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mål for neste arbeidsår: Prosenttoll, oppfølging
av matmaktrapporten, jordbruksoppgjøret 2013
og valg 2013.

Vi hadde som mål å få på plass prosenttoll
allerede i statsbudsjettet. At Trygve Magnus
Slagsvold Vedum tok over som landbruks- og
matminister, var første tegn på at dette kunne bli
mulig. Dette lyktes vi også med, og et stort po-
litisk press fra faglagene, landbrukssamvirket,
NNN/LO-tillitsvalgte og mange politikere i
flere partier skal ha sin del av æren for dette. 

Regjeringen har på overtid satt ned et lovutvalg
som skal se på oppfølging av matmakt-
rapporten. Valget til høsten vil være avgjørende
for om dette vil gi resultater. Siste ukers hend-
elser med ICA i sentrum har igjen 
gjort saken meget aktuell. 

I 2013 er det dermed de to siste hovedmålene
som vil ta mest fokus, nemlig jordbruksopp-
gjøret og valget til høsten.  Vi gjør en jobb for at
partiprogrammene skal bli best mulig på land-
bruk, og vi skal fram mot valget sette fokus på
hva de enkelte partiene vil med norsk landbruk
og matproduksjon.

Hedmark Bondelag har igjen lagt bak seg et år
med økning i antall medlemmer. Det er kjempe-
bra! Ludvig Bjerke-Narud gikk ved årsskiftet av
som organisasjonssjef etter over 30 år i
Hedmark Bondelag! Vi er Ludvig en stor takk
skyldig for den store innsats som han har lagt
ned for Hedmarks bønder gjennom en hel
generasjon. Vi har også fått en meget god
arvtaker med Margrete Nøkleby som organisa-
sjonssjef, og med Anne Rustad og Guro Breck
på laget, lover dette bra for framtida!

Einar Myki, leder

Forord
2012 ble et begivenhetsrikt år. Regjeringen la på
tampen av 2011 fram landbruksmeldinga Vel-
kommen til bords. Der ble det bl.a. slått fast at
matproduksjonen i Norge skal øke i takt med
befolkningsveksten, og at inntekt er det
viktigste virkemiddelet for å få det til. 
Dette var vi godt fornøyd med, men vi påpekte
samtidig at meldinga manglet virkemidler for å
nå målet. Politikerne henviste da til jordbruks-
oppgjøret. Vinteren ble preget av mye politisk
påvirkningsarbeid for å sikre best mulig be-
handling av meldinga i næringskomiteen og
Stortinget. Meldinga ble vedtatt i Stortinget i
april med støtte fra regjeringspartiene og KrF.
De politiske skillelinjene i landbrukspolitikken
mot Høyre og Frp og tildels Venstre ble
samtidig tydeliggjort.

Landbruksmeldingas mål, sammen med økt
underdekning av storfekjøtt og korn, satte sitt
tydelige preg på jordbrukets krav til jordbruks-
oppgjøret. Politikerne hadde selv bidratt til å
skru forventningene opp.  Skuffelsen var derfor
stor da staten la fram sitt tilbud. Med unntak av
innføring av grøftetilskudd, så vi lite til
virkemidlene som skulle følge opp den nylig
vedtatte landbruksmeldinga. 
For Norges Bondelag var det ikke aktuelt å sig-
nere en avtale som ikke begynte å tette noe av
inntektsgapet mellom jordbruket og samfunnet
for øvrig. Det ble derfor brudd. 

De påfølgende aksjonene er jeg meget godt for-
nøyd med. Det ble lagt ned en kjempejobb i
hele organisasjonen, og vi fikk tydelig vist
hvilken kraft vår organisasjon har! Kraftfulle
punktmarkeringer kombinert med bannere og
dekorerte rundballer ble fulgt opp av en meget
vellykket brødaksjon. Der fikk vi svært god
hjelp av media. Til slutt samlet vi oss til en
kraftfull markering i Oslo. Aksjonene ble veldig
godt mottatt i pressen, og vi møtte stor for-
ståelse blant forbrukerne. 
Takk til alle som bidro.

Selv om vi avsluttet aksjonene forholdsvis
raskt, så fortsatte den politiske jobbinga. Or-
ganisasjonen satte seg etter årsmøtet fire hoved-

Fylkesleder 
Einar Myki under
markeringen i
Oslo etter bruddet
i jordbruksfor-
handlingene.
Foto: Pernille
Mengshoel



Årsmøte i Hedmark
Bondelag 2012
Årsmøtet i Hedmark Bondelag ble holdt på
Thon Hotell i Elverum 13. til 14. mars. 62
utsendinger og 18 gjester var til stede.
Håkon Erik Vold var møteleder. Maren Elvs-
veen fra Toneheim folkehøgskole innledet
årsmøtet med vakkert fløytespill.
Fylkesleders tale. Leder Einar Myki i
Hedmark Bondelag tok opp følgende hoved-
temaer i sin tale:
• Været i 2011 og grøfting. Grøfting er 

et godt klimatiltak
• Landbruksmelding og muligheter for 

Hedmark
• Jordbruksforhandlingene 2011 og 2012
• Godt samarbeid med LO
• Møte med Jonas Gahr Støre på Herreds-

vang 31.mai
• MMI: 90 % er for å opprettholde land-

bruket. Høyeste noen gang! Fantastisk!
• Påskeaksjon
• Tollbeskyttelse
• Jordvern – Vårt næringsareal, Prosjekt 

”Framtidsbyer i Akershus”
• Rovdyr. Hedmarksplattformen, jobber 
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sammen med Trøndelag for å redusere 
bestand av bjørn i våre områder. Jerv-
uttak. 

Før generaldebatten redegjorde 
Trine Hasvang Vaag, styremedlem 
Norges Bondelag, for Norges Bondelags
prosesser og prioriteringer foran årets jord-
bruksforhandlinger / behandlingen av ny
landbruksmelding.  Hun informerte også om
HMS-kampanjen 2012-2013.

Det var en allsidig og aktiv generaldebatt,
hvor 16 personer tok ordet.

Trine Hasvang Vaag og Einar Myki opp-
summerte debatten, blant annet innen
temaene avlingsskade, rovdyr og samdrifts-
økonomi.

Videre inneholdt årsmøtet følgende hoved-
punkter:

• Ola Hedstein, påtroppende direktør i 
Norsk landbrukssamvirke, holdt foredrag 
om ”Samvirkets makt i samvirkeåret”, 
med fokus på makt forskyvingen som har
skjedd i verdikjeden bort fra produsent-
ene i retning butikkjedene.

Fylkesleder Einar Myki og styremedlemmer under årsmøtet 2012
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• Distriktsleder i landbrukets HMS-tje
neste Per J. Obrestad orienterte om 
HMS-kampanjen. 

• Rådgiver Margrete Nøkleby la fram 
Hedmark Bondelags arbeidsplan for 
2012/2013.

• Rammebudsjett for 2012 ble enstemmig 
godkjent. Valgkomiteens forslag til økte 
satser/godtgjøring ble diskutert, men var 
ikke tatt høyde for i årets budsjett.

• Resolusjoner. Redaksjonskomiteen 
2012 besto av Marte Elverhøy, 
Louise Gjør, Karsten Bergset, Trond 
Trovåg og Amund Grindalen. 
Innkomne forslag ble behandlet i red-

daksjonskomiteen og følgende resolu
sjoner ble enstemmig vedtatt:  
Kult med Norsk mat – om bedre ramme
betingelser i landbruket og foredlings-
industrien. Ja til norsk biff! 
– om utmarka som beiteressurs, 
rovviltforliket og ammekuproduksjon 
innenfor rovdyrsonene.

• Haavard Elstrand om ”Strategier og
prosesser i kjølvannet av ny land bruks- 
og matmelding”.

• Trysil Bondelag ble kåret til årets lokal-
lag i 2011, takket være god aktivitet, 
målrettet arbeid med medlemsverving og 
mye utadrettet virksomhet. 

Fylkesstyret 2012

Leder: Einar Myki
Nestleder: Eivind Mehl
Styremedlemmer:

Karstein Hove Bergset
Inger Amb
Thomas C. Meyer French
HBK:Merethe Grimsbo
HBU: Jon Einar Hulleberg

Varamedlemmer
1. Anne Kristine Rossebø
2. Elisabeth Horneman
3. Kjerstin G. Lundgård
4. Thor Ludvig Løken

Fylkesstyret samlet, foran fra venstre: Anne Kristine Rossebø, Einar Myki, Merethe Grimsbo (re-
presentant for Hedmark Bygdekvinnelag), Thomas C Meyer French, Eivind Mehl, Karstein Hove
Bergset, Jon Einar Hulleberg (representant for Hedmark Bygdeungdomslag) og Inger Amb.
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Andre utvalg, styrer og
representasjonsoppgaver

Arbeidsfordeling - representasjonsopp-
gaver for fylkesstyret

A. Styret i Hedmark Bygdekvinnelag.
Thomas Meyer French m/vara Eivind
Mehl.

B. Styret i Hedmark Bygdeungdomslag
Inger Amb m/vara Karstein H. Bergset

C. Samarbeidsutvalg med Gjensidige
Einar Myki, Eivind Mehl og Ludvig
Bjerke-Narud.

D. KSL-gruppa Hedmark/Oppland
Inger Amb.

E. Landbrukets fylkesgruppe HMS
Thomas Meyer French.

F. Inn på Tunet – kontaktperson
Inger Amb

G. Småkraftverk i fjellreg – styringsgruppe
Per Ousten, Dalsbygda.

H. Økologisk landbruk – styringsgruppe
Thomas Meyer French m/vara Anne
Kristine Rossebø.

I. Hedmark Landbruksselskap – arb.utv.
Einar Myki m/vara Eivind Mehl

J. Hedmark Landbruksselskap – rep.skap
Inger Amb og Eivind Mehl.
1. vara: Karstein Hove Bergset
2. vara: Anne Kristine Rossebø
3. vara: Thomas Meyer French.

K. EUs vanndirektiv – faggr. Mjøsa
Inger Amb

L. Vannområdeutvalgene for Glomma 
og Grensevassdragene
Anne Kristine Rossebø

M.Kompetansesenter for fjellandbruket
Karstein Hove Bergset

N. Småfeprogrammet i fjellregionen
Karstein Hove Bergset

O. Samarbeidsrådet i Hedmark/Oppland
Einar Myki 
m/vara Ludvig Bjerke-Narud.

P. Faglig Forum – Blæstad
Inger Amb

Q. Styringgr. RMP og RNP
Einar Myki

R. Fagggruppe for Reg miljøprogram
Anne Kristine Rossebø 
m/vara Margrete Nøkleby.

S. Faggruppe for reg næringsprogram
Eivind Mehl m/vara Ludvig Bjerke-
Narud.

T. Fylkesmannens  ressursgruppe kultur
landskap; Karstein Hove Bergset 
m/ vara Margrete Nøkleby 

Utsendinger til Norges Bondelags 
årsmøte:
• Karstein Bergset, Rendalen 
• Kjerstin G. Lundgård, Åsmarka 
• Eivind Mehl, Åsnes 
• Erling Aas-Eng, Tolga 
• Hanne Guåker, Nes 
• Inger Amb, Ringsaker 
• Thomas French, Åmot
• Anne Kristine Rossebø, Våler 
• Embret Rønning, Vingelen 

Valgkomité:
• Vidar Julien, Grue, leder
• Gunn Randi Finstad, Rendalen.
• Knut Reidar Burås, Åsmarka 
• Gudmund Tronsmoen, Alvdal 
• Lars Bryhni, Romedal & Vallset 
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Valgkomiteen fra venstre: Knut Reidar Burås, Vidar Julien, Lars Bryhni, Gunn Randi Finstad og
Gudmund Tronsmoen.

Kornutvalg:
Lars Bryhni, Romedal & Vallset – leder vår
2012
Even Glestad, Ringsaker – leder høst 2012
Håkon Ellevold, Sør-Odal – vår 2012
Karsten Thoner, Sør -Odal – høst 2012
Ola Sørlundsengen, Våler – høst 2012
Eivind Mehl, Åsnes – fra fylkesstyret
Lars Martin Hagen, FMLA – observatør.
Otto Sveen, Solør/Odal  Landbruksrådgiv-
ning – observatør
Harald Solberg, Hedmark Landbruksrådgiv-
ning – observatør.

Grøntutvalg:
Kjell Erik Kordal, Hof – leder
Rune Hagelund, Ringsaker
Valborg Alhaug, Stange
Anne Kristine Rossebø, Våler – fra fylkes-
styret
Lars Martin Hagen, FMLA – observatør

Ole Morten Nyberg, Hedmark Landbruks-
rådgivning – observatør

Rovdyrutvalg:
Trond Are Trovåg, Eidskog – leder
Per Kjetil Granrud, Rendalen
Martin Opsal, Veldre
Karstein Hove Bergset – fra fylkesstyret
Øystein Knutsen Hedmark Sau og Geit –
observatør, høst 2012
Hilde Smedstad FMLA – observatør, høst
2012

Medlemmer i faste utvalg i NB fra
Hedmark  
På styremøtet i Norges Bondelag 27. juni
ble Anne Kristine Rossebø oppnevnt som
medlem av for Miljø- og kvalitetsutvalget.
Ingunn Sigstad Moen ble gjenvalgt som
medlem av Inn på tunet-utvalget. Einar
Frogner ble valgt som styrets representant i
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Kornutvalget, og Gustav Grøholt er Felles-
kjøpets representant. Daglig leder på Flisa
Mølle og kornsilo, Kjetil Aandstad, re-
presenterer Norkorn i Kornutvalget.

Kompetanseheving:
• Ta grep-kurs –Anne Kristine Rossebø og

Eivind Mehl  har deltatt på kurs. HBs 
styrearbeid ble evaluert da Anne Kristine
Rossebø avsluttet sitt kurs og det ble ut
arbeidet en ”hustavle” med hovedpunkter
for styrets arbeid i fylkeslaget .

• Kurs i korn og kraftfôrpolitikk: Thomas 
M French og Margrete Nøkleby deltok.

• Kurs i Internasjonal politikk og kulturell 
forståelse: Einar Myki deltok.

Fylkesstyrets brede sam-
arbeid med eksterne
aktører

Fylkesstyret har hatt fokus på kontakt med
ulike organisasjoner i landbruket, politikere
og forvaltning. 
• Stortingsrepresentant og parlamentarisk
leder i Sp, Trygve Magnus Slagsvold
Vedum, møtte på fylkesstyremøtet i januar.
Han la vekt på holdningen til landbruks-
politiske spørsmål i Stortinget, ny land-
bruksmelding og fokusområder i
jordbruksforhandlingene 2012.
• I forbindelse med HBs innspill til jord-
bruksforhandlingene i 2012 inviterte styret
ulike landbruksorganisasjoner for å få fag-
innspill til de ulike produksjoner.  Følgende
var til stede: 
• Norsvin Asbjørn Schjerve
• TYR  Erlend Røhnebæk
• KIO Leiv Blakstad
• Hedm. Landbruksrådg. - grønt

Thor Ludvig Løken
• Tine Per Amb
• Nortura Ola-Bjørn Haugbråten
• Bærringen/bærdyrkerlaget

Jørn Haslestad

• Birøkterlaget Stig Rune Sagberg
• NBs nye kommunikasjonssjef, Lise 

Boeck Jakobsen, var til stede på fylkes-
styremøtet i juni. Hun fokuserte på 
hovedproblemstillinger vedr arbeidet 
med kommunikasjon i tilknytning til 
årets jordbruksoppgjør, politiske utford-
ringer og kommunikasjonsmuligheter og 
kommunikasjon fram mot valget i 2013. 

• På styremøtet i august hadde styret 
besøk fra Fylkesmannen.  Vi hadde 
invitert landbruksdirektør Haavard El-
strand og sivilagronom Lars Martin 
Hagen og rådgiver Ståle Sørensen fra 
Fylkesmannens miljøavdeling.
På møtet hadde vi fokus på følgende 
saker:

• Avlingssituasjonen nå i 2012 og avlings-
skadene fra 2011.

• Rovdyrsituasjonen i Hedmark.
• Verdiskapningsanalysen og rapporten for

Hedmark.

I september ble styremøtet lagt til Oslo.
Fylkesstyret møtte stortingsrepresentantene
fra Hedmark, og tema var landbruket i
Hedmarks betydning. HB fokuserte på
rapporten fra NILF om verdiskaping i land-
bruk og landbruksbasert virksomhet i
Hedmark. Det ble gjennomført to møter: 
• Ett møte med Høyre: Gunnar Gundersen 

og Svein Flåtten.
• Ett møte med Ap, SV og Sp: Knut Stor

berget, Tone Sønsterud, Frøydis Sund og 
Olov Grøtting. Olov Grøtting viste oss 
rundt på Stortinget etter møtet. 

Styret besøkte også Mathallen Vulkan Oslo.
Det var åpning denne dagen.

I november inviterte styret alle utvalgs-
lederne til felles drøfting. Til stede var Even
Glestad, leder i kornutvalget, Kjell Erik
Kordal, leder i grøntutvalget, og Trond Are
Trovåg, leder i rovdyrutvalget.
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Tema som ble berørt på regionmøtene i fe-
bruar var: Landbruksmeldinga, jordbruks-
forhandlingene, kommunikasjon og
nettarbeid, medlemssituasjon, gjødselvare-
forskriften, politisk arbeid.

På regionmøtene i november/desember ble
koblet til bedrifter/ prosjekter i de ulike
regionene.  I Glåmdalen skulle møtet ha
vært på Hvebergsmoen potetpakkeri (flyttet
pga sykdom), Hedmarken hadde møte med
Geno Global på Store Ree, på Tynset ble det
omvisning på Nortura-anlegget, og i Sør-
Østerdal ble det møte med jordbruks-
utviklingsprosjektet i regionen.

Temaer som ble tatt opp var gjennomgang
av den landbrukspolitiske situasjonen, toll-
vern, erfaringer fra bruddet i jordbruksfor-
handlingene 2012, forberedelse til
jordbruksforhandlingene 2013 og valg
2013. I tillegg ble det fokusert på medlems-
verving og de nye verveansvarlige i lo-
kallagsstyrene. 

Fornyingsutvalget II - endringer i 
organisasjonsstrukturen
NB gikk i 2012 gjennom organisasjons-
strukturen, og HB har i den forbindelse
avgitt en høringsuttalelse der HB støttet opp
under hovedkonklusjonen til utvalget om at
dagens modell er den beste. Fylkelaget var
også enig i utvalgets forslag til endringer i
opplegget for årsmøtet, og at det forlenges
med en halv dag på bekostning av re-
presentantskapet. Fylkeslaget i Hedmark
mente at fylkeslederne burde samles i et
eget møte i tilknytning til representant-
skapsmøtene, men at disse møtene ikke skal
ha noen formell posisjon i organisasjonen.
Hedmark Bondelag var også enig i utvalgets
konklusjon når det gjaldt styrets funksjon
og arbeidsfordeling, og understreket betyd-
ningen av NBK, NBU og samvirkeorganisa-
sjonenes representasjon i styret.
Fylkesstyret spilte også inn at arbeidsdel-

Øvrige hovedpunkter fra
aktiviteten i 2012

Ledermøte 2012
Norsk matproduksjon, matmangfold og
rovdyr var viktige temaer som ble debattert
på ledermøtet som ble avholdt i Trysil.
Første nestleder Berit Hundåla i Norges
Bondelag orienterte om den landbruks-
politiske plattformen til NB, den landbruks-
politiske situasjonen foran
jordbruksforhandlingene 2013 og stortings-
valget 2013. Per Ole Ramberg orienterte om
kommunikasjonsstrategi i NB. Fylkesråd
Lasse Juliussen orienterte om Hedmark
fylkeskommunes strategi for å oppnå målet
om vekst og befolkningsøkning.

Berit Hundåla orienterte også om norsk
rovdyrpolitikk i forhold til rovviltforliket.
Ulvesoneutvalgets leder Reidar Åsgård ori-
enterte om utvalgets evalueringsarbeid.
Trysil Bondelag og Elverum Bondelag kom
med krass kritikk.  
Anne Rustad i HB orienterte om vervekam-
panjen ”Tørre å spørre”, og om ansvaret
som de nye verveansvarlige i lokallags-
styrene har fått. 

Elisabeth Onsager, LHMS orienterte om
HMS-kampanjen og HMS-kurs. Alle lo-
kallagene oppfordres til å gjennomføre kurs
for sine medlemmer.

Regionmøter
Det ble i 2012 avviklet ni regionmøter: fem
i januar/ februar og fire i
november/desember.  HB ønsket å flytte
regionmøtene til november slik at de ny-
valgte lokallagsstyrene tidligere får relevant
informasjon om prioriterte satsingsområder
og kontakt med fylkesleddet. Derfor ble det
dobbelt opp med regionmøter i 2012.
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flokken – journalist fra Aftenposten 
deltok på styremøte.

• Orienterte finansminister Sigbjørn 
Johnsen om jordbruket i Trysil.

• Deltatt på stand vedr Jakt- og Fiske-
dagene i Elverum.

• Arrangert Åpen Gård – med profilering 
av lokal mat.

Aktive lokallag 2012
Ut fra de vedtatte kriterier og årsmøtevedtak
i NB i 2011, har Hedmark Bondelag fått
tildelt totalt kr. 251.479 i aktivitets-
avhengige midler for 2012. Av denne
summen var kr. 43.400 utbetalt i verve-
premie – kr 200 pr nytt medlem – til lo-
kallaga for 2011 (utbetalt i juni 2012). Dette
medførte at fylkeslaget hadde kr. 208.000
til disposisjon til Aktive Lokallag for 2012.

Hedmark Bondelag fordelte årets midler til
Aktive Lokallag på følgende måte:

• Alvdal Bondelag Kr 7.000
• Brandval & Vinger Bondelag ”    6.000
• Brøttum Landbrukslag ”    5.000
• Dalsbygda Bondelag ”    6.000
• Eidskog Bondelag ” 6.000
• Elverum Bondelag    ”   5.000
• Engerdal Bondelag ” 9.000
• Grue Bondelag ”   10.000

Fylkesleder Einar Myki overrekker prisen Årets
lokallag til Trysil Bondelag ved Eirik Valdem.

ingen mellom AU og styret bør endres i ret-
ning av at AU avlaster styret ved å behandle
enklere saker av ikke prinsipiell betydning.

Arbeidsplan Hedmark Bondelag
Det ble nedsatt en arbeidsgruppe med
mandat om å utarbeide et forslag til ny
arbeidsplan for organisasjonen.
Arbeidsgruppa har bestått av følgende:
• Eivind Mehl, Åsnes – leder
• Thomas French, Åmot
• Marianne Lunåsmo, Tynset
• Nils A. Honningdal, Stange
• Erik Krogrud, Ringsaker – HBU

Arbeidsgruppa hadde to møter, og ut-
arbeidet forslag til arbeidsplan som ble lagt
fram for fylkesstyret og årsmøtet. På bak-
grunn av arbeidsplanen ble det utarbeidet et
årshjul for HB. 

Årets lokallag 2011 – Trysil Bondelag
Trysil Bondelag ble valgt til årets lokallag
med følgende begrunnelse:

God aktivitet:
• Driver et jevnt og godt lagsarbeid – bl.a. 

ni styremøter.
• Deltatt på regionmøte, ledermøte og års

møte.
• Studieringer.
• Arr. brannøvelse for avløsere og 

trysilbønder.
• God kontakt med ordfører og lokal

politikere – utdeling av materiell til alle 
lokalpolitikere.

Medlemsverving:
• Tar kontakt med nye bønder i bygda.

Utadrettet virksomhet:
• Oppslag i media – flere ganger – vedr 

Budstikkestafetten m/Destinasjon Trysil,
veterinærordningen, støtteerklæring vedr
ulvefelling – Slettåsflokken.

• Oppslag i A-magasinet vedr Slettås-



11

• Helgøya Bondelag ”     6.000
• Hof Bondelag ”     6.000
• Nes Bondelag ”   10.000
• Nordre Atnedalen Bondelag ”     5.000
• Os Bondelag ”     7.000
• Romedal & Vallset ”     9.000
• Rendalen Bondelag ”     8.000
• Ringsaker Bondelag ”     5.000
• Stange Bondelag ”     9.000
• Tolga Bondelag ”     6.000
• Trysil Bondelag ”     8.000
• Tylldalen Bondelag ”     6.000
• Tynset Bondelag ”     8.000
• Vang Bondelag ”     6.000
• Veldre Bondelag ”     9.000
• Våler Bondelag ”   10.000
• Øvre Folldal Bondelag ”     6.000
• Åmot Bondelag ”   10.000
• Jakt og fiskedagene, 

åpen gård, T-skjorter og caps ”   14.000

Sammenslåing av Nes Bondelag og
Helgøya Bondelag
Hedmark Bondelag har godkjent en
sammenslåing av de to lokallaga Nes
Bondelag og Helgøya Bondelag. Det nye
lokallaget får navnet Nes og Helgøya
Bondelag.

Medlemsverving 2012
Rekruttering av nye medlemmer til Norges
Bondelag er vesentlig for å opprettholde en
livskraftig organisasjon. Hedmark Bondelag
har ønsket å fokusere på dette. Vervekam-
panjen ”Tørre å spørre” ble lansert på års-
møtet i Norges Bondelag i 2012. Målet var
å utvikle en langsiktig vervekultur i Norges
Bondelag.  Kampanjen hadde en målsetting
om å verve 1500 nye medlemmer i en in-
tensiv periode fra oktober til desember
2012.
Hedmark Bondelag har hatt et mål om å
verve 150 medlemmer i perioden.  Ved ut-
gangen av året hadde vi vervet 117
medlemmer.  Dette i stor grad etter en in-

tensiv innsats etter ledermøtet i november.
Lokallagene i Hedmark har jobbet godt, og
vi var det fylket med størst økning i
medlemstallet i 2012!

0-visjon for skader i landbruket
HB har vedtatt en arbeidsplan i samarbeid
med Gjensidige for 2012. Fokus i sam-
arbeidet er det forebyggende arbeid for å nå
0-visjonen: ” Det skal ikke skje skader eller
ulykker på min gård, og fokus på gjennom-
føring av ”Praktisk HMS-kurs”.  Alle lo-
kallag oppfordres til å gjennomføre Praktisk
HMS-kurs. I 2012 har Bondelaget fått en
koordinatorrolle for HMS-kampanjen.

Skattekurs
Bondelaget arrangerte skattekurs for alle
samarbeidende regnskapsførere i Hedmark.
Kurset ble arrangert i Trysil, og over 120
regnskapsførere deltok. Forelesere på kurset
var advokat Anders Bjørnsen og avdelings-
sjef Arnstein Tveito fra Norges Bondelag og
underdirektør Håvard Bjørgen fra Skattee-
taten. 

Kurs i regnskapsførerregelverket
Økonomiforbundet og Bondelaget arrangert
kurs i regnskapsførerregelverket. Revisor og
autorisert regnskapsfører i Abacus Øko-
nomitjenester AS Torill Volden underviste i
god regnskapsførerskikk.

Kornutvalget
Kornutvalget hadde i 2012 ett møte der
temaet var gjennomgang av årets sesong,
kornkonferansen i Oslo, aktuelle problem-
stillinger som ble tatt opp på regionmøtene
og innspill til jordbruksforhandlingene. Inn-
spillene fra kornutvalget ble oversendt
Norges Bondelags kornutvalg og inn-
arbeidet i Hedmark Bondelags innspill til
jordbruksforhandlingene. 



12

Ludvig Bjerke-Narud ble portrettintervjuet i Østlendingen i forbindelse med sin avgang som organisa-
sjonssjef. Faksimile: Østlendingen 22. desember 2012.

Grøntutvalget
Grøntutvalget hadde i 2012 ett møte der av-
lingssesongen ble gjennomgått. Utvalget
drøftet avlingsskade/ naturskade, innspill til
ny landbruksmelding og innspill til jord-
bruksoppgjøret. Innspillene fra grønt-
utvalget ble oversendt Norges Bondelags
grøntutvalg og innarbeidet i Hedmark
Bondelags innspill til jordbruksforhand-
lingene. 

Rovdyrutvalget
Rovdyrutvalget har i 2012 hatt løpende kon-
takt med leder og organisasjonssjef og
bønder som har hatt utfordringer med
rovvilt gjennom sesongen. Representanter
fra utvalget har deltatt på møtene i
rovdyrnemnda, i møte om ulvesonen og i
dialogmøte med Norges Bondelag.  Re-
presentanter fra utvalget har også deltatt på
den nasjonale rovviltkonferansen.

Bemanning på kontoret.
På fylkeskontoret er det 3 ansatte. Organisa-
sjonssjef Ludvig Bjerke Narud sluttet den
31.12.2012 som organisasjonssjef etter 30
år i Hedmark Bondelag.  Det har i 2012 der-
for vært fokus på rekruttering til kontoret.
Margrete Nøkleby ble ansatt som ny or-
ganisasjonssjef og Guro Breck er ansatt
som ny rådgiver. Anne Rustad er førstekon-
sulent. 
Hedmark Bondelag takker Ludvig Bjerke-
Narud for sin innsats gjennom mange år i
Hedmark Bondelag. 
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Næringspolitikk

Ny landbruksmelding
2012 har vært preget av at det kom ny land-
bruksmelding.  HB sendte inn innspill til ny
landbruksmelding på basis av høringer i lo-
kallaga, drøftinger på regionmøtene og
styrebehandling i januar og februar. I tillegg
ble det arrangert debattmøte i Solør vedrør-
ende landbruksmeldinga i januar.
Hovedpunktene i uttalelsen:

• Økt matproduksjon og økt sjølforsyning 
er fundamentet i norsk landbruk fram-
over.

• Viktig med et variert landbruk over hele 
landet.

• Inntektsmålet må bedres.
• Investeringsbehovet i næringa krever 

støtte.
• Jordvernet må styrkes.
• Viktig med trygg mat og god dyre-

velferd.
• Velferdsordningene i landbruket må ikke

glemmes.
• Rovdyrpolitikken er et stort problem for 

norsk landbruk
• Opprettholde produksjonskravet i kultur

landskapstilskuddet.

Jordbruksforhandlingene
Lokallagene, grøntutvalget og kornutvalget
bidro aktivt til å forme årets innspill til jord-
bruksforhandlingene.

Hovedpunktene i HBs innspill til jordbruks-
forhandlingene:
Befolkningen øker og SSB anslår at det
innen 2030 vil være 20 % flere mennesker i
Norge. Produksjonen må øke i takt med be-
folkningsveksten, for å unngå at selvforsyn-
ingsgraden blir redusert. 
Hedmark Bondelag mener at dette er den
viktigste utfordringen vi står ovenfor. For å

lykkes med å oppnå dette ambisiøse målet,
må det være attraktivt å drive landbruk både
for dagens og morgendagens bønder. 
Det må legges opp til at vårt nasjonale
handlingsrom utnyttes, slik at vi kan klare å
forsyne våre innbyggere med norske
råvarer.  Dette er helt i samsvar med regje-
ringens egen mål som fremkommer i Meld-
ing til Stortinget nr 9 (2011-2012)
-Velkommen til bords.

Dette må gjøres ved: 
• Stimulering til økt produksjon av norske 

landbruksvarer
o Et sterkt importvern ved at 

myndighetene utnytter handlings
rommet for å beskytte norske varer 
gjennom bruk av henholdsvis 
kronetoll og % -toll avhengig av det 
som er mest gunstig for vedkom
mende produkt

o Økt pris på vare (økt målpris, pristil
skudd på råvare og prisnedskrivning 
av korn)

o Produksjonsfremmende tiltak (rådgiv
ning, grøfting, FoU, fraktordninger, 
investeringsvirkemidler)

o Innskrenke muligheten for import av 
bl a RÅK-varer

• Ivaretakelse av produksjonsgrunnlaget
o Strengere jordvern og opprettholde 

antall daa produktiv mark 
o Utnytte utmarksressursene 

• Sikre at produsentene av matvarer får sin
rettmessige andel av verdiskapningen 
i verdikjeden (bl a justere målpris-
punktet)

Hedmark Bondelag vil minne om at over-
føringene til jordbruket er vesentlig redusert
de senere årene sett i forhold til statsbud-
sjettets størrelse. I 1980 utgjorde over-
føringene 6,8 % av statsbudsjettet uten
folketrygden, og i 2011 utgjorde over-
føringene 1,4 %.  I samme periode har
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Norge utviklet seg til å bli blant verdens
rikeste nasjoner og vår befolkning har blant
verdens beste levekår. De siste 20 årene har
landbruket hatt en større økning i
produktivitet enn noen annen næring i fast-
lands-Norge, uten at effektiviserings-
gevinsten i noen særlig grad har kommet
bøndene til gode. Bønder må nå få sin rett-
messige del av velferdsøkningen. Hedmark
Bondelag mener derfor at det nå er helt
nødvendig å øke overføringene til land-
bruket for sikre rekrutteringen, bidra til å
øke lønnsomheten for produsentene og opp-
rettholde vår selvforsyning. 

Landbruket får som følge av klimaend-
ringene påført økte kostnader.   Hedmark
Bondelag mener derfor at staten bør dekke
utgiftene til klimatiltak og klimatilpassing i
jordbruket ved å øke rammene for jord-
bruksavtalen. 

Kornarealet er under press, og vi mener at
både juridiske og økonomiske virkemidler
må tas i bruk for å hindre nedbygging av
jordbruksareal. Det er en kjensgjerning at
store deler av de beste kornarealene i Norge
ligger i befolkningstette områder med fare
for nedbygging. 
For å kunne bidra til økt matproduksjon er
det også viktig å sikre bruk at utmarksres-
sursene innenfor de gitte rammebetingelser.
Rovdyrforliket må gjennomføres i praksis,
og det bør i større grad legges til rette for
ammekuproduksjon innenfor ulvesonen.

Hedmark Bondelag mener at det er viktig at
inntektsgapet tettes og krever:
• Full kostnadsdekning
• Samme inntekstmulighet i kroner som 

andre grupper får i årets lønnsoppgjør
• Inntektsforskjellen til andre grupper må 

reduseres vesentlig

Prioritering: 
• Alle produksjoner trenger et løft, men 

storfekjøtt, melk og korn bør i dette opp
gjøret prioriteres.  

Hedmark Bondelag mener derfor at det må
utformes en offensiv politikk for å møte nye
utfordringer med befolkningsvekst og
endrede klimabetingelser, og at budsjett-
overføringene må økes som følge av dette.

Aksjoner
Hedmark Bondelag sendte en henvendelse
til Norges Bondelag med oppfordring om at
Aksjonsutvalget utarbeider maler for profe-
sjonelt og enhetlig aksjonsmateriell i tilfelle
brudd under jordbruksforhandlingene 2012.

Landbrukets påskekampanje
I forkant av jordbruksforhandlingene ble det
vedtatt å gjennomføre en kampanje i til-
knytning til påskeferien med formål om å
skape blest om landbrukets situasjon. HB
møtte på fylkestinget 5.mars og delte ut in-
formasjonsmateriell og eggekartonger med
påskrift ”Ingen egg uten høner, ingen mat
uten bønder.” Lokallagene var meget ak-
tive og hadde mange spennende og varierte
aksjoner hvor det ble delt ut eggekartonger
og informasjonsmateriell – Landbruks-
politikken på 10 min. 

NB satte aksjonsuka til uke 13 – siste uka
før påske.  I Hedmark var det stor aktivitet
disse dagene over hele fylket. Påsketurister
og politikere fikk berøring med landbrukets
påskekampanje. 
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Hedmark Bondelags Margrete Nøkleby, (den gang) stortingsrepresentant Trygve Magnus Slagsvold
Vedum og leder Kathrine Kleveland i Norges Bygdekvinnelag.

Åmot-ordfører Espen André Kristiansen, Erling
Herland og bondelagsrepresentant Thomas C.
Meyer French under påskeaksjon-markeringen
på Rena.

Eggende materiale som ble brukt under pås-
keaksjonen.
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Forhandlinger og brudd
Jordbrukets krav ble framlagt den 27. april
med ei totalramme på 2.205 mrd kr  
Staten la fram sitt tilbud 9. mai med ei
totalramme på 900 mill kr – men derav
skulle 275 mill kr tilføres LUF som en
engangssum. Det reelle sammenlignings-
grunnlag er derfor 625 mill kr. 

Jordbrukets forhandlingsutvalg meddelte
Staten lørdag 12. mai at tilbudet ikke ga
grunnlag for forhandlinger, og dermed ble
det brudd. Hovedargumentene for
standpunktet var at Statens tilbud:
- Øker gapet til andre grupper – bøndenes 

inntekter ligger ca 180.000 lavere enn 
andre grupper.

- Vil redusere norsk matproduksjon.
- Gir et svært dårlig grunnlag for 

nødvendig rekruttering.
- Gir ikke mulighet for nødvendige inves

teringer for framtida
- Legger ikke til rette for en sterk norsk 

næringsmiddelindustri.

Fase I – spontanaksjoner som ble satt i
verk mandag 14. mai, med Hedmark-
markeringer bl a i Brumunddal, Hamar,
Elverum, Rena, Trysil, Kongsvinger,
Rendalen, Tynset.
Lokallagene viste at det var stor aksjons-
vilje, og Hedmark Bondelag bidro i høy
grad til at norsk matproduksjon ble satt på
dagsorden gjennom årets aksjoner.   Det var
traktorer i gatene, på torg og jernbane-
stasjoner i hele fylket. Det ble malt rund-
baller og satt opp bannere med vårt budskap
på. Under aksjonene var det bønder i NAV-
kø, skuespill, stands og appeller på torgene,
blokader av offentlige bygg og møter med
lokale og regionale politikere og byråkrater.
Langs riksveger og fylkesveger ble vårt
budskap markert. Mediene fulgte opp med
reportasjer, intervjuer og debattinnlegg i
aviser, radio og TV.
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Thomas C. Meyer French og Amund Grindalen
stanset forbipasserende på Lokket I Elverum.
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Fase II – aksjon brødstopp ble satt i verk
fra tirsdag 15. mai med blokkering av fire
matmjølanlegg og hamstring av brød. Dette
ble meget vellykket. Butikkene rundt om i
hele fylket ble tomme for brød. Bondelags-
medlemmer delte ut informasjon om
bøndenes krav og betydningen av norsk

matproduksjon. Noen lokallag delte også ut
brød til forbrukerne med informasjon. Det
kom fram mye informasjon om bøndenes
situasjon, og vi fikk god plass i media.  Ak-
sjonen ble avsluttet til 17.mai, og alle
bannere tatt ned.

Fase III – en sentral markering i Oslo den
21.mai med ca 2.200 bønder og 40 traktorer
samlet i byen i et opptog for å markere
ønsket om satsing på økt norsk matproduk-
sjon og misnøye med Regjeringens tilbud i
jordbruksforhandlingene. Hedmark
Bondelag markerte seg bra med 200 ak-
sjonsvillige bønder og fire traktorer i toget
.Det var ca 200 bønder fra Hedmark som
deltok i markeringene, og  Einar Myki
kjørte først i opptoget i Oslo med sin
traktor. 

Åmot-bøndene forklarte brødaksjonen utenfor
matforretning på Rena.

Hedmarkingene stilte sterkt opp under markeringen i Oslo. I front her: Håkon Erik Vold, Ragnhild
Finden Barka og Kåre Kleiva. Foto: Pernille Mengshoel
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Innspill til jordbruksforhandlingene 2013
Hedmark fylkeskommune har sendt inn sitt
innspill til jordbruksoppgjøret i 2013. I den
forbindelse har HB sendt innspill til HFK.
Viktige punkter som ble poengtert fra HB
var bl a betydningen av å stimulere til økt
produksjon ved et sterkt importvern, økte
råvarepriser og  produksjonsfremmende til-
tak. I tillegg understreket HB at vi må ta
vare på produksjonsgrunnlaget og sikre at
matproduksjonen får sin rettmessige andel
av verdiskapningen i verdikjeden.  Det er
viktig at inntektsnivået bedres for alle
produksjoner, men storfekjøtt, korn og melk
prioriteres.

Jordvern og muligheter for utnyttelse av ut-
marksressurser var også viktige momenter
som ble spilt inn. 

Politiske kontakter
Fylkesleder og organisasjonssjef har i 2012
gjennomført møter med Venstre,
Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre.

Åpent møte med utenriksminister Jonas
Gahr Støre: Mat-Makt-Politikk 
I slutten av mai arrangerte LO, Næring og
nytelsesforbundet (NNN), Hedmark
Bondelag og Romedal- og Vallset Bondelag
til møte på Herredsvang i Romedal hvor
utenriksminister Jonas Gahr Støre holdt fo-
redrag om Mat, Makt og politikk.
Parlamentarisk leder i Sp Trygve Magnus
Slagsvold Vedum var møteleder.  Einar
Myki, Svein Førde og Ottar Olden hadde
innlegg.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre har
tilhørighet til Romedal, og stilte opp på politisk
temamøte.

Trygve Magnus Slagsvold Vedum var på
hjemmebane denne kvelden.

Smekk fullt
på Herreds-
vang.
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Møte på Norturas anlegg på Rudshøgda
om toll og betydningen av landbruket 
På møtet fokuserte HB på rapporten fra
NILF om verdiskaping og sysselsetting og
hvilke muligheter vi har for å bidra til økt
matproduksjon i Hedmark.  Konsern-
styremedlem i Nortura, Kjersti Hoff, og
NNN v/hovedtillitsvalgt Bjørn Moastuen,
Nortura, fokuserte på betydningen av den
landbruksbaserte industrien. Møtet ble av-
sluttet med omvisning i Norturas anlegg på
Rudshøgda v/fabrikkdirektør Kjell Åge
Kjølstad.

Representanter fra Arbeiderpartiet, Høyre,
Senterpartiet, Venstre, Fremskrittspartiet,
Sosialistisk venstreparti, Fylkesrådet, NHO,
NNN, Nortura og Bondelaget var til stede
på møtet. 

Askeladden
Norges Bondelag og Landkreditt deler hvert
år ut en pris til gründerungdom på bygda.
Hedmark Bondelag nominerte i 2012
Charlotte Holberg Sveinsen for sin satsing å
bygge opp en landlivbutikk og café;
Skafferiet. HB la særlig vekt på hennes inn-
sats for å informere om landbruket på en
positiv måte og at hun har lyktes å øke be-
søkstallet hvert år. Nomineringen lyktes

også, for Holberg Sveinsen vant Askeladden
-prisen.

Annen utadrettet virksomhet rettet mot
allmennheten
Hedmark Bondelag  har i 2012 hatt stand på
følgende arrangement:
• Bønder til torgs
• De nordiske jakt- og fiskedagene
• NBUs landsstevne
• Blæstaddagene

Ringsaker-politikerne Mari Gjestvang og 
Ole Tom Ophus var blant de mange frammøtte
politikerne.

God oppslutning rundt Bønder til torgs, som ble
arrangert på Hamar i samarbeid med Bonde-
kvinnelaget og Bygdeungdomslaget.
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Grunneierrettigheter;
forskriftsendringer,
rovdyr og utmark

Opphør av tariffer for vatningsanlegg og
korntørker.
Eidsiva varslet sine abonnenter i høst om
opphør av tariffer for spesielle anlegg; vat-
ningsanlegg og korntørker og anlegg med
begrenset vinteruttak. Dette kom etter tilsyn
fra NVE. Vestfold, Oppland og Hedmark
Bondelag sendte et felles brev til Norges
Bondelag.  NB tok videre kontakt med
Landbruks- og matdepartementet.
Hedmark og Oppland Bondelag hadde i
november et møte med ledelsen i Eidsiva
Nett.  Dette resulterte i at ledelsen kunne
tilby et par nye tariffer E65 og E80 og at
ikrafttreden utsettes til 1. april 2013. Men
prinsipielt gir de ingenting. HB ba derfor
om et møte med landbruks- og matminister
Trygve Magnus Slagsvold Vedum og hans
politiske rådgiver Anne Marie Aanerud.  

Regional planstrategi  Hedmark 
2012 – 2015
Hedmark Bondelag har uttalt seg om
regional planstrategi for 2012 til 2015. I ut-
talelsen ble det bl a fokusert på at
Hedmarks sterke sider i større grad må
trekkes frem.  HB understreket betydningen
av å fokusere på næringsutvikling og ver-
diskapning med basis i landbrukets rike res-
surser, erfaringer og kompetanse. HB
fokuserte også på jordvern og befolknings-
vekst, betydningen av gode utdannings- og
kompetansetilbud i Innlandet og infra-
struktur. I tillegg trakk HB fram viktigheten
av å skape bolyst og bokvalitet i distriktene
i Hedmark og at bl a rovdyrpolitikken for-
valtes slik at det ikke skapes frykt blant inn-
byggerne. Fylkelaget mente at Hedmark bør
ha en overordnet fylkesplan for både jord-
bruk og skogbruk i Hedmark.

Nasjonal transportplan
Hedmark  Bondelag har uttalt seg vdr Na-
sjonal transportplan for 2014 – 2023.
Fylkeslaget fokuserer på at det må tas
sterkere hensyn til jordvern ved framtidig
planlegging og utbygging av vei og bane.

Regionalt bygdeutviklingsprogram
I 2012 er det blitt jobbet mye med Regionalt
bygdeutviklingsprogram (RBP). Hedmark
Bondelag har fokusert mest på Regionalt
Næringsprogram (RNP) og Regionalt
Miljøprogram (RMP). Det har vært til
sammen åtte regionale møter der Hedmark
Bondelag og lokallagene har vært re-
presentert. Hedmark Bondelag har sittet i to
faggrupper og i styringsgruppa for
Regionalt Bygdeutviklingsprogram. I til-
legg til å delta på møtene har vi hatt inn-
spillsrunde i lokallagene og skrevet innspill
til programmene. 
Regionalt Næringsprogram gir føringer for
BU-midlene, og Regionalt Miljøprogram
gir føringer for generelle miljøtiltak i jord-
bruket (f eks endret jordarbeiding, husdyr-
gjødselordningene og setertilskudd). 

Avlingsskade / Naturskade for 
grøntprodusenter
Grøntutvalget har satt fokus på avlingsska-
deordningen og naturskadeordningen som
ikke er tilpasset den situasjonen som potet-
og grøntprodusentene er i. Saken er be-
handlet i fylkesstyret og oversendt Norges
Bondelag med eksempler fra Hedmark. 

Forskrift om hold av storfe
Det har vært mye diskusjoner om denne for-
skriften i 2012. Fylkesstyret har diskutert
saken og er prinsipielt enig i intensjonene i
dagens regelverk.  Fylkesstyret er imidlertid
opptatt av at reglene praktiseres på en for-
nuftig måte. De ulike innspillene har ført til
at endringer i forskriften er utsatt ett år.
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Forskrift om gjødselhandtering - 
endringer i regelverket
Det er varslet revisjon av regelverket med
mulige endringer. Norges Bondelag har i
den forbindelse bedt fylkene om å komme
med faglige innspill. Dette var også tema på
regionmøtene i februar.  Hedmark har i
motsetning til mange andre fylker er-
faringer med tilskuddsordninger for
miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel
gjennom pilotordning og som ordning i
RMP. Fylkesstyret fokuserte på ordningene
har bidratt til adferdsendring og mer ef-
fektiv utnyttelse av husdyrgjødsla. 

Ulvesoneutvalget
Et spesielt utvalg er nedsatt av
Miljøverndepartementet for å evaluere og
vurdere dagens ulvesone. I juni ble det
gjennomført et møte med NB, Akershus,
Østfold og Hedmark. Hovedpoenget var å
drøfte NBs holdning og strategi i forhold til
ulvesona. Det ble arrangert et dialogmøte
med ulvesoneutvalget, der Norges Bondelag
deltok med to representanter, 
hvorav Karstein Bergset fra Hedmark var
den ene representanten

Hedmark Bondelag er prinsipielt mot ulv.
Diskusjonen vedr ulvesoneutvalget tas til
etterretning. Fylkesstyret er innforstått med
at Hedmark fortsatt vil få ei ulvesone, men
at enkelte justeringer må foretas f eks at
sona følger Glomma i sør. 

Forslag til endringer i erstatningsord-
ninger for husdyr og tamrein
Norges Bondelag ved Berit Hundåla har
deltatt i en ekspertgruppe som har vurdert
erstatningsordningene.  Ekspertutvalget
konkluderte med at det ikke finnes en ny,
enhetlig og enkel modell for beregning av
erstatningsordningene som utvalget kunne
anbefale. Utvalget anbefalte derfor å bygge
videre på dagens modell, men at en del jus-

teringer og forbedringer kunne foretas i
2012. Hedmark Bondelag behandlet dette i
fylkesstyret og ga sin tilslutning til ekspert-
utvalgets vurderinger.  NB, NBS og NSG
utarbeidet en felles uttalelse.

Vannforvaltning 
Også i 2012 har Hedmark Bondelag vært
medlem av Vassdragsforbundet. 
Hedmark Bondelag har avgitt høring om
vesentlige vannforvaltningsspørsmål til
Østfold fylkeskommune som er vann-
regionmyndighet. Temaer som ble berørt i
høringsdokumentet var bl a at Norsk land-
bruk gjør en betydelig miljøinnsats, gjen-
nom regionalt miljøprogram er
vannforurensning et viktig område der
bønder i Hedmark gjør en betydelig miljø-
innsats. I tillegg ble målkonflikt mellom
vannforvaltning og matproduksjon tatt opp.
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Hilsninger og tabell-
oversikter

Hedmark Bygdekvinnelag
Hedmark Bygdekvinnelag er glad for å
være representert hos Hedmark Bondelag.
Det gir en gjensidig nytteeffekt med bak-
grunn i det norske landbruket. Sammen
dekker vi både den økonomiske utviklingen
og vekten på de rike tradisjonene i land-
bruket, men også utviklingen av nye. Selv-
følgelig ønsker også dagens aktive brukere
å sette sitt preg på utviklingen.

Bygdekvinnelaget har likevel et bredere
grunnlag for sin aktivitet, siden vi skal
prøve å representere hele bygdelaget i våre
respektive kommuner. Der bør det ligge et
potensial for å øke forståelsen og behovet
for et aktivt norsk landbruk, ikke minst slik
Bondelaget ønsker gjennom sin kampanje
«Bondevenn». 

Bondelaget jobber med mange store saker
som er helt nødvendig for et levedyktig
landbruk, som igjen er en forutsetning for
levende bygder. Dette gir inspirasjon også
til Bygdekvinnelaget.

Vi håper på et fortsatt godt og givende sam-
arbeid framover, og ønsker Hedmark
Bondelag et godt og utviklende årsmøte
som gir grunnlag for et nytt godt arbeidsår.

For Hedmark Bygdekvinnelag
Merethe Grimsbo
Styremedlem og HBKs representant i
Hedmark Bondelags styre

Hedmark Bygdeungdomslag
Et nytt år er omme, og jeg må si dette har
vært et innholdsrikt år for Hedmark Byg-
deungdomslag! Vi fortsetter å vokse, og
påsken 2012 dro en bil fra Hedmarken opp

til Vingelen. Der var det en gjeng som
gjerne ville være med i Bygdeungdoms-
laget, og vi var ikke vanskelig å be. HBU
har nå ti lokallag, men vi har ingen planer
om å gi oss her. Vi har kontakter blant annet
i Alvdal, Folldal og Våler. Vi håper å kunne
fortsette samarbeidet vi har hatt med
Bondelaget, og satser på videre utvikling i
resten av fylket.

Årets store begivenhet var NBUs Lands-
stevne, Rock’n Roll 2012. I uke 29 samla vi
ungdom av beste slag på et jorde på Nes.
Der var vi til sammen over 1500, noe det
ikke har vært på over ti år! Når vi da i til-
legg var over 450 hedmarkinger, ble dette
en braksuksess! Uten hjelpen vi fikk fra
både Bygdekvinnelaget og Bondelaget
hadde vi ikke klart å gjennomføre det. Alle
gjorde en fantastisk innsats under hele uka,
og vi er evig takknemlig!  

Jeg vil også rette en stor takk til Inger Amb.
Hun har vært kontaktperson fra HB inn i
HBU, og alle vi i styret har dratt stor nytte
av dette gjennom hele året.
Da vil jeg igjen, på vegne av ale lokallagene
og styret i Hedmark Bygdeungdomslag takk
for samarbeidet vi har. Vi hadde ikke klart
oss uten dere! 

For Hedmark Bygdeungdomslag
Jon Einar Hulleberg
Leder 
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Medlemsoversikt

8040202 Brandval Og Vinger Bondelag 222 211
8040301 Vang Bondelag 297 295
8041201 Ringsaker Bondelag 343 341
8041202 Veldre Bondelag 176 174
8041203 Brøttum Landbrukslag 145 145
8041205 Åsmarka Bondelag 55 56
8041206 Nes og Helgøya Bondelag 286 282
8041208 Furnes Bondelag 194 195
8041209 Nybygda Og Nordåsen Bondelag 39 38
8041501 Løten Bondelag 344 352
8041701 Stange Bondelag 317 331
8041702 Romedal Og Vallset Bondelag 194 202
8041801 Nord-Odal Bondelag 96 94
8041901 Sør-Odal Bondelag 190 187
8042001 Eidskog Bondelag 157 157
8042301 Grue Bondelag 173 169
8042501 Åsnes Bondelag 142 141
8042502 Hof Bondelag 117 115
8042601 Våler Bondelag 159 155
8042701 Elverum Bondelag 215 214
8042801 Trysil Bondelag 70 76
8042901 Åmot Bondelag 111 118
8043001 Storelvdal Bondelag 65 60
8043002 Sollia Bondelag 16 15
8043201 Rendalen Bondelag 102 110
8043401 Engerdal Bondelag 73 72
8043601 Tolga Bondelag 92 95
8043603 Vingelen Bondelag 109 106
8043701 Tynset Bondelag 192 197
8043702 Tylldal Bondelag 57 61
8043704 Kvikne Bondelag 49 50
8043801 Alvdal Bondelag 163 165
8043901 Øvre Folldal Bondelag 69 66
8043902 Nedre Folldal Bondelag 57 56
8043903 Nordre Atnedalen Bondelag 21 22
8044101 Os Bondelag 66 65
8044102 Dalsbygda Bondelag 52 55
8044103 Tufsingdalen Bondelag 37 36
8049901 Direkte Medlem Av Fylkeslaget 4 3

Totalt 5 266 5 282

4 Hedmark Bondelag Antall pr 31-12-11   Antall pr 31-12-12
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Ledere i lokallaga valgt i 2012

Lokallag Etternavn Fornavn Adresse Telefon e-post
Brandval og Vinger bondelag Røhnebæk Guri G. 2219 Brandval 95155105 guri@east.no

Vang bondelag Imislund Eivind B. 2322 Ridabu 97765154 imislund@online.no

Ringsaker bondelag Byfuglien Even 2355 Gaupen evenbyfu@online.no

Veldre bondelag Opsal Lars jr. 2380 Brumunddal 95991491 opsal.lars@norgespost.no

Brøttum landbrukslag Øverbø Torstein 2372 Brøttum 48064241 toeverb@online.no

Åsmarka bondelag Holtklimpen Arild 2365 Åsmarka 90055151 holtklim@bbnett.no

Nes og Helgøya bondelag Bjurling Ann Kristin Raabe 2350 Nes 92489357 raabe@tele2.no

Furnes bondelag Sandberg Odd 2320 Furnes odd.sandberg@c2i.net

Nybygda og Nordåsen bondelag Kjendlie Johnny 2387 Brumunddal 95850535 jk@dtu.no

Løten bondelag Tønseth Ingeborg 2345 Ådalsbruk 98267558 itoenset@online.no

Stange bondelag Honningdal Nils-Andreas 2312 Ottestad 40 401 803 nilsah@ywam.no

Romedal og Vallset bondelag Frang Olav 2334 Romedal 91702417 olafrang@bbnett.no

Nord-Odal bondelag Haagenrud Nils 2133 Gardvik 90914404 nils@garvik.org

Sør-Odal bondelag Mangset Henning 2100 Skarnes hmangset@online.no

Eidskog bondelag Trovåg Trond 2240 Magnor 41322090 t-trovaag@online.no

Grue bondelag Holt Ole Asbjørn Jacobsen 2260 Kirkenær 97112699 oleaholt@online.no

Åsnes bondelag Løfsgård Gunnar 2270 Flisa (kontaktp) 91127755 gunnar@lofsgard.no

Hof bondelag Stømner Per Roar 2266 Arneberg 41220948 ellinor@tretorget.no

Våler bondelag Rossebø Anne Kristine 2436 Våler i solør 47630073 anne.kristine.rossebo@lfr.no

Elverum bondelag Grindalen Amund 2406 Elverum 48112082 amund@grindalen.no

Trysil bondelag Onsager Elisabeth 2420Trysil 90765798 eonsager@bbbnett.no

Åmot bondelag Sandal Silje 2450 Rena 932 09 447 skog-san@online.no

Storelvdal bondelag Kristiansen Knut 2480 Koppang 95878670 rekri3@online.no

Sollia bondelag Brænd Ole Anton 2477 Sollia 97101999 ole.a.uti@hotmail.com

Rendalen bondelag Grindflek Berit 2485 Rendalen 41605661 post@rendalenfjellridning.no

Engerdal bondelag Hansson Halvor 2448 Sømådalen 95196782 torhildm@online.no

Tolga bondelag Volden Per Ove 2540 Tolga 90734221 perove.volden@gmail.com

Vingelen bondelag Lien Stig Brevad 2542 Vingelen 91755826 stig.lien@vingelen.no

Tynset bondelag Berg Ludolf 2500 Tynset 91383326 ludolfb@online.no

Tylldal bondelag Horten Magni 2510 Tylldalen 97195820 magni.horten@tine.no

Kvikne bondelag Nymoen Arne 2512 Kvikne 90836231 arne.nymoen@kvikne.no

Alvdal bondelag Hansen Jo Agnar 2560 Alvdal 91844695 tika@tika.no

Øvre Folldal bondelag Ståland Gunnbjørn 2584 Dalholen 99589793 gstaland@bbnett.no

Nedre Folldal bondelag Øien Odd Hallgeir 2582 Grimsbu 90789651 odhao@online.no

Nordre Atnedalen bondelag Elverhøi Marte 2580 Folldal 90078129 etramsve@hotmail.com

Os bondelag Trøan Gunnbjørn 2550 Os 97142186 gbtroan@gmail.com

Dalsbygda bondelag Ryen Egil 2553 Dalsbygda 95151249 e-ryen@online.no

Tufsingdalen bondelag Broen Per 2555 Tufsingdalen 47264955 per.broen@roros.net
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Samarbeidende regnskapskontor

Regnskapskontor
Consis Moelv R R AS Jørgen Gudbrandsen Pb. 124, 2391 MOELV 62 33 07 50

Folldal Regnskap og 

Økonomitjenester AS Tor Inge Oldervik 2580 FOLLDAL 95 79 72 40

Gjesåsen Regnskapslag Knut Morten Grønneng Kaffegt. 18 2270 FLISA 62 95 19 00

Hedemarken Regnskap AS Trond Brenden Blæstad, Høyvangvegen 40 2322 RIDABU 62 57 40 40

Knutsrud Regnskap AS Sigmund Knutsrud Odal Næringshage, Pb 214 2101 SKARNES 62 96 61 00

Kongsvinger Regnskap AS Mette Haarr Gågata 13 2211 KONGSVINGER 62 88 83 10

Melbye Regnskap DA Jan M. Melbye Sørumlia 4 2224 AUSTMARKA 62 82 82 44

Nes Regnskapsbyrå AS Morten Kongsrud Bryggevn. 24 2350 NES PÅ HEDMARK 62 35 30 85

Olav Sæbø Regnskapskontor Olav Sæbø Nevjen 2240 MAGNOR 62 83 72 13

Rendalen Regnskap SA Eva Kolstad Bergset 2485 RENDALEN 62 46 85 30

Romedal Regnskap AS Erik Ottinsen Pb. 50 2334 ROMEDAL 62 58 10 30

Sør-Østerdal Regnskapslag BA Gudmund Alme Pb. 76 2451 RENA 62 44 00 54

Vekstra Elverum Kristian Børresen Kirkeveien 58 2409 ELVERUM 62 43 56 60

Vekstra Engerdal BA Sverre Skoglund Grubbveien 1 2443 DREVSJØ 62 45 66 50

Vekstra Grue BA Odd Skasberg Pb. 33 2260 KIRKENÆR 62 94 72 71

Vekstra Nord-Øst BA Trond Rusten Landbrukets Hus 2500 TYNSET 62 47 14 10

Vekstra Os Regnskap BA Per Engebakken Søstergt. 9 2550 OS I ØSTERDALEN 62 47 01 00

Vekstra Peto AS Petra Warpe Jakobsen Tollef Kildesgt. 2, 2450 RENA 62 44 71 30

Vekstra Ringsaker BA Tor Egil Ludvigsen Pb. 10 2360 RUDSHØGDA 62 36 29 20

ØkonomiRådgivning AS Erik Kvarberg Ringsakervn. 45 2380 BRUMUNDDAL 62 35 96 90

Økonor Flisa - Borg Regnskap ASAnders Borg Kaffegt. 92 2270 FLISA 62 95 50 50
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Regnskap 2012
Regnskap Budsjett 

2012 2012
Inntekter
Annonser i årsmelding 19 200 24 000
Refusjoner, tilskudd div.org. 51 000 45 000
Rammetilskudd 662 000 662 000 
Tilskudd Fylkesleder 254 200 254 000
Tilskudd opplæring 121 300 121 000 
Støtte aktive lokallag 208 079 180 000 
Sum Driftsinntekter 1 315 799 1 286 000 

Lønnskostnader
Telefongodgj. Tillitsvalgte 26 000 26 000
Møtegodtgjørelse/daggodtgj. 505 395 475 000 
Honorar andre 8 500 10 000 
Arbeidsgiveravgift 71 013 70 000 
Andre personalkostnader -5 739 6 000   
Sum Lønnskostnader 605 169 587 000 

Driftskostnader
Andre fremmede tjenester 6 500 15000 
Kontorrekvisita 2 438 2 000 
Trykkekostnader 18 700 17 000 
Bilgodtgjørelse 82 749 78 000
Andre billetter (Taxi,tog,m.v. 13 478 47 000   
Møter 319 151 350 000 
Annonser,kunngjøringer 3 038 12 000   
Markedsmateriell 19 544 18 000
Kontingent i vassdragsforbundet 7 900 8 000 
Gaver 13 696 12 000 
Bank og kortgebyr 1 485 10 000   
Andre kostnader 2 000
Aktive lokallag 209 000 160 000 
Sum Driftskostnader 696 194 719 000

Sum Kostnader 1 301 363 1 306 000 

Driftsresultat 14 416 -20 000 
-   

Finansposter
Renteinntekter 21 007 20 000 
Sum Finansposter 21 007 20 000 

Overskudd 35 423 -   
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Balanse 2012
Eiendeler Gjeld og Egenkapital

Bank 673 261 Egenkapital 01.01.2012 673 838
Årets overskudd 35 423
Egenkapital 31.12.2012 673 261

Sum Eiendeler 673 261 Sum Gjeld og egenkapital 673 261

Stipendfond
Saldo 01.01.2012 244 602 673 838
Renter 2012 8 352 8 354

Saldo 01.01.2013 252 954 252 955

Hedmark Bondelags årsregnskap vil bli revidert som et avdelingsregnskap i Norges Bondelag,
og det vil derfor ikke bli utarbeidet egen revisjonsberetning for Hedmark Bondelag. 

Revisjonsberetning for Norges Bondelag vil foreligge primo april.
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Gode medhjelpere og populært med geiter under De Nordiske jakt- og fiskedagene på Skogmuseet i 
Elverum.

Bondelaget arrangerte quiz
under jakt- og fiskedagene.

Dyreinnhegningene var populære under Bønder til torgs-arrrang-
ementet på Hamar.

Bondelagets stand under Blæ-
stad-dagen.
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Notater
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