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Gode årsmøteutsendinger, gjester, ordstyrer og æresmedlem, hjertelig velkommen til Buskerud 
Bondelag sitt årsmøte i 2017! Særlig velkommen vil jeg ønske dere som møter i årsmøtet for første 
gang, håper dere får en god opplevelse og at dagen i dag vil inspirere til fortsatt engasjement i 
Bondelagets tjeneste. 

Det er med respekt, ærefrykt og en liten dose stolthet jeg står her. Respekt fordi jeg veit hvor mye jobb 
det ligger bak hver eneste inntjente krone i landbruket i Buskerud, ærefrykt fordi det er min oppgave 
som leder å lytte til organisasjonen vår og forsøke å bringe landbruket i en riktig retning, og så er jeg 
jo litt stolt over at dere har valgt meg til denne oppgava. 

Dette er min tredje leders tale i Buskerud Bondelag, og hvert år har jeg sagt at vi har lagt bak oss et 
omfattende og hektisk arbeidsår. Dette kan definitivt sies også om året som vi oppsummerer i dag.  

Organisasjonen 

31.12.16 var vi 3891 medlemmer i Buskerud Bondelag. Dette er en pen økning i medlemstallet, og 
bringer oss et steg nærmere målet om 4000 medlemmer. Vi må faktisk tilbake til 1996 for å finne et 
høyere medlemstall i Buskerud. Det synes jeg vi skal gi oss selv en applaus for! Også Norges Bondelag 
har en god utvikling, og passerte i fjor 63 000 medlemmer, det høyeste antallet siden 1997. 

En solid organisasjon og godt arbeid er avgjørende for at vi skal ha muligheter til å påvirke politikere 
for å trekke utviklinga i en for oss ønska retning. Mat og matproduksjon er et forsømt område politisk, 
da interesse og kunnskap blant politikere og i befolkningen ikke reflekterer viktigheten av tilgangen på 
nok og trygg mat. Et Kinesisk ordtak sier: Den som ikke har nok mat har bare ett problem, mens de 
som har mat nok har mange problem. Dette synes jeg er et godt ordtak, og en god beskrivelse av 
situasjonen vi står i. Nok mat er en selvfølge, og blir ikke sett på som noen utfordring. Det finnes 
imidlertid hederlige unntak, også blant politikere. Noen eksempler på det får vi senere i dag, når vi skal 
ha en liten politiker bolk i årsmøtet. Vi har invitert alle partiene, og er så heldige at hele sju av dem, 
herav tre stortingsrepresentanter, velger å bruke tida si på vårt årsmøte. Dette forteller meg at 
landbruk og matproduksjon er interessant for stadig flere politikere, og at Bondelaget blir sett på som 
en viktig organisasjon.   

Oppgjøret 2016 

Når vi er innom temaet politikk, så er det jordbruksforhandlingene som er den viktigste arenaen i 
årshjulet til Norges Bondelag. Oppgjøret 2016 ble en selsom opplevelse. Faglaga la frem sitt krav, med 
en tydelig strukturprofil som innebar bedre inntektsutvikling for små og mellomstore bruk. Så kjenner 
vi alle resultatet; etter intense forhandlinger på overtid inngikk Bondelaget avtale, mens 
småbrukerlaget brøyt. Jeg synes det gir et riktig bilde på 2016-oppgjøret når vi opplevde at et av 
styremedlemmene i Norges Bondelag, Einar Frogner, stemte mot avtalen i styret. Dette sier noe om 
hvor vanskelig det var for organisasjonen å skrive under. Allikevel mener jeg at det var bedre å skrive 
under enn å bryte. Vi fikk tydelige signaler fra Stortingspolitikerne på at næringa ikke kunne forvente 
seg hjelp fra Stortinget ved et brudd. Status etter tre av fire år med dagens regjering er at politikken 
har dratt oss mye lenger i retning av å sentralisere matproduksjonen, og konsentrere den på færre 
bruk. Allikevel hadde nok de fleste sett for seg enda mer dramatiske endringer med en FrP statsråd og 
en blå regjering. Takket være støttepartiene og en stor innsats fra Bondelaget i denne perioden, så har 
vi klart å begrense skadeomfanget. Det er allikevel ikke tvil om at mange viktige virkemidler for å 
opprettholde et variert landbruk i hele landet har blitt svekka de siste tre åra. Det jordbruket vi ser 
konturene av nå, og som av enkelte betegnes som framtida, er en matproduksjon løsrevet fra 
ressursgrunnlaget. Jordbruk er bruk av jord, og matjorda og utmarksbeite er grunnlaget for all 



landbasert matproduksjon. Det er derfor frustrerende å se beslutningstakere som ikke tar dette 
alvorlig, og som mener vi kan oppnå en god sjølforsyning uten å ta hensyn til hvor mye av den maten 
vi forbruker i Norge som har blitt dyrka eller fôra fram på norske arealer. 

Jordbruksmeldinga 

Som dere veit så la regjeringa fram forslag til ny jordbruksmelding like før jul. Denne er nå i ferd med 
å bli ferdig behandla, og skal opp i stortinget neste uke. For Bondelaget så har jobben med meldinga 
vært massiv. Det er utallige timer som er lagt ned i møte med politikere, lobbyvirksomhet, uttalelser, 
analyser, kommunikasjon og finlesing for å forsøke å begrense skadevirkningene av den politikken og 
de virkemidlene som beskrives i meldinga. Vi ønsker oss en offensiv politikk som møter de 
utfordringene vi ser komme, og som forbrukerne gir oss, på en god og framtidsretta måte. I stedet blir 
vi presentert ei melding som vil rive ned flere av de avgjørende virkemidlene som gjør oss i stand til å 
produsere mat i hele landet, som ikke svarer på forbrukernes ønsker om trygg, bærekraftig og kortreist 
mat, og som heller ikke rigger næringa for å møte utfordringene knytta til reduserte klimautslipp. Vi 
får beskjed fra regjeringa om at de vil ha en kostnadseffektiv jordbrukspolitikk. Dette mener jeg er 
skivebom. Politikken og penga som bevilges over statsbudsjettet skal ha som formål å sikre lønnsom 
matproduksjon fra bruk av forskjellig størrelse, med ulik produksjon og spredt over hele landet. Det er 
vår oppgave som bønder og bedriftseiere å være kostnadsbevisste og å drive våre egne bedrifter på 
en effektiv måte. 

Om ei knapp uke har vi fasiten på hva som blir vedtatt i jordbruksmeldinga. De signalene som kommer 
ut fra politisk hold kan tyde på at de fleste ordningene som er utfordra vil bestå, men det er utrolig 
mange endringer som er lagt inn i forslaget, så jeg er bekymra for at noen av elementene som er viktige 
i landbrukspolitikken vil komme svekka ut i den nye meldinga. 

Uansett er ei jordbruksmelding kun et dokument som gir en retning for politikken fram til den avløses 
av ei ny melding, og i prinsippet blir ingen ting endra dagen etter meldinga er vedtatt. Det er derfor 
veldig viktig for norsk landbruk at vi etter valget til høsten sitter med ei regjering som har et høyere og 
mer framtidsretta mål for norsk matproduksjon enn de som styrer i dag. 

Klima 

Uansett hvilket ståsted man har i klimadebatten så virker det å være en allmenn oppfatning at det 
utslippet av klimagasser og den forsøplinga som vi belaster jordkloden med i dag, ikke kan fortsette. I 
den sammenheng er det også på sin plass at vi som driver matproduksjon tar vår del av ansvaret for å 
redusere de negative påvirkningene miljøet er utsatt for. Selv om vi driver en biologisk produksjon, og 
at våre produkter er grunnlaget for å opprettholde en stor befolkning, så fritar ikke det oss for å 
begrense utslippene fra landbruket.  

Bondelaget har en offensiv tilnærming til klimadebatten. Dagens andre Kinesiske visdomsord lyder 
som følger: Når forandringens vind blåser, bygger noen vindskjerm mens andre bygger vindmøller. 
Dette synes jeg betegner vår tilnærming til en ny hverdag med et klimasmart landbruk på en god måte. 
Ved å være offensive og få klimadebatten inn på vårt spor og med virkemidler som favoriserer kortreist 
mat produsert med minst mulig miljøbelastning håper og tror jeg vi kan oppnå en ny bærebjelke for 
norsk matproduksjon. I framtida skal det bli vanskelig å importere mat med et større klimaavtrykk enn 
den norske. Det fordrer stor innsats og intens jobbing, da vi opplever det stikk motsatte fra regjeringa. 
De vil for eksempel avgiftsbelegge norskprodusert rødt kjøtt for å begrense våre utslipp, mens de åpner 
for import av kjøtt med langt mer belastende produksjon. En annen ting de vil endre er den fylkesvise 
forvaltninga av regionale miljøvirkemidler. Fra å ha lokalt tilpassa og treffsikre ordninger, ønsker de å 
opprette nasjonale virkemidler som ikke er tilpassa lokale forhold. Dette er symbolpolitikk fullstendig 
blotta for kunnskap og ansvar! 



For å synliggjøre hvilke muligheter vi har for å tilpasse produksjonen av mat i Norge, så vil Bondelaget 
om få uker rulle ut en kampanje hvor vi skal finne 100 smarte klimatiltak på gårdsnivå. Her vil dere bli 
oppfordra til å sende inn bilder og tekst fra deres egen gård.  

HMS 

Ikke bare skal vi arbeide mer klimasmart i årene som kommer, vi er også nødt til å jobbe tryggere. Det 
er urovekkende mange ulykker som skjer i landbruket, og vi har en dyster statistikk i forhold til andre 
yrkesgrupper. Årsakene til denne statistikken er sikkert mange og sammensatt, men faktum er at vi 
må gjøre noe med dette. HMS handler i stor grad om å vurdere hvilke risikoer vi er utsatt for i 
hverdagen, og forsøke å forebygge ulykker, samtidig som vi skal ivareta de rundt oss. Kursopplegget 
”Tryggere sammen” er skreddersydd for dette formålet, og Bondelaget har initiert dette prosjektet for 
å motivere medlemmene i de 540 lokallaga til å samle og dele informasjon om hvordan vi blir tryggere 
sammen. Dette kursopplegget er enkelt å gjennomføre, og jeg håper flest mulig av dere tar initiativ til 
å gjennomføre kurset i lokallaget deres. Det er fryktelig vondt å bli utsatt for en hendelse hvor man 
kunne utgjort en forskjell på utfallet dersom man var forberedt. 

Arbeidsåret 

Som tidligere nevnt og som dere har sett i årsmeldinga, så har vi lagt bak oss et aktivt år. Jeg vil ikke 
bruke tid på å gå igjennom alt vi har jobba med i styret, men ønsker å trekke fram noen saker.  

Bondelaget er partipolitisk uavhengig, men med politiske meninger. Noen ganger har vi som er 
tillitsvalgte en oppfatning av at vi nesten bare jobber politisk. Derfor har vi i 2016 satt ned ei 
arbeidsgruppe som skal jobbe med produksjonsretta saker. Dette håper vi vil gi bondenytte og 
grunnlag for et bredere engasjement og større verdi av medlemskapet. Et eksempel på denne jobbinga 
er prosjektet ”kombinasjonsbruket”, et prosjekt som går ut på å identifisere driftsgrunnlaget på gården 
uten nødvendigvis å konsentrere seg om en enkelt produksjon eller ressurs. 

Rovdyr og rovdyrforvaltning krever en stor del arbeid hvert år. I vinter er det den berømte 
ulvedebatten og statsråd Helgesen sine forsøk på å omgå stortingets vilje i rovviltforliket som har skapt 
mye hodebry. Heldigvis er ikke Buskerud veldig plaga med ulv, med unntak av enkelthendelser med 
store tap, men det er kun et tidsspørsmål før vi virkelig vil kjenne ulven på kroppen dersom utviklinga 
får fortsette. Et ulvepar kan fortrenge tusenvis av beitedyr og ødelegge grunnlaget for å høste enorme 
mengder klimavennlige fôrenheter fra utmarka. 

Naturbruksutdanning er et annet viktig arbeidsområde for oss. Vi kjemper for å styrke denne 
utdanninga i Buskerud. Med unntak av skogbruk, så er det et faglig nivå på naturbruksutdanninga her 
i fylket som er langt unna å oppfylle næringas behov for kompetanse. Det er med spenning vi følger 
med den nye lærling ordningen i landbruket, og vi har et håp om at for noen vil dette være en god 
mulighet. Uansett forventer vi at politikerne ser behovet av å satse på utdanninger som blir viktige for 
gjennomføringen av det grønne skiftet og som sikrer oss kompetanse hos morgendagens 
matprodusenter. 

En spennende synergi til landbruksskolen på Buskerud Gård vil bli Grønt Fagsenter Buskerud. Det 
meste tyder nå på at dette blir etablert, og at NLR vil flytte inn så snart lokalene er klare. For å få et 
slikt senter til å fremstå som en god ressurs må det fylles med relevant innhold. Bondelaget er 
forespurt om vi er interessert i å flytte kontoret til Grønt Fagsenter. Foreløpig må vi forholde oss til 
den leieavtalen som vi har inngått på Hønefoss, men når denne nærmer seg fornying, regner jeg med 
det blir gjort en grundig vurdering av hvilken lokasjon som er den beste for Bondelaget her i fylket. 

Med altfor jamne mellomrom opplever vi at storsamfunnet ønsker å bruke matjorda vår til andre 
formål enn å produsere mat. Jordvern er en evigvarende kamp kan det virke som, og det er for tida 



veldig mange store og krevende saker å jobbe med for oss som er opptatt av å ta vare på dyrkajorda. 
Spesielt gjelder dette i midtre og nedre deler av fylket.  

Det kan virke som om vi bare beskjeftiger oss med politikk og problemsaker i Bondelaget. Heldigvis er 
det ikke sånn. Et av våre viktigste arrangement for å skape gode relasjoner og tilknytning til forbrukeren 
er Åpen Gård. Buskerud er ikke fylket med flest arrangement, men de vi har er veldig gode og svært 
viktige. Jeg var så heldig å få være med på Åpen Gård i Øvre Eiker i høst, og det var utrolig oppløftende. 
Et prikkfritt opplegg gledet veldig mange besøkende. Til tross for ei regnbyge innimellom, så var det 
bare smilende fjes å se. Jeg tror ikke all verdens avisinnlegg eller TV-debatter gjør på langt nær så mye 
inntrykk på ”mann i gata” som det å få lov å komme inn på et åpent gård arrangement. Det er 
avgjørende for oss å skape en forståelse for den viktige jobben vi gjør, og da er vi avhengige av ildsjeler 
som stiller gården sin til disposisjon. Jeg oppfordrer flere lokallag til å ta ei runde internt og prøve å 
finne en gård som egner seg til et slikt arrangement. 

En annen ”gladsak” som har materialisert seg i 2016 er drømmen om en mathall i Buskerud. Buskerud 
Fylkeskommune, Fylkesmannen i Buskerud, Innovasjon Norge, Buskerud Bonde- og Småbrukerlag og 
Buskerud Bondelag har starta et prosjekt sammen for å klarlegge om det er grunnlag for å satse på en 
mathall i fylket. Foreløpig er eiendommen Linnesvollen i Lier, som er eid av Buskerud Fylkeskommune, 
pekt på som en mulig plass å etablere en mathall. Dersom tankene og visjonene til arbeidsgruppa viser 
seg å være realistiske, vil en slik etablering kunne bli unik i norsk sammenheng. Det spesielle med 
Linnesvollen er beliggenheten inntil en av Norges mest trafikkerte veier, samt at det finnes nok areal 
til å utvikle et regionalt matsenter som kan skille seg ut fra de etablerte mathallene. 

Jordbruksoppgjøret 2017 

Forrige uke sendte vi Buskerud sitt innspill foran jordbruksoppgjøret i år. Basert på regionmøter, 
questback, skriftlige innspill og diskusjoner i styret, så fikk vi utarbeida et dokument som jeg mener er 
bra, og som tar opp i seg de utfordringer vi står ovenfor. Det er et omfattende arbeid å lage et innspill 
som skal balansere alle produksjoner, geografier og størrelser, samtidig som det skal være realistisk. 
Vi endte opp med å prioritere korn, storfekjøtt, beite, struktur og investeringer. Overordna krever vi 
en inntektsutvikling som bidrar til å tette noe av gapet mot andre grupper. 

Innspilla i år har vært veldig tydelige på at det er viktig med strukturtiltak i oppgjøret. Det kommer 
innspill fra andre deler av landet om at distriktene må prioriteres. Jeg mener utfordringene i politikken 
mer går i retning at de bruka eller områdene som ikke har et ressursgrunnlag som er tilpassa stordrift 
taper på de siste års utvikling, uavhengig av hvor i landet de ligger. Det er i ferd med å utvikle seg en 
politikk som favoriserer de som driver veldig stort, og det fører i mange tilfeller til at 
husdyrproduksjonen drives i et omfang som ikke er tilpassa ressursgrunnlaget på gården. Dette er en 
uheldig utvikling som fører med seg mye transport av fôr og møkk. Jeg mener derfor det er avgjørende 
at vi får tilbake en del strukturvirkemidler. I den forbindelse har jeg lyst til å trekke frem et av våre 
innspill, som går på å innføre struktur på investeringstilskudd. Vi ønsker at de som investerer skal få en 
vesentlig høyere prosentsats på den første millionen av investeringen, og at satsen trappes ned for 
den 2. og 3. millionen. Dette tror vi i styret vil gjøre det enklere å investere uten samtidig å øke 
produksjonen vesentlig på den enkelte gård. 

Vi er i en situasjon hvor det er overproduksjon eller balanse i de fleste produksjonene, med unntak av 
korn, storfekjøtt og noe innenfor frukt, bær og grønt. Samtidig begynner vi å bli så få bønder igjen i 
Norge, at vi ikke klarer å opprettholde drift på alle arealene dersom avskallingen fortsetter i det 
omfanget vi har hatt de siste tiåra. Parallelt med dette har vi opplevd at investeringsbehovet øker 
enormt. De oppgraderingene som ble gjort etter opptrappinga på 70-tallet er i ferd med å bli utdatert 
og nedslitt. Vi er da nødt til å rigge virkemidlene på en slik måte at det blir mulig å investere på en 
forsvarlig måte, tilpassa ressursene på gården. Agronomisk mener jeg også det er viktig å legge til rette 



for at det blir attraktivt å drive med flere produksjoner på samme enhet. Det avdemper risiko for 
bonden, og vil i mange tilfelle være klimasmart. 

Årets oppgjør blir nok krevende. Vi har en regjering som har dilla på reformer. Jordbruksmeldinga er 
symptomatisk i så måte. Her bruker departementet første halvdel av meldinga på å beskrive et 
landbruk som i stor grad oppfyller målsettingene vi har, og med virkemidler som i det store og hele 
fungerer bra. Når de kommer til kapitlene om endringsforslag så foreslår de å fjerne mange av de 
ordningene som tidligere ble beskrevet som velfungerende. Det er en håpløs politikk å skulle fjerne 
ordninger som fungerer fordi de er gamle, og attpåtil erstatte noen av dem med nye tiltak de selv 
innrømmer ikke vil fungere etter hensikten. Det er frustrerende å forholde seg til et regime hvor 
endring er viktigere enn funksjon! 

Inngangen til årets forhandlinger preges av at mye går bra i landbruket for tida, takket være flere år 
med gode avlinger, lave renter, fallende gjødselpriser og høy etterbetaling fra Tine. Vi skal være 
fornøyd med at pilene peker oppover for mange, men det gjelder ikke alle. Jeg tror årets forhandlinger 
vil bli ekstremt vanskelige fordi vi er nødt til å reversere noe av den utviklinga vi har hatt de siste åra. 
Det vanskeligste vil nok bli å få løfta inntektsnivået på små og mellomstore bruk, samt å stoppe 
nedgangen i kornareal og den rekanaliseringa som har skjedd de siste åra. 

Norges Bondelag går alltid inn i forhandlingene med mål om avtale, så også i år. Allikevel er det viktig 
å være forberedt på at det kan bli et brudd, og at aksjonsberedskapen er høy. Vi er antagelig den 
organisasjonen i Norge med størst mobiliseringskraft. Når alle lokallaga aksjonerer over hele landet så 
er det kraftfullt. Dette betinger at alle er villige til å stå opp for samme sak, og at vi tar ansvar for 
hverandre. Om det skulle bli brudd, så vil vi ikke bli ramma like hardt alle sammen. Da må vi være 
solidariske og stille opp for hverandre når vi blir bedt om å aksjonere. 

Mye er usikkert i årets forhandlinger, men en ting som er helt sikker er at statsråden vil benytte de 
mulighetene han har for å forsøke å splitte næringa. Det kommer helt sikkert elementer i statens tilbud 
som vil overgå faglaga sine krav, og da vil vi stå i en krevende situasjon når vi skal samle organisasjonen.  

Da gjenstår det bare for meg å oppfordre til en aktiv generaldebatt. Benytt muligheten dere har her i 
dag og bruk talerstolen. Vi er åpne for ris, ros og gode råd på veien videre. 

Takk for meg! 

 


