
viktig. Prisen på kunstgjødsel steg til uante  
høyder, og det viste seg å være umulig å få til en 
målretta kompensasjonsordning utenom jord-
bruksoppgjøret.
Jordbruksoppgjøret 2022 var første prøve på 
om Støre-regjeringa levde opp til lovnadene i  
Hurdalsplattformen. Vårt krav er alltid bygd opp 
med elementene kostnadsdekning, utvikling som 
andre grupper jamfør lønnsoppgjøret, og tetting 
av inntektsgapet mellom bonden og gjennom- 
snittet av lønnsmottakere. Utviklingen i løpet av 
året hadde gjort at rekordstor andel av ramma 
ville gå til å dekke kostnadsøkninger. Vi i  
Innlandet Bondelag fremmet en forventning til at 
gapet mellom bondens inntekt og andre gruppers 
lønn burde tettes med 100.000 kr. Dette tallet sto 
seg gjennom hele prosessen og helt fram til jord-
brukets krav i forhandlingene. Resultatet endte 
på 40.000 i tetting, og det ble et oppgjør som også 
tok med seg kostnadsdekning i 2022. Det viser 
at ordningen vi har med jordbruksforhandlinger 
og -avtale er fleksibel og tjener oss godt, hvis mot- 
parten, Staten, er villig. Uten resultatet av jordbruks- 
avtalen i 2022 ville store deler av norsk landbruk 
stått i et alvorlig økonomisk uføre dette året. 

VI DYRKER INNLANDET – OPPLEVELSE, NYSGJERRIGHET OG LÆRING!

Vi hadde gått ut av en pandemi og trodde verden 
skulle normalisere seg, men utover høsten 2021 
begynte kostnadene å skru seg opp, og i februar 
var det klart – Russland invaderte Ukraina. Krig 
midt i Svartehavsområdets kornkammer. Mat-
produksjonen er direkte påvirka ved at krigs-
maskineriet omgjør frodig åkerland til slagmark, 
og Russland kontrollerer det som er av avlin-
ger. Kunstgjødselproduksjonen er berørt gjennom 
høye energipriser og vanskelig tilgang til flere av 
ingrediensene. Sammen med klimaendringene, 
gjør dette at vi i moderne tid ikke har sett at mat-
sikkerheten i så stor grad er satt i spill. Dette 
påvirker også oss matprodusenter i et fredelig 
hjørne av verden, Innlandet. 
Innlandet Bondelag hadde en viktig rolle i å 
varsle om den tiltakende kostnadskrisa fra nyttår 
i 2022. Vi satte problemene på dagsorden med 
diverse medieoppslag, slik at både politikere og 
alle andre forsto at dette var alvor. Flere av med-
lemmene bidro til å gi utfordringene en stemme 
og et ansikt. Vi hadde jo nylig dratt i land tilleggs- 
forhandlinger i oktober 2021, men ytterligere 
tiltak måtte settes inn. Strømstøtte på linje med 
husholdningene kom på plass. Det var avgjørende 

Innlandet Bondelags dyrkingsprosjekt i barnehagene i 2021 ble en suksess, og 
lokallagene ønsket å videreføre dette i 2022. Fem planteprodusenter i Innlandet 
alet opp planter som lokallagene hentet og delte ut til barnehager rundt om  
i fylket. 
På plantebrettet var det 24 planter; ulike kålplanter, rødbeter, sukkererter, samt 
setteløk. Prosjektet hadde fokus på opplevelse, nysgjerrighet og læring rundt 
det som kan vokse og bli til mat i egen barnehage. Etter opplevelsen i 2021, var 
det mange som gledet seg til å få besøk av bondelaget og å kunne starte med 
«våronna» i sin barnehage. Lokallagene leverte plantebrettene sammen med 
en god bruksanvisning og litt gjødsel til barnehager i sin kommune. 51 lokallag 
deltok i 2022 og delte ut planter til 291 barnehager. Prosjektet ble støttet av 
Landbruksråd Innlandet, Hedmark Landbruksselskap og Norgro.
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DET VAR DET
ÅRET DET VAR SÅ BRATT…

Matproduksjonen var sikra i et krigsår i Europa. 
Ikke minst sørga gode avlinger i store deler av 
Innlandet for det – både på korn og poteter, men 
også gras. Det var tørt på starten av året, og det 
trengtes vanning. Vi kjempa gjennom strøm-
støtte til vatningslag, og vi jobba for og fikk 
redusert vannføringa ut av Mjøsa og Randsfjor-
den. I oktober kom Grytten-rapporten. Det ble 
snart klart at her lå det ikke noen god løsning 
på spørsmålet om hvordan bondens inntekt skal 
måles, slik at den kan sammenlignes med andre. 
Lokallag og fylkeslag jobba hardt med hørings- 
uttalelse gjennom høsten. I januar leverte Norges 
Bondelag den samlede uttalelsen der vårt arbeid 
er godt ivaretatt. Nå gjenstår den største jobben; 
å få på plass en god beregningsmåte for bondens 
inntekt. For å sikre bondens kår, må vi ta i bruk 
alle kortene i kortstokken som landbrukspolitikken 
utgjør – tilskudd, priser, produksjonsregulering, 
velferdsordninger, toll, dyrevelferd, bærekraft, rov-
dyr, verdikjeden for mat.
Jokeren og vårt sterkeste kort er matsikkerhet,  
det er vi som sørger for trygghet for mat på  
bordet til det norske folket.
Elisabeth Gjems, fylkesleder

Krig i Europa. Energikrise. Usikkerhet og kostnadsøkninger.  
Det er 2022 i stikkordsform.

Fra frø til plante hos planteprodusenten, og fra plante til 
næringsrik og god mat i barnehagene. 

LEDEREN  HAR ORDET

Ida Gillebo fra Øyer-Tretten Bondelag på besøk i Hågåsletta Barnehage



MATGLEDE I INNLANDET 

Midt i matfatet i september, der Innlandet Bondelag hadde stand sammen 
med flere samarbeidspartnere, fikk besøk av over 800 ungdomsskole-
elever. Gulrot rett fra kassa smakte fortreffelig og ga mulighet for en  
fin-fin prat om verdikjeden fra jord til bord! Fylkesleder Elisabeth Gjems 
holdt foredrag om «Mat på bordet - hvordan skal vi få lokale og norske 
råvarer på bordet i restauranter og kantiner?»  Dette var startskuddet for en 
flunkende ny felles matsatsing i Innlandet, med overlevering av en plakat 
med satsingsområder til statsforvalter og fylkeskommune. 

2022 ble et år hvor det tross alt gikk i riktig inntektsretning for bøndene etter jordbruksfor- 
handlingene. Men en kraftig nedtur er det at store deler av inntektsøkningen er blitt spist opp
av vedvarende kostnadsøkning. 
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Videreførte trøkket for bedre inntekter

– ET LITE STEG I RIKTIG RETNING

Med 2021 friskt i minnet, og en tiltakende kostnads- 
økning videre i 2022, var det bare å brette opp ermene 
og ta fatt på forstudiet til årets jordbruksoppgjør. En 
del av forhandlingsutvalgets forberedelse var naturlig-
vis å dra ut i det store innland. Blant annet var Bjørn 
Gimming, leder i Norges Bondelag, i april på rundtur 
med Innlandet Bondelag. Gimming fikk høre bud-
skap og historier fra Mjøsas bredd til Valdres, i en helt 
avgjørende tid for norsk matproduksjon. Bondelags-
lederen fikk til fulle erfare at Innlandet er stort og 
med et bredt spekter av utfordringer, ikke minst kom  
soneproblematikken og kostnadspresset tydelig fram.

STERKT ENGASJEMENT I INNLANDET
Alle lokallagene i Innlandet, med unntak av ett, leverte 
innspill til jordbruksforhandlingene i 2022. Innlandet  
var av fylkene med flest innspill før forhandlingen. 
Det var en solid bunke med krav, prioriteringer og 
situasjonsbeskrivelser som dannet grunnlaget for  
fylkesstyrets innspill til Norges Bondelag. Styret  
takker for en fantastisk god oppslutning og et 
sterkt engasjement. Det var mange gode råd og av- 
veininger, akkurat slik styret ønsker og trenger til 
sin behandling. 

NØDVENDIG SNUOPERASJON
Krig og krise førte til et rekordhøyt krav på  
11,5 milliarder kroner fra bondelaga til jordbruks-
oppgjøret. Etter forhandlinger, ble resultatet av 
oppgjøret våren 2022: - Første steg for en nødvendig  
snuoperasjon, som leder i Innlandet Bondelag 
uttalte, da bondelaget og småbrukarlaget hadde 

blitt enige med staten om en jordbruksavtale for 
2022 og 2023. Gjennom resten av året ble det også  
jobbet intenst videre for tetting av inntektsgap.
Inntekt – inntekt - inntekt, var også gjennom-
gangsmelodi på tur i yttersvingen av Øster- 
dalen, med nestleder i Norges Bondelag, Bodhild 
Fjelltveit. 

GRYTTEN-UTVALGETS RAPPORT

Grytten-utvalget, ekspertutvalget for måling av inntekt i jordbruket, 
kom på plass i 2021. Utvalget hadde som mandat å legge fram nytt tall-
grunnlag, slik at man kan sammenligne jordbruk med andre grupper 
i samfunnet. Inntektsutvalgets rapport ble lagt fram 3. oktober 2022.
Grytten-utvalget konkluderer med at jordbruksdrift ikke gir god nok 
avkastning til arbeidsvederlag og godtgjøring for innsatt egenkapital. 
Dessverre svarte ikke utvalget ut det viktige spørsmålet om hvordan 
man skal finne fram til et tall som viser det riktige nivået på bondens 
inntekt. For å finne dette, må man blant annet skille arbeid og kapital. 
Bare ved å finne bondens inntektsnivå, kan man måle om bondens 
inntekt er på linje med lønnsmottakeren.
 
Rapporten har vært tema på lokallagsmøter, Teams-møter og leder-
møte, og rundt 40 lokallag i Innlandet sendte høringsinnspill til 
fylkeslaget. Dette viser et svært stort og godt engasjement i Innlandet, 
og vi ser at det nytter. Norges Bondelag leverte sitt høringsinnspill i 
midten av januar 2023. Nå skal departementet forhåpentligvis komme 
ut med både en god modell for et omforent grunnlagsmateriale, og en 
opptrappingsplan for bondens inntekt som kan vedtas i Stortinget.

Innspillet fra Innlandet Bondelag kan oppsummeres med følgende 
punkter:
- Det er vesentlig at inntektsmålet utformes slik at den favner alle som bidrar 
til at vi når måla i landbrukspolitikken
- Styret i Innlandet Bondelag fraråder innføring av den foreslåtte hybrid- 
modellen
- Vi må ha et omforent tallgrunnlag som brukes likt uavhengig av ulike poli-
tiske regimer
- Det må jobbes videre med den modifiserte totalkalkylen uten å beregne 
effektivitetsfaktor. Den modifiserte totalkalkylen kan forbedres ved å utvide 
antall bruk i driftsgranskingene. Dette vil gi oss bedre grunnlag for utmåling av:
• Arbeidsforbruk
• Mulighet til bedre å vekte ulike produksjoner, bruksstørrelser og geografi
• Synliggjøring av kapital

ÅRSMØTE I INNLANDET BONDELAG

Det første fysiske årsmøte for Innlandet Bondelagt ble holdt på Scandic 
Lillehammer Hotell 16.-17. mars, med 175 deltakere.
I tillegg til ordinære årsmøtesaker, ble det gjennomført en politiker- 
debatt om situasjonen for landbruket, med Aslak Bonde som debattleder. 
Her var representanter for Ap, Sp, H, SV, KrF, V, MDG og Rødt. Det var 
stort engasjement også fra salen, og spørsmålene dreide seg om lønnsomhet 
og avkastning på egenkapital, utmarksbeite, rein på innmark, dyrevel-
ferdsorganisasjoners agenda og påvirkning.  Dagligvarebransjens andel av 
verdiskapingen i verdikjeden for mat, var også tema, mål for inntektsvekst 
i årets forhandlinger, støling, grep for bedre tollvern, tiltak for å sikre årets 
planteproduksjon, tiltak mot grensehandelen, sykelønnsordningen i land-
bruket,  og gjødselordning før årets dyrkingssesong.
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Politikere må legge vekt på å 
BEDRE LANDBRUKETS KÅR! 
Innlandet bondelag og lokallagene har jobbet aktivt og godt med jordbruks- 
budskap inn mot politiske miljøer, både på lokalt, regionalt og nasjonalt plan. 

Både Teams og fysiske arrangement er brukt 
for å møte politikere. Fylkesutvalget ble invi-
tert til Grimset Gård med leder og nestleder, 
det er gjennomført Teams-møter med de fleste  
politiske partier, og ungdomspolitikere har vært på 
gardsbesøk. Det er godt å se offensive politikere 
i Innlandet fylkeskommune som ser den store 
verdien landbruket har i fylket. I forbindelse 
med innspill til jordbruksoppgjøret, så har de 
blant annet gjort vedtak om at inntektsgapet 
mellom bonden og andre yrker må bli tettet. 

KLAR BESKJED!
Styret i Innlandet Bondelag ga ikke minst poli-
tikerne på Innlandsbenken et tydelige oppdrag i 
møte den 29. august på Stortinget:

•  Opptrapping av inntekt  
- få på plass opptrappingsplan! 

•  Løpende matproduksjon er den  
beste beredskapen! 

•  Klare forventninger til Grytten-utvalget  
og behandling av rapporten!

•  Oppretthold landbruk over hele landet,  
da trengs investeringsmidler!

•  Styrk importvernet, innfør prosenttoll  
i budsjettet!

•  Ta grep på kjedemakten i dagligvarebran-
sjen, inkludert kjedenes egne merkevarer!

•  Vær med å bygge opp Innlandet – matregion 
nummer 1 – videre! 

 

ÅRETS NYVINNING    
For å skolere den yngre generasjon, ble alle 
ungdomspartiene invitert til en egen land-
bruksdag, for en smakebit på matproduksjonen i 
Innlandet. Det ble gårdsbesøk hos de unge melk-, 
storfe- og saueprodusentene Guro Lajord og Erling 
Bjørnson på Aulestad gård i Gausdal, med land-
brukspolitikk og partipolitikk, ispedd noen 
gode doser mat, morokonkurranser og serve-
ring av den tradisjonelle retten kål. Unge Høyre,  
Sosialistisk Ungdom, Unge Venstre og Senter- 
ungdommen deltok med liv og lyst. Gode med-
arrangører var Oppland Bygdeungdomslag og 
Hedmark Bygdeungdomslag. Vi i bondelaget fikk 
så visst lære en hel del av de unge politikernes 
inngang til sakene og politiske prioriteringer. 

BONDELAGET I
NYHETSBILDET 
– noen saker oppleves 
som evig runddans
Nyhetsbildet har gjennom hele 2022 vært sterkt 
preget av landbrukssaker fra hele fylket, av ulik 
karakter, det vitner Innlandet Bondelags Face-
book-side om. Innlandet Bondelag og lokallagene 
har bidratt sterkt til å synliggjøre problemstillin-
ger, både i lokale, regionale og nasjonale medier. 
Mediene har bugnet med artikler, ledere og 
debattinnlegg om jordbrukssaker. Inntektsgapet 
er fortsatt for stort, lønnsomheten for lav, utfor-
dringene i landbruket er mange og mangfoldige, 
men tross alt har folk flest fått opp øynene i 
større grad for matberedskap og selvforsyning. 
Bonden og Innlandet Bondelag har definitivt satt 
dagsorden i 2022!

KLIMASMART LANDBRUK 

Landbruket er den eneste næringen som har en klima- 
avtale med staten, og mange er allerede i gang med 
klimaplanarbeidet ved å logge seg inn på klima- 
kalkulatoren. 
- Den forplikter oss til å gjøre en seriøs innsats med 
å kutte utslipp, samtidig teller binding av karbon i 
jorda med i positiv retning. Med bakgrunn i klima- 
avtalen og Landbrukets klimaplan, kan vi fortsette 
å produsere like mye mat som før, uten at myndig- 
hetene innfører klimaavgifter på kjøtt eller kunstgjød-
sel. Men det er viktig at jobben gjøres, og jeg oppfordrer 
til å logge seg på og være med å forbedre klimakalku-
latoren, sier bondelagsleder Elisabeth Gjems. 
Det er fortsatt mange forbedringspunkter, samtidig 
ser vi at det fort kommer andre aktører på banen med 
alternative beregningsmetoder. 
Klima og bærekraft henger sammen, men husk også 
at i bærekraft er det tre like viktige bein: klima/miljø, 
gode sosiale forhold, og økonomi - det må lønne seg, 
kun da blir det bærekraftig på lang sikt.  

Stortingsrepresentantene Marit Knutsdatter Strand (Sp) og Rigmor Aaserud (Ap) får overrakt et av 
Innlandets stoltheter, verdens beste ost fra Tine Dovre.

ROVDYR 
Det ble felling av fire flokker i ulvesona - en 

stor seier for Bondelaget etter mye jobbing, og 

et svært synlig bevis på at det er nye krefter 

ved roret i departementet. Vi fikk en ulykksalig 

beitesommer, med store skader i Reinheimen 

på grunn av jerv. Utvida lisensfellingsperiode 

for jerv er et positivt tiltak, men det viser seg 

at det er vanskelig å få felt noe, selv med den 

utvida fellingsperioden.

Ungdomspolitikere på gardsbesøk på Aulestad

REIN PÅ INNMARK 
Vi har lagt ned store ressurser i situasjonen i 

Tufsingdalen gjennom hele året, og Norges Bon-

delag har virkelig gått med stor tyngde inn i den 

saken. Det er en stor seier at det kom opp sperre- 

gjerde mot reinbeitedistriktet som beskytter 

dyrka mark på deler av strekningen. Det har vi 

kjempa for i mange år.
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Årsmeldingen skal endelig 
godkjennes på Innlandet 

Bondelags årsmøte 
7.-8. mars 2023.

FOLLDAL BONDELAG - ÅRETS LOKALLAG 2021

Gratulerer så mye til Folldal Bondelag med utmerkelsen Årets lokallag i Innlandet 
2021, etter knallgodt organisasjonsarbeid!
Folldal havnet øverst på pallen blant de 67 lokallagene i Innlandet etter å ha gjennom- 
ført på alle punkter under kriterier for aktive lag; møte med stortingskandidater, de 
viste seg godt fram under vervestafetten, de har jobbet med rekruttering gjennom  
gardsbesøk, foredrag for skoleklasser og rekrutteringssamling i kommunen. De har 
hatt medlemsvekst og driver aktivt kommunikasjonsarbeid. Folldal Bondelag var 
også blant topp tre av lokallagene som knivet om å bli Årets lokallag i Norges Bondelag  
på årsmøtet i juni, det er stas!
Lunner Bondelag, Jevnaker Bondelag, Tufsingdalen Bondelag, Tynset Bondelag og 
Torpa Bondelag fikk også heder, ære og noen artige godbiter under årsmøtet i mars.

VERV I VEI – SAMMEN ER VI STERKERE!

Sjefsververne i Innlandet Bondelagt 2022 er kåra! Det ble delt 
seier mellom Lill Bredvold i Åsnes Bondelag og Per Kristian 
Simengård i Øyer-Tretten Bondelag, begge verva 15-16 stykker. 
Det er en fantastisk innsats og et godt bidrag til å gjøre at bondens 
stemme blir hørt, for det er ingen tvil om at sammen er vi langt 
sterkere!  
Innlandet Bondelags leder Elisabeth Gjems kunne over-
raske superververne med del én av vervepremien: eksklusive  
bondelagsvotter. Riktignok måtte Per Kristian finne seg i å vente på 
ferdig venstrevott, den må strikkes ferdig først. Verv i vei - det er 
bare å #tørreåspørre!

BONDENS NETTVERK – TRYGG BONDE!

Innlandet Bondelag er opptatt av bondens helse, og det er jobbet med å 
etablere Bondens nettverk i flere kommuner/regioner. 

Bondens nettverk er en systematisk arbeidsmetode for å forebygge psykisk 
uhelse i landbruket og et sikkerhetsnett hvis en ulykke rammer en bonde. Vi 
er representert i styringsgruppa i prosjektet Trygg bonde, som ledes av NLR 
og finansieres av Innlandet fylkeskommune. Trygg bonde er et Innlands- 
prosjekt, hvor målet er at alle kommuner i Innlandet etablerer Bondens nettverk. 

BRY DEG!
I 2022 har vi hatt flere branner i Inn- 
landet, og vi har god erfaring med at lokal- 
lagene stiller opp når ulike hendelser skjer.  
Fylkeskontoret og styret bidrar med støtte 
i slike situasjoner og holder kontakt med  
Norges Bondelag når det er nødvendig. Vit 
at dere har hele organisasjonen i ryggen! Det 
er godt å se at bondelag og lokalsamfunnene 
stiller opp når ting er vanskelige. Kanskje vi 
skal bry oss enda mer?

Se også nettsidene Godtbondevett.no og 
https://innlandet.nlr.no/tryggbonde

Styret 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-Opp-
land), Geir Lohn (Nord-Østerdal), Ingvald Landet (Sør-Østerdal), Erling Olav 
Eriksmoen (Glåmdalen), Åse Sundvor (Hedmarken), Borgny Sletten (representant for 
Bygdekvinnelagene), Ole Gunnar Ramstad (representant for Bygdeungdomsla-
gene) og Bjørn Olav Søndrol, 1. vara (Valdres).
Styret har avholdt 12 styremøter og behandlet 70 vedtakssaker, 11 orienterings-
saker og 12 referatsaker. Arbeid med jordbruksforhandlingene, inntektsopp- 
trapping og inntektsutvalget har vært de viktigste sakene og er omhandlet 
i artikler ellers i årsmeldingen.
Kontakten med lokallagene er viktig for fylkeslaget. Styret, eller en representant 
fra administrasjonen, deltok på alle lokallagsårsmøter. Dette er en viktig arena for 
kontakt med lokallagene og medlemmene. Videre er det jevnlige informasjons- 
møter på Teams for lokallagstillitsvalgte gjennom året, og i november var 
lokallagslederne samlet for ledermøte, kombinert med samvirkedag sammen 
med samarbeidende organisasjoner i Innlandet. Fylkesstyret og administrasjonen på Stortinget

STYRETS ARBEID I 2022

Under middagen på Innlandet Bondelags årsmøte 2022 ble lokallagene hedret. Ane 

Odden (lokallagsleder) og Tom Erik Enget fra Folldal Bondelag tok imot prisen Årets 

lokallag 2021, som ble delt ut av Kjersti Rinde Omsted og Geir Lohn fra Innlandet 

Bondelags fylkesstyre. 

Innlandet - 
matregion nummer 1


