
 

Referat fra møtet med fraksjonen i næringskomiteen og Hedmarksbenken 
16.02.12. ad Landbruksmeldinga. 
 
Delegasjonen fra Landbruksforum i Hedmark besto av: 
 
Hedmark Bondelag v/Einar Myki 
Hedmark Bonde og småbrukarlag v/ Ståle Støen 
Glommen Skog BA v/Mikael  Løken 
Mjøsen skog BA v/Even Mengshoel 
Landbruksdirektør Haavard Elstrand 
Fylkesråd Eva Arnseth 
 
Møte med fraksjonen fra AP i næringskomiteen: 
 
Terje Aasland,  leder  
Arne Haugen, saksordfører 
Else May Botten 
Lilian Hansen 
 
 
Delegasjonen gjennomførte innleggene i henhold til plan: 
 
 Fylkeskommunen innledet med å understreke landbrukets betydning i Hedmark. Det ble videre 
understreket behovet for dekkende finansiering av et fagskoletilbud på lik linje med videregående 
tilbud, samt styrking av universitets og høgskoletilbud. Kompetanse og forskning er også viktig for de 
deler av landet som ikke er definert som sentrale strøk. Veldig mye av forskningsmidlene har en 
sentral adresse. Skal målene i meldinga nås, er kompetanse og forskning der produksjonen foregår 
vesentlig. Fylkeskommunen vil fortsatt være den ledende aktøren i regional næringsutvikling, og en 
ønsket at dette kunne presiseres til å gjelde regionaliseringen av landbruket. En regionalisering som 
er bebudet i landbruksmeldinga.  
 
Fellesnevneren i tilbakemeldinga fra landbruksorganisasjonene var ”fra ord til handling” Alle ønsket 
en konkretisering av midler og tiltak. 
Skal målet om økt matproduksjon nås, må det flere tiltak til både innen jordvern, nydyrking, grøfting 
og satsing på økt forkornproduksjon. 
I hovedsak er det viktig å stimulere til økt produksjon gjennom å gi mulighet for ta ut en høyere pris 
på produktene som en premiering for gode produksjoner. 
Likeledes ble rovdyrutfordringen tatt frem, og rovdyrforlikets resultater og tolkninger spesielt for 
Hedmark, og grensepolitikken med det som nå kommer med utsetting av mer ulv på svensk side av 
grensa. 
 
Skogeiersamvirket var opptatt av infrastruktur og en fortgang i utbygginga av infrastruktur. De ber 
om en kraftig økning av omstillingsmidler til treforedlingsindustrien, slik at de er i stand til å gjøre 
noen grep som vare over tid.  
Skogbruket er unike i å ha hele verdikjeden og  at en har muligheten for å  løfte fram trevirke innen 
miljø, og klima og verdiskaping. En bemerket fotosyntesens betydning. 
Skogfondordningen ble rost og viktigheten av skogfondets videreføring ble understreket. En ønsket 
gjerne en utvidelse, spesielt innen bioenergisektoren. Jordbruksorganisasjonene fremmet 
muligheten for å etablere noe tilsvarende skogfondet  for jordbrukerne. 
 



Terje Aasland kommenterte til slutt og sa at meldinga var ambisiøs og måtte sees over en lang 
periode. Særlig målet om økt matproduksjon hadde elementer i seg som ville ta tid og hadde noen 
konsekvenser. 
De var spesielt opptatt av treforedlingsutfordringen, og vern, klima og miljø gjennom aktiv utnyttelse 
og bruk av skogressursen.  Det var behov for en avklaring rundt begrepet utmarksutnyttelse. Og 
signalet om fagskolefinansiering tok de med seg sammen med de andre signalene. De ble bedt om en  
beregning av økonomien i videregående og fagskoleutdanning på området. 
 
Møte med Hedmarksbenken 
Etter lunsj hadde delegasjonen møte med Hedmarksbenken, som var representert ved Thomas Breen 
og Eli Skoland, hhv AP og Høyre. Trygve Magnus Slagsvold Vedum meldt sin tilstedeværelse, men var 
forhindret pga møte på Statsministerens kontor. 
  
Delegasjonen framførte sitt budskap som overfor Næringskomitefraksjonen og “våre politikere” kom 
med tilbakemeldinger. 
 
Breen kommenterte de forberedte innleggene og spesielt forholdene i kommunen hvor det var 
utfordringer i skjæringspunkt vern av dyrkbar jord vs utlegging av attraktive bolig,- og 
næringstomter.  Kommunene må bli tøffere i forhold til vern av dyrkbar jord. 
Hedmarksbenken ønsket mer skolering på utfordringene i landbruket i Innlandet! 
Treforedlingsbedriftene trenger ressurser for å gjøre radikale omstillinger, og 
hedmarksrepresentanten i finanskomiteen måtte påvirkes spesielt. 
Ellers så var det frustrasjon og spore pga. ulike meninger i Rovdyrdebatten og en viss bekymring i 
forhold til realiseringen  av rovdyrforliket. 
 
Det var enighet i delegasjonen om at dette hadde vært nyttige møter.  Vedtaket i landbruksforum om 
ønske om møte med Næringskomiteen og Hedmarksbenken Fylkeskommunen var derved innfridd. 
 
En spesiell takk til Anette Trettebergstuen som hadde fått i stand møtene og Tone Merete Sønsterud 
som var tilstede for oss og deltok i møtet med næringsfraksjonen og deler av møtet med 
Hedmarksbenken. 
 
  
 
Ref. 
 
Per Ove Væråmoen 
 


