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Bønder i Molde tok lørdag 
et par timers pause i  
våronna for å stille på 
stand i sentrum. Målet  
var å informere om land-
bruket foran innspurten  
i Jordbruksoppgjøret.

MOLDE: Bøndene vil gjerne for-
telle hva det lokale landbruket 
står for og betyr. I Molde er 
landbruket en viktig næring 
som også som skaper store 
ringvirkninger.

Nå venter de spent på resul-
tatet av Jordbruksoppgjøret. 
Det er stort sprik mellom tilbud 
og etterspørsel, og det er samti-

dig foreslått en del nye model-
ler som slår skeivt ut for noen, 
ikke minst i distriktene. Den 15. 
mai skal oppgjøret være klart, 
bøndene håper på en forhand-
lingsløsning, og de står samlet. 
Wollert Danckert Krohn satte 
seg på traktoren og kjørte fra 
garden sin den korte vegen inn 
til sentrum.

Samhold
– Det er viktig å stille opp, stå 
sammen og tenke framover, 
svarer han når vi spør om han 
har tid til dette en travel mai-
dag. 

På standen på Rådhusplas-
sen var det også noe for barna. 
For de litt større barna var det 
moro å klatre opp i førerhuset 

på den store traktoren, for de 
minste var det leketraktorer. 
Men aller størst interesse for 
barna var fire nyfødte lam og 
noen fargerike høner. 

Når barna ville se, stoppet 
også foreldrene opp, bøndene 
fikk mange i tale.

– God respons
– Responsen har vært veldig 
god, folk er opptatt av at vi skal 
ha et levedyktig landbruk. Vi vil 
fortelle om lokalt landbruk og 
verdien av det. Vi serverer lo-
kal Ridderost fra Tresfjord og 
Jarlsbergost fra Elnesvågen, to 
av de mest kjente merkevarene 
fra Romsdal, sier Kjersti Fløys-
tad Ellingsgård, leder i Molde 
bondelag.

Miljø
Jorunn Gunnerød er leder for 
melkeprodusentlaget i Molde. 
Hun har en stor gard med kvote 
på 600 tonn melk i året, mer 
enn tre ganger som mye som 
Kjersti Fløystad Ellingsgård. 
Men begge er skjønt enige om 
at det er viktig å bevare mang-
foldet i norsk landbruk, slik at 
både store og små og middel-
store familiebruk også har ei 
framtid.

– Vi er alle avhengig av hver-
andre, og vi er avhengig av na-
boen, sier de to bøndene.

OLAV SKJEGSTAD
olav.skjegstad@r-b.no

 • Bønder informerte om lokalt landbruk i forkant av landbruksforhandlingene

Håper å unngå konflikt

SERVERER LOKAL OST: Sverre Solli, Kjersti Fløystad Ellingsgård, Wollert Danckert Krohn og Jorunn Gunnerød byr på ost fra Tresfjord og Elnesvågen.  ALLE FOTO: OLAV SKJEGSTAD

ELIDA OG LAMMENE: Elida 
Rødset Solli (7) mater lammene 
sine.

Pågrepet med narkotika
MOLDE: En mann i 20-åra fra Hordaland ble 
lørdag ettermiddag, klokka 18:40, pågrepet 
av politiet i Molde. – Mannen var i besittelse 
av et hundretalls tabletter. Medikamentene 
var av en type som rammes av narkotikalov-
givningen. Han hadde også en mindre 
mengde amfetamin på kroppen, sier opera-
sjonsleder Jan Helge Kjøl hos politiet i Møre 
og Romsdal. Mannen, som ikke er bosatt i 
Møre og Romsdal, måtte overnatte hos poli-
tiet, og blir avhørt søndag.

Voksen gjest bortvist
MOLDE: Lørdag kveld, klokka 23:15, ble poli-
tiet kontaktet av betjeningen ved en restau-
rant i Molde sentrum.

– Det var en vanskelig gjest, som vaktene 
måtte holde fast til politiet kom, sier opera-
sjonsleder Jan Helge Kjøl hos politiet i Møre 
og Romsdal.

– Mannen var i 60-åra og fra Molde. Han 
var beruset og ble bedt om å forlate stedet. 
Det pålegget etterfulgte han, sier Kjøl.

Festbråk i Fræna
FRÆNA: Lørdag kveld, klokka 23:36 fikk poli-
tiet melding fra Fræna, om at en fest i 
Fræna var så høglytt at det var vanskelig for 
naboene å sove.

– Politiet var på stedet og snakket med 
festdeltakerne. De ble oppfordret til å holde 
støynivået nede, og det kom ikke inn flere 
klager etter dette, sier operasjonsleder Jan 
Helge Kjøl hos politiet i Møre og Romsdal.


