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Leders tale til årsmøtet i Hedmark Bondelag 13. mars 2012 

Ordfører, årsmøteutsendinger og gjester! Velkommen til årsmøte! 

Fjoråret var preget av mye vær. I pinsen fikk vi veldig med regn, spesielt i Østerdalen og enda verre 

hos våre naboer i Oppland. Lokale flommer satte åkre under vann og medførte totalskade på en del 

arealer. Fra 15. juni til 4. oktober var det bare 7 ganger vi hadde 2 dager etter hverandre uten 

nedbør. Det så veldig mørkt ut en periode, men tross alt fikk vi det meste i hus til slutt. Avlingene ble 

imidlertid lave, og kvaliteten enda dårligere.  

Situasjonen i sommer har satt fokus på både avlingsskadeordningen og naturskadeordningen. Etter 

pinseflommen var Stoltenberg og daværende justisminister Storberget på rundtur, og Stoltenberg 

lovet i følge NTB at det skulle settes av nok midler til å bygge opp igjen det som er ødelagt i flommen. 

Så enkelt var det ikke! 

Avlingsskadeordningen er en katastrofeordning som det er viktig for oss å ha. Den har klare 

begrensninger med høy egenandel og et relativt lavt maks-tak. De forsikringsordningene som finnes 

dekker bare opp litt av denne mangelen. Spesielt for grøntprodusentene er dette en utfordring. Det 

må jobbes for å få på plass bedre ordninger, enten over jordbruksavtalen eller som 

forsikringsløsninger.  

Jeg synes seminaret på Tynset nå i februar med tittelen: Drift i et villere, varmere og våtere landbruk 

var et flott tiltak. Vekstsesongen vi har lagt bak oss tydeliggjør behovet for økt grøfting. Vi har grøftet 

for lite over mange år. I tillegg setter et endret klima med mer regn og mer regn på kort tid større 

krav til dimensjonering av grøftesystemene våre. Her må det til et krafttak. Grøfting i våre 

moreneområder er kostbart og det skal stor avlingsøkning til for å forsvare det. Grøftestatistikken 

viser tydelig hva som skjedde når grøftetilskuddet ble borte på 80-tallet. Økt grøfting er også 

klimavennlig og gir reduserte utslipp av klimagassen metan. Derfor står vi fullt og helt bak 

bondelagets krav om å gjeninnføre grøftetilskudd. Landbruksmeldinga er svak på dette punktet, og 

jeg vil oppfordre næringskomiteen om å rette opp dette i Stortinget.   

2. desember la Brekk fram landbruks og matmeldingen, Velkommen til bords. I Hedmark har vi hatt 

en grundig prosess med meldinga, med høring ute i lokallagene, diskusjonsrunder på regionmøtene, 

åpent møte i Grue og en grundig drøfting i fylkesstyret. Norges Bondelag avga en foreløpig høring i 

stortinget rett etter jul, og den 22. februar hadde Norges Bondelag ekstraordinært representantskap 

der endelig uttalelse ble behandlet.  

Meldinga har fulgt opp signalene i forkant med et mål om å opprettholde norsk sjølforsyningsgrad, 

og dermed øke norsk matproduksjon i takt med økende befolkning. Det er bra. Befolkningen er 

forventet å øke med ca 1 % i året og om 6 dager skal vi i følge SSB passere 5 millioner innbyggere her 

i landet. 

Meldinga inneholder mange gode målformuleringer, men har lite virkemidler. Det er derfor nokså 

treffende når det blir hevdet at Brekk glemte bestikket når han ønsket velkommen til bords. Han har 

prøvd å berolige oss med at Stortingsmeldinger ikke pleier å inneholde mye virkemidler, de kommer i 

budsjettene. Da får vi håpe han har gjort jobben sin på budsjettkonferansen nå i helga, og sørger for 

at han kommer med mer enn ei lita teskje i jordbruksforhandlingene.  



2 
 

I Hedmark må vi jobbe videre for å få best mulig resultat ut av meldinga. I møte med fylkestinget i 

forrige uke trakk jeg fram følgende:  

- Vi har store dyrkbare arealer som også er egnet for kornproduksjon. Det kan gi store 

muligheter for Hedmark.  

- Vi må ha ambisjon om å ta vår del av en nødvendig økning av produksjonen av storfekjøtt. 

- Vi må jobbe for å styrke økonomien og sikre tilgang på investeringsmidler i 

melkeproduksjonen som gjør at neste generasjon også får lyst til å bli melkeprodusenter.  

- Vi må ivareta setermiljøene, spesielt i Nord Østerdal.   

- Vi må sterkt påvirke myndigheter og forvaltning slik at sommerens rovviltforlik blir fulgt opp 

og at beitemulighetene kan utnyttes mest mulig.  

- Vi må styrke vår sterke posisjon på fjørfe.  

- Hedmark har i liten grad tatt del i siste års økning på svin. Det må vi snu.  

- Vi må støtte opp om avlsselskapene som er lokalisert i Hedmark.  

- Vi må aktivt bruke verdiskapningsanalysen som fylkesmannen nå har i arbeid.  

- Vi må utnytte meldingas ambisjoner mht satsing på fjellandbruk, der må også Trysil og 

Engerdal være med.  

Fjorårets jordbruksforhandlinger var en merkelig opplevelse. Staten kom med sitt tilbud 6 dager på 

overtid, og det ble meget kort tid til forhandlinger. Mye av den tiden ble brukt til sonderinger og 

politisk jobbing for å få rammen høyest mulig. NBS trakk seg fordi rammen ble for lav, mens NB 

valgte å inngå avtale og brukte de siste timene til å få detaljer på plass. Avtalen endte på kr 

27000/årsverk etter at en del fellesmidler ble flyttet over på inntektsgivende poster. Da hadde vi i 

tilegg akseptert statens anslag på kostnadsvekst. Det var greit nok i lys av at vi har fått innarbeidet en 

praksis om at avvik i kostnadsvekst skal korrigeres i senere oppgjør. Det laget imidlertid mye støy 

under forhandlingene, så det hadde vært en stor fordel om budsjettnemda kunne enes om det før 

forhandlingene. Bortfall av matproduksjonsavgifta var en viktig faktor for avtaleinngåelse, men det 

viktigste var nok vurderingen av hva som var best i forhold til å få en best mulig landbruksmelding.  

Selv var jeg sammen med en del andre fylkesledere kritisk til å inngå avtale. Som et resultat av det 

ble det sendt et felles brev til styret i NB i forkant av årsmøtet. Der pekte vi på en del forslag til tiltak 

som vi mente ville gjøre vår organisasjon sterkere. I grove trekk dreide det seg om å styrke 

kommunikasjonsavdelingen, styrket politisk jobbing, bedre aksjonsforberedelse, og starte 

forberedelsene til stortingsvalget allerede i 2011. På alle disse punktene har det allerede skjedd mye.  

Dere har nå fått utdelt vårt innspill til jordbruksforhandlingene. Dette oppgjøret blir en stor test på 

om regjeringa faktisk mener noe med ambisjonene i stortingsmeldinga.  

Vi forventer en styrket økonomi over hele linja, men er samtidig klare på at det må settes inn et 

ekstra støt på de produksjonene som har underdekning i markedet. Da blir det storfekjøtt, melk og 

korn som må trekkes fram. Det er meget viktig at regjeringen nå kjenner sin besøkelsestid og følger 

opp beskrivelsene i meldinga om at inntekt er det viktigste virkemidlet for å nå meldingas mål! Det er 

nå helt nødvendig å styrke næringa!  

Undersøkelsen som er gjennomført blant melkeprodusenter på Hedmarken viser svært stor 

usikkerhet i forhold til om det er melkeproduksjon på nesten halvparten av gardene om fem år, og 

resultatet er ikke mye annerledes i andre regioner heller. Det er alarmerende.  
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Her i Hedmark har landbruket stor politisk goodwill. jeg opplever at vi får bra skyvkraft fra alle 

regjeringspartiene i fylket og Fylkesrådet har i år vedtatt en god uttalelse foran 

jordbruksforhandlingene. Uttalen fra de tre rødgrønne partilederne foran fjorårets forhandlinger 

hadde ikke blitt bedre om vi hadde skrevet den selv, og i helga vedtok igjen Hedmark Arbeiderparti 

en meget bra resolusjon på landbruk. Mange ordførere støttet opp under vår budstikkestafett i fjor, 

og Anita Ihle Steen og Reidar Aasgaard var også med til Oslo. Stortingsbenken er også på i forhold til 

våre spørsmål, og gjør en bra jobb på mange områder. Dessverre er de ikke bestandig like lydhøre 

sentralt i regjeringen.  

Jeg er også glad for at vi har utviklet et tettere samarbeid med LO. Det førte bl.a. til at vi i juni 

arrangerte en felles Næringslivskonferanse på Hamar med ca 140 deltakere. Allerede i slutten av mai 

har vi et nytt felles arrangement. Ved hjelp av Trygve Magnus Slagsvold Vedum har vi fått 

utenriksminister Jonas Gahr Støre til å komme til Herredsvang i Romedal. Sett av torsdag 31. mai i 

kalenderen. Den kvelden må ugrassprøyta stå! 

Bondelaget har siden 1979 fått MMI til å undersøke folks holdning til Norsk landbruk. Årets 

undersøkelse viser at 90 prosent er for å opprettholde det norske jordbruket av minst samme 

omfang som i dag. Årets notering den høyeste noensinne. Kun 2 % vil redusere mens 8 % ikke har tatt 

standpunkt. Denne undersøkelsen har som dere ser på plansjen vært meget positiv lenge, men årets 

resultat er helt fantastisk!  

Årsmøtet i Norges Bondelag var veldig tydelig på at vi må legge mer ressurser i, og bli bedre på 

kommunikasjon. Det tas nå på alvor. Styret har vedtatt en ny kommunikasjonsstrategi, 

infoavdelingen har skiftet navn til kommunikasjonsavdelingen og det er ansatt ny 

kommunikasjonssjef. Det er bl.a. utarbeidet en ny mediehåndbok som er sendt ut til lokallagene. Den 

må dere alle studere og ta fram når dere trenger tips til mediearbeidet i lokallaget. Vi lanserte 

påskeaksjonen for fylkespolitikerne i forrige uke, og fikk der meget gode tilbakemeldinger fra 

personer som jobber med kommunikasjon til daglig.  

Det er ikke alt vi driver med som er like enkelt å kommunisere på en forståelig måte. Det fikk våre 

Kollegaer i Oppland erfare for noen uker siden. Jeg støtter fullt ut det Opplendingene gjorde mht 

skifte av hotell, men må samtidig erkjenne at det ga oss en lærepenge i å være forberedt på å 

handtere vanskelige saker i media.  

Tine har også fått kjørt seg i det siste, og de har vel også vist at de har noe å gå på i kommunikasjon, 

men samtidig er jeg veldig glad i Tines melkekartonger om dagen.  

Smørsaken trodde jeg at vi var ferdig med, men jammen måtte Virke dra den opp igjen. De hevder at 

den kostet handelsnæringen 43 millioner og FRP er raskt på banen og krever at det må Tine betale. 

43 millioner er under en 10-krone fra hver av oss, og det er utrolig at Virke kan fastslå med stor 

nøyaktighet at deres tap er så stort. Tine har innrømmet at de gjorde for dårlig jobb denne gangen. 

Dette er den eneste saken i nyere tid, og det viser at markedsreguleringssystemet i høyeste grad 

fungerer.   

Ostetoll var en sak i forkant av fjorårets jordbruksforhandlinger, og den tapte vi rett og slett i media, 

politikerne turde ikke å løfte hansken. Det kan ikke hindre at vi prøver på nytt, og det skal Tine ha 

skryt for. Nå står det klart og tydelig i landbruksmeldingen at vi skal utnytte handlingsrommet i WTO-
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regelverket, og det betyr å velge prosent eller kronetoll utfra hva som gir best beskyttelse. 

Importkvotene gjør det nå mulig å importere 1,6 kg ost til lav toll til en og hver av oss. Tine har heller 

ikke bedt om økt toll på dessertoster. Utover det må det bli mulig å få økt tollbeskyttelse slik at vi kan 

øke melkeprisen til bonden uten å miste store volum. Jeg forventer at regjeringen støtter Norske, og 

ikke Danske bønder og industriarbeidere i denne saken!  

Honoraret til Trond Reierstad ble også blåst opp. Først ble det sammenlignet med styreledervervet i 

Statoil, og deretter Synøve Finden. Slik jeg kjenner styrelederjobben i både Nortura og Tine, er det 

fulltidsjobber. Godtgjørelsen som ble slått opp inkluderte også kjøregodtgjørelse og dekning av aviser 

og telefon. Styrelederen i Synnøve Finden tok ikke ut honorar i hele tatt. Når jeg sjekket han opp på 

proff.no, så hadde han 24 engasjement i norsk næringsliv, derav 18 styrelederverv. Det sier meg at 

arbeidsomfanget er forskjellig. Ut fra skatteligningen ser det heller ikke ut som han sulter.  

Vi er nødt til å ha de beste tillitsvalgte vi kan få i våre samvirkebedrifter, og da må vi også betale dem. 

Det er ikke sikkert det er bare avløserlønna som er kostnaden ved ikke selv å være tilstede på garden. 

Jeg synes Kristin Ianssen, tidligere leder i Norsvin hadde et fint uttrykk på det når hun konstaterte at 

omløpsprosenten var større enn den burde være i grisehuset – Hun kalte det tillitsvalgtpurke!  

Jordvernet er noe vi stadig må ha fokus på. Det er ingen andre som gjør den jobben for oss. Våre 

jorder er næringsarealer, og er dermed ikke ledig for andre næringer eller boligutbygging. I våre 

områder står vi framfor store samferdselsutbygginger som vil beslaglegge mye dyrket jord. Vi trenger 

både bedre veier og bedre jernbane, og selv om jordvernet må stå høyt her også, er det dessverre 

umulig og ikke beslaglegge noe dyrket mark. Vi har lenge argumentert for at når nedbygging kan 

tillates, så bør det samtidig dyrkes dobbelt areal. I samferdselssaker bør det være en kurant sak, det 

handler kun om politisk vilje. Selv Frp har lansert denne varianten, men da må vi påpeke at dette er 

en løsning som må kombineres med et strengt jordvern, ikke erstatte et strengt jordvern.  

Jeg vil gi honnør til Akershus Bondelag for deres prosjekt, Framtidsbyer i Akershus. Det handler om å 

bygge helt nye byer innenfor et avgrenset areal istedenfor at eksisterende tettsteder skal ese ut på 

dyrket mark omkring. Et eksempel er en by plassert ved Minnesund nordøst for E6-brua. Det er plass 

til mange slike sirkler i Hedmark også mellom fylkesgrensa og Kolomoen. Det vil beslaglegge svært 

lite dyrket mark, og samtidig sikre befolkningsvekst i Hedmark med stor nærhet til Osloregionen. 

I fjor sommer ble Stortinget endelig enig om rovviltforliket. Det har ført noe positivt med seg, men 

det er fortsatt en jobb å gjøre for å få ting på plass. Vi har sammen med de fleste av partene i 

Hedmarksplattformen og kollegaer i Trøndelag jobbet for å få reduksjonen i bestandsmålet på bjørn 

til våre områder. DN og MD foreslår at reduksjonen skal skje i Nord Norge utfra at det gir raskest 

oppfyllelse av bestandsmålet. Sammen med Oppland har våre fylker 15 ganger mer tap av sau til 

bjørn, og vi mener bestemt at det må være avgjørende!  

Fjorårets lisensjakt på bjørn var totalt mislykket og det er meget bra at DN tar konsekvensen av det 

og nå gjennomfører vårjakt.  Forrige beitesesong var jerven det største problemet. Der gikk 

lisensjakta bra og rovviltnemda fulgte også opp med en utvidet kvote som ble tatt ut. Vi får håpe at 

det merkes i neste beitesesong, men jeg er redd det fortsatt er en jobb å gjøre. LMD har nå instruert 

Mattilsynet til ikke å gjennomføre beitenekt i henhold tidligere brev. Det er bra, men det er samtidig 

tydelig at det er to departementer som leser rovviltforliket med helt forskjellige briller.  
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Vi skal være glade for at vi har en fylkeskommune som satser på naturbruksskolene. Jønsberg, 

Storsteigen og Sønsterud er en viktig resurs for landbruket i Hedmark. Vi har en jobb å gjøre for å 

motivere våre ungdommer til å velge de utdanningsløpene. I min tid som skoleelev kunne vi først gå 

allmennfag og deretter putte på et år på landbruksskolen. Nå må vi motivere våre unge håpefulle til å 

velge naturbruk og de som vil kan velge fag som gjør at de også får studiekompetanse. Dermed kan 

de som ønsker det, velge det meste av høyere utdanning etterpå. Nå har vi også fått på plass et 

voksenagronomtilbud på både Jønsberg og Storsteigen. Det er meget viktig, når så stor andel av de 

som går inn i næringa i voksen alder, ikke har landbruksfaglig utdanning.  

Jeg foreslår at lokallagene lager et arrangement for å orientere foreldregenerasjonen og aktuelle 

ungdommer. Dette kan gjerne skje i samarbeid med bygdeungdomslaget. Bygdeungdomslaget gjør 

en kjempejobb på dette området, og jeg vil trekke fram kampanjene Grønn Utdanning og årets unge 

bonde som de arrangerer sammen med Mc. Donalds og Nationen.  

Jeg vil avslutningsvis skryte av den aktiviteten som skjer ute i alle våre 39 lokallag. Budstikkestafetten 

i fjor er ett glimrende eksempel på hva vi i sum får til når alle stiller opp! Som tillitsvalgte i 

lokallagene gjør dere alle en stor jobb for Norges Bondelag og våre medlemmer. Uten 

lokallagsaktiviteten hadde vi vært en helt annen og mye mindre slagferdig organisasjon.  

Hele vår drift er basert på medlemskontingent. Etter nesten 10 år med medlemsvekst fikk vi en liten 

tilbakegang i 2011. På skjermen ser dere en kommunevis oversikt over oppslutning av de som søker 

produksjonstilskudd. Noen er selvsagt medlem i bonde og småbrukarlaget, men det er enda flere 

som ikke er medlem noe sted. Som dere ser har alle noe å gå på, men forskjellene er også store. Det 

er også stor forskjell på medlemstilslutningen hvis vi sorterer på hva slags produksjon den enkelte 

har. Det kommer til å bli fokus på verving i løpet av året, og det må vi følge opp! 

Jeg vil også gi skryt til birøkterlaget som har forstått at deres medlemmer bør være tilknyttet et 

faglag i tillegg, og aktivt oppfordrer til det.   

På regionmøtene i vinter har det vært noen kommentarer på Gjensidige avtalen. Det stilles spørsmål 

om bondelagsrabatten er reell. Konkurrerende forsikringsselskaper må i praksis forholde seg til 

Gjensidige sine rabatterte priser hvis de skal konkurrere, og enkelte vil helt sikkert få tilbud som er 

konkurransedyktige. Det dere ikke må glemme, er at Gjensidige de siste åra har utbetalt årlig utbytte. 

Det har vært ca 10 % av forsikringspremien, og signaler i år er at det blir noe mer. Det må være med i 

vurderingen hvis dere sammenligner tilbud.  

Jeg vil også slå et slag for Agrolavtalen. Det siste nye der er avtale med Byggmakker og Monter på 

Byggevarer. Den avtalen er bra, Når jeg undersøkte hos Monter, så var Agrolavtalens rabatter bedre 

enn det min snekker hadde. Det er imidlertid viktig at vi får opp volumet på disse avtalene, så jeg vil 

oppfordre dere til å benytte dem.  

Jeg vil til slutt rette en stor takk til resten av fylkesstyret for et meget godt år i styret. Vi har også et 

helt fantastisk mannskap på fylkeskontoret vårt. Anne, Margrete og Ludvig gjør en kjempejobb for 

Hedmark Bondelag og våre medlemmer.  

Jeg vil herved ønske dere et fortsatt godt årsmøte og håper det blir en god og frisk debatt.  

Einar Myki 


