
Tale ved åpningen av nye driftsbygninger på Storsteigen v.g.s. 1. desember 2012 

Det er en stor glede for oss i Hedmark Bondelag å få gratulere Hedmark Fylkeskommune, 

Storsteigen v.g.s og alle elevene med denne store dagen. Vi er meget glade for at 

fylkeskommunen satser på den videregående utdanningen innen landbruksfag. Dere 

utdanner her våre unge til verdens viktigste yrke, nemlig det å produsere mat! Dette er 

derfor også en stor dag for landbruket i Nord Østerdal og resten av Fjellregionen.  

Fylkesmannen og Fylkeskommunen har i høst lagt fram en rapport som synliggjør 

verdiskapningen i landbruket og landbruksbasert virksomhet i Hedmark. Den viser hvor viktig 

landbruket og tilhørende virksomheter er for Hedmark og ikke minst Nord Østerdal.  F.eks 

her i Alvdal er bruttoproduktet fra landbruk og landbruksindustri på 35% av kommunens 

bruttoprodukt. I mange av kommunene rundt her bidrar landbruket alene med 14-15% av 

bruttoproduktet og opp mot 20% av sysselsettingen. Det er knapt noen region i landet som 

dyrker mer jord enn i Nord Østerdal, og bare i Tolga er det bygd fjøs for over 200 millioner 

de siste åra.   

Onsdag hadde vi i Bondelaget regionmøte for de tillitsvalgte i våre lokallag her i Nord 

Østerdal. Der ble det med stolthet og stor entusiasme referert til elever her på Storsteigen 

som uttaler at de er meget godt fornøyd med den undervisningen som blir gitt her på skolen, 

og alt de lærer.  

Det er det enda flere som bør få oppleve. Vi i Bondelaget mener at alle bønder skal ha en 

fagkompetanse i landbruksfag. Derfor er det viktig at flest mulig av de som skal ta over en 

gard i framtida velger naturbruk når de skal velge videregående opplæring. Det er også viktig 

at vi fortsetter med å gi tilbud til voksne som ønsker landbruksutdanning, slik vi nå gjør 

gjennom tilbudet Voksenagronom.  

Vi har en felles jobb å gjøre for å styrke rekrutteringen til naturbruksskolene. Vi må bli enda 

flinkere til å synliggjøre hva utdanning i naturbruk kan brukes til og alle muligheter det gir for 

yrkesvalg og videre studier. Kombinasjon av studiekompetanse og landbruksfag er for 

eksempel en meget god basis å ha når en starter å studere, uansett om en skal studere 

landbruksfag eller andre fag.  

Dere har nå fått nye moderne driftsbygninger. Her er det oppdatert teknikk utstyr og alle 

fasiliteter som skal til for å sikre god dyrevelferd og gode arbeids og undervisningsforhold. 

Det vil inspirere elevene i deres hverdag. Det vil gi smitteeffekter for en styrket framtidig 

rekruttering. Jeg er helt sikker på at det er inspirerende å være elev på en skole som har 

fasiliteter som er helt på høyde med det mest moderne en finner rundt på norske gårdbruk.  

Gratulerer med dagen og lykke til med framtida. Vi i Bondelaget ser fram til et godt 

samarbeid framover.  

Jeg vil overrekke et bordflagg fra Hedmark Bondelag med følgende tekst gravert: Hedmark 

Bondelag gratulerer Storsteigen vgs med nybyggene.  


