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– Landbruksminister 
Sylvi Listhaug bør 
lytte til hva bøndene 
har å si, og ikke bare 
stikke fra møte etter 
å ha holdt innlegget 
sitt, sier organisa-
sjonssjef Arnar Lyche 
i bondelaget.

RICHARD NERGAARD
richard.nergaard@r-b.no

MOLDE: Organisasjonssjefen i 
Møre og Romsdal Bondelag, 
Arnar Lyche, er irritert over at 
landbruksminister Sylvi List-
haug (Frp) forlot et debattmøte 
på Ørskog samfunnshus lørdag 
1. november, uten å ha hørt hva 
bøndene hadde å si.

Kritiserer statsråden. I et 
leserinnlegg i Romsdals 
Budstikke skriver Arnar Lyche:

«Hun kom, snakket og 
forsvant. Landbruksministeren 
valgte sofaen framfor å lytte til 
næringa og bygdefolket».

Til Romsdals Budstikke 
forklarer organisasjonssjef 
Lyche situasjonen nærmere:

– Både landbruksminister 
Listhaug og vi fra bondenæringa 
var invitert til konferansen om 
norsk landbrukspolitikk av 
Olav Oksvik-stiftelsen. Da møte-
lederen introduserte Listhaug 
som første innleder, får vi vite at 
hun må dra etter å ha holdt 
innlegget sitt. Jeg spurte henne 
hvorfor hun måtte dra, og da 
svarte hun for åpen mikrofon at 
det er travelt å være statsråd, at 
hun var sliten og hadde behov 
for å slappe av. «Nå skal jeg 
heim til min mor og legge meg 

på sofaen», fortalte landbruks-
ministeren.

– Hva tenker du om at hun 
forlot debattmøtet etter 
innlegget sitt?

– Jeg synes det er beklagelig. 
Politiske topper bør lytte og 
høre etter for å kunne treffe 
kloke beslutninger. I denne saka 
handlet det om et arrangement 
på lørdag fra klokka 11.30 til 
klokka 14. Slik jeg forsto det, 
hadde Listhaug lovet arran-
gøren å være til debatten var 
slutt. Vi hadde kommet dit for å 
høre statsrådens innlegg, men 
også få mulighet til å komme 
med bøndenes syn. Vi var ikke 
ute etter å ha Sylvi Listhaug som 
gissel, men for å kunne gi 
uttrykk for næringas syn, sier 
Arnar Lyche.

Feil ord til bøndene. Bonde-
sjefen reagerer også på at List-

haug sa at hun ville til mora si 
og legge seg på sofaen for å 
hvile.

– Å si til norske bønder at du 
skal legge deg på sofaen og 
hvile, midt på dagen, er ikke 
rette gruppa å si noe sånt til, sier 
Arnar Lyche.

 Se også Ordet fritt side 27

Foretrakk sofahvil
Bondelagssjef irritert på landbruksminister Listhaug

På heimebane: Sylvi Listhaug sammen med konferansier Ragnar Bakken under Oksvik-konferansen på Sjøholt lørdag. Etter at statsråden hadde holdt sitt 
innlegg, dro hun heim til foreldrene.  FOTO: KJELL OPSAL, BYGDEBLADET

Refser ministeren: Organi-
sasjonssjef Arnar Lyche i 
bondelaget.  
 FOTO: KJELL LANGMYREN

Det var avtalt med arran-
gøren av landbrukskonfe-
ransen på Ørskog at 
landbruksminister Sylvi 
Listhaug hadde begrenset 
med tid og ikke kunne delta 
i debatten.

MOLDE: Sylvi Listhaugs politiske 
rådgiver Lars Joakim Hanssen 
(Frp) svarer på kritikken fra 

organisasjonssjef Arnar Lyche 
om at statsråden forlot land-
brukskonferansen sist lørdag 
før debatten startet.

Til Romsdals Budstikke 
forklarer Lars Joakim Hanssen 
det slik:

– Vi forsøker å skjerme stats-
rådens helger, sik at hun kan 
bruke disse med sine to små 
barn og øvrige familie. De siste 

månedene har det vært stort 
arbeidspress for statsråden, også 
i helger. Men hun ønsket å gjøre 
et lite unntak sist helg ettersom 
dette arrangementet var på 
heimplassen. Vi avklarte tidlig 
med arrangøren at statsråden 
hadde begrenset med tid, og at 
det ikke lot seg gjøre å delta i 
debatten. Men at hun kunne 
holde et innlegg og svare på 

noen spørsmål, sier Hanssen.
Han mener premissene for 

statsrådens deltakelse på konfe-
ransen var avklart på forhånd.

Sylvi Listhaug var tirsdag på 
regjeringskonferanse, og hadde 
ikke mulighet til sjøl å 
kommentere kritikken fra 
bondelagets organisasjonssjef.  

– Var avtalt på forhånd
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