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Biler kolliderte
Torsdag morgen fikk politiet 
melding om at det hadde vært 
et sammenstøt mellom to biler 
på Bremsnes i Averøy. Hendel-
sen skjedde på fylkesvei 64, 
like ved bensinstasjonen på 
Bremsnes. Politiet rykket ikke 
ut til stedet, da det ble klart at 
bilførerne ordnet opp selv.
    – Vi har derfor ikke hendel-
sesforløpet, men det er ingen 
personskader. Den ene bilen 

var kjørbar, mens den andre 
bilen blir tatt hånd om av 
bileieren, forteller operasjons-
leder Frode Gjøsund i Møre og 
Romsdal politidistrikt.
    En bil sto fortsatt igjen på 
stedet i 10-tiden torsdag 
formiddag. Bilen hadde 
tydelige skader i fronten på 
venstre side, men sto i grøfta 
og var ikke til særlig forstyrrelse 
for trafikken. 

Blir tillatt
Fra 15. august blir det tillatt 
med reptiler som kjæledyr i 
Norge, melder Nettavisen. 
Totalt kommer myndighe-
tene til å tillate 19 ulike arter, 
hvorav ni av dem er slanger, 
sju er øgler og tre er skilpad-
der, erfarer avisen. Det skjer 
etter at Mattilsynet i fjor 
sendte ut et forslag på høring 
om endring i regelverket for 
hold av eksotiske dyr. ntb

Om kort tid begynner 
eksamensperioden for elever i 
grunnskolen og på videregå-
ende. Før ferien begynner skal 
240.000 elever ta 278.000 
eksamener i 400 ulike fag. 
Fredag klokka 9 får elevene 
vite om de kommer opp i 
eksamen, og i så fall i hvilke fag, 
opplyser Utdanningsdirektora-
tet. Selve eksamensperioden 
starter tirsdag 16. mai.  ntb

Årets jordbruksforhandlinger er i gang

De er spent på oppgjøret
Grisbonde Jon Arne 
Lesund i Surnadal 
kan tape 70.000 
kroner, dersom ikke 
Staten imøtekommer 
landbrukets krav i 
årets jordbruks
forhandlinger. 

Landbruk
TOr Helge SOlli 
tor.helge.solli@tk.no                  907 87 650

Jordbruksforhandlingene 
er så smått i gang, Norges 
Bondelag og Norsk Bonde- 

og Småbrukarlag krever ei 
ramme på 1,4 milliarder kroner 
i årets jordbruksoppgjør. Det 
vil gi en inntektsøkning på 
31.700 kroner per bruk.

Staten har tilbudt bøndene ei 
ramme på 410 millioner kro-
ner, som skal gi en inntekts-
vekst på 9.100 kroner per bruk. 
Avstanden mellom partene 
ved inngangen til forhandlin-
gene er rundt én milliard kro-
ner. Forhandlingene i jord-
bruksoppgjøret skal være fer-
dig til 15. mai. Ved brudd hav-
ner oppgjøret i Stortinget.

nesten best i landet
Grisbonde Jon Arne Lesund i 
Surnadal er en av mange som 
spent kommer til å følge for-
handlingene. Han driver i dag 
så stort som konsesjonen til-
later. Det betyr 45 årspurker og 
årlig levering av 1.100 slakte-
gris. Lesund er av dem som dri-
ver best av samtlige grisbønder 
i Norge. Mens hver purke i 
landsgjennomsnitt får 25 gris-
unger per år, klarer Lesund å 
levere 29 unger per purke, noe 
som plasserer ham helt i 
landstoppen. 

I tillegg til gris, har han 120 
dekar med korn, noe som til-
svarer omtrent 10 prosent av 
det som regnes som et årsverk 
for kornproduksjon. Kornpri-
sen skal gå litt opp, men ikke så 
mye som det Lesund må ut 
med når prisen på kraftfôr set-
tes opp. Dersom resultatet blir 
som tilbudet, kan det bety et 
inntektstap/utgiftsøkning for 

Lesund som tilsvarer opptil 
70.000 kroner. 

– Vi føler at vi er presset, så 
dette kommer i tillegg til en  
allerede krevende situasjon, 
sier Lesund. 

Oddvar Mikkelsen, som er 
leder i Møre og Romsdal bon-
delag er enda klarere: 

– Dette er dramatisk! Det er 
ikke godt å si hvordan dette en-
der, men det er viktig at sau- og 
grisbøndene får et løft i forhold 
til tilbudet som regjeringen har 
lagt på bordet, sier Mikkelsen. 

– Ingen vilje
Reaksjonene på Statens tilbud 
til bøndene var ikke bare gode 
da tilbudet ble kjent. Det er 
spesielt prisøkningen på kraft-
fôr samt kutt i støtten til inn-
marksbeite som slår negativt 
ut for mange. 

– Regjeringen viser ingen  
vilje til å følge opp Stortingets 
vedtak om at inntektsgapet 
mellom bønder og andre grup-

per skal reduseres, mener 
Bonde laget.

Sivert Mauset, som er leder i 
Surnadal bondelag, er enig i at 
det skal lønne seg å produsere 
korn på Østlandet, og at det er 
bra at prisen på korn skal opp. 

– Men nå går prisøkningen på 
korn på bekostning av de som 
driver husdyrproduksjon i dis-
triktene.

Det reageres på at tilskudd til 
innmarksbeite fjernes. 

– Nå har man i flere år opp-
fordret til at utmarksbeiter skal 
ryddes til innmarksbeite. Det 
har bøndene fulgt opp. Nå skal 
altså det tilskuddet fjernes. For 
melkebønder er det slik at dy-
rene må gå ved fjøset, det er 
ikke alle dyr som kan slippes til 
fjells, sier Mikkelsen. Han me-
ner Staten må strekke seg langt 
i forhandlingene for å unngå 
brudd og at oppgjøret ender i 
Stortinget. 

– Bøndene er av Stortinget 
lovet at inntektsgapet skal bli 

mindre og på sikt fjernes. Der-
for kreves det at det i år tas 10–
15 prosent av gapet. Staten til-
byr null. Regjeringen tar ikke 
signalet fra Stortinget på alvor, 
sier Mikkelsen. 

Knekk-punkt
Det betyr mye for lokalsam-
funn å ha aktive bruk. 

– Færre bruk og lavere inves-
teringer gir negative ringvirk-
ninger for mange, sier Mauset. 

Bondelaget mener at det  
etter mange år med stadig fær-
re bruk, nå er kommet til et 
punkt der det ikke er mer  

effektivisering å hente. 
– Vi har kommet til et knekk-

punkt. Før forsvant det «bare» 
fem dekar dyrkajord når et 
bruk ble lagt ned. Da ble mye 
av jorda tatt over av andre. Nå 
ser vi at dette tallet er økt til 20 
dekar. Det er ingen som tar 
over drifta av jorda. Avstande-
ne blir for store, det er ikke 
lønnsomt å leie mer, sier Mik-
kelsen. 

Bare i Møre og Romsdal er 
det lagt ned 70.000 dekar 
dyrka jord siden 2005, ifølge 
Mikkelsen. 

I Surnadal er det 497 land-
brukseiendommer. Bare 150 av 
dem er i bruk. 

– Det betyr at ansvaret for 
arealet som 497 bruk hadde til 
disposisjon for noen tiår siden, 
nå er overlatt til 150 aktive 
bruk. Det sier noe om utviklin-
gen i næringen, der dette skjøt 
fart etter 2005, sier Mauset. 

FOrhAnDLInGer: Sivert Mauset (leder i Surnadal bondelag), Oddvar Mikkelsen (leder i Møre og romsdal bondelag) og grisbonde Jon arne 
Lesund følger spent med når forhandlingene av årets jordbruksoppgjør nå for alvor starter. 

Vi føler at vi 
er presset, så 
dette kommer 

i tillegg til en allerede 
krevende situasjon.
JOn Arne LesunD
Grisbonde om årets  
jordbruksoppgjør
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