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Hele samfunnet er enige om at 2021 har vært et
veldig spesielt år. Korona er nå én ting – for oss i
landbruket har brudd i jordbruksforhandlingene,
valgkamp og valg, ny regjeringsplattform, tilleggs
forhandlinger og videre kostnads-tsunami gjort
minst like stort inntrykk.
Det gryende bondeopprøret slo ut i full blomst da Erna Solbergs regjering leverte
sitt siste – skulle det vise seg – tilbud til jordbruket i mai 2021. Etter to dagers
sonderinger var bruddet et faktum, og hele Innlandet sto i full fyr. Det var
bannere og rundballer med saftige budskap rundt hver sving. Vi fikk en kraftig
mobilisering rundt traktorkolonnene som kjørte gjennom alle våre tre d
 alfører.
Ingen i landet var i tvil om bondens vrede over vedvarende dårlig økonomi.
Bondelaget viste muskler!
Grytten-utvalget kom på plass i kjølvannet av jordbruksoppgjøret, og
arbeidet er nå i gang med å få på plass et nytt tallgrunnlag for jordbruket,
slik at vi kan sammenlikne oss med andre grupper i samfunnet. Dette er
viktig, og en klar seier for #bondeopprør21, som hadde nytt tallgrunnlag som
sin opprinnelige kampsak.
På mange måter har oppgjøret fulgt oss videre gjennom hele 2021. I Innlandet
satte vi fokus på landbruk på #rammealvor gjennom hele valgkampen, og den
røde bilderamma ble et symbol på den alvorlige situasjonen landbruket står i.
Vi har gledelig nok fått en regjeringsplattform som tydelig viser vei for en ny
landbrukspolitikk. Vi fikk også et tydelig flertallsvedtak i Stortinget: I løpet
av 2022 skal vi få en forpliktende og tidfestet plan for å tette inntektsgapet,
uavhengig av produksjon, bruksstørrelse og landsdel. Vi fikk også endelig på
plass tilleggsforhandlinger – som forrige regjering hadde skjøvet foran seg.

Elisabeth Gjems med tydelig budskap i valgkampen til Jonas Gahr Støre om bøndenes situasjon
på #rammealvor.

Nå etter årsslutt, føles gleden over de positive nyhetene vi fikk i 2021 litt fjern,
drukna i en kostnads-tsunami på blant annet gjødsel og strøm. Det er lett å se
mørkt på tilværelsen, og grave seg ned i negative nyheter både i aviser og sosiale
medier. Da er det viktig å løfte blikket og søke løsninger. Vi står sammen i
Bondelaget. Vi er sterke, og vi blir lytta til. Vi har fått en regjering og et stortingsflertall som virkelig vil noe med matproduksjon her i landet. Det er viktig å
ta en pause fra både hardt arbeid og skjermer innimellom, bruke tid på noe som
gir deg glede – familien, venner, skog og mark. Kjenner du at regninger og tunge
tanker vokser deg over hodet – ring noen og be om hjelp! Bondelaget stiller opp
for alle medlemmer, og er blant dem som kan hjelpe til med å sortere floka.
Elisabeth Gjems, fylkesleder

FØRSTE ARBEIDSÅR FOR STYRET I INNLANDET BONDELAG
Styret har hatt sitt første hele arbeidsår etter at
Innlandet Bondelag ble en realitet 1. desember
2020. Styret ble utvidet under sammenslåingen,
for å sikre representasjon fra alle regionene i
Innlandet. Det har bestått av: Elisabeth Gjems,
leder (Sør-Østerdal), Kristina Hegge, nestleder
(Gjøvik, Land og Sør-Gudbrandsdal), Anders
Formo (Nord- og Midt-Gudbrandsdal), Ole Kristian
Oldre ( Valdres), Bjørnhild Kihle (Vest-Oppland),
Geir Lohn (Nord-Østerdal), Ingvald Landet
(Sør-Østerdal), Kjersti Rinde Omsted (Glåmdalen),
Åse Sundvor (Hedmarken), Borgny S
 letten
(representant for Bygdekvinnelagene), Guro
Lagmandsveen Afseth (representant for Bygdeungdomslagene) og Anders Hole Fyksen, 1. vara
(Gjøvik, Land og Sør-Gudbrandsdal).
Det er avholdt 10 ordinære styremøter, hvorav
halvparten digitale av smittevernhensyn. Styret har
behandlet 64 vedtakssaker, 21 orienteringssaker
og 11 referatsaker. Styret har behandlet en rekke
fagsaker og høringssaker, med forarbeid og innspill
til jordbruksforhandlingene som aller viktigste sak.
Det er lagt stor kraft og innsats i inntektsarbeid
og politisk påvirkning gjennom hele arbeidsåret.
Opplæringsmodell for agronomutdanninga var
en av høringssakene, og styret sørget for øvrig

for at alle avgangselever ved naturbruksskolene
i Innlandet fikk en jubileums-caps fra Norges
Bondelag. Styret/administrasjonen var representert
på så godt som alle årsmøtene i Innlandets 67
lokallag i oktober-november.

Styret fra venstre: Borgny Sletten, Tone Maria Økseter,
Bjørnhild Kihle, Anders Hole Fyksen, Anders Formo, Kristina
Hegge, Geir Lohn, Ingvald Landet, Elisabeth Gjems, Ole Kristian
Oldre, Robert Smelien (tidl repr for BU) og Åse Sundvor. Kjersti
Rinde Omsted var ikke til stede da bildet ble tatt.

ENORMT TRØKK FOR BEDRE INNTEKT
Svært dårlig lønnsomhet ble
toppet av en kostnads-tsunami.
Opprørsstemningen fra våren og
bruddet i jordbruksforhandlingene
var bare en start.
Innlandet Bondelag har gjennom arbeidsåret vært
tydelig på at jordbruket står i ei økonomisk skjebnetid, og at inntektsgapet mellom landbruket og andre
grupper må tettes.
På årsmøtet i fylkeslaget 17. mars la 13 lokallag
fram felles krav om nytt grunnlagsmateriale for
jordbruksforhandlingene. De pekte på at kostnader
til jordleie og leie av melkekvoter har økt kraftig de
siste årene, og at disse kostnadene ikke kommer
fram i totalkalkylen. Forslagsstillerne la vekt på
at totalkalkylen dermed gir et feilaktig bilde av
bondens inntekt, og at tallgrunnlaget må utarbeides
på nytt. Dette forslaget fikk flertall i årsmøtet.
Problemstillingen ble grundig tatt tak i av de fem
initiativtakerne til #bondeopprør, og ble også en
del av jordbruksforhandlingene. Det ble der vedtatt
å sette ned et utvalg som skal foreslå endringer i
grunnlagsmaterialet.
Under Norges Bondelags årsmøte i juni sørget
Innlandet Bondelag, sammen med tre andre fylkeslag, for et eget vedtak som sier at Norges Bondelag
skal jobbe aktivt inn mot utvalget, at leie av melkekvote og jordleie må inn som en del av kostnaden i
totalkalkylen, og at modellen må gi avkastning på
egenkapitalen. Grytten-utvalget ble nedsatt i august,
og skal arbeide med dette fram til 1. juli 2022, med
påfølgende høring og stortingsbehandling.
I jordbruksforhandlingene ble det raskt klart at

Så enkelt og visuelt kan det uttrykkes – her fra Torpa Bondelag.
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Dovre Bondelag i samlet protest under bruddet i jordbruksforhandlingene.

det ikke var mulig å bli enige om en avtale dette
året. Jordbruket krevde kostnadsdekning, et tillegg
på 18.700 kroner per årsverk for å sikre kronemessig
lik utvikling som andre grupper, pluss 30.000 kroner
per årsverk for å begynne å tette inntektsgapet mot
andre samfunnsgrupper, slik Stortinget har b
 estemt.
Dette ga ei ramme for kravet på 2,1 milliarder
kroner. I tillegg krevde jordbruket ei investeringspakke utenfor ramma på 450 millioner kroner rettet
mot overgangen til løsdrift for storfe.
Statens tilbud var på under det halve, med et snitt
på 17.500 kroner per årsverk, og ei ramme på 962
millioner kroner. Det ble gjort s
 onderinger, men det
viste seg fort at avstanden var for stor til i det hele tatt
å gå i forhandlinger. To dager etter at tilbudet ble lagt
fram, var bruddet et faktum.
Elisabeth Gjems kalte det et møkkatilbud, og
leverte sågar Statens representant i Innlandet,
statsforvalter Knut Storberget, ei bøtte med møkk
på døra. Vel å merke med glimt i øyet, og med
konklusjon om at Storberget kunne bruke ressursen
til å sette fart på sin egen lille agurkproduksjon.
Samtidig reagerte medlemmene på at r egjeringen
ikke innfridde på noen punkter i tilbudet – v
 erken

Dobbelt skuffa på Biri – Kristina Hegge og sønnen Simen.

på inntekt, investering, velferdsordninger e
 ller
struktur. I en krevende koronasituasjon hvor
store folkeansamlinger var uforsvarlig, ble det
vist en fantastisk kreativitet i visuelle tiltak
rundt i hele fylket. Det var bannere, plakater og
kreativ bruk av rundballer. Det toppet seg rundt
traktormarkeringene 10. og 11. mai, der bønder
fra Innlandets dalfører sluttet opp om John-Erik
Johansens ferd i traktor fra Løkta i Nordland til Oslo.
I fremste rekke fra Innlandet var Jon Lerhol som
kjørte fra Vang i Valdres og Geir Lohn som igjen
kjørte sin åpne traktor Lille-John fra Alvdal til Oslo.
Inntektsarbeidet ble videreført med kraft utover
sommeren og høsten overfor politikerne, se egen sak.
Samtidig fortsatte kostnadene å vokse voldsomt,
og 29. juli krevde jordbrukets organisasjoner
tilleggsforhandlinger med Staten. På dette s
 tadiet
var prisøkningen på handelsgjødsel på drøyt 30
prosent. Regjeringen skjøv forhandlingene foran seg,
og de ble ikke gjennomført før ny regjering var på
plass. Avtalen ble inngått 18. oktober, og inneholdt
kompensasjon på 754 millioner kroner for kostnadsvekst på handelsgjødsel og bygningsvarer utover
forutsetningene i jordbruksoppgjøret.

Kreativt fra Østre Toten.

ÅRSMØTET I INNLANDET BONDELAG

ÅRSMØTET I NORGES BONDELAG

Dessverre måtte det første ordinære årsmøtet for det sammenslåtte
Innlandet Bondelag avholdes digitalt. Det ble likevel lagt opp til gode
diskusjoner og debatter, blant annet i digitale grupperom. Sverre
Bjørnstad, direktør i Innovasjon Norge Innlandet, innledet til arbeids
grupper om å bygge bondeLAGET og dyrke fram Matregion nummer 1.
På sakslista sto innkomne saker om prioritering av IBU-midler og
grunnlagsmateriale foran jordbruksforhandlingene (se egen omtale i sak
om inntekt og forhandlinger). Torpa Bondelag og Grue Bondelag ble hedret
for innsats i verve- og bli kjent-stafett. Vingelen Bondelag (Hedmark)
og Vang B
 ondelag (Oppland) fikk heder som årets lokallag i de respektive
fylkene for 2020. Det var ikke valg av styrerepresentanter på årsmøtet,
siden styret ble valgt 1. desember 2020 for perioden fram til årsmøtet 2022.

I tillegg til å fremme den viktige saken om grunnlagsmateriale for
jordbruksforhandlingene (se egen sak), holdt Innlandet Bondelag hoved
innlegg om betydningen av investeringsmidler (Anders Formo) og økt
trykk på kommunikasjon til næringas beste (Kristina Hegge). Bjørn
Iversen fra Vestre Toten, tidligere leder i Norges Bondelag, ble utnevnt
til æresmedlem. Han var også forfatter av jubileumsprologen som ble
framført i anledning Norges Bondelags 125-årsjubileum. Årsmøtet vedtok
et krav om inntekt på nivå med andre, og at etterslepet må fylles gjennom
en f orpliktende o
 pptrappingsplan for tetting av inntektsgapet i løpet av
stortingsperioden. Årsmøtet var en hybridvariant av digitalt og fysisk, ved
at fylkesdelegasjonene deltok desentralisert. Innlandets delegasjon var
samlet på Scandic Lillehammer Hotel.
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MØTTE ALLE STORTINGSKANDIDATENE
Innlandet Bondelag har hatt systematisk kontakt med regionens
politikere gjennom hele året. I valgkampen møtte lederduoen
alle stortingskandidatene med inntektskrav.
Første fase var på våren forut for jordbruksoppgjøret, der lederduoen deltok på årsmøter og/eller
dialogmøter med så godt som alle partiene på
fylkesplan (Høyre, KrF, Venstre, Sp, SV, Ap, Frp).
Hovedpunkter som stadig ble gjentatt var:
• Jordbruksoppgjør med betydelig inntektsløft, for å
tette inntektsgapet mot andre grupper.
• Styrket importvern, mer fleksibel bruk av kroneeller prosenttoll.
• Tiltak for å redusere dagligvarekjedenes dominans
i verdikjeden for mat.
• Økte investeringsmidler til fornyelse av 		
driftsapparat, med økt IBU-pott til løsdriftskravet.
• Midler til klimaomstilling.

Gjennom sommeren møtte lederduoen topp
kandidatene i alle partiene som lå an til å kunne
få inn representanter ved stortingsvalget. Budskap
til alle: Inntekt på nivå med andre grupper i løpet
av fire år. Innlandet Bondelag synliggjorde at dette
var et matvalg på #rammealvor ved å bruke ei rød
bilderamme med nevnte påskrift i videoene som ble
publisert fra hvert av møtene. Til sammen ble det
18 videoer med stortingskandidater på Innlandet
Bondelags facebookside.
I tillegg inngikk Bondelaget flere viktige a
 llianser
i det politiske arbeidet. NHO Mat og Drikke, Norsk
Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN)
og Norges Bondelag kunngjorde felles forvent-

Nåværende justisminister Emilie Enger Mehl og finansminister
Trygve Slagsvold Vedum fikk tidlig en leksjon på #rammealvor
om å tette inntektsgapet mot andre grupper på fire år.

ninger til regjeringsplattform for 2021-2025. I
Innlandet hadde disse organisasjonene et f elles
opplegg på Gjøvik for å synliggjøre behovet for
inntektsøkning og bedre rammebetingelser for norsk
matproduksjon. Seansen ble lagt til HOFF SA, som
var en av 39 virksomheter og organisasjoner som
forut for valget signerte #landbruksløftet, med krav
om at inntektene i landbruket løftes opp på nivå
med resten av samfunnet i løpet av den kommende
stortingsperioden.
LO Innlandet deltok også på markeringen, og
samarbeidet dessuten med Innlandet B
 ondelag om
en sterk uttalelse i forbindelse med at regjeringen
forhandlet om en ny handelsavtale med Storbritannia
etter Brexit.
Tommel opp for bonden! LO Innlandets Odd Erik Kokkin gikk i bresjen under markering av #landbruksløftet og felles
forventninger til regjeringsplattform med Innlandet Bondelags Elisabeth Gjems, NNNs Bjørn Tore Kyllo, NHO Mat og Drikkes
Gerhard Salicath og HOFFs Ingeborg Flønes.

HARDT ARBEID MED
ROVDYR, VILLSVIN OG REIN
Innlandet Bondelag har en svært viktig oppgave og et
enormt arbeid knyttet til rovdyr, rein og villsvin.
I januar var det – tradisjonen tro, dessverre –
nødvendig å protestere mot regjeringas omgjøring
av rovviltnemndenes vedtak om lisensjakt på
ulveflokker i ulvesona. Innlandet Bondelag holdt
bålmarkering foran rådhuset i Elverum i samarbeid
med øvrige organisasjoner i Naturbruksalliansen. Her
deltok en rekke framtredende politikere, blant andre
stortingskandidatene Trygve Slagsvold Vedum (Sp),
Emilie Enger Mehl (Sp), Even Eriksen (Ap), Yngve
Sætre (H) og Truls Gihlemoen (Frp).
Samme måned publiserte Norges Bondelag tre
episoder video med Innlandet Bondelags styre
medlem Ingvald Landet, som forteller om hvordan
det er å drive med sau og utmarksbeite inntil ulvesona i Østerdalen.
I januar ble for øvrig Elgå-ulven flyttet fra
Rendalen til Våler kommune i Østfold, etter solid
påtrykk som førte til at Stortinget stanset en foreslått
buffersone utenfor ulvesona. Bufferen var foreslått
for å forhindre at Elgå-ulven ble felt. Som Innlandet
Bondelag tydelig påpekte, ville dette vært en snik
utvidelse av ulvesona.
Innlandet Bondelag har deltatt på rovviltnemnds-

møter og dialogmøter med nemndene, og vært aktiv i
media med intervjuer og leserinnlegg. Fylkeslederne i
Innlandet, Akershus og Østfold hadde felles framstøt
i nasjonale medier om at forvaltningen aktivt ned
prioriterer beitebruken i ulvesona, og at dette gjør at
beitebrukerne taper millioner hvert år. Videre er det
satt fokus på jerv i flere omganger. Det er langt flere
jerveynglinger enn hva som er fastsatt mål, taps
tallene stiger, og jerven er årsak til over halvparten av
husdyrtapene i Innlandet.
I Tufsingdalen i Os kommune har problemer med
tamrein som tar seg inn på innmark og ødelegger
fôrgrunnlaget for bøndene vært gjentagende og tiltagende. I et møte mellom myndigheter, reindrift og
landbruk i mars 2021 gjorde Bondelaget det klart at
man nå forventet ferdigstilling av sperregjerdet som
lå i rettsforlik fra 2019, og at reinen ble holdt innenfor lovlig vinterbeiteområde. Da reinen allikevel trakk
inn i Tufsingdalen i rekordstore mengder senhøsten
2021, stilte lokallaget nye krav om utdriving, og satte
samtidig i gang et dokumentasjonsarbeid. Innlandet
Bondelag har trukket inn ledelsen i Norges Bondelag,
inkludert juridisk avdeling, og det har vært en rekke

Bredden av politiske partier var invitert til bålmarkeringen i
januar, her ved Even Eriksen fra Trysil, nåværende stortings
representant for Ap. Bak: Kristina Hegge og Ola Råbøl.

møter med både Statsforvalteren og med sentrale
politikere. Det har vært bred dekning av saken i
Nationen og NRK.
Det har også vært en økning i forekomsten av
villsvin i Innlandet. Innlandet Bondelag hadde i
februar møte for de lokallagstillitsvalgte om villsvin
og Villsvinprosjektet. Grunneierorganisering gjennom
villsvinvald er viktig, slik at en har system for jakt
straks det kommer villsvin. Villsvinprosjektet har nå
prioritert opp Våler, Åsnes og Elverum, siden det har
vært en framvekst av villsvin der. Innlandet Bondelag har også deltatt i møte i Landbruks- og mat
departementet, og la fram at det trengs sterkere tiltak
enn de som nå ligger i Handlingsplan mot villsvin.
Dette har også vært tema i flere medieoppslag, samt
at fylkeslaget hadde eget møte om dette med Bjørn
Gimming, leder i Norges Bondelag.

Årsmelding & kavalkade 2021

3

VI DYRKER INNLANDET
– VIKTIG ORGANISASJONSARBEID!
Innlandet Bondelag gjorde tidenes løft for
matkunnskap blant de yngste denne sesongen,
da over 9000 grønnsaksplanter ble levert ut til
de 380 barnehagene i Innlandet.
Det banebrytende prosjektet var i regi av Innlandet Bondelag og grøntprodusent
Louise Gjør på Fredheim gårdsutsalg i Stange, og i samarbeid med Innlandet
fylkeskommune, Statsforvalteren i Innlandet og Norgro. Alle fylkets barnehager
fikk utdelt brett med 24 kålplanter. Gjennom utviklingen fra liten, sped plante
til spiselig grønnsak dyrkes viktig matkunnskap fram hos en generasjon som er
vant til at maten hentes i hyllene på butikken. Tilbakemeldingene har vært over
veldende gode fra barnehagene. De 67 lokallagene til Innlandet Bondelag var helt
avgjørende for prosjektet, siden de sørget for utdeling av planter til alle de 380
barnehagene. Vi dyrker landet – grønne barnehager i Innlandet var også en storsuksess i mediene, med en lang rekke avisartikler og TV-innslag i NRK Innlandet
både ved oppstarten og ved innhøstingen. Håpet er med dette å ha sådd noen frø,
slik at kunnskapen kan få vokse videre også i kommende barnehagekull.
Barnehageprosjektet var et viktig utadrettet tiltak i et år som ellers ble sterkt
preget av koronapandemien. Regionmøtene ble avholdt digitalt på starten av året.
Det var store problemer for grøntprodusentene knyttet til arbeidskraft i vekst
sesongen. Avklaring på innreise tok lang tid, og kostnader til smittevern og
fasiliteter var skyhøye.
For å bøte på savnet etter fysiske møter, er det holdt en lang rekke digitale
informasjonsmøter for lokallagsledere/lokallagstillitsvalgte i Innlandet
Bondelag gjennom året.
Blant fagmøter ellers kan nevnes temakveld om rust på fjøsinnredninger, som
ble arrangert i samarbeid med Energisenteret, samt Blæstaddagen om bærekraft i
samarbeid med øvrige aktører på Blæstad. Begge var kombinert fysisk-digitale.
Gjennom høsten var det visse lettelser på koronarestriksjonene, og det ble blant
annet arrangert en enklere variant av Midt i matfatet i Vikingskipet på Hamar.
Innlandet Bondelag hadde stand med fokus på poteten, og delte i samarbeid med
SpareBank 1 Østlandet ut Innlandets Matpris. Den gikk i år til Nora Sandberg, som
er influenser på Instagram med mye god formidling fra bondehverdagen, samt
leder i Furnes Bondelag.
Innlandet Bondelag har også delt ut en annen, årviss pris sammen med SpareBank 1 Østlandet: Innovasjonsprisen, som er rettet mot ungdom under utdanning.

Innlandet Bondelag fikk en bugnende suksess med grønne barnehager. Idémaker og plante
produsent Louise Gjør føler iveren i Skramstad barnehage i Vang.

I 2021 gikk prisen til Ola Sjåvik fra Etnedal, som under landbruksstudiene på Høgskolen i Innlandet har utviklet en idé om ei hengende fliskasse til å spre flis i fjøset.
Gjennom kommunikasjonsarbeidet er det lagt mye vekt på å fremme lokale
matprodukter, for eksempel da Innlandet fikk en rekke medaljer i oste-NM
og oste-VM. Innlandet Bondelag har også fulgt opp samarbeidet mellom
Bondelaget og Den Norske Turistforening, som skal gjøre turistforenings
hyttene enda bedre på kortreist og lokalprodusert mat. Her er blant andre
Grimsdalshytta sterkt engasjert.
Ledermøtet i Innlandet Bondelag kunne heldigvis samle 130 tillitsvalgte og
gjester til fysisk arbeidsverksted 17.-18. november. Fra regjeringspartiene deltok
stortingsrepresentantene Rune Støstad (Ap) og Per Martin Sandtrøen (Sp) med
foredrag og debatt om landbruksløftet og ny regjeringsplattform. Videre medvirket
Norges Bondelags generalsekretær Sigrid Hjørnegård under to bolker, og det var
foredrag fra Nationens politiske redaktør Anne Ekornholmen, Håvard Bjørgen fra
Grytten-utvalget, samt fra Norges Bondelags styrerepresentanter Erling Aas-Eng
og Arne Elisas Østerås. De to dagene inneholdt gode diskusjoner om inntekt og
lønnsomhet, politisk kursendring, kommunikasjon og organisasjonsutvikling, og
ga solid lagbygging foran et viktig og travelt arbeidsår.

NY ORGANISASJONSSJEF

BLI MEDLEM!

Inger Johanne H. Sveen tiltrådte som ny
organisasjonssjef i Innlandet Bondelag,
1. august, etter at Margrete Nøkleby gikk til
ny jobb i Geno. Sveen kommer fra Reinsvoll
i Vestre Toten, og har vært ansatt i Norges
Bondelag siden 2015 med erfaring fra både
organisasjonsavdelingen og nærings
politisk avdeling i Oslo. Administrasjonen i
Innlandet Bondelag består for øvrig av Ola
Råbøl, Astrid Simengård, Jorunn Løvdal,
Anne R
 ustad og Guro Breck, fordelt på
kontorstedene Lillehammer og Blæstad i
Vang i Hamar.

Innlandet Bondelag hadde 11.016
medlemmer ved årsskiftet
2021/2022. Gjennom 67 lokallag
er det en enorm aktivitet over hele
fylket. Tilstedeværelsen gir solid
gjennomslagskraft, både politisk og
kommunikasjonsmessig. Bondelaget er demokratisk organisert,
og lokallagene har stor påvirkning
på fylkeslagets prioriteringer, ikke
minst i forkant av jordbruksforhandlingene.

Organisasjonssjef Inger Johanne H. Sveen.

Vervevinner Harald Finden ikledd
premier.

Flisa Trykkeri AS

Årsmeldingen skal endelig
godkjennes på Innlandet
Bondelags årsmøte
16.-17. mars 2022.

Alle er velkomne som medlemmer,
og hvis du allerede er medlem,
oppfordres du til å verve en bekjent!

Årsmelding & kavalkade 2021
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