
Årsmeldingen du nå har foran deg går ut til alle Bonde-
bladets abonnenter i Hedmark, og når dermed ut til over 
5500 lesere. På denne måten ønsker vi å vise fram Hed-
mark Bondelags svært allsidige aktivitet. Vi mener vi gjør 
en viktig samfunnsinnsats for bønder, næringsliv, distrik-
ter og forbrukere, og ser verdien av at vår arbeidsform og 
våre satsingsområder er kjent for alle dem som driver in-
nen landbruket og for befolkningen for øvrig.
Vi startet 2013 med et bedret tollvern på plass. Utover 
våren ladet vi opp til jordbruksforhandlinger og stortings-
valg. Mange ble utnevnt til Bondevenn. Selv var jeg så 
heldig å få møte biskop Solveig Fiske til en hyggelig prat i 
forbindelse med utnevnelsen. 
Jordbruksforhandlingene hadde vi høye forventninger til. 
Trygve S. Vedum hadde på en frisk måte brukt vinteren til å 
reise rundt i landet og snakke jordbruket opp. Regjeringen 
viste solid vilje ved forhandlingene, og vi fikk en avtale 
som var mye bedre enn de forrige avtalene. Det er synd de 
ikke viste samme vilje tidligere år. 
Bondelaget gjorde en grundig forberedelse til stortings-
valget, og var tydelig på konsekvensene av de forskjellige 
partiers politikk. I Hedmark fikk Matvalget stort fokus  
i valgkampen.

Valget endte med nytt politisk flertall og ny regjering. Det 
forholder vi oss selvsagt til. Vi skal være en konstruktiv 
partner for å få en best mulig landbrukspolitikk. Vi hadde 
møte med statsråd Listhaug i november, et møte som hun 
betegnet som det mest konstruktive hun hadde hatt så 
langt. Vi fokuserte på hva som er Hedmarks sterke kort 
for økt matproduksjon. Listhaug etterspurte hva vi mener 
skal til for å få de unge til å gå inn i næringa og investere. 
Det synes jeg er en bra inngang, og vi ga konstruktive inn-
spill rundt dette. Vi kunne imidlertid ikke la være å peke 
på at de sakene som var vedtatt i ukene før, ikke vil bidra 
positivt til å nå det målet. 
Vi står nå framfor nye jordbruksforhandlinger, der vi skal 
gjøre vårt for å komme i land med en god avtale. 
Året er ellers preget av flom og uholdbare rovvilttap. Vi 
har nå fått ny forvaltningsplan som slår fast at det ikke 
skal være rovvilt som utgjør et skadepotensial i prioriterte 
beiteområder. Det må følges opp! 
I Hedmark har vi 37 aktive lokallag som legger ned stor 
innsats. Vi har stor medlemsvekst. En stor takk til alle 
tillitsvalgte på lokal- og fylkesplan, samt et drivende godt 
fylkeskontor, for den flotte innsatsen dere gjør! 

Einar Myki, leder i Hedmark Bondelag

HEDRET VENNER FØR FORHANDLINGENE

2013 har vært et usedvanlig aktivt år for Hedmark Bondelag. 
Derfor passer det ekstra godt at vi i år prøver ut en ny form for årsmelding med økt opplag og lesbarhet. 

LEDEREN HAR ORDET:

Bondelaget gjorde krus på venner av landbruksnæringen ved å utnevne Bondevenner og dele ut grønne t-skjorter.

Dette ble gjort som opptakt til jordbruksforhandlingene 
og deretter mot stortingsvalget. Formål: Å sette fokus på 
hvor mye norsk matproduksjon betyr i dag, og behovet for 
økt matproduksjon i framtida. Lokallagene gjorde en stor 
innsats med å synliggjøre lokale Bondevenner, og det ga 
oppslag i så godt som alle fylkets medier. 
På morgenen 10. april fikk 500 mennesker i Hamar utdelt 
matpakker med smaken av Hedmark. Påsmurte rundstyk-
ker, gulrøtter og melk – alt med råvarer fra Hedmark – ble 
tatt godt imot blant morgenfugler i fylkeshovedstaden.
Hedmark Bondelag hadde gjort et grundig arbeid med sitt 
innspill til jordbruksforhandlingene, med møter med en 
rekke instanser. Storfe, lam og korn ble prioritert ekstra 
denne gangen. Norges Bondelag valgte korn og storfe som 
sine to hovedprioriteringer, og fikk gjennomslag for dette. 
Forhandlingene førte til det beste oppgjøret siden 1999. 
Avtalen innebar en gjennomsnittlig inntektsøkning for 
bonden på 31.000 kroner/årsverk. En viktig barriere ble 

brutt siden bøndene dermed fikk en sterkere inntektsvekst 
enn andre grupper. Oppgjøret reduserte i snitt inntekts-
forskjellen til andre grupper i samfunnet med 12.000  
kroner/årsverk.

� Sylvi Listhaug roste Einar Myki for et konstruktivt møte på 
Store-Ree i Stange.
� Landbruksminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum, konsern- 
direktør Lars Tretteteig i Synnøve Finden, leder Einar Myki i 
Hedmark Bondelag, leder Nils T. Bjørke i Norges Bondelag og 
fabrikksjef Øyvind Berg ved Synnøve Finden var enige om at 
det trengs et effektivt tollvern.

� Fylkesleder Einar Myki hedret Solveig Fiske som 
bondevenn, og takket henne for at hun snakker om hva 
landbruket betyr for distriktene i Hedmark og Oppland.

� Karstein Hove Bergset fra Hedmark Bondelags fylkes- 
styre var på plass utenfor fylkeshuset og delte ut lokal- 
produsert matpakke og melk til Elisabeth Skarderud.

SPENNENDE TIDER! 
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Første steg var å arbeide for en best mulig jordbruks- 
politikk i de ulike partiprogrammene. Norges Bondelag 
analyserte alle programforslagene, og ga hvert av partiene 
konstruktive innspill. Etter at partiprogrammene var ved-
tatt, satte Bondelaget karakter på de viktigste jordbruks- 
politiske programpunktene. Dette ble lagt til grunn 
for Bondelagets informasjonsopplegg overfor velgerne.  
Bondelaget ønsket at velgerne skulle ha med seg kunnskap 
om matproduksjon når de skulle foreta sitt partivalg  
i september.
Rent fysisk ble MATVALG synliggjort med påmalte 
rundballer over hele Hedmark, som i landet for øvrig.
Videre ble det gjort en stor innsats for å formidle budskapet  
muntlig og skriftlig, i form av leserinnlegg, avisartikler, 
debatter og andre arrangementer. 
Hedmark Bondelag arrangerte eller medvirket til seks 
politiske debatter, hvor det ble borret i de politiske  
partienes synspunkter:

� Politisk debatt med Frp, H, V, KrF, Sp, Ap og SV på  
 fylkesårsmøtet på Olrud 12. mars.
� Paneldebatt med temaet Drukner Innlandet i olje?  
 på Nes 2. april (arrangert av Nes og Helgøya Bondelag,  
 Bygdekvinnelag og Bygdeungdomslag, støttet av Hedmark  
 Bondelag). Statsråd Karl Eirik Schjøtt-Pedersen ved  
 Statsministerens kontor deltok.
� Næringslivskonferanse med to debatter: Matmakt- 
 debatt mellom Norgesgruppen-eier Torbjørn Johannson  
 og Tines strategirådgiver Kristin Hoff, samt politisk  
 debatt med Ap, Sp, H, Frp, NNN-leder Jan-Egil  
 Pedersen og Bondelag-nestleder Brita Skallerud.
� Jordbrukspolitisk debatt i Lutnes i Trysil 7. august, i 
  kjølvannet av en rød-grønn rundreise i Trysil med  
 landbruksminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum.
� Folkemøte og debatt med utenriksminister Espen  
 Barth Eide og landbruksminister Trygve Magnus  
 Slagsvold Vedum på Herredsvang i Romedal  
 13. august.
� Blæstaddagen i Vang 23. august, politisk debatt med  
 H, KrF, V, Sp, Ap og SV (sjukdomsforfall fra Frp)
� Politisk debatt i Alvdal 5. september med Ap, Sp  
 og SV etter besøk på Synnøve Finden-meieriet.  
 Frp og Høyre var også ønsket med, jf nedenfor.

Næringslivskonferansen samt debattene i Trysil, Romedal 
og Alvdal ble arrangert i samarbeid med LO – en verdifull 
samarbeidspartner for å synliggjøre den store verdikjeden 
mat, med jordbruk og næringsmiddelindustri.

Ostetoll ble et vesentlig tema i valgkampen, fordi Høyre, 
Frp og Venstre varslet at de ville reversere den nylig inn-
førte tolløkningen. For Bondelaget var tollsaken av svært 
stor betydning, for å sikre norsk melk og norsk produksjon  
av storkonsumoster som Norvegia og liknende hvitosttyper.  
Da Frp i Hedmark brukte Synnøve Finden-meieriet som 
sannhetsvitne for at ostetollen ikke var nødvendig for 
norsk hvitostproduksjon, reagerte Bondelaget. Sammen  
med LO arrangerte Hedmark Bondelag et besøk på Synnøve 
Finden, med påfølgende politisk debatt. Hensikten  
var å få klarlagt Synnøve Findens syn, og få forklart de 
politiske konsekvensene. Dagen før debatten trakk Frp og 
Høyre seg, angivelig fordi Venstre og KrF ikke var invitert 
med på debatten. Meieribesøket og debatten ble arrangert 
likevel, og det kom fram at meieriets syn ikke var slik som 
Frp hevdet.
Ostetollen var i kjølvannet av dette tema for en rekke  
avisinnlegg og taler.

NY REGJERING OG MINISTER-OVERRASKELSE
Overraskelsen over at Frp fikk landbruksministerposten ble raskt erstattet av et ønske om dialog.

Hedmark Bondelag var overrasket og skuffet over at Høyre valgte å gi landbruksdepartementet til Frp, som har en mer radikal 
jordbrukspolitikk enn Høyre. Men: Da ministerutvelgelsen var klar, var første mål å gå i dialog. Samme dag som Sylvi 

Listhaug inntok landbruksdepartementet, fikk hun invitasjon til å besøke Hedmark og Opplands temakonferanse for 
landbruket. Det ble i stedet et møte på Store Ree i Stange, hvor hun fikk konstruktive innspill til hvordan matproduk- 

sjonen kan økes. Etter møtet var Listhaug vitne til en rolig fakkelmarkering, hvor et samlet landbruk viste bekym-
ring i forhold til tre ferske saker fra Listhaug: Nei til foreslått tiltak i svinenæringen, skatteøkning i kjølvannet av 
arveavgift-endring og varsel om å fjerne hevingen av toll på enkelte typer ost og kjøtt.
Utover høsten og vinteren har Hedmark Bondelag fortsatt engasjementet rundt disse sakene, samt rundt jordvern 
og økningen av dieselavgifta. Det politiske arbeidet ovenfor regjeringspartier og opposisjonspartier har vært 
omfattende, blant annet med Høyre og Venstre om ostetoll. 
Dessuten ble det i starten av desember gjort avtale med statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal om å komme på 
vinterbesøk til Hedmark Bondelag for å møte et utvalg unge bønder og drøfte rekrutteringstiltak. 

DET VIKTIGE MATVALGET 2013
Bondelaget hadde som mål å gjøre stortingsvalget 2013 til et matvalg, 

og øke kunnskapsnivået hos politikere og befolkning. 
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Et betydningsfullt knippe deltakere på næringslivskonferansen, 
med bl.a. Norgesgruppen-direktør Torbjørn Johannson og  
landbruksminister Trygve M Slagsvold Vedum på flankene.

Fra høyre Gunnar Gundersen, Geir Byberg, Erik Ringnes,  
Trygve M Slagsvold Vedum, Lasse Juliussen, Karin  
Andersen og Einar Frogner i debatt på Blæstad.

Sylvi Listhaug ble møtt av 230 fakler og 
et brennende engasjement for landbruket 
i Innlandet. 



Landkredittbank.no
815 52 245

Tlf 488 98 672
lars.erik.lundby@landkredittbank.no

Vi satser lokalt, og har ansatt distriktssjef  
for Hedmark og Oppland. Nå er det derfor 
lettere å treffe oss der du bor. 

Har du planer om utbygging, eiendoms
overdragelse eller andre prosjekter innen 
landbruket? Kontakt Lars Erik og gjør avtale  
om en bankprat ved kjøkkenbordet!

Distritktssjef  
HeDmark Og OpplaND

Lars Erik Lundby

Bankmøte ved 
kjøkkenbordet?

Jo mere vi er sammen!
Alle husdyrprodusenter er små aktører i det store markedet. 
Men alle er sterkere når vi opptrer sammen.

Nortura er det eneste landsomfattende slakteriet i Norge som 
eies av medlemmene. Vi er bøndenes egen bedrift. Vårt formål 
er å sikre avsetning av norsk kjøtt og egg og skape verdier for 
eierne.

Se medlem.nortura.no

Profesjonell rådgiving tilpasset dine behov. 

Som bedriftsleder er det viktige å ta  
riktige beslutninger og lønnsomme valg. 
TINE Rådgiving vil være din kompetanse-
partner med objektive, tverrfaglige og  
spisskompetente råd. 

medlem.tine.no / medlemstelefon 815 02 000

TOTALLEVERANDØREN 
DU KAN STOLE PÅ

Tlf.: 03520    www.felleskjopet.no
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Leder Ole Asbjørn Jacobsen Holt i Grue Bondelag 
fikk Årets lokallag-prisen av Einar Myki.

STYRETS ARBEID

Styret har i 2013 bestått av: 
Leder Einar Myki, nestleder Eivind Mehl, styremedlem-
mer: Karstein Hove Bergset, Thomas C Meyer French, 
Berit Grindflek, Haldis M. Schjerpen (HBK), Jon Einar  
Hulleberg (HBU) og Marte Elverhøi (fast møtende  
1. vararepresentant), Erling Aas-Eng (2. vara), Kjerstin G. 
Lundgård (3. vara), Thor Ludvig Løken (4. vara).

Styret har hatt en geografisk ansvarsfordeling, der styre- 
medlemmene har delt på oppfølgingen av lokallagene. 
Videre har styremedlemmene hatt fagmessige ansvarsom-
råder i forbindelse med diverse utvalgsverv.
Styret har hatt åtte ordinære møter, pluss tre telefonmøter 
i forbindelse med jordbruksforhandlingene. I forbindelse 
med styremøtene har det både vært dialogmøter med an-
dre instanser/organisasjoner, samt besøk på pelsdyrfarm 
og hos Inn på tunet-tilbyder.
Styret har behandlet 46 protokollførte saker, samt faste 
saker som økonomi og medlemsutvikling, og en rekke  
orienteringssaker og referatsaker.
Blant de viktigste sakene er: Rovvilterstatninger og ny for-
valtningsplan rovvilt, grøftetilskudd, Eidsiva Netts økte 
tariffer for vanningsanlegg og korntørker, eiendomsskatt 
i Hamar, jordlov og konsesjonslov, flere saker innen jord- 
vern og arealforvaltning, Innlandsstrategi, mosjonskrav 
for storfe og Regionalt bygdeutviklingsprogram.
Rovviltutvalget, kornutvalget og grøntutvalget har vært 

en støtte i styrets arbeid. Rovviltutvalget har hatt flere 
møter, og ble utvidet med et medlem fra Trysil, Kristofer  
Dybeck, på grunn av rovviltpolitikkens store konsekven-
ser i denne kommunen. Kornutvalget og grøntutvalget 
har hovedsakelig konsentrert seg om innspill til jordbruks-
forhandlingene.
Norges Bondelag har i 2013 hatt et stort engasjement for 
bistandsprosjektet i Malawi, og styret har valgt å støtte dette.

Årsmøtet ble preget av besøk av Norges Bondelags leder  
Nils T. Bjørke og en høyaktuell politisk debatt som 
opptakt til stortingsvalget 2013. Grue Bondelag ble kåret 
til årets lokallag 2012, og ble hedret for nytenking, ung-
dommelig satsing, mediearbeid og oppbygging av traktor-
crossmiljø på årsmøtet 2013. Pensjonert organisasjonssjef 
Ludvig Bjerke-Narud ble hedret med æresmedlemskap i 
Hedmark Bondelag.
Årsmøtet vedtok resolusjoner om ja til pelsdyrhold, økt 
kornproduksjon og tiltak mot rovdyr for å øke norsk 
kjøttproduksjon. 
Valgkomiteen ble som følger: Gudmund Tronsmoen  
(leder), Elisabeth Hoff Aarstad, Egil Ryen, Knut Reidar 
Buraas, Lars Bryhni.

HOVEDPUNKTER 
FRA ORGANISASJONENS ØVRIGE AKTIVITETER

Styret fra venstre Eivind Mehl (nestleder), Thomas C Meyer French, Einar Myki (leder),  
Berit Grindflek, Karstein Hove Bergset, Marte Elverhøi og Haldis M. Schjerpen.  
Innfelt: Jon Einar Hulleberg.

HEDMARK BONDELAGS ÅRSMØTE

BEMANNING

Margrete Nøkleby tok over som organisasjons- 
sjef 1. januar, da Ludvig Bjerke-Narud ble  
pensjonist. Guro Breck startet som rådgiver  
1. februar, og kom fra stillingen som nyhets- 
redaktør i Østlendingen. Anne Rustad er første-
konsulent ved kontoret.



Det skal ikke skje ulykker på min gård!
Skadeforebyggende tiltak er viktig! Fortsatt  
har vi svært mange branner i driftsbygninger i 
landbruket i Norge. 2012 ble dessverre også et 
brannår.

70 % av brannene skyldes feil på elektrisk  
anlegg eller feil ved bruken av elektrisk utstyr.

Sørg for at det elektriske anlegget på gården 
din er i orden. Sørg for å ha avtale om  
el-kontroll med termografering – da får  
du betydelig rabatt på forsikringene også.

Ring oss  
på 03100  
så hjelper  

vi deg

D e s i g n m a n u a l

vekstra.no • vekstra.no/facebook • vekstra@vekstra.no

Alt fra små, skjøre tall til store, 
tunge summer. Her er ingen 
diskriminering.

Regnskap og 
rådgivning for 
landbruket
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n

Live-chat
Kontakt oss idag!

Møt oss på: Facebook.com/landhandleri  | @GausdalLand  | #gausdalland

Dombås  •  Lom  •  Otta  •  Vinstra  •  Gausdal  •  Lillehammer

Mesnali  •  Rudshøgda  •  Gjøvik  •  Elverum  •  Årnes  •  Jessheim www.gaus.no     
Tlf. 61 22 00 00

Vi leverer hos deg 
– til gunstige priser 
Hvis du bor på Østlandet, ja da har du helt 
sikkert sett en av våre 30 røde, lastebiler på 
veien. Med glimt i øyet leverer våre dyktige 
sjåfører byggevarer hjem til deg - se våre 
hjemmesider for når vi leverer hos deg  
og til hvilken pris. 
www.gaus.no/frakt

leverandør av:

- Byggevare 
- Trelast
- jernvare
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LOKALLAGSARBEID

Styret fordelte i november 195.996 kroner i Aktive 
lokallags-midler. Disse ble fordelt på 26 lokallag, med 
summer fra 5.000 til 10.000 kroner.
Hedmark Bondelag hadde dette året felles ledermøte med 
Oppland Bondelag på Quality Hotel & Resort Hafjell på 
Øyer 19. november. Den påfølgende temakonferansen 
19.-20. november samlet tillitsvalgte i en rekke av land- 
brukets organisasjoner i de to fylkene.
Det ble avviklet fire regionmøter i november-desember,  
og alle ble kombinert med besøk på lokale foretak: 
Nord-Østerdal: Synnøve Finden, Sør-Østerdal: Otters- 
hagen gård / Ottershagen gardsbarnehage på Rena 
(Haugedalen), Glåmdalen: Hvebergsmoen potetpakkeri, 
Hedmarken: Felleskjøpet Stange.
Sollia Bondelag ble lagt ned i 2013, etter søknad til Hedmark  
Bondelag. Kapital og eiendeler fordeles på nabolokallag så 
snart det enkelte medlems nye lokallagstilhørighet er avklart. 

SVÆRT POSITIV  
MEDLEMSUTVIKLING

Hedmark Bondelag økte antall medlemmer med 
48 i 2013, og var dermed det fylkeslaget i Norges  
Bondelag som hadde høyest vekst. 5330 ble medlems- 
tallet ved årsskiftet 2013/2014. Hedmark Bondelag 
har ikke hatt så mange medlemmer på 25 år. De ti 
siste årene har medlemstallet økt med 20 prosent.

ØVRIG UTADRETTET 
VIRKSOMHET

Hedmark Bondelag har hatt fire kursopplegg i 2013:
� Eierskiftekurs i Furnes 8.-9. februar med 69 deltakere.
� Unge Bønder-kurs på Savalen 15.-16. mars med   
 52 deltakere.	
� Temadag og skattekurs 28.-30. oktober i Elverum,  
 med 135 deltakere fra Bondelagets samarbeidende  
 regnskapskontorer.
� Bedre Bonde-kurs i Engerdal, Åmot og Trysil, med  
 til sammen 60 deltakere.
� Vervekurs på Blæstad 16. januar.

Andre aktiviteter:
� I tillegg til omfattende næringspolitisk aktivitet, har  
 Hedmark Bondelag vist seg fram sammen med   
 Elverum Bondelag på De nordiske jakt- og fiske- 
 dagene i Elverum, samt at lokallag har frontet organi- 
 sasjonen på Åpen gård-arrangementer i Alvdal, Stange,  
 Trysil og på Brandval. 
� I forbindelse med HMS-kampanjen har det vært en  
 rekke arrangementer i fylket, og HMS ble tatt opp  
 som tema på alle regionmøtene. Sammen med  
 Oppland var Hedmark Bondelag delaktig i et lanse- 
 ringsmøte for nettsida godtbondevett.no i oktober.
� Det var stor virksomhet rundt årets vanskelige våronn,  
 blant annet for å få bedret avlingsskadeordningen.

NORGES BONDELAGS 
ÅRSMØTE

Disse var delegater på Norges Bondelags årsmøte i 
Loen 12.-14. juni: Einar Myki, Thomas C Meyer 
French, Berit Grindflek, Karstein Hove Bergset, Per 
Ousten, Trond Trovåg, Marianne Lunåsmo, Simen 
Hulleberg og Margrete Nøkleby. Erling Aas-Eng 
meldte sykdomsfrafall.
Hedmark Bondelags delegater markerte seg med  
følgende saker: Rovdyr (Einar Myki), kommunikasjon  
(Thomas C Meyer French), grunneierrettigheter 
og vern (Marianne Lunåsmo) og grenseflokker ulv 
(Karstein Hove Bergset).

Hedmark var toneangivende på årsmøtet, både med  
delegater fra fylkeslaget og andre medvirkende. 

Hedmark Bondelag, Høyvangvegen 40, Blæstad, 2322 Ridabu
Telefon: 62 55 53 10 • Epost: hedmark@bondelaget.no
www.bondelaget.no/hedmark •  Se også Hedmark Bondelag på Facebook

Årsmeldingen skal endelig godkjennes på  
Hedmark Bondelags årsmøte 17.-18. mars 2014. 

Henrik Sunnaas  
Gjødingsseter og pappa 
Knut H Nordskog, samt 
Elverum Bondelags  
Anne Kari Holter, på  
jakt- og fiskedagene på 
Norsk Skogmuseum.
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