
Det skal alle tillitsvalgte både lokalt og regionalt være 
stolte av. Godt jobba! 
Jordbruksoppgjøret 2016 ble rodd i land med et nødskrik 
etter forhandlinger på overtid. Med ei ramme på 350  
millioner kroner oppnådde vi ei styrking av mindre og 
mellomstore bruk i forhold til statens tilbud. Likevel 
ligger landbruket fortsatt under inntektsnivået til andre 
grupper i samfunnet.
For mange bønder i Hedmark avgjør rovdyrsituasjonen 
om det er mulig å drive aktivt beitebruk. Det fikk saue-
bøndene i Rendalen til fulle erfare sist sommer, da ulv tok 
minst 560 av 2000 sau og lam sluppet på beite i Sølen-
dalen. 456 dagsverk ble brukt til ekstraordinært tilsyn 
uten at det klarte å forhindre tragedien.
Stortingets behandling av den såkalte ulvemeldin-
ga har vært sentral i året som ligger bak oss. Et flertall 
på Stortinget samlet seg 6. juni om et forlik, som fast-
satte det nye bestandsmålet for ulv i Norge til 4-6 årlige  
ynglinger. Sterk vekst i antall ynglinger i 2015 medvirket 
til at rovviltnemdene i sone 4 og 5 for første gang vedtok 
lisensfelling av ulv innenfor ulvesona for å regulere antall 
ulv ned mot det vedtatte bestandsmålet. Vedtaket vakte 
sterk motstand hos verneorganisasjonene, som var svært 
aktive i media både nasjonalt og internasjonalt for å skape 
et press mot fellingsvedtaket. Eksempelvis fikk Hedmark 
Bondelag besøk av den arabiske TV-kanalen Al Jazeera i 
sakens anledning. De er ikke så ofte i Hedmark… 

De omfattende utbyggingene av vei og bane over den 
beste jorda på Hedmarken har også i 2016 krevd et tydelig  
fokus på jordvernet. Hedmark Bondelag har kanalisert 
sitt arbeid med disse sakene gjennom Jordvernalliansen i 
Hedmark, som arbeider svært aktivt. Nestleder i Hedmark 
Bondelag, Lars Opsal jr, er talsperson for alliansen.
Landbruksminister Jon Georg Dale la i desember fram 
den nye jordbruksmeldinga. Her foreslås det omfattende 
endringer som vil gi økt risiko for bonden og svekke  
distriktjordbruket. Et eksempel er svekkingen av mottaks- 
plikten, som foreslås fjernet bl.a. for korn. Dette skaper 

større risiko og usikkerhet for kornprodusenten, noe 
som på sikt vil redusere norsk kornproduksjon, utfordre  
kanaliseringspolitikken og sjølforsyningen av mat. 
Klimaendringer og svekket matproduksjon globalt med-
fører at vi i framtida trenger mer norsk matproduksjon, 
ikke mindre. Bøndene i Hedmark er offensive, investerings- 
villige og har arealressursene. Vi kan med andre ord øke 
matproduksjonen, men da trenger vi verktøykassa i land- 
brukspolitikken. Utforming av en offensiv matpolitikk bør 
bli en viktig sak i valgåret 2017! 

Erling Aas-Eng, fylkesleder

BREDT ENGASJEMENT FRA STYRET

Hedmark Bondelag har lagt bak seg et svært aktivt arbeidsår! Og nok en gang kan vi feire en ny 
medlemsrekord, pluss at Hedmark nå er blitt landets nest største fylkeslag etter Rogaland. 

Styret har siden årsmøtet 2016 bestått av: Leder Erling 
Aas-Eng, nestleder Lars Opsal jr, styremedlemmer: Berit 
Grindflek, Thomas C Meyer French, Guro Thorkildsdatter  
Alderslyst, Lars Eriksmoen (HBU) og Harald Håkenrud 
(fast møtende 1. vara), Ivar Sund (2. vara), Kjerstin G 
Lundgård (3. vara) og Thor Ludvig Løken (4. vara). 
Det er avholdt sju ordinære styremøter, samt fire telefon-
styremøter. Styret har behandlet 40 protokollførte saker, 
pluss faste saker som medlemsutvikling og økonomi, og en 
rekke orienteringssaker og referatsaker. Flere styremøter er 
også brukt til orienteringer fra kompetansepersoner eller 
dialog med andre organisasjoner. 
Styret har delt på oppfølgingen av lokallagene gjennom en 
fadderordning, og har vært representert på en stor andel av 
lokallagsårsmøtene. Styret har også hatt ansvarsområder  
i forbindelse med diverse utvalgsverv, slik som rovvilt-

nemnda, storfeprosjektet og regionalt bygdeutviklings- 
program. Styremedlemmene, og i særlig grad fylkesleder, 
har deltatt på mange debattmøter og dialogmøter. Fylkes- 
leder har også blitt invitert med i utviklingsarbeid på  
nasjonalt plan, i forbindelse med næringspolitisk program.

Blant årets viktigste saker har vært:
� Rovdyr – se egen rovdyrsak
� Jordbruksforhandlingene – se egen sak
� Næringspolitisk program og forberedelser mot 
 regjeringens varslede jordbruksmelding
� Kamp for landbruksutdanningene i Hedmark 
 i forbindelse med fylkeskommunens omlegging 
 av tilbudet i videregående skole 
� Bioøkonomistrategi for Innlandet
� Pelsdyr

Styret fra venstre: 
Berit Grindflek, Harald Håkenrud, Erling Aas-Eng, 
Thomas C Meyer French, Guro Thorkildsdatter 
Alderslyst, Lars Opsal jr og Lars Eriksmoen.
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Nå nest størstefylkeslag!

TV-kanalen Al Jazeera intervjuer Erling Aas-Eng hos sauebonde Martin Mostue på Espa.
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Hedmark Bondelag har fra før søkt allianser i dette arbeidet,  
og 17. mars var det endelig klart for at 18 organisasjoner  
fra Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold kunne  
levere sin felles rovdyrpolitiske plattform til energi- og  
miljøkomiteen på Stortinget. I dokumentet kreves en rekke  
tiltak for bærekraftig utnyttelse av utmarka og for å ivareta  
biologisk mangfold. Organisasjonene slo fast at en 
bærekraftig bruk av utmarka er helt nødvendig for lokal 
næringsutvikling knyttet til matproduksjon, jakt, frilufts-
liv og det biologiske mangfoldet i naturen.
Hedmark Bondelag har også arbeidet sammen med Norges  
Bondelag for å få vurdert om norsk rovdyrpolitikk bryter 
mot Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Juspro-
fessor Stig Solheim mener at det er tilfelle, og neste steg vil 
eventuelt være å få prøvd saken i domstolene.
Sommeren 2016 tok ulv 560 sau i Rendalen, i beite-  
prioritert område. I september fattet rovviltnemnda ved-
tak om lisensfelling av 24 ulver innenfor ulvesona, fordi 
Stortingets bestandsmål nå var kraftig overoppfylt. WWF 
(World Wide Fund for Nature) var blant de organisasjonene 
som reagerte kraftigst på dette, og Hedmark Bondelag  
inviterte WWF-leder Nina Jensen til Hedmark i et forsøk 
på å øke kunnskapen og bedre forståelsen. Besøket fant 
sted 5. oktober, med stopp både i Vang og i Rendalen. 

Dialogen var god, og WWF-lederen var overrasket over 
hvor store ressurser som brukes på gjeting og tilsyn, men 
dessverre fortsatte WWFs feilaktige bruk av tall også etter 
dette besøket.
Fylkesleder, rovviltansvarlig i styret, Berit Grindflek, samt 
fylkesadministrasjonen, har brukt særdeles mye tid på 
møter, dialog og skriftlig arbeid i rovdyrsaken dette året.
På slutten av året kom to skuffende tilbakeslag etter det 
omfattende rovviltarbeidet:
20. desember kunngjorde klima- og miljøminister Vidar  
Helgesen at han sier nei til lisensfelling av inntil 32 ulv 
i revirene Osdalen (utenfor sona), Slettås, Kynna og  
Letjenna (innenfor sona) i Hedmark. Beslutningen ble 
tatt imot med vantro og sterk frustrasjon i Hedmark  
Bondelag. Det var åpenbart at dette var en politisk beslut-
ning, under dekke av juridiske begrunnelser. Slik ble 
Stortingets rovviltforlik satt til side med et pennestrøk. 
Raskt startet arbeidet med å danne samlet front mot  
ministerens beslutning, og gjennom romjula ble det sam-
men med andre organisasjoner lagt planer for en stor 
markering foran Stortinget 4. januar.
Før jul så også Hedmark Bondelag seg nødt til å avslutte et 
samarbeid med Naturvernforbundet om å støtte opp om 
et forskningsprosjekt om utmarksbeite for storfe i rovdyr- 

områder hos Høgskolen i Hedmark. Dette skjedde etter 
at Naturvernforbundet i media flere ganger tok Hedmark 
Bondelag til inntekt for sine eget syn på sauebeiting i 
rovviltområder, et synspunkt som ligger svært langt fra  
Bondelagets forsvar av beiteretten.

DEN OPPSLUKENDE ROVDYRSAKEN
Hedmark er det eneste fylket med bestand av alle de fire store rovdyra. Dette året har 

ulven i Hedmark krevd usedvanlig stor arbeidsinnsats fra fylkeslaget. 

Erling Aas-Eng og Nina Jensen på befaring  
i beiteområdene i Rendalen.

MANGE FAGLIGE ARENAER
Det har vært stor bredde i det faglige arbeidet gjennom 2016:

� Jordvernarbeidet er i hovedsak kanalisert gjennom Jordvernalliansen i Hedmark.  
 I tillegg har Hedmark Bondelag blant annet hatt et møte med de fire ordførerne på  
 Hedmarken om jordvern og jernbaneutbygging 8. januar 2016, samt skrevet leserinn- 
 legg. Hedmark Bondelag er også opptatt av å få fart på nydyrkingsprosjektet på  
 Haslemoen. Det er sterkt beklagelig at Våler-politikerne nå har gått inn for å leie ut  
 halve arealet i stedet for å selge.
� 30. mai holdt Hedmark Bondelag møte i Elverum om løft av kornproduksjonen. Så  
 mange som 47 engasjerte kornprodusenter møtte opp.
� Hedmark Bondelag har arbeidet mye med klima og klimaråd. Fylkeslaget har bidratt  
 i arbeidet med å finne en operativ modell for klimaråd på gårdsnivå, og var med og  
 arrangerte klimakonferanse i Elverum 2. november med oppunder 150 deltakere. Her  
 ble Hanne og Olav Vold fra Ottestad kåret til årets klimabønder.
� 24. oktober holdt Hedmark Bondelag møte om grunnerverv, ekspropriasjon og skatte- 
 virkning på Olrud, med over 100 frammøtte.
� Også i 2016 har det vært mye arbeid med reindrift og beitekonflikter. 2. mai deltok  
 over 20 personer fra Hedmark og Sør-Trøndelag på et møte på Røros for å  
 drøfte mulige tiltak.
� Hedmark Bondelag arbeider med å utarbeide et prosjekt for skolering av 
 lokalmatprodusenter.
� Fylkeslaget jobber fram en satsing på solenergi og solcellepanel, dels i  
 samarbeid med Stange Energi.
� 9. desember la mat- og landbruksminister Jon Georg fram forslag  
 til ny jordbruksmelding, som går løs på mangfoldet i norsk  
 landbruk, og som vil gi økt sentralisering og i sum mindre  
 matproduksjon. Hedmark Bondelag reagerte kraftig, og 
 arbeider videre med saken også utover i 2017.
� Hedmark Bondelag arrangerte kurs i eierskifte 22. og  
 23. januar, samt kurs for unge bønder 23. og 24. januar i Elverum.  
 Kursene var svært populære, og samlet drøyt 150 deltakere.

HEDMARK BONDELAGS 
ÅRSMØTE

Bønder og dagligvarehandel var et av temaene på årsmøtets første dag på Scandic Elgstua 
i Elverum tirsdag 15. mars. Norgesgruppen-eier Torbjørn Johannson holdt hovedinn-
legg, før bonde Håkon Marius Kvæken og nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud, 
bidro til en kvikk og dels kritisk debatt om blant annet matmangfold, kjedenes egne 
merkevarer og innpass for lokalmatprodukter.   Onsdag 16. mars var tema ulykker i land-
bruket. Årsmøtesalen ble sterkt berørt av beretningen fra Harald Håkenrud, som ærlig 
fortalte om feilvurderingen og dramatikken da han gikk under Storsjø-isen med traktor 
en bitende kald desemberdag i 2001. Deretter orienterte Brita Skallerud og lokallagsleder 
Ivar Sund fra Grue om prosjektet Tryggere Sammen. Årsmøtet vedtok resolusjon om 
jordvern, styrking av markedsordninger/landbrukets plass i verdikjeden og rovdyr. 
Romedal og Vallset Bondelag og Stange Bondelag ble kåret til årets lokallag etter allsidig 
jobbing og svært godt samarbeid.

Torbjørn Johannson, Håkon Marius 
Kvæken og Brita Skallerud i kvikk 
matmangfolddebatt.



 
 
 

 
 

 

Gode medlemsfordeler gjennom Norges Bondelag 

Alle som er medlem av Norges Bondelag kan bli kunde i Landkreditt bank og dra nytte av avtalen mellom 
oss og Norges Bondelag. Vi har et stort rådgivningsmiljø som kan gi deg råd tilpasset dine behov innenfor 
landbruk, dagligbank, lån, sparing og pensjon. 
Les mer på Landkredittbank.no/nb eller snakk med oss på 815 52 245. 

Bankkort uten årsgebyr
Unikt rådgivningsmiljø 
Gunstig rente

Medlem
Norges Bondelag

Tlf.: 03520  •  www.felleskjopet.no

TOTALLEVERANDØREN 
DU KAN STOLE PÅ

Felleskjøpet har til nå hatt som sin viktigste rolle å styrke 
bondens økonomi på kort og lang sikt. Det er det også 
i fremtiden!

Vi kaller det bondenytte!

Har du benyttet deg av 
medlemsfordelene dine?

Ring oss  
på 03100,  
så hjelper  

vi deg

A1
3_

04
83

/0
8.

20
16

/F
ot

o:
 J

o 
M

ic
ha

el
 d

e 
Fi

gu
ei

re
do

Som medlem av Norges Bondelag  
kan du få store fordeler hos oss:
• svært god pris på dødsfallsforsikring og ulykkesforsikring

• 20 prosent rabatt på private forsikringer

• inntil 29 prosent rabatt på driftsforsikringer, ytterligere  
 16 prosent rabatt ved god risikoscore

• ekstra rabatt på bilforsikring for ungdom

Kontakt oss på telefon 03100 
eller les mer på gjensidige.no/landbruk

Sammen med lokallagene er det også i 2016 gjort et stort arbeid for å vise fram landbruksnæringa og øke  
forståelsen for hva sunn og bærekraftig norsk matproduksjon innebærer.
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AVTALE I HAVN MED NØD OG NEPPE
Bondelaget varmet opp til forhandlingene med en 
vårkampanje i barnehager og skoler, der ungene fikk 
kunnskap om hvordan bonden produserer god og 
trygg mat. Det var også en digital kampanje med film, 
der Elisabeth Gjems og fylkesstyremedlem Thomas C 
Meyer French var en av fem gårdbrukere som fortalte 
om driften på sin gård.
Hedmark Bondelag la opp til å styrke små og mellom-
store bruk i sitt innspill til jordbruksforhandlingene. 
Beite og kornproduksjon ble prioritert i dokumentet 
fra både Hedmark Bondelag og Norges Bondelag.
Staten svarte med å fortsette sin ensretting mot 
stordrift. Regjeringen la i sitt tilbud opp til å bruke 70 millioner kroner mindre fra statsbudsjettet. Midlene ble 
tydelig prioritert i retning de store brukene. 
Gjennom forhandlingene fikk Bondelaget styrket de mindre og mellomstore brukene, samt at løsdriftskravet ble 
utsatt i ti år. Dermed kom en avtale i havn med nød og neppe. Avtalen hadde ei ramme på 350 millioner kroner, 
og innebar en mulighet for inntektsøkning på 10.700 kroner pr årsverk. Det er 5.900 kroner mer enn hva staten 
tilbød. Andre sammenlignbare grupper har oppnådd mer, i snitt 12.700 kroner. Dermed ligger landbruket fortsatt 
under inntektsnivået til andre grupper i samfunnet. Særskilt inntektsvekst siste år skyldes for en stor del vær og 
rekordavlinger i 2015.
Hedmark Bondelag mener at løsdriftskravet strengt tatt ikke hører hjemme i jordbruksforhandlingene, og var 
skuffet over at regjeringen ikke ville bidra med midler til den store omstillinga. Hedmark Bondelag var heller ikke 
fornøyd med løftet innen kornøkonomien.

Hedmark Bondelag hadde stor stand på Midt i matfatet 
i Vikingskipet i Hamar 21.-23. oktober. Her fikk grønt-
produsent og gårdsbutikk-innehaver Louise Gjør tildelt 
Innlandets matpris, etter finaleavstemming blant publi-
kum. Til Midt i matfatet fikk Hedmark Bondelag produ-
sert en promo-film, der Niels Henrik Landfald forklarte 

om sjalottløkens stutte veg fra Kaaterud gård i Ottestad til 
salg under Midt i matfatet.
Andre verdifulle arrangement for å møte et solid publikum  
er Jakt- og fiskedagene i Elverum, Landbrukets dag på 
Tynset og Blæstaddagen i Vang. På Blæstaddagen stilte 
Aps Knut Storberget og AgriAnalyses Christian Anton  
Smedshaug med foredrag om endret klima og det  
grønne skiftet.
Lokallag sørget for Åpen gård-arrangementer i Trysil,  
Åmot, Stange (lokallagene i Vang, Løten og Stange  
sammen), Os, Øvre Folldal og Brandval i Kongsvinger.
Etter solid og allsidig innsats i lokallagene ble det delt ut 
215.000 kroner i aktive lokallagsmidler. Pengene ble for-
del til 25 lokallag, med summer fra 7000 til 10000 kroner.
Årsmøtene i Øvre Folldal Bondelag og Nedre Folldal  
Bondelag har vedtatt sammenslåing. Når formell prosess er 
gjennomført og Hedmark Bondelag har godkjent sammen- 
slåing, vil de to lokallagene bli til Folldal Bondelag.
Sør-Trøndelag Bondelag og Hedmark Bondelag holdt 
felles ledermøte på Røros Hotell 15.-16. november. For-
beredelser mot ny jordbruksmelding og stortingsvalg, 

samt jordflytting, var sentrale temaer. Norges Bondelags 
generalsekretær Per Skorge deltok.
Det ble i november-desember holdt fire regionmøter for 
lokallagstillitsvalgte. Landbrukspolitikk, drift av lokallag 
og Tryggere sammen var prioriterte temaer denne gangen.

VISER FRAM LANDBRUKSNÆRINGA

Elisabeth Gjems og Thomas C Meyer French 
fra Åmot fortalte om sin gårdsdrift på film foran 
jordbruksforhandlingene.

Louise Gjør fra Stange vant Innlandets matpris. Fra 
venstre: Anne Rustad, Håvard Bjørgen, Louise Gjør 
og fjorårsvinner Valborg Alhaug.

FORTSATT SOLID 
MEDLEMSVEKST

Hedmark Bondelag har satt medlemsrekord 
for nyere tid hvert av de tre siste årene. I 2016 
økte medlemstallet med 89, og kom opp i 
5577. Med dette ble Hedmark landets nest 
største fylkeslag i Bondelaget, bak Rogaland 
og foran Oppland. 16 lokallag hadde vekst på 
over 2 prosent – flott innsats!

Årsmeldingen skal endelig godkjennes på 
Hedmark Bondelags årsmøte 14.-15. mars 2017.



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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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
PRØVEKJØR NYE VOLVO V90 CROSS COUNTRY

Kontaktpersoner: Rune Grothaug, 485 04 998, Kjetil Grøtterud, 909 33 911, Jon Monssveen, 970 74 470.
Gj.snittsforbruk 5,1–7,7 l/100 km. CO2-utslipp 134–176 g/km.

Som medlem av Norges Bondelag får du fra 7,5–8,5% rabatt 
på din nye Volvo (ekskl. engangsavgift).

Tlf. 61 22 00 00 
www.gaus.no

Byggevarerlevert på DØRA?

Bestill enkelt på gaus.no

Vi leverer på Østlandet hver dag.

Se betingelser for frakt på vår nettside.

Vi vil at du skal lykkes
Våre lokale rådgivere har lang erfaring med å finne gode 

løsninger til våre kunder i landbruket. 

Kontakt oss for en prat!

02993 bedrift@sparebanken-hedmark.no

sparebanken-hedmark.no
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NORGES BONDELAGS 
ÅRSMØTE

Delegater fra Hedmark: Erling Aas-Eng, Lars Opsal 
jr, Guro Thorkildsdatter Alderslyst, Berit Grindflek, 
Thomas C Meyer French, Marte Elverhøi, Harald 
Håkenrud, Geir Lohn, Gunnar Løfsgård, Anne-Lise 
Brenna Ording og Anne-Mari Stenseth.  
Hedmark prioriterte følgende temaer: Kornøkonomi 
(Håkenrud), rovvilt/omlegging av tilskudd til drift av 
beitelag (Grindflek), jordvern/juridisk vern av mat- 
jord (Opsal jr), HMS/Bondens nettverk-prosjekt 
(Stenseth) og ulvemeldinga (Aas-Eng). Som på 
Hedmark Bondelags årsmøte ble Bondetinget 
grepet av Harald Håkenruds dramatiske historie  
fra Storsjøisen. Også her stilte Håkenrud opp 
med sin beretning i forbindelse med Tryggere  
Sammen-prosjektet.

POLITIKK VIRKER, 
PÅ GODT OG VONDT

- Politikk virker, på godt og vondt. I dag skal dere få se noen viktige eksempler på 
det, sa fylkesleder Erling Aas-Eng da han 19. april tok imot hele Hedmark fylkesting 

på gårdsbesøk på Røhne Nedre i Stange. 

Sammen med gårdbrukerparet Karoline Finstad Vold og 
Erling Vold ville han vise fram hvordan Frp, Høyre og 
Venstres vedtak om å doble konsesjonsgrensa for kylling-
produksjon har slått ut. Da det ble tillatt en massiv pro-
duksjonsøkning samtidig som markedet sank på grunn av 
narasin, ble resultatet kraftig reduserte priser og svekket 
økonomi for ekteparet, som hadde investert i nytt fjøs. 
Dette politikerbesøket er ett av mange initiativ til politisk 
dialog gjennom året. Et annet eksempel er møte med Hed-
marksbenken på Stortinget 8. november, der statsbud- 
sjettet (skattlegging av midler til investering og bedrifts- 
utvikling i landbruket), jordbruksmeldinga, rovdyr og  
jordvern var temaer.
7. desember var det klart for rundtur i Solør og Glåmdalen 
med Hedmark Høyres toppkandidat til Stortingsvalget 
2017, Kristian Tonning Riise. Potetproduksjon, storfe- 
kjøttproduksjon og bedriftsbesøk på snacksfabrikken  
Maarud sto på programmet. Tonning Riise ble blant  

annet utfordret på målrettet skattelette, sikring av økt 
norsk matproduksjon på norske ressurser og behovet for 
et velfungerende tollvern. 

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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Storfekjøttproduksjon var ett av temaene på land-
bruksrundtur i Glåmdalen. Fra venstre: Hedmark 
Bondelag-leder Erling Aas-Eng, storfeprodusent Lars 
Bjarne Jahr og Hedmark Høyres Kristian Tonning 
Riise og Eli Wathne.


