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Brenner bål for landbruket 
I dag brant bønder i hele Norge bål i protest mot regjeringens forslag om endring i 
landbrukspolitikken. 

Bønder fra nærområdet i Molde møtte i dag opp for å demonstrere for matproduksjonen i 
Norge. F.v.: Kari Fløystad, Bjørn Steinar Skarbø, Øyvind Bolsø, Knut Røsøvåg, Arnar Lyche, 
Gunnar Wentzel, Sverre Solli, Simen Myrseth, Lodve Villa Nesje, Ole Arnfinn Ellingsgård, 
Lasse V. Gjeitnes og Ole Lillebostad. Foto: Marie Myklebostad  
 
– Vi brenner bål for å markere faren med tanke på den landbrukspolitikken som regjeringa 
fører, forteller organisasjonssjef i Møre og Romsdal bondelag, Arnar Lyche. 
Tirsdag formiddag møtte lokale bønder opp utenfor Felleskjøpet i Molde, og samlet seg 
rundt den symbolske bålpanna. 
25 bål i fylket 
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale, har møtt stor motstand etter han desember i fjor 
la frem forslaget om en ny landbrukspolitikk.  

 
Organisasjonssjef i Møre og Romsdal bondelag, Arnar Lyche, kunne melde om stort 
engasjement blant bøndene i fylket. Foto: Marie Myklebostad 
 
Lyche kunne melde om stort engasjement og flere lokallag i fylket som var med på å markere 
protesten.– Det er rundt 25 bål i fylket som jeg nå har registrert, forteller han. 
 



Økt konkurranse 
Regjeringa vil hovedsakelig effektivisere produksjonen og øke konkurransen blant bøndene. 
Styremedlem i Molde bondelag, Gunnar Wentzel, mener det først og fremst vil være 
dagligvarekjedene som vil tjene på dette.  

 
Det ble brent pølser på bålpanna under markeringa i dag. Foto: Marie Myklebostad 
 
– Det er de som vil tjene enda mere fordi det vil bli usikkert rundt leveransene fra bøndene, 
og kanskje utlandet fordi det vil bli lettere å få inn import, sier han. 
Usikker fremtid 
Sverre Solli fra Molde er en av dem som har møtt opp i vinterkulda. Han kjøpte for 6 år siden 
et småbruk på Bratsetgjerdet innafor Kleive og ser på uforutsigbarheten som en av de 
største utfordringene. 
– Hvis man skal tørre å satse på gårdsdrift så må man vite litt mer enn to, tre år frem i tid, 
forteller han.  

 
Sverre Solli fra Molde, har nylig kjøpt seg gård og mener det er dumt at fremtiden for unge 
bønder er i fare. Foto: Marie Myklebostad 
 
Solli tenker også på utvide gården, og lar foreløpig ikke stortingsmeldingen stå i veien for 
planene. 
– Håpet mitt er å utvide og jeg tenker å begynne til våren. Hvis stortingsmeldinga blir vedtatt 
så får jeg ta det som det kommer, sier han. 
Jordbruksmeldinga skal vedtas av Stortinget i mai. 
 


