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PROTOKOLL 
 

fra møte i Fylkesstyret Akershus 
Møtedato 01.12.2020 Vår dato: 08.12.2020 
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 , Torbjørg Kylland, Marit Helene Lund (ABK), og Kjell Johansen (1. 
vara).   
Forfall: Oda Eithun Paulsen (ABU) 
Fra administrasjonen: Vidar Kapelrud (sekr.), Mona Askerød og Eline Stokstad Oserud. 
 
Faste saker 

9/21 20/00057-10 Faste saker desember Akershus 
 
1/2020                 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 

Vedtak: Godkjennes. 
 
2/2020                  Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. november 2020 
                               Vedtak: Godkjennes. 
 
4/2020                  Regnskap/Økonomi: Regnskap per 25. nov 2020 
 

 
                               Vedtak: Tas til orientering. 
 
  

Budsjett 2020 Regnskap 25/11/20 Korreksjoner Prognose 2020 Regnskap 2019

INNTEKTER:

AB inntekter kjernevirksomhet (A) 1 541 000 1 464 582 1 464 582 1 764 459

KOSTNADER per aktivitet:

Fylkesleder 310 000 267 342 15 000 282 342 310 978

Reise-/møtegodtgjørelse styret 490 000 314 175 20 000 334 175 606 376

Egne møter: Års-, Styre-, Region-, Ledermøter, 351 000 95 448 95 448 504 210 

Deltagelse i utvalg, RMP, vannområder mm. 5 000 0 2 666

Valgkomiteen Akershus 15 000 35 954 5 000 40 954 23 315

Opplæring tillitsvalgte 50 000 15 750 15 750 37 980

Unge bønder/eierskiftekurs 30 000 30 000 30 000 178 081

Lokale aktivitetsmidler (støtte lokallag) 265 000 300 000 300 000 166 500

Aksjoner 10 000 21 250 21 250 

37 989

Politikerkontakt 30 000 8 774 8 774 8 800

0 

Diverse andre kostnader 20 000 4 808 4 808 

20 847

Sum driftskostnader AB kjernevirksomhet (C)

1 576 000 763 501 1 133 501 1 897 742

Sum driftsresultat (A-C) -35 000 701 081 331 081 -133 283 

Finansinntekter (D) 35 000 
0 0 37 762

Resultat AB (kjerneaktivitet) 0 701 081 331 081 -95 521 
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5/2020                  Medlemsoversikt  

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

3. nov 2020: Styremøte Akershus Bondelag 
5. nov 2020: Møte i partnerskapet Viken (Teams) 
9. nov 2020 AU-møte Akershus Bondelag 
17. nov 2020: Møte med ledelsen på Hvam vdg. 
20. nov 2020: Ledermøte Akershus Bondelag (digitalt) 
20. nov 2020: AU-møte Akershus Bondelag 
24. nov 2020: Styremøte Smebøls legat 
24. nov 2020: Møte m lokallagene rundt Østmarka Nasjonalpark 
 
1. des 2020: Styremøte Akershus Bondelag 
4. des 2020: Møte mellom FMOV og næringa  
9. des 2020: Møte mellom Innovasjon Norge og næringa  
 
2021:                                                                             
7. jan 2021: Regionmøte Akershus Bondelag (digitalt) 
11. jan 2021: Regionmøte Akershus Bondelag (digitalt) 
12. jan 2021: Styremøte Akershus Bondelag 
13. jan 2021: Regionmøte Akershus Bondelag (digitalt) 
14. jan 2021: Fellesstyremøte fylkeslagene i Viken 

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

• På tross av Korona-situasjonen klarer mange lokallag å opprettholde 
god aktivitet: («Drive-in» salg, «Gerilja-broderi» etc) . 

• Er nå med i «Studieforbundet kultur og tradisjon» 

• «Bygg-lab», Nibio-samarbeid 

• Sonestyremøte utsatt til januar 
                               Vedtak: Tas til orientering. 
 
8/2020                  Nytt fra ABU  
                               (Forfall) 
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Saker til behandling 

68/20 20/00593-5 Oppsummering Ledermøtet 20. november 
2020 (Teams-møte) 

Vedtak 
Styret merker seg ønske om et initiativ vedr. plastoppsamling og -avlevering. Spørsmålene vedr. 
kornstrømmen på Romerike tas opp i Kornutvalget. Oppsummeringen forøvrig tas til 
etterretning. 

[Lagre vedtak]  
 
Saksutredning 
Ledermøtet i Akershus Bondelag ble gjennomført digitalt (Teams) fredag 20. nov. 2020 kl 10-13 
med følgende program: 
 
10.00: Velkommen v/Jens Thori Kogstad 
10.10: Lokallagsrunde med presentasjon av nye ledere v/Eli Berven 

Hvert lokallag får 2 minutter hver på å legge frem aktiviteten de har hatt det siste året. 
11.10: Tips til gode lokallagsaktiviteter v/Asker og Bærum Bondelag 
11.15: Sosiale medier v/Lise Boeck Jakobsen 
11.30: Pause 
11.45: Verving v/Mona Askerød 
11.50: Presentasjon av styret og kontoret v/Vidar Kapelrud 
11.55: Organisasjonssaken – «Veien mot Viken» v/Vidar Kapelrud 
12.25: Aktuelle saker fra Norges Bondelag v/Bodil Fjelltveit, 2. nestleder i sentralstyret 
12.45: Spørsmål, eventuelt. Sørum tok bl.a opp Felleskjøpets mottaksstruktur på Romerike. 
 
Et lite minus ved at bare 15 lag deltok og presenterte sine aktiviteter, mens 11 lag ikke deltok.  
 
På tross av store smittevernsrestriksjoner har mange lokallag hatt et imponerende aktivitetsnivå i 
disse Korona-tider. Utendørsarrangementer (markvandringer etc.) ble trukket frem som en 
aktivitet der det er enkelt å ta hensyn til smittevernregler. Flere lag har etablert samarbeid med 
lokale barneskoler med f.eks. setting og opptak av poteter. Åpen Gård-arrangementene måtte 
dessverre utgå i år. Se for øvrig vedlagte punktvise referat. 
 
Teknisk fungerte møtet godt, der alle 15 kom på med bilde og lyd. 
 
Oppfølging: 

• Plastlevering! 

• Det ble meldt ønske om kurs i grunneierrettigheter 

• Felleskjøpsaken følges opp gjennom Akershus og Østfolds felles korn- og miljøutvalg. 

 
Lokallaga får oversendt plansjer, lenke til lokallagslogoer og et kort referat.  
 
Ca 10. desember sendes også ut et nytt Lokallagsnytt (nr 5/2020). 
 
 

 
 

[Lagre saksutredning]  
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69/20 20/00691-4 Årsmøter i Lokallagene i Akershus - 
gjennomført i november 

 
Vedtak 
Styret tar gjennomgangen til etterretning. Akershus Bondelag avklarer med Norges Bondelag om 
løsningen med et «hvile- og utredningsår» for Oslo bybondelag er akseptabel. 

[Lagre vedtak]  
 
 
Saksutredning 
 
I november har følgende årsmøter blitt avholdt, og styret vil bli orientert om møtene: 
 

Feiring Landbrukslag 04.nov Svendby Byggconsult  19.30 Helge 

Fet Jordbruksforening 11.nov SKYPE  18.00 Vidar 

Aurskog Bondelag 12.nov Aur Prestegård 19.00 Helge 

Oslo Bybondelag 23.nov SKYPE 18.00 Vidar/Mona 

 
Situasjonen i Oslo bybondelag er spesiell, da ingen ønsker å bli med i styret. Laget ble stiftet i 
2016, og har nå 36 medlemmer. 
 

«Sak 7. Fremtiden til bybondelaget. Er det liv laga? 
I møtet ble det klart at ingen ønsket å påta seg styreverv i laget. Som referert under sak 5, har det heller 
ikke vært aktivitet i laget i 2020. 
 
Leder Morten Lønmo trakk derfor fram veivalgmulighetene – fortsette som et lag for 
hagebruksinteresserte små- /privatprodusenter eller utvikle et lag for de matproduserende bedriftene 
innen urbant landbruk? 
 
Årsmøtet diskuterte saken, og ønsket at eventuell nedlegging av laget tidligst skjer i neste 
årsmøte (oktober 2021), og at tiden frem til dette bruker Akershus Bondelag sammen med Norges 
Bondelag (f.eks ORG og KOM) til å utrede/søke en fornyet «plattform» for arbeidet med 
Bybondelaget.  
Akershus Bondelag innkaller til årsmøte i Oslo Bybondelag i 2021.» 

 
Lokallaget har en egenkapital på nær kr 55.000,-. 
 
Spørsmålet er om Akershus Bondelag (og Norges Bondelag) kan akseptere denne løsningen – 
som åpenbart ikke er i tråd med Norges Bondelags lover. 
 
Reglene om sammenslåing eller nedlegging av lokallag følger av §4 i Norges Bondelags lover: 
«Sammenslåing eller nedlegging av lokallag gjennom overføring av medlemmer til et annet lag, 
kan skje etter årsmøtevedtak i lokallaget med ¾ flertall av de avgitte stemmer, eventuelt ved 
flertallsvedtak på to på hverandre følgende årsmøter. Sammenslåingen eller nedleggingen må 
godkjennes av styret i fylkeslaget.» 
 

[Lagre saksutredning]  
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70/20 20/00901-1 Akershus Regionmøter 2021 - felles 
lokallagsmøte? 

 
Vedtak 
Tre regionmøter avholdes 7., 11. 0g 13. januar 2021 på Teams. 
 

[Lagre vedtak]  
 
 
Saksutredning 
Regionmøtene har tradisjonelt vært avholdt som tre møter – ett i hver region. I 2019 ble denne 
modellen fulgt, og vi hadde tre møter med til sammen nær 80 deltagere (vanlig fysiske møter). 
 
I 2020 avholdt vi møtet som en felles lokallagssamling med felles middag (på Olavsgaard). Der 
samlet vi nær 90 deltagere. 
 
I år må vi ta hensyn til korona-situasjonen, og styret ønsker tre digitale regionmøter (Teams). Se 
utkast til program og innkalling under. 
 
Møtene ledes av Styreleder Jens, nestleder Eli sammen med regionansvarlige. Administrasjonen 
deltar på sine respektive saker. 
 

Fylkeslaget innkaller alle styremedlemmer i lokallagene i regionen til regionmøte: 
Møtet avholdes på Teams med møtestart kl. 19.00 – og forventet avslutning 21.00. 
Møteleder: ?? 
Tema for kvelden er: 

• Studiearbeid jordbruksforhandlingene v/ ?? 

• Klimakalkulator og klimakurs – status og fremdrift v/ Simen Solbakken 

• Grunneierrettigheter i vernesaker og større infrastrukturtiltak (vei, jernbane, kraftlinjer) v/ 
??.  

• Andre organisasjonssaker  
o Aktive lokallagsmidler 2020 og 2021 v/   
o Status for vei- og jernbaneprosjekt i Akershus v/  
o «Veien mot Viken Bondelag» v/  
o Bondelaget 125 år – lokallagsmarkeringer 6. februar 

 

 
 

[Lagre saksutredning]  
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71/20 17/00822-26 Saker til felles styremøte for 
Fylkeslagene i Akershus, Buskerud og 
Østfold (Viken) 14. desember 2020 

 
Vedtak 
Saklista tas til etterretning. 
 

[Lagre vedtak]  
 
Saksutredning 

1. Intensjonsvedtak og retningslinjer for felles valgnemnd 

a. respons fra lokallaga 

i. Akershus: liten respons, men Asker og Bærum hadde et innspill om at 

ledertrioen fordeles på hvert sitt gamle fylke og at disse får en tilnærma lik 

kompensasjon 

ii. Buskerud: ingen skriftlige innspill, men noe i ringerunde med lokallaga: 

• sammensetting av fylkesstyret; tre fra hver av de tre fylkene, og at 

ledertrioen består av en av hver av de gamle fylkene 

iii. Østfold: 

• at valgnemnda ikke skal, men bør ha en jevn kjønnsfordeling  

• at ledertrioen består av en av hver av de gamle fylkene 

b. veien videre (egne styremøter (A: 1.12, B: 7.-11.12, Ø: 10.12) og felles styremøte 

14.1) 

 
2. Styremøte 14. januar 

a. Form? 

i. Digital/hybridløsning (der AU, styrene kan sitte fylkesvis samla) 

b. Saksliste 

• Intensjonsvedtak - Wenche 

• Felles valgnemnd - Vidar 

• Utvalgsstruktur - Mina 

• Ledermøte 2021 – felles eller hver for oss? – Vidar  

• Tidsplan for teambuilding og styremøter 2021 - Wenche 
c. Tidsfrist for styrepapirene: org.sjefmøtet 7. desember (finpuss: mandag 4. januar) 

 
(Fra dagens (11.11.) styremøte i Buskerud Bondelag; Vi planlegger kun for 
heldigitale løsninger framover inntil styret har gjort ny vurdering. Det vil si at vi 
pr. nå tenker digitalt fram til årsmøtet i 2021, kanskje med unntak av noen få 
styremøter. Møtet 11.11. ble gjort om fra fysisk til digitalt.) 
 

[Lagre saksutredning]  
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72/20 17/00822-27 Viken FK-Prioriteringer RT- og RK-
midler, Kompetansenettverk lokalmat Øst 
- Prioriteringer IBU-midler 

Vedtak 
Tas til etterretning. 

[Lagre vedtak]  
 
Saksutredning 
 
1. Kompetansenettverk lokalmat Øst 

Det etterspørres 1 rep. til styringsgruppa og 2 rep til faggruppa, totalt 3 

representanter. Viken bør ha én av disse, og Vestfold/Telemark og Innlandet 

én hver seg (de nye fylkene deler på de tre med hver sin). Oppnevning:  

• Styringsgruppe:                Håkon Haug Laa, fylkesleder i Buskerud Bondelag, og 
som samarbeider tett med de andre bondelagene i Viken                                       

• Fagråd:                                 
o Turid Stalsberg, ansatt rådgiver i Telemark Bondelag med ansvar for 

lokalmat og som samarbeidet tett med bondelaget i Vestfold 

o Anne Rustad, ansatt førstekonsulent i det som blir Innlandet Bondelag 

(Hedmark og Oppland) fra 1 des med lokalmatansvar 

 
2. Viken fylke: ny organisering av næringsnøytrale tilskudds- «potter» 
(utover RT- og RK-midlene). Kan vi tenke nytt og stort nok? (større potter - viktig 
at hele Viken er involvert - hvilke potter kan landbruket søke på? 

• Følgende kandidater kan være aktuelle å undersøke midler til: (Velg naturbruk – 
Kornprogrammet - Team reiseliv (Buskerud) – Grøntsatsing? - Økosatsing?) 

• Kommer tilbake til saken når vi vet mer om midlene, formål og regler. 

 
3. Behov for å justere kriteriene for tildeling av RK-midler og RT-midler 
2021? 
Viken FK ønsker tilbakemelding innen 11. desember om dette. 

• Tildeling for 2020 åpnet for Korona-tiltak. Det bør ikke gjelde for 2021. Landbruket må få 

friske midler til korona-avbøtende tiltak. 

• Vi kan etterlyse noe mer transparens rundt tildelingene – hva ble innvilget, og hva ble IKKE 

innvilget. 

4. Prioriteringer for Innovasjon Norge Oslo Viken  
Målet med møtet er å bli litt bedre kjent og ha en dialog på forvaltning/prioritering av 
landbruksvirkemidlene i 2021. Onsdag 9. desember kl 1000 – 1130 (Teams) 

- Forvaltning av landbruksvirkemidlene i Oslo Viken: 2020: statusrapport 
- 2021: Prioritering IBU-midler Info om prioriteringene for 2020, gå inn på lenken her 

Vi inviterer herved 1-2 personer fra hvert lokallag til et møte her i Oslo.  
Vennligst gi oss en snarlig beskjed, innen 27. november. 
 

• Ikke behov for store endringer i prioriterte tiltak. 

Muligvis en presisering som oppfølging av «kanaliserings-debatten» og prioriteringer for eventuell 
økning av ammeku-produksjon (ikke bare i sone 5-7….). 
 

[Lagre saksutredning]  

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/
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73/20 20/00910-1 Forslag om å lage en årsplan for 
kronikker/leserbrev/utspill/ meninger ut. 

Vedtak 
Saken følges opp i tråd med diskusjonen i møtet 

[Lagre vedtak]  
 
Saksutredning 
Administrasjonen jobber med å planlegge kommunikasjonsoppgaver for neste år. Det 
hadde vært bra om vi kunne være mer (pro-)aktive med meningsytringer. En måte å 
effektivisere det arbeidet på er å legge en årsplan for kronikker eller andre måter å gå 
ut med saker/meninger på.  
 
Hvorfor skal vi gjøre dette? For synlighet, og for å ha mulighet til å sette 
dagsorden sjøl, ikke bare reagere på andres utspill. Målet er å få fram utad hvordan vi 
jobber for landbruk/bønder/samfunnet, og å peke på problemstillinger som angår de 
samme. Det vi snakker om her er en plan for politiske meninger og utspill, og det er 
styremedlemmene som må bære meningene utad. Den praktiske skrivinga bistår vi 
med fra fylkeskontoret.  
Og for sikkerhets skyld: I tillegg til dette, skal vi selvsagt fortsette å svare i spalter og 
andre kanaler når det er noe vi bør reagere på.  
 
Hva er mulig å planlegge? Noen av årets faste/halvfaste poster er mulige. Vi kan 
planlegge inn mot vår/høstonn, når bøndene og jobben de gjør synes godt. Det er en 
rekke tema vi kan legge til denne perioden. Vi kan planlegge noe i forbindelse med 
valg. Vi kan planlegge noe for perioden da elever på ungdomsskolen skal velge 
videregående skole(-retning). Vi kan gjøre noe opp mot de mørkeste vintermånedene. 
Vi kan planlegge for noe i sommermånedene, når det trengs noen sterke meninger i 
offentligheten. Og vi kan selvsagt bruke de nasjonale/internasjonale merkedagene (se 
under). Det er egentlig bare vi selv som begrenser hva vi vil gjøre. Vi kan gjøre alt til 
politikk.  
 
Andre ting vi gjør for å systematisere kommunikasjonsarbeidet:  
- Vi jobber nå i de tre Viken-laga med å lage en oversikt over verdensdager og andre 
merkedager, som det er naturlig å knytte noe landbruksrelatert til, og som vi kan 
bruke til planlegging på halvlang sikt. Det er dager som Verdens melkedag, Grisens 
dag, Den store vaffeldagen eller Den meteorologiske verdensdagen - vi har en lang 
liste.  
- Vi jobber mye med ideer. Før juleferien tar oss skal vi ta ned noen baller vi har kasta 
opp, og sette noen store oppgaver inn i en kommunikasjonskalender. I vår lille stab 
vil en systematisert satsing på meningsstoff være en ganske stor oppgave, så det er 
viktig å ha den på plass, hvis vi skal utføre.  
 
Spørsmål til styret: 
- Er dette gjennomførbart, og er det en god måte å jobbe på? 
- Hvor mange ganger i året skal vi planlegge å gå ut med noe. To ganger i året? Fire? 
- Brainstorming: Foreslå saker/tema vi kan planlegge å mene noe om. Omtrent når 
på året er de aktuelle?  

[Lagre saksutredning]  
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74/20 16/00912-38 Akershus – Arealsaker desember 
2020 

 
Vedtak 
Sakene tas til orientering 

[Lagre vedtak]  
 
Saksutredning 
 
E16 mellom E6 og Kongsvinger i Ullensaker og/eller Nes 
Høringsinnspill til planprogrammet ble sendt inn 22.11.2020. 
Det har vært et svært godt samarbeid mellom de lokale landbrukslaget, fylkesstyret og kontoret. 
Bondelagene står foreløpig samlet, noe som styrker vår stemme. Men på ett eller annet tidspunkt 
blir det en lokaliseringsdebatt, og da er det ikke unaturlig at man inntar ulike posisjoner. 
Styret i plansamarbeidet skal etter planen godkjenne planprogrammet 16. desember. 
 
Solcellepark i Nes 
Den politiske behandlingen ble utsatt, og saken skal behandles i Formannskapet og 
Kommunestyret hhv. 1. og 15. desember. 
Det pågår politisk påvirkning på mange områder, inkl. i fylket. Viken er skoleeier, og både kan og 
bør uttale seg i saken. Brita Skallerud følger opp saken i fylket. 
Hvam vgs. ved rektor har gitt innspill i saken, hvor deres primære standpunkt er at de er positive 
til utvikling av fornybar energi, men ikke på dyrka mark. Deres sekundære standpunkt er at de 
kan, hvis solcelleparken blir bygd, drifte jorda. Det er da med forutsetning at det skal være et 
forskningsprosjekt. 
Akershus energi, og rådmannen i Nes kommune, tar Hvam sin uttalelse til inntekt for sin sak, og 
fremstiller det som om Hvam vgs. er udelt positive til prosjektet. 
Tilsvarende er det en forsker fra NBMU som er svært entusiastisk, men det framgår ikke noe sted 
om dette er forankret der.  
 
Kommuneplan i nye Lillestrøm kommune 
Lillestrøm kommune har startet arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel. Inntil 
revisjonen er gjennomført gjelder kommuneplanene for de tre gamle kommunene. Det er med 
andre ord rom for omkamper om arealer er vedtatt nedbygd tidligere. 
Det er behov for å samkjøre dette arbeidet, og kontoret vil ta initiativ til å koordinere de fem 
lokallagene i Lillestrøm. 
 
Andre saker: 

• Østre linje, Follo 

• E18 Follo: er «ny jord» i praksis dødt?? 

 

[Lagre saksutredning]  
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75/20 20/00675-3 Samarbeid om rekruttering mellom 
Akershus Bondelag og Hvam vgs 

 
Vedtak 
Saken følges opp i tråd med diskusjonen i møtet. Hovedelementene i oppfølgingen blir 
orientering om praksisbehov til våre bønder, formidling på nett samt prøve å etablere en liste med 
kontakt-bønder. 
 

[Lagre vedtak]  
 
Saksutredning 
Vi har tidligere orientert om at vi har vært i kontakt med Hvam videregående skole, for å 
diskutere hvordan vi kan samarbeide om rekruttering av elever til naturbrukslinjene. Dette er en 
oppsummering etter møte mellom Akershus Bondelag (ved Eli Berven, Vidar Kapelrud og Mona 
Askerød) og Hvam vgs (ved Linn Andresen og Lena Løvaas, som er ledere på naturbrukslinjene, 
og rektor Per Christophersen) 17. november 2020. 
 
Om elevtall og naturbrukslinjene 
- Over 250 av skolens 450 elever går på naturbruk.  
- Søkertall naturbrukslinjene: Bra nå. Har gjort aktive tiltak for flere søkere.  
2011: Starta opp naturbruk med energi- og miljøfag, for å vekke interesse i andre 
ungdomsgrupper. Seinere kom Naturbruk med dyrekunnskap.  
- Voksenagronomen er full: 18 elever, opptak annet hvert år. Populært tilbud. Må 
omorganisere pga økonomi.  
- Fagskolene går ganske bra:  
 Kvalitetsrevisor i landbruket – tilnærma full 
 Dyreassisterte aktiviteter – ikke full 
 Planteproduksjon og driftsledelse – går bra 
 Nytt tilbud, Grovfôrbasert kjøttproduksjon, markedsføres nå.  
 
Mulige samarbeidsformer mellom Hvam og Akershus Bondelag 
Praksisplasser: Skolen trenger flere bønder som kan ta imot praksiselever. De som mest 
trenger hjelp til å finne plass er de som tar naturbrukslinjene uten å komme fra næringa. Alle 
linjer har praksis, høyest praksiskrav på agronomlinja. 3+3 uker i onnene på vg2.  
Hvordan kan Bondelaget bidra? Formidle – via våre nettsider og andre kanaler – at 
Hvam trenger praksisplasser, og oppfordre til å ta imot praksiselever.  
 
Deltakelse på ulike arrangement 
Utdanningsmesse(r): Mulig at Bondelaget kan dele standplass med Hvam. 1-2 ggr/år 
Ungdomsskolenes egne utdanningsdager På skoler i hele tidligere Akershus. 
Utdanningsvalg-uke: Årlig arrangement på Hvam.  
For alle disse: Hvam ønsker seg å ha med en eller flere personer fra næringa. En bonde eller 
person som jobber i andre yrker med naturbruksbakgrunn. Og vil gjerne ha hjelp til å skaffe 
rette personer.  
Hva kan Bondelaget gjøre? Vi ser for oss at vi kan opparbeide en slags «pool» med 
bønder som kan bidra ved denne typen arrangement. Må honoreres. 
 
Annet: 
Kanskje Bondelaget kan trekke inn BU til å samarbeide om arrangement for elever?  
Informasjon: Vi tar med brosjyrer om naturbrukslinjene til kurs, fx eierskifte, Unge bønder-
kurs etc. 

[Lagre saksutredning]  
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76/20 16/00022-12 Hvam VGS - grisehus status desember 
2020 

Vedtak 
Akershus Bondelag følger opp saken politisk i Viken fylkeskommune. 

[Lagre vedtak]  
 
Saksutredning 
Hvam er en av Norges største naturbruksskoler.  
 
Grisehus 
Bygget er i dårlig forfatning.  
Første tilstandsrapport på byggets kjeller kom i 2012. Det kom en ny rapport i 2015 
og på bakgrunn av denne ble det kun gjort midlertidige utbedringer. 
Det har vært jobbet i mange år for å bygge nytt grisehus på Hvam vgs.  Første 
byggeprogram ble utarbeidet i 2015. 
Det ligger er politisk vedtak fra Akershus fylkeskommune sak 14/18 (19.03.2018) om 
at svineproduksjonen ved skolen skal opprettholdes: «Hvam videregående skole 
gjennomgår dagens driftsform for svineproduksjonen med sikte på en framtidsretta 
og arbeidseffektiv produksjon. Hvam videregående skole skal fortsette å være en 
ledende opplæringsarena innen avl og hold av svin for naturbrukselever.» 
 
Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 for Viken fylkeskommune 
Hvam ligger ikke på listen investeringsbudsjett utdanning og kompetanse. 
Begrunnelsen er at det ikke er fremmet politisk sak i Viken. Det er heller ikke omtalt 
at byggeprogrammet har vært behandlet i Akershus fylkeskommune (sak 71/19) og at 
saken ble overført til Viken fylkeskommune  
 
Viken skal våren 2021 legge frem plan over prioriterte prosjekter 
 
Det vil være avgjørende for svineproduksjonen på Hvam vgs at det bygges nytt 
grisehus så fort som mulig. Derfor må grisehuset på Hvam inn i økonomiplanen for 
perioden 2021-2024. Skolen har en foredlingsbesetning på svin, disse besetningene 
skal over i SPF (= spesifikk patogenfrie griser – den høyeste helsestatus for norske 
svin). For å kunne ivareta kravene for å bli SPF-besetning må det bygges nytt 
grisehus.  
 
Det fremmes en politisk sak på nyåret om grisehus på Hvam VGS. Akershus Bondelag 
tar politiske kontakter om saken når den kommer opp. 
 
 

[Lagre saksutredning]  
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77/20 18/00071-6 Status villsvinprosjektet 
 
Vedtak 
Tas til orientering 

[Lagre vedtak]  
 
Saksutredning 
 
Informajon fra Utmarksforvaltningen AS (tidligere Utmarksavdelingen): 

Hei 
  
Det er veterinærinstituttet som har den fulle oversikten over prøvene som er sendt 
inn, jeg snakka med Carl Andreas Grøntvedt i går og han kunne fortelle at det var 
kommet inn 157 prøver i så langt i år, og det hadde vært en klar økning i mengden 
prøver etter at godtgjørelsen kom i juli. Til sammenligning ble det sendt inn 79 
prøver i hele fjor 2019.  
Om godtgjørelsen er høy nok får vi se hvordan dette utvikler seg de neste årene. 
  
Det arbeides videre med grunneierprosjektet og vi har nå søkt miljødirektoratet om 
videreføring av prosjektet til og med 2023. Fokuset videre bli organisering av 
elgvaldene med tanke på villsvin og videre testing/utprøving av feller til villsvin. 
Hovedfokuset er kommunene langs grensen til Sverige (øst for Glomma), vi vil nå 
som fase 2 av prosjektet også utvide området nordover til Elverum. 
  
Det som finnes av statistikk med felte dyr og hvor er jaktstatistikken til statistikk 
sentralbyrå. Denne er noe mangelfull da kommuner hvor det blir felt under 5-10 
villsvin i året ikke kommer med på denne statistikken. 
  
Ellers så er det viktig å merke seg at landbruks- og matdepartementet har sendt 
forslag om endring av bestemmelsene om bruk av kunstig lys i viltloven på høring. 
Dersom dette vil vedtatt vil bruk av nattopptikk og termiske sikter bli tillatt på jakt på 
villsvin. 
  
Hilsen 
Johan Bergerud 
Rådgiver Vilt, miljø og artsmangfold 
95795913 
  
 
På SSB sine sider viser statistikken at det er 285 felte villsvin i Viken i perioden 2019-
2020.  
Tall før det finner jeg ikke hos SSB.  
 
 
Her er en lenke til en kronikk i Nationen om prosjektet: 
https://www.nationen.no/motkultur/kronikk/slik-skal-grunneiere-bekjempe-villsvin/ 

 
 

[Lagre saksutredning]  
 

https://www.nationen.no/motkultur/kronikk/slik-skal-grunneiere-bekjempe-villsvin/
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78/20 15/00951-25 Høring av endringer i viltloven (bruk 
av kunstig lys ved jakt på villsvin mv.) frist 
5. januar 

 
Vedtak 
Tas til orientering at Bondelaget sentralt sender høringsinnspill. 
 

[Lagre vedtak]  
 
 
Saksutredning 
 
Her ligger linken til høringen: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-om-
endringer-i-viltloven-mv/id2766022/ 
 
Fra regjeringens nettside:  
"Forslaget innebærer at synlig bevegelig lys (lommelykt) og nattoptikk kan benyttes ved ordinær jakt 
på villsvin med visse begrensninger. Forslaget vil bidra til at regjeringens målsetting om færrest mulig 
villsvin spredt over et minst mulig område følges opp. 
 
I tillegg foreslår departementene en tydeliggjøring av hva som menes med begrepet "kunstig lys" i 
viltloven, og en tydeliggjøring av skillet mellom ordinær jakt og fangst av høstbare arter og avliving av 
vilt etter lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 18. 
 
Det foreslås også strukturelle endringer ved å samle og videreføre gjeldende unntak fra forbudet mot 
bruk av kunstig lys i utøvelsesforskriften." 
 
Dette betyr at man kan bruke både lommelykter, nattkikkerter, termiske kikkerter og siktemidler. 
Med kunstig lys så mener de alt som ikke er lys fra sol og måne.  
Synlige, bevegelige lys kan også brukes, med visse begrensninger. Begrensningene innebærer at det 
ikke kan brukes til å lokalisere villsvinet, men i sekundene før skuddøyeblikket.  
Så det tillates jo å bruke mange ulike former av kunstig lys, men i et lite tidsrom. 

Norges Bondelag har ikke sendt den på høring til fylkeslagene, men de skal sende inn 
høringssvar 
 

[Lagre saksutredning]  
 
 
  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-om-endringer-i-viltloven-mv/id2766022/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-om-endringer-i-viltloven-mv/id2766022/
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Orienteringssaker 

10/20 19/00891-37 Orienteringssaker Akershus 
desember 2020 

 
Vedtak 
Sakene tas til orientering. Saken om grunneiernes utgifter til jordbruksfaglig og skogfaglig bistand 
i tiltaksdelen av jordskiftet (sak fra Follo) oversendes til Bondelagets advokater sentralt. 

[Lagre vedtak]  
 
 
Saksutredning 
 
 
 

• BU-pris Bygdø Kongsgård 4/11 

• Årsmøte Fet Jordbruksforening 11/11-2021, Skype her på GFH 

• Møte i rovviltnemdene  12. nov. 2020 

• Hvam vdg – samabeid rekruttering møte 17/11 

• Dialogmøte E-16, høringsfrist 23. nov. 

• Innspillsfrist Viken Fylke 19. nov: – jordbruksforhandlingene 2021 

• Innspillsfrist Viken Fylke 20. nov: – landbruksstrategi for Viken 

• Ledermøte 20/11, Teams-møte kl 10.00-13.00 
• LØ-Ny evalueringsrunde – status 

• Møte med TYR (Jens) 

• Møte med Norsvin 7/12 (Jens) 

• Leserinnlegg Nationen (Jens) 

• Oppstart av vernearbeid for deler av Østmarka: 25/11 Fellesmøte for lokallaga 

• Rekrutteringsnettverk og ABs deltagelse (Prosjekt og ev. fortsatt deltagelse):  

• Møte i partnerskapet 5. november 

• Webinar kornprogrammet: «Fossilfrie korntørker» 8/12. Videoinnslag forberedes av 
Mona og Simen. 

• Grunneiernes utgifter til jordbruksfaglig og skogfaglig bistand i tiltaksdelen av jordskiftet 

(sak fra Follo). Støtter at det jobbes med problemstillingen, og oversender saken til 

Bondelagets advokater sentralt. 

 
 

[Lagre saksutredning]  
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11/20 20/00675-4 Kurs og opplæring, høsten 2020/vinter 
2021 

 
Vedtak 
Tas til orientering 

[Lagre vedtak]  
 
Saksutredning 
 
 
 

• Eierskiftekurs 7-8/11, flyttet til 13-14/2/2021 
• Ledermøte 20/11, Teams-møte kl 10.00-13.00 
• Organisasjonskurs/webinar 2. og 7. desember 
• Webinar kornprogrammet: «Fossilfrie korntørker» 8/12. Videoinnslag 

forberedes av Mona og Simen. 

• Regionmøte 7/1/2021 (Skype/Teams?) 
• Politisk kontakt-kurs (jan 2021?) 
• Klimakalkulator (jan/febr 2021?) 

 
 

[Lagre saksutredning]  
 
 


