Økonomi  
                               (Legges frem på neste møte) 
 
5/2020                  Medlemsoversikt  

                                
Verveaktiviteter fremover: 

• Video-snutter/unge bønder 

• Verve-webinar for lokallaga ble avholdt 22. oktober  

• Verveverksted – hvis ønskelig 

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

3. nov 2020: Styremøte Akershus Bondelag 
5. nov 2020: Solcellekurs Norges Vel, Ås- del I 
5. nov 2020: Møte i partnerskapet Viken (Teams) 
7-8. nov 2020: Eierskiftekurs 
9. nov 2020: Solcellekurs Norges Vel, Åros- del II 
12. nov 2020: Solcellekurs Norges Vel, Ås- del II 
17. nov 2020: Møte med ledelsen på Hvam vdg. 
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20-21. nov 2020: Ledermøte Akershus Bondelag (Avlyst) 
24. nov 2020: Styremøte Smebøls legat 
 
1. des 2020: Styremøte Akershus Bondelag 
4. des 2020: Møte mellom FMOV og næringa  
 
2021:                                                                             
12. jan 2021: Styremøte Akershus Bondelag 
14. jan 2021: Fellesstyremøte fylkeslagene i Viken  

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

• Korona-situasjonen fører til en del avlysning og endrede planer. 

• Oktober-kampanjen «Bruk hele dyret» er gjennomført – med justerte 
planer. 

• Alle 23 lokallag fikk besøk til sine årsmøter. 

• Planlegger sonestyremøte 21. nov. 20 Årsmøtet 2021 avholdes 13. 
mars på Ås (Vitenparken) 

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

• Korona-situasjonen fører til en del avlysning og endrede planer. 

• Har gjennomført aksjonen «Norsk mat» 

• Distribuerer nå en uttalelse om «Innhøsting» 
 
   Vedtak: Tas til orientering 
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Saker til behandling 

60/20 19/00625-5 Oppsummering etter årsmøtet 2020 i 
Norges Bondelag 

 
Vedtak 
Styrets gjennomgang tas til etterretning. 

 
 
Saksutredning 
Årsmøtet i Norges Bondelag 30. september 2020 ble avholdt som et «hybrid»møte. Fylkene 
hadde samlet sine utsendinger. Så også Akershus – vi var til sammen rundt 20 personer samlet på 
Olavsgaard Hotell. 

• Oppfølging og tolkning av nytt NNP. Akershus hadde 5 endringsforslag, men 
ingen gikk igjennom. 

• Valgene 

• Møte med ledelsen i Bondelaget 13/10. Jens og Vidar møtte Lars Petter Bartnes, 
Bodhild Fjelltveit og Sigrid Hjørnegård. 

• Medietrøkk og leserinnlegg 
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61/20 20/00593-2 Ledermøtet 20-21 november 2020 - 
opplegg og program 

 
Vedtak 
Ledermøtet forkortes til et éndagsmøte (fysisk) med middag, med de samme tema som 
opprinnelig planlagt. Smittevernvurdering rundt arrangementet gjøres imidlertid fortsatt løpende 

- og kan gi endring i planene. 

 

 
Saksutredning 
Sted og tid 

Ledermøtet har vært planlagt som et fysisk møte over halvannen dag på Olavsgaard 20. – 21. 

november.  

 

Smittevernsvurderinger  

Lillestrøm kommune har skjerpede smitteverntiltak, og vi har løpende kontakt med hotellet om 

hvordan smittevernbestemmelsen i kommunen kan håndteres. Økende smittepress i Norge og Oslo-

regionen gjør at vi tar en vurdering i fellesskap på styremøtet, men også med ettfølgende løpende 

vurderinger omkring smittsproblematikken 

 

Deltagere 

Styret, lokallagsledere samt ytterligere én lokallagsrepresentant innkalles til ledermøte 20. – 21. 

november. Det vil også bli invitert to gjester samt to representanter fra Norges Bondelag. Dette gir 

maksimalt 65 deltagere, som da vil utløse smittehåndteringsregler for innendørs møter med over 50 

personer (bl.a. fast seteplassering). 

 

Skisse til opprinnelig program 

Første dag, fredag 20. november 2020 kan bli lokallagenes dag, med runde der alle lokallagene 

forteller om sine aktiviteter i disse koronatid, gode idéer, vellykkede tiltak etc. – som munner ut i en 

idémyldring om de gode aktiviteter. I tillegg kan vi sette søkelyset på politisk jobbing lokalt frem mot 

valg 21, mediearbeid og bruk av sosiale medier, verving m.m. 

 

Lørdag 21. november vier vi til Aktuelt fra Norges Bondelag (f.eks jordbruksforhandlingene 2021 og 

forventningskalibrering). Vi får besøk av Bodhild Fjelltveit fra styret og Lise Boeck Jakobsen fra 

kommunikasjon. 

 

Siste tema blir Klima (Landbrukets klimaplan, Kommunenes klimaplaner – hvordan jobbe, Kurs i 

klimakalkulator – og annet klimaarbeid. 
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62/20 20/00691-2 Oppsummering etter årsmøtene i 
lokallagene 2020 

 
Vedtak 
Gjennomgangen tas til etterretning og oppfølgingspunktene kvitteres ut. Kurs eller webinar 
planlegges for nye styremedlemmer. 

 
 
Saksutredning 
Nesten alle årsmøter i lokallagene er nå gjennomført, og styret tok i møtet en gjennomgang:  

• Oppfølgingspunkter/spesielle saker vi skal merke oss og jobbe videre med: 
o Landbruksplast! Hvor og hvordan bli kvitt plasten? Grønt Punkt – hva er reglene? 
o Grøftetilskudd – kun på tidligere grøfta mark. Hvorfor? 
o Eiendomsskatt og takseringsregler. Gårdsbruk med store bygninger kommer skjevt ut. 
o Hvordan komme i inngrep med politikere og de lokale høringene. 
o Konfliktdempende tiltak rovdyr – vanskelig å få midler til ordinære beitetiltak. 
o Ugreit med problemer med utsending av medlems-mail fra medlemsregisteret. 
o AK-soner. (Nesodden, Maridalen, Sørkedalen, Hurdal og Feiring. 
o Markvandring OK korona-aktivitet! Lett å holde avstand. 
o FK-anlegg på dyrkbar mark Sørum?  
o  

• Nye lokallagsledere og styremedlemmer – oppfølging, kurstilbud 

 

 
  

Lag Dato Sted Fra styret:

Høland Bondelag 20.okt kommer seinere Eli

Aker Og Oslo Bondelag 22.okt DIGITALT! Eli

Frogner Bondelag 23.okt Eli

Skedsmo Bondelag 27.okt Skedsmo samfunnshus Eli

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

Gjerdrum Bondelag 21.okt kommer seinere Helge

Nannestad Bondelag 23.okt Kringler gjestegård Helge

Rælingen Landbrukslag 29.okt Menighetshuset, Kirkevegen 24, 2008 Fjerdingby Helge

Feiring Landbrukslag 04.nov Svendby Byggconsult Helge

Aurskog Bondelag Helge ??

Nes Landbrukslag 13.okt Rolstad gård i Fenstad Jens

Ullensaker Bondelag 15.okt Nygårdstua (nesten sikkert) Jens

Asker og Bærum Bondelag 20.okt Wettre Jens

Sørum Bondelag 22.okt Bjørkesalen på Aalgaard Jens

Nesodden Landbrukslag 22.okt kommer seinere Kjell

Frogn Bondelag 27.okt Folkvang Kjell

Ås Landbrukslag 28.okt Krosser i Kroer - Høyloftet Kjell

Hurdal Landbrukslag 23.okt Dalheim, Glassverkvegen 16, 2090 Hurdal Terje

Eidsvoll Landbruksforening 27.okt Dokken velhus Terje

Blaker Bondelag 29.okt Bestefarhuset i Blaker Terje

Kråkstad/Ski Bondelag 22.okt gamle Bjerke skole i Kråkstad, Holtveien 17, 1408 Kråkstad Torbjørg

Enebakk Landbrukslag 26.okt Bøndernes Hus Torbjørg

Fet Jordbruksforening 28.okt Dalen skole Torbjørg

Lørenskog Landbruksforening 29.okt Bøndernes Hus, Lørenskog Torbjørg

Vestby Landbrukslag Utsetter inntil videre. <50 deltagere i Vestby

Oslo Bybondelag
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63/20 20/00675-2 Kurs og opplæring høst 2020/vinter 2021 
 
Vedtak 
Tas  til orientering. Eventuell forverring i korona-situasjonen kan påvirke kurs- og 
opplæringstilbudene i tiden som kommer. 

 
 
 
Saksutredning 
 
 
 

• Verve-webinar 22. okt: !0 deltagere fra 4 lokallag deltok. 

• Eierskiftekurs 7-8 nov 

• Solcellekurs 5 og 12 nov Gjennomføres digitalt. 

• 17. nov. Rekrutteringsnettverk og ABs deltagelse - møte med ledelsen Hvam 

• Kurs/seminar, medietrening og politikerkontakt – på nyåret. 

• Klimakalkulator – klimakurs korn, tidligst januar/februar 2021 

• Fagdag landbrukshus i tre, 28. oktober. Mange deltagere! 
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64/20 16/00912-37 Areal- og jordvernsaker Akershus 
november 2020 

Vedtak 
Sakene tas til orientering. Det må arbeides for å få en høyere pris på dyrket mark i kalkylene, slik 
at ikke dyrka mark alltid blir det «billigste» alternativet. 

 

 
Saksutredning 
E16 mellom E6 og Kongsvinger i Ullensaker og/eller Nes 
Planprogrammet er nå på høring. Det er fire korridorer som skal konsekvens-utredes. Styret (de fire 

ordførerne) vedtok at korridor A utvides nordover.  

 

Det skal avholdes digitale folkemøter i kommunene; Nes 27. og Ullensaker 28. oktober. Deretter er det mulig å 

få dialogmøter med prosjektet; Nes 4. og Ullensaker 5. november. Kontoret har sendt henvendelse til 

prosjektet og bedt om eget møte for begge lokallagene, da våre argumenter og innspill er uavhengig av 

korridorene. Mellom folkemøtene og dialogmøtene, 30/10, blir det strategimøte med lokallagene i Nes og 

Ullensaker, for å diskutere veien videre. Jurist fra Norges Bondelag blir også med for å svare på evt. spørsmål 

om grunneiers rettigheter. 

Solcellepark i Nes 

Saken kommer til politisk behandling i høst. Rådmannens innstilling er at det inngås en opsjonsavtale med 

Akershus Energi. Saken ble behandlet i utvalg 20/10, som valgte å utsette saken. Den kommer da til ny 

behandling i utvalget 24/11, Formannskapet 1/12 og Kommunestyret 15/12. 

Nyvalgt lokallagsleder i Nes, Hans Arild Grøndahl, er allerede svært engasjert i saken. Det planlegges avisartikler 

og påvirkning av politiske partier. Det er ting som tyder på at Sp er delt i saken, noe som gjør saken litt 

vanskeligere. Det er uklart om denne saken vil sprenge posisjonen (som består av Ap og Sp; 20 representanter 

av totalt 35 i kommunestyret).  Høyre er entusiastisk positive. FrP mener solcelle-parker er noe tull, uten å 

koble det til jordvern. Ap er mest opptatt av å sette Nes på kartet. Det er fem andre partier i kommunestyret 

med en eller to stemmer hver. 

Østre Linje og hensettingsspor i Ski/Ås 

Samferdselsdepartementet har vedtatt at det blir statlig reguleringsplan. Vi følger opp lokallaget/grunneiere 

når vi blir bedt om det. Men det er fortsatt et førende prinsipp at Bondelaget ikke kan ta parti, jordvernet og 

reduserte driftsulemper må være avgjørende. 

Arealsaker Lillestrøm kommune 

Nye Lillestrøm kommune starter om kort tid opp et planvedlikehold, for å samordne kommuneplanene fra 

Skedsmo, Fet og Sørum. Det kan gi mulighet for å få tatt LNF-områder ut igjen, det gjelder bl.a. rundt Frogner. 

De fem lokallagene i Lillestrøm må koordinere seg i arealsaker, kontoret bistår ved behov. 

 

65/20 20/00801-1 Oppfølgingsmøte med våre tillitsvalgte i 
vannområdene 
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Vedtak 
Akershus Bondelag arrangerer et oppdateringsmøte med alle våre tillitsvalgte i vannområdene i 
uke 4/2021 (25-29. januar). Fylkesmannen i Oslo og Viken inviteres til møtet. 
 

 
 
 
Saksutredning 
Akershus Bondelag er involvert i vannområdearbeidet (arbeidet med å gjennomføre forskriften 
om rammer for vannforvaltningen i Norge (vannforskriften), og annet arbeid knyttet til EU sitt 
rammedirektiv for vann (vanndirektivet). 
Her er våre tillitsvalgte: 

MORSA-prosjektet (Vannsjø -
/Hobølvassdraget) 

Vannområdeutvalget (styre) Knut Edgar Berger 

MORSA-prosjektet (Vannsjø -
/Hobølvassdraget) 

Vannområdeutvalget (styre) vara Øyvind Kjølberg 

MORSA-prosjektet (Vannsjø -
/Hobølvassdraget) 

Temagruppe landbruk Knut Edgar Berger 

MORSA-prosjektet (Vannsjø -
/Hobølvassdraget) 

Temagruppe landbruk Ole Karlsrud 

Leiravassdraget Styringsgruppen: Jens T. Kogstad 
Leiravassdraget Styringsgruppen: Vara: Eli Berven 
Leiravassdraget Temagruppe landbruk Asbjørn Dahle 
Bunnefjorden, Gjersjøen og Årungen (PURA) Styringsgruppen: Tom Wetlesen 
Bunnefjorden, Gjersjøen og Årungen (PURA) Temagruppe landbruk Tom Wetlesen 
Bunnefjorden, Gjersjøen og Årungen (PURA) Temagruppe landbruk Jan-Ivar Tjernæs 
Haldenvassdraget Styringsgruppen: Kjell Johansen 
Haldenvassdraget Styringsgruppen: vara: Stig Vormeland 
Haldenvassdraget Temagruppe landbruk Stig Vormeland 
Vannområde Øyeren Faggruppe landbruk Terje Fossen-Hellesjø 
Hurdalsvassdraget / Vorma Landbruksgruppe Bjørn Baadshaug 
Mjøsa-prosjektet Referansegruppe: Hedmark Bondelag 

representerer Akershus    

 

• Akershus Bondelag har ikke etablert et systematisk tilbakemeldingsopplegg med våre tillitsvalgte 
engasjerte i vannområdene. 

• I flere av vannområdene sås det tvil om landbruket oppfyller sin del av utslippsreduksjonen de 
neste åra, fordi kommunene er i ferd med å rydde opp kraftig i spredte avløp fra bosetting. 

• Det er videre usikkerhet og bekymring over at en stor andel ikke bidrar med tiltak i RMP.  
- Ca 40 % søker overhodet ikke. En del store brukere deltar ikke. 
- Det er for mange vassdragsnære arealer som høstpløyes. 

• Det antydes forskrift/tvang – ev koblet med redusert produksjonstilskudd for de som ikke deltar i 
RMP 

 
FMOV vil i møte 21. januar med partnerskapet i Oslo og Viken presentere RMP-statistikken for 
2020.  
 
Samlet sett har vi derfor et behov for å avholde et møte med våre tillitsvalgte i 
vannområder. Møtet bør avholdes etter 21. januar, og FMOV bør inviteres til møtet. 
 

 
 

 
 

66/20 20/00581-1 Plan for valg 2021 - Akershus 
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Vedtak 
Valgopplegget slik det ser ut nå, følges opp i tråd med saksfremlegg og innspill fra styret. 
 

 
 
Saksutredning 
Norges Bondelag har gitt fylkeslagene i oppgave å konkretisere sine planer mot valget 2021 (se 
vedlegg). Frist er 14. desember. Vi bes bl.a. om å svare på: 

Kva saker meiner de i dykkar fylkeslag peikar seg ut som vinnarsaker både for komande 
Stortingsrepresentantar og våre medlemer i valkampen 2021? Ver gjerne konkret: 

o Kva vil vi at politikarane skal gjere/ta tak i? Altså: 
o Kva endring skal dei sørge for, og korleis? 

 Når vi i Bondelaget får besøk av Stortingsrepresentantar/komande 
Stortingsrepresentantar ynskjer vi ofte å syne fram glansbileta. I kva grad er det alltid 
like lurt? 
o Korleis kan vi skape arenaer der vi kan drøfte utfordringane og kome med 
løysingane i ein meir bindande dialog enn berre i form av vakre bilete med våre 
dyktigaste bønder? 

 Konkrete tips på møtearenaer/temadagar/opplegg 
 Kom gjerne med døme på aktivitet de har gjennomført i dykkar fylke – 

mangfald er viktig – ulikt kva som kan fungere i ulike fylke 
 Kva aktivitet/tema kan få fokus til kva årstid? Ver gjerne konkret 

 Vinteren 2021 
 Våren 2021 
 Sommar 2021 
 Innspurt før valet 2021 

 
Akershus Bondelag har sammen med fylkesbondelagene i Østfold og Buskerud sendt 
en søknad til Landbruksråd Øst om midler til valg 2021-aktiviteter (se vedlegg). 
Søknaden er bygd opp rundt følgende aktiviteter: 

• Fylkesvise dager/turer, i samarbeid med landbrukssamvirkene, for Stortingskandidater 
(arrangeres juni-september 2021). Temaer vi ser for oss kan for eksempel være det grønne 
skiftet, landbrukets klimaplaner, matsikkerhet/beredskap eller jordvern 

• Debattmøter for Stortingskandidater; ett øst for og ett vest for Oslofjorden (august/september 
2021) 

• Felles tur for ungdomspolitikere i Viken (kan arrangeres i hele 2021) 
 
Det planlegges også et kurs/seminar for fylkesstyret (og andre interesserte) med fokus på 
medietrening og politikerkontakt. 

 
Styret understreket for sin del noen viktige «knagger» for politisk kontaktarbeid: 

o Bruk de kontaktene vi har et etablert forhold til 
o Følg opp unge politikere!  
o Helst møter med enkeltpartiene på Akershus-benken på Stortinget. 
o  
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67/20 20/00784-1 Innspill til Viken fylke vedr 
Jordbruksforhandlingene 2021- frist 19. 
november 2020 

 
 
 
Vedtak 
Administrasjonen utarbeider utkast som går på mail-høring til styret. 
 

 
 
Saksutredning 
 
Vi har forsøkt å samordne innspill fra fylkesbondelagene i Viken, men grunnet tidlig frist, 19. 
november, må vi legge frem separate innspill fra de tre fylkesbondelag.  
 
Akershus Bondelag har ennå ikke påbegynt den organisasjonsmessige behandlingen av våre 
innspill til Norges Bondelag foran jordbruksforhandlingene i 2021. I januar starter studiearbeidet 
i våre 25 lokallag, med frist medio februar til å fremme innspill til Akershus Bondelag. 
 
Innspill til Akershus fylkeskommune vil derfor i stor grad måtte bygge på fjorårets innspill fra 
Akershus Bondelag til Norges Bondelag, men vi vil i sammendraget først i innspillet trekke frem 
aktuelle saker og forhold som vi antar kan bli trukket frem i årets innspill til Norges Bondelag.  
 
Fjorårets innspill fra Akershus til Norges Bondelag OG til Viken fylke følger vedlagt. 
 

Rett før styremøtet fikk vi også anmodning om innspill til utarbeidelse av Viken 
fylkes landbruksstrategi, med frist 20. november. 
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Orienteringssaker 

9/20 19/00891-34 Orienteringssaker Akershus, 
november 2020 

 
Vedtak 
Sakene tas til orientering. 
 

 
 
 
Saksutredning 
 
 

• Møte i rovviltnemnd 8. oktober 2020 lisensfelling i og utenfor ulvesonen 

• LØ-Invitasjon til søknad om midler for 2021 

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

• Oppstart av vernearbeid for deler av Østmarka 

• LandArt 10. oktober. Helge åpnet. 

• Brexit – status: Handelsavtalen med Storbritannia utsatt 
 

 
 

 
 
 
 


