
VINDUSMARKISE

-30% Frem til 27.05.

OGSÅ GODE PRISER
PÅANDRE PRODUKTER

STEINARVEBENSTAD
Din lokale salgskonsulent

Direktenr: 924 17 607

911 50 200
GRATIS BEFARING

til egen og andres hager. Hun 
forteller at man kan bli en lyk-
keligere person av å leve hageli-
vet. «Jo flere mennesker jeg 
møter og dess flere hager jeg 
ser, forstår jeg hvorfor vi men-
nesker faktisk trenger grønt 
rundt oss for å ha det bra.». 
Foredraget er delt inn etter års-
tidene i hagen: tidlig på våren- 
våren-tidlig på sommeren- høg 
sommer- tidlig på høsten-høs-
ten-vinter. Hun sier tidlig vår 
handler om forberedelse, og 
våren om reingjøring, såing og 
varmbenk. Hver årstid har også 
portrett av planter som tilhører 
tida. «Bort med dårlig samvit-
tighet, aksepter hagen din som 
den er og nyt den. Ingen andre 

bestemmer, vi lager hage for 
vår egen skyld-ikke for naboe-
ne», sier tv-personligheten og 
ønsker velkommen til foredrag. 

ELIN HØSTMARK
elin.hostmark@driva.no

14 ONSDAG 10. MAI 2017    DRIVA

Landbrukets krav var 1,45 
milliarder, tilbudet fra sta-
ten er 410 millioner. Bon-
delagslederne i Surnadal 
og Rindal er undrende til 
hvorfor bøndene ikke 
imøtekommes mer nå, 
med tanke på den ferske 
jordbruksmeldingen.
Fredag mottok landbruksorga-
nisasjonene tilbudet fra staten; 
kun 410 millioner. At regjeringa 
og landbruket har vært uenige 
om landbrukspolitikken er vel-
kjent. Men 25. april, natta før 
landbruket la fram sitt krav, 
vedtok Stortinget jordbruks-
meldingen; grunnlaget for 
hvordan landbrukspolitikken 
skal utformes framover. 

Hovedpunktene går blant an-
net på at landbrukspolitikken 
skal bidra til et mangfoldig 
landbruk, og at inntektsgapet 
mellom bøndene og sammen-
liknbare grupper skal tettes. 
Noe kravet fra Norges Bondelag 
og Norsk Bonde- og Småbru-
karlag også tok utgangspunkt i. 
Kravet på 1,45 milliarder kro-
ner tilsvarer en økning på 31 
700 kroner per årsverk. 

Utgjør 24 kroner per husstand
Regjeringen fikk altså ikke gjen-
nomslag for landbrukspolitik-
ken som er forsøkt ført de siste 
åra, Stortinget tok kontrollen 
og dikterte hva som skulle stå. 

– Med tanke på det som ble 
vedtatt av Stortinget for to uker 
siden, skjønner vi ikke hvorfor 
staten ikke kommer landbruket 
mer i møte nå, sier Sivert Mau-
set, leder i Surnadal bondelag.

For stikk i strid med det som 
ble vedtatt, utgjør statens til-
bud til bøndene enda mindre 
enn det andre grupper får.

– Tilbudet utgjør 2,2 prosent 
inntektsvekst for landbruket, 

mot en generell inntektsvekst 
på 2,4 prosent for andre grup-
per. Det står i sterk kontrast til 
stortingsvedtaket, sier Mauset, 
som påpeker at gjennomsnitt-
lig årsinntekt for bøndene i dag 
er 180 000 kroner mindre enn 
sammenliknbare grupper. 

– I kravet la vi opp til ei takt 
på ti år på å tette inntektsgapet, 
noe vi ikke synes er spesielt 
mye forlangt. Kravet utgjør 24 
kroner i året per husstand.

Ikke sikre på forhandlinger
I kravet er det lagt opp til at 
mesteparten skal dekkes gjen-
nom overføringer og ikke pris-
stigning. Mens det i statens 

tilbud er lagt opp til at storpar-
ten dekkes inn av prisstigning.

– Mye tyder kanskje på at det 
ikke blir forhandlinger i det 
hele tatt, mener leder i Rindal 
bondelag, Lars Jakob Løset, 
noe Mauset også er enig i.

– Stemningen på landsbasis 
er nok at det kan være vanske-
lig å komme i mål med dette ja.

I kravet vektlegges også at 
vestlandsjordbruket og grasba-
sert landbruk skal løftes. 

– Sjøl om staten sier de vil 
gjøre dette, er det så få kroner 
at det vil ikke få noen effekt. 
Blant annet foreslås det å fjerne 
beitetilskuddet, sier Mauset.

Negative ringvirkninger
Om inntektsgapet ikke tettes vil 
det føre til mindre investerin-
ger i landbruket, som videre gir 
store konsekvenser for lokal-
samfunnet.

– Dette vil spesielt påvirke de 
som enda ikke har bestemt seg 
for om de vil investere og bygge 
ut. Dersom de velger å ikke 
bygge ut vil det på sikt få nega-
tive ringvirkninger for hele lo-
kalsamfunnet. Det handler 
altså ikke bare om inntekten til 
hver enkelt bonde, det rammer 
til sjuende og sist hele det lo-
kale næringslivet. 

Om partene setter seg ved 
forhandlingsbordet er uvisst.

– HVIS det blir forhandlinger, 
og man skal komme fram til en 
fornuftig løsning, så må i alle 
fall de andre partiene på Stor-
tinget gi signal om at de ikke 
aksepterer regjeringens om-
kamp om det som ble vedtatt 
25. april, mener de. 

Fylkeslederne i Bondelaget 
er ifølge Nationen svært kritis-
ke til det de ser på som regje-
ringens omkamp med 
jordbruksmeldingen, og kaller 
tilbudet sjokkerende dårlig. (Se 
også egen sak).

GØRAN RØNNING
goran.ronning@driva.no

 • Stor avstand mellom partene i jordbruksoppgjøret:

– Forstår ikke hvorfor

STORT GAP: I stortingsmeldingen om landbruket, som ble vedtatt av Stortinget 25. april, ligger blant annet at inntektsgapet mellom 
landbruket og andre sammenliknbare grupper skal tettes. Med tanke på denne rykende ferske jordbruksmeldingen forstår ikke leder i 
Surnadal bondelag, Sivert Mauset, og leder i Rindal bondelag, Lars Jakob Løset, helt hvorfor statens tilbud til bøndene er så dårlig.

Felles hagemøte torsdag
Nesset Hagelag arrange-
rer felles hagemøte på 
Kleive Grendahus torsdag 
11. mai, i samarbeid med 
Molde og Omegn Hagelag. 
Det er åpent for alle inter-
esserte.

Det blir foredrag av den be-
rømte hagejournalisten Gunnel 
Carlson fra svensk tv. «Min 
grønne passion» handler om 
forkjærlighet for ting som vok-
ser og lykken over å få noe til å 
vokse og gro, og å føle seg bra. 
Foredraget gjenspeiler ifølge 
pressemeldingen Carlsons li-
denskap for hagearbeid, både

FOREDRAG: Gunnel Carlson kommer til Kleive. 
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