
Ved årets slutt hadde Hedmark Bondelag 5.488 medlemmer, 
og er Norges Bondelags tredje største fylkeslag og puster 
Oppland i nakken! Mange nye medlemmer driver ikke 
sjøl aktivt landbruk, men ønsker å støtte Bondelagets arbeid. 
Dette viser at det er økende oppslutning om norsk mat-
produksjon i ei tid hvor klimaendringen utfordrer den 
globale matsikkerheten. Jeg vil takke alle engasjerte 
tillitsvalgte og ansatte i Hedmark Bondelag som har bidratt 
til dette! Dette gir oss kraft og energi til å kunne gjøre  
en enda bedre jobb for hedmarksbonden og norsk mat-
produksjon framover!
Nettopp mattrygghet i en usikker verden var bakteppet for 
jordbruksforhandlingene våren 2015. Hedmark Bondelag 
la betydelig vekt på å få økt kornproduksjonen i sitt innspill, 
som et ledd i økt norsk sjølforsyning av mat.  Avtalen som 
til slutt ble underskrevet kunne ha vært bedre. Men en ny 
runde i Stortinget, slik vi fikk i forbindelse med jordbruks- 
oppgjøret i 2014, var en løsning som også opposisjonen  
advarte mot. Vurderingen var at dette ville sette forhandlings- 
instituttet i fare.
Gjennom året har vi satt sterkt fokus på rovvilt, bio-

økonomi og jordvern. Alliansebygging til andre samfunns- 
grupper i disse spørsmålene har vært et viktig grep. Vi 
har samlet et bredt spekter av organisasjoner fra Hedmark, 
Oppland og Akershus om en Innlandsplattform for en 
endret ulveforvaltning, og danner Jordvernalliansen i 
Hedmark sammen med en rekke landbruks- og miljø- 
organisasjoner. Jordbrukets plass i det grønne skiftet har 
vært et annet sentralt tema. Hedmark Bondelag har på 
den bakgrunn arbeidet aktivt for et bioøkonomisenter i 
Hedmark; en satsing som også Innlandsutvalget prioriterte 
i sin rapport.  
Oppunder jul var vi i Våler for å heie på nydyrkings-
prosjektet på Haslemoen, hvor 6000 daa skogsmark skal 
bli til førsteklasses matjord. Dette kan stå som symbol på 
det potensialet som ligger i Hedmark-landbruket; ingen 
andre steder i landet ligger det bedre til rette for økt mat-
produksjon i åra som kommer! Framtida og det grønne 
skiftet trenger et aktivt norsk landbruk mer enn noen 
gang, og hedmarksbonden har all grunn til å være offensiv! 

Erling Aas-Eng, fylkesleder i Hedmark Bondelag

ET STYRE MED BREDT ARBEIDSFELT

Hedmark Bondelag har lagt bak seg et godt arbeidsår. Vi har bidratt til å sette viktige lokale saker på kartet, samtidig som vi 
også i år har satt ny medlemsrekord!

Styret har siden årsmøtet 2015 bestått av: Leder Erling 
Aas-Eng, nestleder Lars Opsal jr, styremedlemmer: Thomas 
C Meyer French, Berit Grindflek, Marte Elverhøi, Gjermund 
Ruud Skjeseth (HBU) og Harald Håkenrud (fast møtende 
1. vararapresentant), Ivar Sund (2. vara), Kjerstin G Lundgård 
(3. vara), Thor Ludvig Løken (4. vara).
Det er avholdt sju ordinære styremøter, samt fire telefon-
møter. Styret har behandlet 38 protokollførte saker, pluss 
faste saker som økonomi og medlemsutvikling, og en rekke  
orienteringssaker og referatsaker. De fleste styremøtene er 
også brukt til dialog med andre organisasjoner /ressurspersoner.
Løpende drøftelser har i noen grad blitt utført gjennom et 
arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og organisasjons-
sjef. Siden styreleder er bosatt på Tolga, har nestleder vært 
ekstra involvert dette året.
Styret har delt på oppfølgingen av lokallagene gjennom 
en fadderordning med geografisk ansvarsfordeling. 
Styremedlemmer har også hatt egne ansvarsområder ved 

diverse utvalgsverv, som for eksempel rovviltnemnd og 
utvalg for næringspolitisk program. I tillegg til fagmøter, 
har det vært mange utadrettede arrangementer hvor styre- 
medlemmer har deltatt. Særlig har det vært mange panel-
debatter dette året.

Blant de viktigste sakene for styret har vært: 

� Bevisstgjøring rundt jordbrukspolitikk i forbindelse 
med kommune- og fylkestingsvalget 2015. 

� Rovvilt – Innlandsplattform om rovviltforliket og ulv i 
samarbeid med andre organisasjoner, samt mye arbeid med 
bestandsmål, sone og regjeringens faggrunnlag. 

� Jordvern – etablering av jordvernallianse og arbeid i 
forbindelse med dobbeltsporet jernbane og togparkering. 

� Bioøkonomi og klima – inkludert et godt samarbeid 
med Arena Heidner.

Stor interesse for nydyrkingsprosjektet på Haslemoen:  
Fylkesleder Erling Aas-Eng, Våler-ordfører Lise Berger Svenkerud, 
NRK-fotograf Frode Meskau, virksomhetsleder for landbruk, 
Anne Kristine Rossebø og Glåmdalen-journalist Kenneth Mellem.

Styret fra venstre: Harald Håkenrud, Berit Grindflek, 
Erling Aas-Eng, Marte Elverhøi, Lars Opsal jr og 
Thomas C Meyer French.
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Å skape forståelse for norsk matproduksjon og jordbrukspolitikk er fellesnevner for mye 
av lokallagsaktiviteten og den utadrettede virksomheten.
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Midt i matfatet på Hamar er en regional stormønstring, 
og Hedmark Bondelag la særlig vekt på rekruttering og 
mat som framtidsnæring under årets messe 18.-20. september. 
Sammen med Sparebanken Hedmark lanserte Hedmark 
Bondelag Innlandets matpris i forkant av messa. Prisen er 
på 25.000 kroner, og skal deles ut årlig til dyktige bønder / 
matproduksjons-innovatører, som er flinke til å utvikle seg 
og være gode ambassadører for næringa. Etter nettbasert 
avstemming blant fire kandidater, fikk Valborg Alhaug 
med Valborgs gulrøtter utdelt prisen under messa. 
Første arrangementsdag var 1000 niendeklassinger invitert  
til å bli kjent med næringas usedvanlig mange fagretninger. 
Hedmark Bondelag sørget for at de fikk høre 25-årige 

Henrik Stenberg fortelle om sin veg til å bli gårdbruker i 
Stange. I tillegg holdt Hedmark Bondelag et seminar for 
rådgivere i ungdomsskolen om de mange utdannings- og 
jobbmulighetene som finnes innen verdikjeden mat på 
Hedmarken.
Jakt- og fiskedagene i Elverum, Landbrukets Dag på Tynset 
og Blæstaddagen i Vang er andre arrangement med stands 
og gode muligheter for å nå ut med informasjon om norsk 
matproduksjon. I tillegg har lokallag arrangert Åpen gård 
i Eidskog, Trysil, Stange og Kongsvinger.
Lokallagene har gjort en allsidig og veldig solid innsats, 
og det ble delt ut 207.000 kroner i aktive lokallagsmidler. 
Pengene ble fordelt til 23 lokallag, med summer fra 7.500 

til 10.000 kroner. Et høydepunkt fra lokallagene i 2015 
var musikkvideoen som Alvdal Bondelag produserte i 
forkant av jordbruksforhandlingene. Alvdal Bondelags 
deltakere bød på seg sjøl på mange vis i Bønder i hele landet 
-videoen, som ble en nasjonal youtube-hit.
Nybygda og Nordåsen Bondelag ble lagt ned 2. desember, 
og det ble lagt opp til å overføre de 26 medlemmene til 
Furnes Bondelag.
Hedmark Bondelag holdt felles ledermøte med Oppland 
Bondelag på Hafjell 17. november, med Norges Bondelags 
leder Lars Petter Bartnes som gjest. Hedmark Bondelag 
satte fokus på klima og miljø i den separate ledermøtedelen. 
Etter ledermøtet startet Mat og Landbruk Innlandet, med 
dyrehelse og folkehelse, Innlandets landbruksressurser og 
mulige vegvalg som hovedtemaer.
Det ble i november-desember holdt fire regionmøter, med 
landbrukspolitisk orientering og ulike regionale temaer/
bedriftsbesøk:  Rørosmeieriet Tolga (Nord-Østerdal), jordvern  
og jernbaneutbygging (Hedmarken), Nortura Samvirke- 
kylling (Glåmdalen) og lokalmatnettverk (Sør-Østerdal).
Hedmark Bondelag var med i Landbruksråd Innlandets 
arrangørgruppe for Landbrukshelga 2015, ei storstilt kurshelg i 
regi av samvirkeorganisasjonene i Innlandet. 250 personer 
deltok på kurshelga i januar. Hedmark Bondelag hadde 
ansvar for en av helgas 20 kursbolker, med Per Harald 
Grue som kursholder i landbrukspolitikk.
I tillegg har Hedmark Bondelag samarbeidet med eksterne 
kursarrangører om datakurs for bønder over store deler av 
fylket i løpet av 2015.
 

Valborg Alhaug, 
vinner av Inn-
landets matpris, 
omkranset av Anne 
Rustad (Hedmark 
Bondelag), Håvard 
Bjørgen (Sparebanken 
Hedmark) og Trygve 
Slagsvold Veum 
(prisutdeler).

SYNLIGGJØRING OG AKTIVE LOKALLAG

PANELDEBATTER OG POLITISK DIALOG
Også i 2015 har politisk dialog hatt topp prioritet. Før 
lokalvalget var det høysesong for paneldebatter!
I forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget deltok 
Hedmark Bondelag i en rekke debatter, både i egen regi 
og som invitert paneldeltaker. Hedmark Bondelag var 
ansvarlig for paneldebatten på Blæstaddagen i august, 
denne gangen med bioøkonomi som tema. Toppkandidater 
på partienes fylkestingslister stilte, og debatten endte 
oppsiktsvekkende nok i et unisont løfte: Samtlige ville 
jobbe aktivt for å få etablert et senter for bioøkonomi i 
Hedmark.
Hedmark Bondelag satt i panelet på debatter på Midt i 
matfatet (framtidas landbruk), i Hamar kulturhus (anti- 
biotika og plantevernmidler i Norge), i Grue rådhus 
(landbrukspolitikk) og på bibliotekene i Stange (matkvalitet) 
og Løten (dyrevelverd).
Med hjelp fra lokallagene kartla Hedmark Bondelag 
synspunkter rundt selvforsyning, rovdyr og jordvern hos 
partiene som stilte til valg i kommunevalget. Lokallag 
rettet likelydende spørsmål til kommunepartiene, og 
svarene ble sammenstilt. Her kom det fram en tydelig 
enighet om at Norge bør bli mer selvforsynt med mat enn 
i dag. Når det gjelder synet på ulvebestanden, var det et 
visst politisk sprik. De fleste hadde en klar holdning til 

vern av matjord, men også her var det noen avvikende svar 
helt fra ytterste venstre til ytterste høyre.
Gjennom hele året har Hedmark Bondelag prioritert 
politisk dialog. Ledelsen i Hedmark Høyre kom til Blæstad 
på et nyttig dialogmøte i juni. Aps nasjonale leder, Jonas 
Gahr Støre, deltok først på fylkesårsmøtet i mars, og kom 
deretter på visitt under skuronna. For andre året på rad 
fikk Gahr Støre kjøre skurtresker på Hedmarken sammen med 
Hedmark Bondelag. Denne gangen besøkte han den unge 
bonden Gjermund Ruud Skjeseth i Romedal, og fikk en 
leksjon i kornøkonomi.
            

Enighet om bioøkonomi på Blæstaddagen: Fra venstre 
Bård Sødal Grasbekk, Erik Ringnes, Peder Hodøl, Helge 
Thomassen, Yngve Sætre og Per Roar Bredvold.

�Ap-leder Jonas Gahr Støre fikk en leksjon i ko-
rnøkonomi av Gjermund Ruud Skjeseth, før han ble med 
på tresking i Romedal.



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.

!

 
 
 

  
 

 

Hedmark Bondelag har inngått allianser i jordvernarbeidet og rovviltarbeidet i 2015.
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Etter å ha innhentet erfaringer fra andre deler av landet, 
bestemte Hedmark Bondelag seg for å invitere interesserte 
organisasjoner og instanser til å danne en jordvernallianse i 
Hedmark. Mens andre regioners jordvernsammenslutninger 
er organisert som foreninger med personlige medlemskap, 
ønsket Hedmark i stedet å danne en rendyrket allianse 
hvor hver organisasjon går inn i et forpliktende samarbeid. 
29. oktober fant oppstartsmøtet sted. Elleve organisasjoner 
innen blant annet naturvern, matforedling og jordbruk 
ønsket å forene krefter i dette viktige arbeidet, og det ble 
enighet om å foreta formell stiftelse i februar 2016. Allerede 
før stiftelsen utarbeidet Naturvernforbundet og Bondelaget 
et felles leserinnlegg om tiltak for å spare matjord under 
E6-utbyggingen på Hedmarken.
Videre var det et sterkt ønske om å danne samlet front 
i rovdyrsaken i forbindelse med at Stortinget skal behandle  
ulvesone og bestandsmål for ulv. Et forsøk på å danne en 
allianse på nasjonalt nivå strandet på forsommeren, på 
grunn av ulike ståsted hos NJFF og beitenæringa. Ut fra 
erfaringene nasjonalt, la Hedmark Bondelag opp til å få 
til en regional allianse i stedet. 10. november ble det holdt 
et første drøftingsmøte på Rudshøgda, med deltakere fra 
Hedmark, Oppland og Akershus. Jordbrukets nærings- 
organisasjoner, skognæring og Folkeaksjonen ny rovdyr-
politikk ville gå inn med tyngde for å få et solid dokument 
med felles krav til Storting og forvaltning.  Deretter fortsatte 
tekstarbeidet før og etter nyttår. Hovedelementer er at ulv 
ikke er en ansvarsart for Norge, at ulven truer biologisk 

mangfold og at matproduksjon og utnyttelse av utmarka 
må ha høyest prioritet.
Alliansen med LO og NHO er også svært viktig. 28. april 
holdt de tre organisasjonene felles møte med Hedmarks 
stortingsbenk på Hoel gård på Nes. Felles budskap overfor 
politikerne var: Støtt opp rundt norsk matproduksjon 
gjennom å ivareta råvareproduksjon på norske ressurser, 
grensevern, markedsordingene og god handelsskikk, samt 
å utvikle en bærekraftig bioøkonomi.
Hedmark Bondelag inngikk et prosjektsamarbeid med 
Teater Innlandet under oppsetningen av forestillingen 
Grisebondens kunst; en rotekte hyllest til bøndene i form 
av dans og ord.

SAMARBEID GIR SLAGKRAFT

HEDMARK BONDELAGS ÅRSMØTE

Representanter for Naturvernforbundet, Natur og 
Ungdom, Bonde- og Småbrukarlaget, Bygdeung-
domslaget, Bygdekvinnelaget og Bondelaget på 
oppstartsmøtet for Jordvernalliansen i Hedmark.

ÅRSMELDINGEN ER STØTTET AV:

REKORDNOTERINGER 
I MEDLEMSREGISTERET

Hedmark Bondelag satte i 2014 medlemsrekord 
for nyere tid, med 5410 medlemmer. Og veksten 
fortsatte i 2015, med en ytterligere økning på 78 
medlemmer. Medlemstallet er nå oppe i 5488. På 
12 år har antall medlemmer i Hedmark Bondelag 
økt med over 1000. Hedmark er det tredje største 
fylkeslaget i Norges Bondelag. 17 av Hedmarks 
lokallag hadde vekst på over 2 prosent – godt jobba!
 

Erling Aas-Eng og Anne Rustad forberedte 
kakefeiring.

Årsmøtedeltakerne fikk høre skremmende beskrivelser av 
situasjonen i svensk jordbruk under et foredrag fra Robert 
Larsson i Lantbrukarnas Riksförbund i Västra Götaland og 
Värmland. Dette dannet grunnlag for mye av den politiske 
debatten, som ble ivaretatt av nasjonale toppolitikere: Aps 
leder Jonas Gahr Støre, Sps leder Trygve Slagsvold Vedum, 
samt Norges Bondelags leder Lars Petter Bartnes og Peder 
Hodøl, første nestleder i Hedmark KrF (bildet).
Årsmøtet, som foregikk 17.-18. mars på Olrud, vedtok 

resolusjoner om jordvern, rovdyr og kornøkonomi.
Alvdal Bondelag ble utnevnt til årets lokallag, takket være 
solid lokallagsarbeid og formidabel innsats under jordbruks- 
forhandlingene 2014. Laget har bondekafeer, bondetrim, 
er aktive innen jordvern, og fikk 21 nye medlemmer 
foregående år. Leder Geir Lohn kjørte traktor fra Alvdal 
til Oslo etter bruddet i forhandlingene i 2014, og sto fram 
som en ærlig og god representant for alle landets bønder.

Årsmeldingen skal endelig  
godkjennes på Hedmark  
Bondelags årsmøte  
15.-16. mars 2016.



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

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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Vi ønsker Hedmark 
Bondelag lykke til 
med årsmøtet
Sammen skaper vi verdier 
i og for regionen vår.
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NORGES BONDELAGS 
ÅRSMØTE

Delegater fra Hedmark: Lars Opsal jr, Berit Grindflek,  
Thomas C Meyer French, Marte Elverhøi, Harald Håkenrud,  
Kjerstin G Lundgård, Ole Asbjørn Jacobsen Holt, Siri 
Økelsrud, Geir Lohn og Ingvald Landet, samt fylkesleder 
Erling Aas-Eng og organisasjonssjef Margrete Nøkleby. 
Hedmark prioriterte følgende temaer: Ulveforvaltning 
og krav om kompensasjonsordning til husdyrbrukere og 
grunneiere i de områdene som tar belastningen med ulv 
(Berit Grindflek), opptrappingsplan for kornøkonomien 
(Lars Opsal jr) og tiltak for klimasmart og bærekraftig 
matproduksjon (Harald Håkenrud). I tillegg fikk Geir 
Lohn fra Alvdal Bondelag overlevert pinnen fra Youtube- 
hiten Bønder i hele landet til landbruks- og matminister 
Sylvi Listhaug.

AVTALE MED ET NØDSKRIK 
Hedmark Bondelag ønsket å fremme kornproduksjonen under årets  

jordbruksforhandlinger, men det ble dårlig gjennomslag i forhandlingene  
med Staten. Med et nødskrik ble det inngått en avtale.

Opptakten til forhandlingene rimte godt med kravet: 
Blide bønder med budskap, buttons og byggrynslunsj. 
I kjølvannet av den positivt rettede kampanjedagen 8. 
april la Bondelaget vekt på kravets hovedpunkter: Korn- 
produksjon, beite, klima og bærekraft. Norsk mat, ja takk!
Konkret krevde Hedmark Bondelag en inntektsøkning 
på 25.000 kroner i jordbruksforhandlingene. For korn- 
produksjonen var kravet å øke kornprisen med 40 øre per 
kilo. Norges Bondelag ville øke prisen med 14 øre per kilo 
for mathvete og 12 øre per kilo for bygg og havre. Statens 
tilbud kom kravet dårlig i møte. Staten la opp til å kutte 
overføringene med 110 millioner kroner. I tilbudet lå intet 
løft for kornbøndene – de lå an til å komme ut i null.
I forhandlingene lyktes jordbruket å få fjernet kuttet i 
overføringene, og det ble i stedet en økning på 45 millioner 
kroner. Totalt ble det oppnådd en forhandlingsgevinst på 
310 millioner kroner. Dette førte til at Bondelaget under 
sterk tvil sa ja til en avtale. For korn ble det en økning på 10 
øre/kg for mathvete og 8 og 6 øre for bygg og havre.
For å sikre produksjonsfordelingen med korn på flat-
bygdene og gras i distriktene, krevde Bondelaget økt areal- 
tilskudd for grovfôr i distriktene og økt distriktstilskudd 
for kjøtt. Dette ble det ikke gjennomslag for. Staten måtte 

trekke sitt forslag om å redusere antall melkekvoteregioner, 
noe som var svært viktig for Bondelaget. - En akseptabel 
avtale, men vi har ikke fått satt bumerket vårt på avtalen 
slik som vi ønsket, oppsummerte Erling Aas-Eng.
I etterkant var deler av sauenæringa kritisk til overgangs- 
løsningen for omlegging av lammeslakttilskudd. Hedmark 
Bondelag la vekt på å ta kritikerne på største alvor, og 
prioriterte direkte dialog med berørte. I denne saken var 
det ikke slik at ett syn var det eneste rette.

Hedmark Bondelag, Høyvangvegen 40, Blæstad, 2322 Ridabu
Telefon: 62 55 53 10 • Epost: hedmark@bondelaget.no
www.bondelaget.no/hedmark • www.facebook.com/hedmarkbondelag
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Sylvi Listhaug fikk overlevert Bønder i hele landet-pinnen 
av Geir Lohn.

Dombås  •  Lom  •  Otta  •  Vinstra  •  Ringebu  •  Hafjell  •  Gausdal  •  Lillehammer

Mesnali  •  Rudshøgda  •  Gjøvik  •  Elverum  •  Årnes  •  Jessheim  •  Jevnaker 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

Ludvig Fjeld og Erling Herland var blide bønder med 
buttons og byggrynslunsj som begeistret Iselin Sesseng 
på Elverum stasjon før jordbruksforhandlingene.
 


