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Ringsaker er landets største jordbrukskom-
mune, og vi i Bondelaget ønsker å sette 
fokus på hvor viktig matproduksjon er for 
arbeidsplassene i kommunen vår. Det 
bladet du holder i hånda nå er ment som 
et innspill i valgkampen foran årets stort-
ingsvalg. Men vi ønsker å sette et lokalt 
søkelys på et nasjonalt valg. Vi har tatt en 
prat med tre tillitsvalgte ved store nærings-
middelbedrifter i vår kommune og med to 
bønder, for å høre hva de tenker om fram-
tida for dem selv og for matproduksjonen 
vår. På midtsida finner du en oversikt som 
er laget av Norges Bondelag. Her har man 
på en enkel måte forsøkt å synliggjøre for-
skjellene partiene imellom når det gjelder 
satsing på framtidig norsk matproduksjon.

En rapport utarbeidet av Norsk Institutt for 
Landbruksøkonomisk Forskning (NILF) i 
2012, viser at landbruket og landbruks-
basert industri i Ringsaker, både jord og 
skog, gir grunnlag for 2.700 arbeidsplasser 
inkludert alle ringvirkninger i andre næring-
er. Hele 15 % av sysselsettingen i vår kom-
mune er basert på landbruket, og  
21 % av samlet verdiskapning i Ringsaker 
har grunnlag i jord- og skogbruket. 

Fra oss i næringa sin side, legger vi ikke 
skjul på at landbruket er avhengig av 
politisk «goodwill» for å kunne utvikles i 
en positiv retning. Stortinget vedtok i fjor 
ei landbruksmelding som fastslår at vi 
må øke jordbruksproduksjonen med én 
prosent årlig de neste 20 åra for å  
opprettholde sjølforsyninga av mat i Norge. 
Gode rammebetingelser fra myndighe-
tene er en viktig forutsetning for å klare 
dette. Vi ønsker å være tydelige på at et 
mulig regjeringsskifte kan bli utfordrende 
for vår næring. På mange områder er 
det lite som skiller høyrepartiene fra den 
sittende regjeringen. Men på landbruk er 
det faktisk store forskjeller. Mens dagens 
regjering ønsker å opprettholde landbruk 
over hele landet, ønsker høyrepartiene 
å satse mer på stordrift i sentrale strøk, 

og FrP sier rett ut at det ikke skal være 
landbruk i «hvert eneste dalføre».  Dette 
vil selvsagt få dramatiske konsekvenser for 
landbruksproduksjonen og arbeidsplasser 
i hele landet. Begge høyrepartiene sier 
også at de vil bygge ned importvernet på 
landbruksprodukter, og samtidig fjerne alle 
produksjonsbegrensninger. Disse partiene 
sier de vil «slippe bøndene fri». Dette er 
en oppskrift på landbrukspolitikk som er 
vel utprøvd i Sverige.  Resultatet ser vi 
så snart vi har passert grensa, i form av 
fraflyttede «svenske gläsbygder». 

I Ringsaker vil en slik omlegging av 
landbrukspolitikken også merkes svært 
godt. Vi mener at en da får en mye raskere 
nedleggingstakt av gardsbruk enn vi har i 
dag. Selv om de gjenværende gardsbruka 
i kommunen vår da vil bli mye større, og 
landbruksproduksjonen i volum kanskje 
vil kunne opprettholdes noenlunde som 
i dag, vil sysselsettingen gå ned. Dette 
vil gjelde både i primærproduksjonen 
og i tilhørende industri og tjenesteyting. 
Ikke minst er det viktig å opprettholde 
gode industriarbeidsplasser. 
Næringsmiddelindustrien er snart den siste 
av denne type arbeidsplasser som ikke 
er flagget ut fra Norge grunnet for høye 
produksjonskostnader. 

Basert på det vi så langt vet om et blått 
regjeringsalternativ, legger vi derfor ikke 
skjul på at dagens regjering vil være å 
foretrekke for største delen av vår næring. 
Vi vil at du som leser dette, tenker over 
hvor viktig matproduksjonen er i din 
kommune. Kanskje jobber du i en bedrift 
som er avhengig av landbruket? Da er 
det viktig at du bruker stemmeretten din 
ved valget, og bidrar til fortsatt vekst i 
Ringsaker!

Godt valg 8. og 9. september!

Lars Opsal jr.
Leder 

Bondelaget har sju lokallag 
i Ringsaker med til sammen 
ca 1.200 medlemmer.

Nes og Helgøya Bondelag, 
Furnes Bondelag, Nybygda 
og Nordåsen Bondelag, 
Veldre Bondelag, Ringsaker 
Bondelag, Åsmarka Bonde-
lag og Brøttum  
Landbrukslag.

Fra jord til bord  
i Ringsaker

Jordbruket

820 årsverk

Foredling

1.200 årsverk

2.700 årsverk

Ringvirkningseffekter
inkl. jordbruket selv

NILF-rapport 2012-2

Felleslaget for Bondelaga i Ringsaker

Landbruket svært 
viktig i Ringsaker!

Redaksjonen har bestått av:
Lars Opsal jr
Even Byfuglien

SSB 4. kvartal 2012
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– Vi bruker å si det slik; har du 
jobbet hos Tine i ett år, får du Tine-
hjerte og da blir du her. Det merker 
vi godt på staben. Det er sjelden 
eller aldri noen slutter her hos oss, 
og slik tror jeg det er i Tine over 
hele landet.

Hovedtillitsvalgt hos Tine i Brumund-
dal, Trond Einar Pettersen, har ikke 
mye galt å si om arbeidsplassen i 
Strandsagvegen, like nord for Bru-
munddal sentrum. Han er heltids 
tillitsvalgt og har 125 medlemmer i 
klubben. Han synes det er flott at an-
legget i Brumunddal har fått være i 
Ringsaker, landets største  
landbrukskommune. At kommunen har 
sitt eget meieri har Pettersen bare en 
kommentar til:
 – Det er helt naturlig, dét. Men an-
legget har jo vist sin levedyktighet ved 
å være best i klassen på de produk-
tene vi produserer, sier han.
 Han nevner spesialprodukter som 
langtidsholdbar melk, juice og alle 
typer Litago blant annet.
 – Dette er produkter vi leverer over 

hele landet, og vi må for enhver pris 
unngå produksjonsstopp, sier han. 
Derfor bruker de ansatte mye tid på å 
holde anlegget i topp stand, og Pet-
tersen mener å kunne si at det er ar-
beidsstokken som legger sjela si i det. 
 Pettersen er også opptatt av det 
gode samarbeidet med ledelsen.
 – Her i Brumunddal har de tillits-
valgte og ansatte fått være med å 
sette sitt preg på framdriften. Jeg tror 
det gode samarbeidet har bidratt til at 
vi har fått lov å utvikle oss og bygge ut 
anlegget videre. Det tror jeg er viktig, 
sier Norsk Nærings- og Nytelsesmid-
delarbeiderforbunds (NNN) mann på 
Tine i Brumunddal. Han har vært tillits-
valgt siden 2001 og heltidstillitsvalgt 
siden 2006.

Ikke ubetydelig
– Hvor mange er det som jobber her 
på anlegget?
 – Totalt er det om lag 220. Av disse 
er det 170 fast ansatte under meieri- 
sjefen. De øvrige er Tine-ansatte som 
er lokalisert her og arbeider med logis-
tikk, avregning, rådgiving og salg.

 – Hva med omsetningen? Kan du si 
noe om den?
 – Jeg vet at Tine som konsern om-
setter for om lag 20 milliarder kroner 
i året. Brumunddal er ett av reguler-
ingsmeieriene i Tine. Det vil si at vi tar 
hånd om overskuddsmelka mot helg 
og i høytider. Så når våre kolleager 
i Tine tar fri, jobbes det for fullt med 
både Litago-tapping og skummetmelk-
tørking i Brumunddal.

Fornuftig landbrukspolitikk
– Det nærmer seg valg. Har du merket 
noen stemning innenfor Tine nå før 
valget?
 – Det snakkes ikke mye politikk 
her. Annet enn at skal meierisamvirket 
kunne fungere som i dag må vi ha 
en fornuftig landbrukspolitikk. For å 
snakke for min egen del er jeg nok litt 
betenkt over de signaler  
opposisjonspartiene har gitt. Så får vi 
se hvor vi havner etter valget.

Sunn frokost også i framtida

TINE: Trond Einar Pettersen er heltids tillitsvalgt for NNN på Tine i Brumunddal. 
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AP, SV, SP og KrF vil øke matproduksjonen i takt med folke-
veksten. 

SP, SV og KrF vil at dette skal skje med mer norske ressurser. 
Det betyr norsk beite, gras og korn framfor importert fôr. 
De Grønne vil øke norsk sjølforsyning, Rødt vil øke norsk 
produksjon.

SV, SP, AP, KrF, Rødt og De Grønne vil beholde et sterkt 
importvern. 
KrF vil også øke importen fra fattige land.

H vil styrke sjølforsyningen, men ha billigere produksjon gjennom 
større enheter, lavere produsentpriser, svekket importvern og 
oppheving av reguleringer. Det vil gi lavere lønnsomhet for 
produsentene, og mindre landbruk i distriktene. Matproduksjonen 
i Norge kan synke.

FrP og V har ingen klare målsettinger om å øke norsk mat-
produksjon. FrPs og Vs politikk vil gi økt import av matvarer.

FrP vil fjerne tollvernet helt, mens H og V vil ha redusert tollvern.

SV, SP, KrF, Rødt og De Grønne har mål om å tette inntekts-
gapet til andre grupper. 
AP vil ha inntektsutvikling som andre grupper. 
Disse partiene vil videreføre jordbruksforhandlingene.

H, SP, FrP og KrF vil fjerne skatt på maskiner og utstyr, 
også kalt skatt på arbeidende kapital.

FrP, H og V har ikke noe inntektsmål for bønder. V vil videreføre 
nivået på støtten. 

H og FrP vil kutte i støttenivået, og vil at de største gårdsbrukene 
skal få en større andel av tilskuddene.

FrP vil at markedet skal styre og vil på sikt fjerne landbruksstøtten 
helt. FrP vil fjerne jordbruksforhandlingene.

SV og Rødt vil sikre små og mellomstore bruk, og SP, AP, SV 
og De Grønne legger vekt på landbruk over hele landet. 

KrF og De Grønne vil gi matjorda grunnlovsvern, SP, V, SV 
og Rødt vil også styrke jordvernet.

FrP og H legger opp til mer stordrift og større enheter. Dette vil gi 
sentralisering og true landbruket i distriktene.

FrP, H og til dels AP åpner for at matjord må vike for bolig-
bygging, næring og veibygging.

SV,V, SP, De Grønne og KrF vil følge ”føre-var”-prinsippet 
eller si nei til GMO.

De Grønne vil ha 50 % økologisk mat, V vil ha 17 % og 
SV 15 %. Rødt vil at mer skal være økologisk, mens SP vil 
følge etterspørselen. 

FrP, H og AP har ingen klare holdninger til GMO. 

H vil fjerne ekstra støtte til økologisk matproduksjon. 

I mat- og landbrukspolitikken er det klare 
forskjeller mellom de rød-grønne og KrF, 
og partiene på høyresiden. De har ulikt syn 
på hvor mye mat som skal produseres på 
norske ressurser, og de er svært uenige om 
hvordan politikken skal være. På borgerlig 
side er det stort sprik med helt ulike stand-
punkt i for eksempel FrP og KrF.

Norsk matproduksjon og 
landbruk gir oss mye:
• Trygg mat fri for genmodifi sering 

(GMO), over hele landet, hele året
• Matpriser som gjør at vi bare bruker 

12 % av husholdningsinntekta på mat
• 3500 ulike matprodukter inkludert 

lokale spesialiteter
• Smaksrike råvarer
• Grunnlag for norsk matkultur
• Et vakkert kulturlandskap med biologisk 

mangfold
• 90 000 arbeidsplasser for bønder og 

foredlingsindustri. Næringsmiddel-
industrien er Norges største, ikke-olje-
baserte industri

• Grunnlag for turisme og andre bygde-
næringer

• Bosetting over hele landet
• Fornybar energi

Mat er en biologisk produksjon som ikke 
kan skje på en fabrikk. Ved å beholde hele 
verdikjeden innenlands har vi kontroll på 
hvor råvarene kommer fra og hvordan de 
behandles fra bondens jorder og fjøs til 
forbrukernes bord. 

Norske bønder er klare for økt mat-
produksjon. Til det trenger vi gode politiske 
rammer og en aktiv landbrukspolitikk. 
Ni av ti nordmenn ønsker å opprettholde 
et jordbruk av minst samme omfang som i 
dag, viser en fersk MMI-måling.

Godt valg 9. september!

Matproduksjon i Norge er et 
verdivalg. Verdens befolkning 
er ventet å øke til 8 milliarder 
i 2025, og FN-organet FAO har 
beregnet at verdens matvare-
produksjon må økes med 
60 % innen 2050. I Norge blir 
vi 1 million fl ere om 20 år. 
Nok mat er en grunnleggende 
rettighet.

Matvalget Flere munner å mette
Skal Norge produsere like mye mat som i dag? 
Stortinget har vedtatt at produksjonen skal 
økes i takt med folkeveksten. Men mat-
produksjonen i Norge har i praksis stått i ro 
siden tidlig på 90-tallet.

Landbruket er avhengig av importvern. Uten 
vernetoll vil norsk produksjon bli mindre lønn-
som og mange bønder må legge ned og gå over i 
annet arbeid. Da vil norsk matproduksjon synke. 

Ingen mat uten bonden
Kostnadsnivået i Norge er svært høyt. Vi har 
små arealer og sommeren er kort. Det er dyrere 
å produsere mat i Norge enn i mange andre land. 
Støtte gjennom overføringer og priser må til 
for å opprettholde en matproduksjon i Norge. 
Overføringene til landbruk er nå bare 1.33 % av 
statsbudsjettet. Bondens inntekt er langt under 
gjennomsnittslønna til andre grupper.

Landbruk gir oss det 
landskapet vi kjenner
Landbruk over hele landet gir oss kulturland-
skap, levende bygder og spredt bosetting. 
Produksjon fordelt på små og mellomstore 
gårder gir bedre dyrehelse, vi unngår storskala 
industrilandbruk og har lavt smittepress for 
husdyrsjukdommer. 

Bare 3 % av det norske arealet er matjord. Areal 
tilsvarende 2100 fotballbaner er forsvunnet 
siden 90-tallet. Vi må verne matjorda mot videre 
nedbygging.

Norsk matkultur 
trenger norsk landbruk
Når hele produksjonen foregår innenlands holder 
vi best kontroll med hvordan jordbruk drives og 
hvordan råvarene blir behandlet. Vi kan følge 
maten hele veien fra bonden, på slakteriet og 
fabrikken, i butikken og til matbordet vårt. Norsk 
mat er GMO-fri, uten vekstfremmende hormoner, 
og vi er på verdenstoppen i mattrygghet.

Alle partiene er opptatt av god dyrevelferd.
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Les mer om matvalget på: 
bondelaget.no/matvalget
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– Sjølforsyningsgraden bør økes

Konserntillitsvalgt i Grilstad AS i 
Brumunddal, Bjørn Johansen har 
sine bestemte meninger om frykten 
for framtiden innenfor nærings- og 
nytelsesmiddelindustrien hvis det 
blir en annen regjering etter valget.

Vi treffer Johansen på fabrikken i Bru-
munddal, hvor han er mer eller mindre 
heltids tillitsvalgt for staben som nå i 
høysesongen teller om lag 120 til 140 
ansatte.
 – Hva mener du med det du sier om 
ei eventuell ny regjering?
 – Vi jobber i en bransje hvor råvarer 
er i overskudd og i underskudd. Det 
betyr i korthet faktisk at vi i perioder 
må importere storfekjøtt. Jeg synes 
det skulle være en selvfølge at vi som 
nasjon kunne være sjølforsynt og pro-
dusere det storfekjøttet vi trenger sjøl, 
sier Johansen.
 – Sjølforsyningsgraden her i landet 
burde vært høyere, sier han med en 

alvorlig undertone.
 Derfor mener Johansen at hvis vi får 
«feil» regjering etter Stortingsvalget vil 
graden av sjølforsyning heller gå ned 
enn opp.
 – Fremskrittspartiet har vært ganske 
friske i sine utspill, så hvordan det blir 
er det vanskelig å spå noe om, sier 
Johansen.

Sårbare i bransjen
– Vi mistet ICA som kunde på fersk- 
pakket kjøtt nå i mai, og jeg regner 
med at arbeidsstokken vil stabilisere 
seg på et sted mellom 100 og 120, 
sier Johansen. ICA var den største 
enkeltkunden vår, og etter at vi mistet 
dem har vi måttet omorganisere. Men 
nye kunder er på veg inn, og noen av 
dem som ble sagt opp, har vi tatt inn 
igjen, sier Johansen.
 – Hvor mye omsetter Grilstad AS for 
i året?
 – På konsernbasis omsetter Grilstad 

AS for et sted mellom 1,5 og to mil-
liarder kroner og vi er om lag 600 
ansatte med stort og smått, sier Jo-
hansen.
 – Hvor mye omsetter dere for her i 
Brumunddal?
 – Det er ikke lett å svare på. Men vi 
leverte i fjor 4.000 tonn kjøttprodukter. 
Det er ferskpakket kjøtt, som biff og 
kjøttdeig for å nevne noe, sier han.
 De største produktgruppene er 
likevel pålegg, pølser, leverpostei og 
bacon, mener Johansen.
 
Framtiden i Brumunddal
– Mange løsninger er blitt diskutert. 
Fryseriet leier vi i dag på Gjøvik. 
Denne leieavtalen går ut i 2014. Så 
da må vi enten bygge fryseri her i Bru-
munddal som i så fall vil være, slik jeg 
ser det, ganske fornuftig. Den andre 
løsningen vil være å leie fryseri videre, 
sier Bjørn Johansen ved Grilstad AS i 
Ringsaker

GRILSTAD: Bjørn Johansen har vært tillitsvalgt i en årrekke på Grilstad AS i Brumunddal.

Utarbeidet med støtte fra
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– Jeg har vært tillitsvalgt i Strand 
Unikorn i flere år, og har de siste 
fem-seks årene sittet i klubbstyret. 
Det er en forholdsvis enkel  
oppgave, for arbeidsforholdene ved 
Strand Unikorns anlegg i Moelv er 
egentlig veldig greie.

Hovedtillitsvalgt for Norsk Nærings- og 
Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) 
på Strand Unikorn, Kåre Engevold, har 
ikke mye å klage på når det gjelder 
arbeidsplassen eller arbeidsgiveren 
for den saks skyld.

22 i klubben
Ved hovedkontoret og produksjonen 
i Moelv jobber det totalt 45 – 46 men-
nesker. Av disse er drøyt 20 medlem-
mer i NNN-klubben. Funksjonærene 
er medlemmer i Negotia.
 – Totalt jobber det om lag 85 i Strand 

Unikorn. Fordelt på avdelingene på 
Storhamar, Skarnes, Vippetangen og 
Sjursøya i Oslo og i Sarpsborg.
 Da Strand Brænderi og Unikorn 
fusjonerte i 2008 ble Strand Brænderi 
holdt utenfor og ble etablert som et 
eget AS.

Totalleverandør til landbruket
Om noen skulle være i tvil om hva 
Strand Unikorn produserer og selger, 
så er det nesten greiest å si alt til 
gården.
 – Jo, det kan nesten forklares slik. 
Gjødsel, såkorn, kraftfôr, grasfrø. I 
butikken selger vi diverse redskap, 
sprøytemidler for å nevne noe. Så 
det blir riktig å si at vi er en total-
leverandør til gardbrukeren, smiler 
Engevold.

«Midt i smørøyet»
– Med hovedkontoret i Moelv og de 

fleste aksjonærene i nærområdet har 
Strand Unikorn en ideell plassering. 
Størstedelen av kundene er også i 
Innlandet, så slik sett har vi det bra.
 Men Engevold tenker en del på val-
get om ikke lenge.
 – Jeg tror ikke landbruket tåler så 
store forandringer som det antydes 
hvis det blir et regjeringsskifte ved 
valget. Hvis vi skal ha landbruk her 
i landet, altså. Her på Strand vil vi 
ikke merke forandringen så fort som 
bøndene. Men jeg er bekymret, sier 
han.
 Han er opptatt av at bøndene skal 
ha skikkelige arbeidsforhold og et 
rimelig utkomme for jobben de gjør.
 – Vi må ha et landbruk som fun-
gerer, minst som i dag, og jeg håper 
virkelig ikke at ei eventuell ny regjering 
vil undergrave arbeidsmiljø og  
inntektsgrunnlaget, sier NNNs mann 
på Strand Unikorn.

Landbruk – minst som i dag

STRAND UNIKORN: Kåre Engevold er tillitsvalgt for NNN på Strand Unikorns hovedkontor i Moelv.

Utarbeidet med støtte fra
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– Ingen må innbille seg at en ny 
regjering er det beste som kan skje 
for landbruket. Snarere tvert i mot, 
sier Olav Moslet på Skredshol gård 
i Gaupen.

Han er spent, Olav Moslet. På hva 
som kommer til å skje etter valget. 
Om Norge vil få en blå regjering eller 
om de rød/grønne skal få fortsette i 
ytterligere fire år.
 – Hvis det blir slik det ser ut til å gå, 
tror jeg mange vil få problemer med 
driften. De blå med Høyre og FrP i 
spissen, og tanken om å ha landbruk 
over hele landet, tror jeg blir vanskelig 
å innfri, sier Olav Moslet.
 Han viser rundt på den historiske 
garden Skredshol i Gaupen. Garden 
har 900 mål innmark og 1000 mål 
skog.
 – Jeg har ei mjølkekvote 210 tonn 
og har 32 årskyr. 

Stadig færre bruk
– Et stort problem for norsk landbruk 
er at det blir stadig færre bruk igjen. 
Antallet mjølkeprodusenter er halvert 
på få år, og jeg tror det blir vanskelig å 
opprettholde mjølkeproduksjonen, sier 

Moslet.
 Når vi går til valg 9. september, er 
det viktig at vi tenker på landbruket 

i årene som kommer. Sjølforsyning, 
matvaresikkerhet og matvaretrygghet 
er viktig for framtida, sier Olav Moslet.

Matvaresikkerhet viktig framover

SKREDSHOL: Olav Moslet på Skredshol er ikke sikker på om det blir bedre 
med et regjeringsskifte 9. september

BOKRUDSTAD: Ole Petter Bokrudstad er mjølkebonde på Ellefsæterhøg-
da, og trives som mjølkebonde, hanmener at det er blitt en livsstil for ham. 

– En livsstil å være mjølkebonde
– Jeg er sjuende generasjon som 
driver gard her på Ellefsæterhøgda, 
mellom Byflaten og Næroset, sier 
Ole Petter Bokrudstad.

Ole Petter forteller at han har 1.400 
mål, hvorav 1.100 mål er skog.
 – I tillegg leier jeg to garder og 
mjølkekvoter, én i Åsmarka og én på 
Kluftmoen, sier han.
 Det gir ham ei total mjølkekvote på 
200.000 liter.
 – Skal jeg drive som mjølkebonde 
med disse kvotene, er det passe med 
35 årskuer, som jeg har nå.

Livsstil
– Hvordan er det å være frittstående 
mjølkebonde og ikke være med i 
samdrift?
 – Det å være bonde er nok mer en 
livsstil enn et yrke. Jeg har med meg 
en av sønnene mine, og leier avløsere 
når jeg har behov for å ha litt fri, sier 
han.

Regjeringsskifte
– Hvilke tanker gjør du deg foran val-
get? Har du tro på at en ny regjering 
vil gjøre det enklere å være mjølke-

bonde?
 – Høyre og FrP er ikke kjent for 
landbrukspolitikken sin. Så i det store 
og hele synes jeg det er greit med ei 

rød/grønn regjering også i åra som 
kommer, sier Ole Petter Bokrudstad.


