
Etter å ha demonstrert med fakler mot Sylvi Listhaug 
høsten 2013, var vi i 2014 opptatt av å bidra til kunnskaps-
bygging i Landbruks- og matdepartementet. Derfor hadde 
vi med oss Listhaugs rådgiver og statssekretær på hver sin 
rundtur i fylket. De fikk møte positive bønder og ivrige 
landbruksskoleelever med stor tro på framtida. 
I jordbruksoppgjøret leverte vi et nøkternt krav. Da tilbu-
det kom, virket det knapt som kravet var lest. Tilbudet var 
svært lavt, og det la opp til store omfordelinger fra små til 
store bruk. Forhandlingsviljen var også liten, og det endte 
som det måtte – i brudd. Det ble aksjoner, og vi opplevde 
en enorm støtte og aksjonsvilje! 
Tidlig i januar hadde vi besøk av Gahr Støre og Storberget.  
De signaliserte tydelig at regjeringen ikke kunne vente 
støtte til et hvilket som helst tilbud ved et brudd. Slik 
ble det også! Noen hevder at runden i Stortinget svekket 
forhandlingsretten. Jeg vil hevde at den ble styrket! Dette 
var en kraftig pekefinger til regjeringen om at den ikke kan 
tilby smuler og forvente å få støtte for det! 
Gjennom året har vi også satt sterkt fokus på rovvilt og 
jordvern, og vi har synliggjort norsk matproduksjon på 
mange arenaer, ikke minst på nyvinningen Midt i Matfatet.  
Hedmark Bondelag satte medlemsrekord i nyere tid i 
2014. Takk til alle tillitsvalgte i både fylkeslag og våre 37 
lokallag for super innsats! 

Hedmark har mest jordbruksareal, vi har størst nydyrkings- 
potensial, vi har desidert mest skog, og vi sitter på kjerne-
kompetanse innen bioteknologi og avl. Det hevdes vi ligger  
i oljeskyggen! Om noen år vil Hedmark være i sentrum av 
Norges nye vekstnæring, bioøkonomi! 
Jeg takker nå for meg som leder av Hedmark Bondelag. 
Det har vært moro å få fronte bønder og landbruket i 
Hedmark disse fem åra. Jeg er sikker på at våre dyktige 
tillitsvalgte og ansatte vil videreføre det gode arbeidet. Vi 
har verdens viktigste yrke, og som matprodusenter har 
Hedmarks bønder ei vekstkraftig framtid foran seg!

Einar Myki, leder i Hedmark Bondelag

ET SVÆRT AKTIVT STYRE

2014 har på mange måter vært de politiske tautrekkingenes år. Mye arbeid, men vel verdt innsatsen!

Styret har representert Bondelaget på usedvanlig mange arrangementer og møter.

Styret har i 2014 bestått av: Leder Einar Myki, nestleder  
Erling Aas-Eng, styremedlemmer: Thomas C Meyer 
French, Berit Grindflek, Lars Opsal jr, Gjermund Ruud 
Skjeseth (HBU) og Marte Elverhøi (fast møtende 1. vara-
representant), Ole Asbjørn Jacobsen Holt (2. vara), Kjerstin  
G. Lundgård (3. vara), Thor Ludvig Løken (4. vara).
Styret har delt på oppfølgingen av lokallagene, og har 
vært representert på de fleste lokallagsårsmøtene. Videre 
har styremedlemmene hatt ansvarsområder i forbindelse 
med diverse utvalgsverv, for eksempel rovviltnemnda, 
matpolitikkutvalget i Norges Bondelag og styringsgruppa 
for Tiltaksplan for økt storfekjøttproduksjon i Hedmark. 
I tillegg til fagmøter, har det vært mange utadrettede  
arrangementer som debatter og konferanser, hvor styre- 
medlemmene har deltatt.
Det har vært ni ordinære styremøter, samt tre telefonmøter  
i forbindelse med jordbruksforhandlingene. På flere styre- 
møter har det vært fagbesøk eller dialogmøter med andre  
instanser/organisasjoner. Styret har behandlet 53 protokoll- 

førte saker, pluss faste saker som økonomi og medlems- 
utvikling, og en rekke orienteringssaker og referatsaker.
Styrearbeidet har vært sterkt preget av at regjeringen  
ønsker å endre jordbrukspolitikken radikalt, og har sendt 
svært mange saker ut på høring. Styret har uttalt seg i  
høringer innen følgende temaer: produksjonstilskudd/ 
avløsertilskudd, regulering av svine- og fjørfeproduksjon, 
investeringsvirkemidler, bestandsmål for ulv og ulvesoner 
og EUs vanndirektiv. Videre har styret sendt innspill til  
partiprogrammer i alle fylkespartiene. 
Blant de viktigste sakene for øvrig er: Jordvern – blant 
annet med kommuneplan i Ringsaker som innebar om-
fattende omdisponering av dyrket mark, rovvilt – her har 
Hedmark Bondelags rovviltutvalg vært en viktig bidrags- 
yter, og flom – når det gjelder både naturskade og avlings- 
skade. Etter initiativ fra fylkeslagene i Hedmark, Oppland 
og Sogn og Fjordane blir det foreslått at Norges Bondelag 
utarbeider en strategiplan for flom.

�Einar Myki fikk lært Jonas Gahr Støre mangt om 
kornproduksjon og tresking.

Landbruksministerens politiske rådgiver 
Lars Joakim Hanssen hos den iherdige grisebonden 
Ola Hagebakken i Trysil.

Styret fra øverst til venstre: Thomas C Meyer French, 
Gjermund Ruud Skjeseth, Einar Myki (leder), Erling 
Aas-Eng (nestleder), Marte Elverhøi, Berit Grindflek 
og Lars Opsal jr.
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Bondelaget gjorde en omfattende innsats i forarbeidet til 
jordbruksforhandlingene, i håp om å komme til enighet 
om en jordbruksavtale. I innspillet fra Hedmark ble det 
lagt vekt på tiltak for å øke matproduksjonen på norske 
ressurser – i takt med folkeveksten. I tråd med Landbruks-
departementets ønske leverte Hedmark Bondelag også en 
lang rekke forslag til forenklinger. Styret mottok vektige 
argumenter fra kornutvalget, grøntutvalget, lokallag og 
andre organisasjoner. I sum krevde Hedmark Bondelag at 
inntektsforskjellen til andre grupper måtte tettes i løpet av 
stortingsperioden, med en årlig inntektsøkning i snitt på 
50.000 kroner.
I opptakten til forhandlingene var lokallag og fylkeslaget  
aktive med Bondevenn-utnevnelser, der mange nyttige for- 
klær ble delt ut til venner av landbruksnæringen. 10. april var  
det hyggelig frokostmarkering rundt om i fylket. Hedmark  
Bondelag og lokallag i sørfylket stilte på Kongsvinger  
stasjon og delte ut yoghurt og byggrynsgrøt i morgenrushet. 
Et nøkternt krav fra jordbruket ble møtt med et kritisk 
lavt tilbud fra regjeringen. Bøndene ble tilbudt en inn- 
tektsvekst som bare var litt over halvparten av hva andre 
grupper får.  Staten ville i tilbudet også tredoble taket for 
melkekvoter, til et kvotetak på 1,2 millioner liter melk. 
Innen korn var tilbudet særdeles ugunstig. I Hedmark 

var det kun 20 av totalt 1643 kornprodusenter som ville 
komme positivt ut av oppgjøret. 
Bondelaget bestemte seg først for å teste regjeringens 
forhandlingsvilje, men  13. mai ble det likevel brudd. 
Allerede første morgenen var mange hundre bønder og 
sympatisører i Hedmark i aksjon, blant annet utenfor 
Fylkesmannen i Hedmarks kontorer på Hamar. Bonde- 
lagets medlemmer i Hedmark var svært dyktige og aktive 
gjennom hele perioden. Rundt i fylket var det lange traktor- 
kolonner, bålbrenning, symbolmarkeringer av gjengroing,  

utdeling av såkorn, egg og tomme tallerkener – og en  
stor mengde bannere og fareskilt med bilder av Erna, Sylvi 
og Siv. Støtten fra publikum var gjennomgående stor!
Aksjonsperioden ble toppet med en historisk kraftdemonstra- 
sjon av et opptog i Oslos gater 20. mai. Over 5000   mennesker  
deltok, hvorav over 400 fra Hedmark. Sju busser dro  
innover, pluss mange i bil og tog, samt fem i traktor! 
Høyprofilert traktorsjåfør ble Geir Lohn fra Alvdal, som 
kjørte 327 kilometer Alvdal-Oslo i sin hytteløse John Deere 
5075e for å møte politikerne foran Stortinget. Budskap:  
”Tilbudet i jordbruksforhandlingene er for meg ren  
galskap. Da svarer jeg med en egen form for galskap: å 
kjøre hele vegen fra Alvdal til Oslo i en liten traktor.”  
Budskapet fikk han ut så det monnet, i det som teller av 
både nasjonale og regionale media. Ikke hverdagskost at 
NRK og TV2 kappes rundt skuldrene til en av våre tillitsvalgte!
Jordbruksoppgjøret ble til slutt landet i Stortinget, etter 
inngripen fra Venstre og Kristelig Folkeparti. Det ble 
lagt på 250 millioner kroner på budsjett, slik at det ble 
et nulloppgjør i stedet for et minusoppgjør. Melkekvote- 
taket ble doblet, og korn endte i 0. Konsekvensen av  
oppgjøret er at bøndene fortsatte å sakke akterut i forhold til  
andre inntektsgrupper.

BRUDD OG DRAGKAMP I STORTINGET
Etter ei aktiv uke med aksjoner rundt i hele Hedmark og landet for øvrig, toppet Bondelaget 

med et stort opptog med over 5000 mennesker gjennom Oslos gater.

Bondelaget stilte kvinne- og mannsterkt opp utenfor Statens Hus straks bruddet var et faktum, 
og fikk lokket ut fylkesmann Sigbjørn Johnsen.

Geir Lohn kjørte traktor helt fra Alvdal, og ble 
på mange måter Oslo-opptogets maskot

Opptoget i Oslo under bruddet i jordbruksforhandlingene 
fikk imponerende sterk støtte og oppslutning.

NORGES BONDELAGS ÅRSMØTE
Hedmark var i skuddet på dette årsmøtet: Veldre Bondelag  
ble kåret til årets lokallag (med mye av samme begrunnelse 
som ved Hedmarks utnevnelse) og Synnøve Galaasen  

Olsen fra Trysil ble kåret til årets Askeladd for etableringen  
av Akre Matopplevelser. Videre ble Geir Lohn fra Alvdal 
spesielt nevnt og applaudert under leders tale, etter hans 

sterke medieopptredener i forbindelse med opptoget  
i Oslo.
Hedmark satte også sitt preg på generaldebatten. Erling 
Aas-Eng talte varmt for en jordvernresolusjon i kjølvannet 
av at Fylkesmannen i Hedmark droppet sin innsigelse mot 
nedbygging av dyrket mark på Nydalsenga i Ringsaker.  
Resolusjon ble enstemmig vedtatt, og inneholdt krav 
om at det utarbeides en jordlov med egen vernehjemmel 
av dyrket jord. Delegatene markerte seg for øvrig med  
følgende temaer: Samhold (Thomas C Meyer French), anti- 
biotikabruk (Marianne Lunåsmo), rovdyr (Einar Myki) 
og jordvern (Kjerstin G Lundgård). 
Delegatene: Einar Myki, Erling Aas-Eng, Berit Grindflek,  
Thomas C Meyer French, Marte Elverhøi, Lars Opsal 
jr, Ole Asbjørn Jacobsen Holt, Kjerstin G Lundgård,  
Marianne Lunåsmo og Siri Økelsrud.

Hedmark stilte sterkt og markerte seg godt 
på årsmøtet.

Synnøve Galaasen Olsen fra Trysil ble kåret 
til årets Askeladd. 



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 51 37 15 00

Regnskapshuset Moelv

Vi hjelper deg med:

Kontakt avdelingsleder Jørgen Gudbrandsen
Tlf: 48098775
E-post: jorgen.gudbrandsen@sb1r.no
Storgt. 107, PB 124, 2391 Moelv
www.sb1r.no

 Regnskap
 Lønn
 Årsoppgjør
 Faktura/Inkasso

 Budsjettering
 Rådgivning
 Etablererbistand
 Effektiv dataflyt

Få svar på alle spørsmål du  
har om forsikring!
Vi har langsiktige samarbeidsavtaler med 
organisasjonene i landbruket.  
Hele 7 av 10 bønder er forsikret i hos oss.

Gjennom medlemskap får du betydelige fordeler 
– samtidig som du blir medeier i Gjensidige.

Ta kontakt så hjelper vi deg med å finne 
forsikringsløsninger som passer dine behov. 

Ring oss  
på 03100,  

eller snakk med 
din forsikrings-

rådgiver.

!

Høyre-Frp-regjeringen sørget for et år med beinhard politisk jobbing, preget av møter, 
rundreiser, høringsarbeid, debatter og innlegg i avisene.
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Lars Opsal jr ble totalt overrasket da Veldre Bondelag 
ble kåret til årets lokallag under årsmøtemiddagen.

Hedmark Bondelag har vært opptatt av å ha dialog med 
ledelsen i Mat- og Landbruksdepartementet, med ønske 
om å påvirke politikken i riktig retning. Første anledning 
var en rundtur med Sylvi Listhaugs politiske rådgiver  
Lars Joakim Hanssen (Frp). Hanssen fikk møte de unge 
bøndene Ola Hagebakken (svineprodusent) i Trysil og Ole 
Paulsen (melkeprodusent) i Stange, samt elever på Jøns-
berg videregående skole. Gjennomgangstone: Gi trygghet  
for at vi får nok å leve av, så vil vi gjerne satse i landbruket. 
I april ble statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal (Frp) 
med på tur til Nord-Østerdal, hvor hun blant annet 
fikk stifte bekjentskap med mandelpotetprodusentene 
Erik Gjelten Dystebakken og Kjell Dystebakken, melke- 
produsent Geir Lohn, elever på Storsteigen videregående 
skole og Synnøve Finden. Naturskadeordningen var i fokus,  
og dagen etter kom melding fra departementet om at 
naturskadeloven skulle endres. For øvrig var nordøster-
dølene samstemte i sin bekymring for sentralisering av 
jordbruksproduksjonen.
På De nordiske jakt- og fiskedager i Elverum i august fikk 
Hedmark Bondelag gleden av å vise landbruksminister  
Sylvi Listhaug rundt på deler av vandringen. I forkant  
benyttet Hedmark Bondelag anledningen til å ta opp 
rovdyrproblemene, med krav om nye, begrensede bestands- 
mål for ulv og omfattende uttak av jerv slik at en kommer 
ned på bestandsmålet.
Videre har Hedmark Bondelag hatt gleden av å ha to 
besøk av Jonas Gahr Støre, som i 2014 ble valgt som ny 
leder i Arbeiderpartiet: Først på besøk hjemme hos Einar 
Myki i januar, hvor kanaliseringspolitikk og grunnlag for 

norsk matproduksjon var hovedtema over lunsjbordet.  
Så på besøk på Mykis jorde i august. Gahr Støre fikk kjøre 
skurtresker, og fikk samtidig med seg tydelige budskap 
om jordvern og betydningen av størst mulig selvforsyning  
av korn.
Gjennom året har rovvilt, jordvern, melkekvoter og kanali- 
seringspolitikk vært viktige politiske temaer. Jordvern er 
blant annet satt i fokus gjennom overlevering av jord- 
vernresolusjon fra Norges Bondelags årsmøte til Ringsaker- 
ordfører Anita Ihle Steen, samt en stor debatt på Blæstad- 
dagen. Innleder var IKEAs leder for bærekraft, Nina 
Schefte. I panelet satt blant andre Venstres landbruks- 
politiske talsmann Pål Farstad og Naturvernforbundets 
leder Lars Haltbrekken.

Årsmøtet rommet to gode debatter: Politisk debatt om 
strukturrasjonalisering med innledning fra Christian  
Anton Smedshaug i Agri Analyse og debatt om rovvilt og 
utmarksbeiteressursen etter innledning fra Yngve Rekdal 
i Skog og landskap. Årsmøtet vedtok resolusjoner om 
rekruttering og om rovvilt og utmarksbeite. 
Veldre Bondelag ble kåret til årets lokallag 2013, og fikk 
heder for medlemsvekst, svært høy organisasjonsgrad, 
valgkampavis, allsidig aktivitet med blant annet barne-
hagebesøk, samarbeid med bedrifter og andre lokallag, og 
ikke minst stor innsats for å feire 100-årsjubileum i januar 
2014 med svær jubileumsrevy. Årsmøtet fikk skratte av et 
utdrag fra denne revyen under middagen.

BEINHARDT POLITISK ARBEID

Sylvi Listhaug sammen med stortingsrepresentant Tor 
André Johnsen og Einar Myki på jakt- og fiskedagene 
i Elverum.

HEDMARK BONDELAGS ÅRSMØTE

ÅRSMELDINGEN ER STØTTET AV:

Statssekretær Hanne Maren 
Blåfjelldal fikk mange 
spørsmål fra Storsteigens 
elever under besøket i Alvdal.

Årsmeldingen skal endelig godkjennes på 
Hedmark Bondelags årsmøte 17.-18. mars 2015.



Ring oss på telefon 08555 
Nå oss døgnet rundt via chat på bilia.no 
eller facebook.com/bilianorge

Alt som gjelder Volvo.
Og litt til.

Velkommen til Bilia Hamar
Din nye Volvo kjøper du hos oss

Få opptil 
9,5% rabatt 
på din nye 

Volvo

Kontakt oss for informasjon, tilbud og prøvekjøring.
Jon Monssveen, 970 74 470. Kjetil Grøtterud, 909 33 911.

Er du klar over at Norges 
Bondelag har inngått 
rammeavtale med Volvo?

Medlemsfordeler:
Volvo V40, V60, V70: 7,5% rabatt
Volvo XC60, XC70, S80: 8,5% rabatt
Volvo XC90: 9,5% rabatt
Rabatter gjelder ekskl. engangsavgift.

 
 
 

  
 

 

Spar hver gang  
du bruker kortet
Les mer om mikrospar på sparebanken-hedmark.no

10kr

5kr

20kr

Mikrospar
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JUBLET FOR 
MEDLEMSREKORD

Hedmark Bondelag økte medlemstallet med 80 i 2014. 
5410 er det høyeste antallet som fylkeslaget har hatt i 
nyere tid. Medlemstallet har økt med nesten 1000 på 11 
år – tallet var 4450 personer i 2003. Forrige rekordnoter-
ing var i 1988 med 5372 medlemmer.

Hedmark er det fylkeslaget i Norges Bondelag som økte 
mest i 2014, og fikk mye ros for godt vervearbeid. Av 
lokallagene utmerket Alvdal og Stange Bondelag seg med 
21 flere medlemmer, og Engerdal, Løten og Vang fikk 10 
flere medlemmer. 

LOKALLAGSARBEID OG 
UTADRETTET VIRKSOMHET

Styret fordelte før jul 234.500 kroner i Aktive lokallags-midler. Disse ble fordelt 
på 28 lokallag, med summer fra 3000 til 12.000 kroner.

Ledermøtet ble holdt i Bodø, sammen med Nordland 
Bondelag. Norges Bondelags leder Lars Petter Bartnes 
deltok begge dager, og holdt blant annet foredraget Land-
brukspolitikk i blått landskap, der han manet til innsats 
i Bondelaget for å utvikle politikk sjøl, som motvekt til 
landbruksministerens billig-fokus og ønske om å tilpasse 
landskapet til ideologi. Rovvilt var viktig tema. Nasjonal 
og fylkesleder var samstemte i at grenseulvene må telles 
med i bestandsmålet, og i at det trengs mer effektive uttak 
av jerv. Ledermøtet vedtok også en resolusjon om rovvilt. 

Det ble holdt fire regionmøter, denne gang med vekt på 
organisasjonsbygging og den landbrukspolitiske situasjonen.

Hedmark Bondelag har hatt fire kursopplegg i 2014:

� Eierskiftekurs på Honne på Biri 17.-18. januar  
 sammen med Oppland Bondelag. 73 deltakere.

� Unge Bønder-kurs i Elverum 7.-8. mars med 
 64 deltakere.	

� Bedre Bonde-kurs i Rendalen (19 deltakere) 
 og Folldal (14 deltakere).

�	Temadag og skattekurs 26.-28. november på 
 Hafjell med 145 deltakere. 

�	Vervemøter i Elverum 17. juni og Alvdal 26. august. 

Hedmark Bondelag stilte med stand på fire arrangementer  
i aug-sept-okt: De nordiske jakt- og fiskedager (sammen  
med Elverum Bondelag) i Elverum, Blæstaddagen i Vang, 
Landbrukets Dag på Tynset (sammen med Tynset Bondelag)  
og Midt i Matfatet i Hamar (sammen med Oppland Bonde- 
lag, Akershus Bondelag og lokallagene på Hedmarken). 
Sistnevnte var en nyvinning i Vikingskipet, og trakk hele 
10.124 publikummere. 

Videre har lokallag frontet organisasjonen på Åpen gård- 
arrangementer i Stange, Trysil og Brandval, og deltatt på 
en rekke messer og bygdedager.

Hedmark Bondelag, Høyvangvegen 40, Blæstad, 2322 Ridabu
Telefon: 62 55 53 10 • Epost: hedmark@bondelaget.no
www.bondelaget.no/hedmark • www.facebook.com/hedmarkbondelag

Midt i matfatet i Hamar ble 
en storsuksess, der statssekretær 
Hanne Maren Blåfjelldal var 
en av mange som moret seg 
med hopp i halmen – med 
fylkeslederen!
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Medlemsansvarlig Anne Rustad i Hedmark Bondelag 
kronet ett av de nye medlemmene, Knut Erling 
Røhnebæk, med ei BONDE-lue.


