2017
LEDEREN HAR

ÅRSMELDING
& KAVALKADE

HEDMARK

Øke
stadi r
g!

BONDELAG

ORDET:

VEKST I TØFT POLITISK KLIMA
Hedmark Bondelag vokser videre, og satte nok en ny medlemsrekord i 2017 med 5644 medlemmer.
Vi takker for tilliten og gir honnør til alle lokale tillitsvalgte som har bidratt til den hyggelige veksten!

Sjelden har det norske demokratiet opplevd en mer opphetet debatt enn under forrige
vinters konflikt om ulveforvaltningen. Hedmark Bondelag var sterkt delaktig i de to
store demonstrasjonstogene i Oslo, som samlet mange tusen mennesker til kamp for
gjennomføring av Stortingets bestandsmål for ulv. Ved utgangen av året ble det omsider
igangsatt en helt nødvendig lisensjakt på ulv for å regulere en bestand som ligger langt
over Stortingets vedtatte bestandsmål.
Jordbruksoppgjøret 2017 endte i brudd. Vår blokade av matvarekjedenes lager og bondetoget
gjennom Oslos gater ble kraftfulle aksjoner, som viste tydelig hva vi mente om regjeringens
tilbud. Den påfølgende behandlingen av jordbruksoppgjøret i Stortinget endte i enighet
mellom regjeringspartiene og Venstre. Vedtatt ramme ga dessverre jordbruket svakere
kronemessig utvikling enn andre grupper. Dette borger for et krevende oppgjør også i
2018. Norske bønder kan ikke akseptere å bli hengende ytterligere etter andre grupper
i samfunnet.
Norske kyllingprodusenter har hatt noen utfordrende år. Regjeringen doblet konsesjonsgrensene i 2014, samtidig som bunnen falt ut av markedet grunnet fokuset på narasin
i kyllingfôret. Endringer i kontraktsforholdene mellom slakteriene og matvarekjedene
forverret situasjonen ytterligere, særlig for Norturas produsenter. Nortura mistet mye av
sitt marked da Coop valgte kylling fra Den Stolte Hane. Hedmark Bondelag satte derfor
fokus på utviklingen i norsk kyllingproduksjon på Bondetinget i juni, og har fulgt dette
opp gjennom året med innspill om ulike tiltak som kan sikre en fjørfeproduksjon over
hele Sør-Norge.
Vekstsesongen 2017 ga store kornavlinger, men til dels dårlig kvalitet og krevende innhøstingsforhold. Dette ga utfordringer for mottaksapparatet, som måtte håndtere store
mengder rått korn. Hvordan kapasiteten kan økes har vært tema gjennom hele året i
Hedmark Bondelag. Med stadig mer uforutsigbart klima, vil behovet for større mottaks-

Sterkt engasjement bak
Hedmark-fanen i Osloopptoget mot regjeringas
landbrukspolitikk i
jordbruksoppgjøret.

kapasitet øke. Spørsmålet er om dette løses best hos kornkjøper eller på gardsnivå.
Utfordringene står i kø for norsk jordbruk ved inngangen til 2018, med overproduksjon
og stadig tøffere konkurranse i markedet fra importerte varer. Da er det viktig å huske
på at mye også går bra. Undersøkelser viser at Hedmark har sterkest produktivitetsvekst
i landbruket, og Innlandet samlet den største verdiskapingen i nasjonal sammenheng.
Verdikjeden for mat er derfor fortsatt bunnplanken i Hedmarksøkonomien. Det er det
grunn til å være stolt over!
Erling Aas-Eng, fylkesleder

STYREARBEIDET FAVNER VIDT
Styret har gjennom arbeidsåret bestått av: Erling AasEng (leder), Lars Opsal jr (nestleder), Berit Grindflek og
Harald Håkenrud. Guro Thorkildsdatter Alderslyst var
inne i sitt andre år som styremedlem, men trakk seg i
starten av september av helsemessige årsaker. Da trådte
1. varamedlem Ivar Sund inn som fast medlem av styret,
mens Gry Hjermstad Eggen rykket opp som fast møtende
1. varamedlem. HBU-representant har vært Christian
Dobloug, mens Ivar Midtdal og Thor Ludvig Løken har
vært styrets varamedlemmer.
Det er avholdt åtte ordinære styremøter, samt tre telefonmøter. Styret har behandlet 43 protokollførte saker, hvorav
fire høringssaker. Videre er det på hvert møte behandlet
faste saker som regnskap og medlemsutvikling, samt en
rekke orienteringssaker/referatsaker. Flere styremøter er
også brukt til befaringer, bedriftsbesøk og dialog med
andre instanser.

Styret fra venstre:
Ivar Sund, Berit Grindflek, Lars Opsal jr,
Guro Thorkildsdatter Alderslyst, Erling Aas-Eng,
Gry Hjermstad Eggen og Harald Håkenrud.

Styret har fulgt opp lokallagene gjennom en fadderordning, og var representert på en stor andel av lokallagsårsmøtene. Styret har sendt inn mange leserinnlegg,
hvorav fem før stortingsvalget 2017. Styreleder og nestleder
har hatt særskilt mange intervjuer i media, blant annet
om rovdyrsaker. Styret har også hatt ulike ansvarsområder
med representasjon i ulike utvalg. Det mest tidkrevende
tilleggsvervet har trolig nestleder Lars Opsal jr som
talsperson for Jordvernalliansen i Hedmark. Hedmark
Bondelag har kanalisert sitt arbeid med jordvernsaker til
alliansen, og gjør et omfattende arbeid der.
Blant årets viktigste saker har vært: Rovdyr, situasjonen i
kyllingproduksjonen, jordbruksmelding, konsesjonslovsendring, jordbruksforhandlinger og aksjoner, valg, regionalt
bygdeutviklingsprogram (oppstart av felles program med
Oppland) og reinbeitekonflikten i Nord-Østerdal.
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Ropene gjallet utenfor Klima- og miljødepartementet, men minister Vidar Helgesen ville ikke komme ut.

FLAMMENDE PROTESTER MOT ULVEPOLITIKKEN
Det har vært full fyr i ulvesaken nærmest fra start til slutt i 2017.
Før årsskiftet 2016-2017 sa klima- og miljøminister Vidar
Helgesen nei til lisensfelling av inntil 32 ulver i revirene
Osdalen, Slettås, Kynna og Letjenna i Hedmark. Her ble
Stortingets rovviltforlik satt til side med et pennestrøk,
og sammen med andre organisasjoner bidro Hedmark
Bondelag til å danne en solid samlet front. 4. januar stilte
2000 personer opp foran Stortinget i protest. Fra Hedmark
gikk blant annet 12 fulle busser, og engasjementet og
medieoppmøtet var på topp. Etter appeller foran Stortinget
dro forsamlingen til Klima- og miljødepartementet. Men
statsråd Helgesen hadde ombestemt seg, og nektet å møte
forsamlingen tross taktfaste rop.

Dagen før ulveforvaltningen skulle opp i Stortinget, 30.
januar, arrangerte Hedmark Bondelag sammen med en
rekke andre organisasjoner et fakkeltog fra Stortinget til
Grev Wedels plass i Oslo. Også her var oppmøtet formidabelt. Det gikk 25 busser fra Hedmark, og om lag 5000
personer deltok totalt. Hedmark Bondelags leder Erling
Aas-Eng var blant dem som holdt appell foran Stortinget.
Dagen etter ga partiene bak ulveforliket, Høyre, Frp,
Arbeiderpartiet og KrF, beskjed til Vidar Helgesen om at
han måtte komme tilbake til Stortinget med en ny redegjørelse rundt lovverket. Helgesen la fram sine forslag til
endringer i naturmangfoldloven 3. mars, etter en parodisk
kort og rotete høringsrunde. Tre dager etter at han la fram
det høyst omdiskuterte lovendringsforslaget, dro minister
Helgesen til Trysil. Trysil Bondelag og Hedmark Bondelag
markerte seg langs ruta, og fikk stanset Helgesen og lagt
fram hvor marginalisert beitenæringen har blitt, hvor
vanskelig situasjonen er for dem som fortsatt driver, samt
ønske om varsling når merket ulv nærmer seg beitedyra.
25. april sa Stortinget nei til å endre naturmangfoldloven, og det ble presisert at det skal være rom for lokal


Knut Arne Gjems fra NJFF Hedmark og fylkesleder Erling
Aas-Eng foran 5000 personer som gikk i fakkeltog i protest
mot regjeringas håndtering av ulveforliket.

BRUDD, BLOKADE
OG BONDEOPPTOG
Bredt engasjement fra hele organisasjonen, med blokade, opptog og mange andre
markeringer, bidro til at regjeringa ikke fikk viljen sin i jordbruksforhandlingene.
I april-kampanjen før jordbruksforhandlingene inviterte
lokallagene sine kommunepolitikere til et måltid på en
gård, for å snakke om landbrukets betydning i kommunen.
Her gjorde mange lokallag en svært god jobb.
I innspill til jordbruksforhandlingene prioriterte Hedmark
Bondelag bl a styrket kornøkonomi, styrket storfekjøttproduksjon gjennom utmarksbeite, økt grøntproduksjon
og økte investeringsmidler med vekt på små og mellomstore bruk. Å løfte små og mellomstore bruk fikk også
hovedprioritet i Norges Bondelags krav til forhandlingene
– i tråd med hva Stortinget vedtok i jordbruksmeldinga om
landbruk i hele landet, matproduksjon basert på norske
ressurser, og redusert inntektsavstand til andre grupper i
samfunnet. Regjeringa valgte likevel å legge fram et tilbud
som brøt med innholdet i den dryppende ferske jordbruks-

næringsutvikling også i ulvesonen, og at sonen ikke skal
utvikles til et ulvereservat. Samtidig var håpet om å få
gjennomført planlagt jakt i løpet av denne vinteren ute, og
beitebrukerne gikk beitesesongen i møte med sterk bekymring. Fasiten skulle blant annet vise at over 300 sauer ble
tatt på Hadeland.
I juni vedtok rovviltnemndene lisensfelling av 12 ulver
utenfor ulvesona i Hedmark og Akershus, 14 ulver utenfor sona i resten av landet, samt inntil 24 ulver i revirene
Osdalen, Julussa og Slettås. Etter behandling av klager og
søksmål fra WWF, gjorde Klima- og miljødepartementet
nytt vedtak 1. desember. Slettåsflokken ble bevart, mens
resten av vedtaket ble stående. Ut fra dette ble lisensjakt
igangsatt, men WWF har fortsatt en sak i rettsapparatet.
Her er Bondelaget partshjelp for Staten.
Hedmark Bondelag har fulgt denne saken tett gjennom hele
året, og har brukt alle anledninger til å ta tak i den høyst
uforutsigbare rovviltpolitikken. I desember ble det foreslått
å etablere en naturbruksallianse sammen med ti andre
organisasjoner for å forbedre forvaltningen av ulvebestanden.

meldinga. Med Statens tilbud ville gapet mot andre inntektsgrupper tvert imot øke, og enkelte grupper lå an til et
inntektsbortfall opp mot 100.000 kroner. Etter ti dager
med forhandlinger med svært dårlig utkomme, valgte jordbruksorganisasjonene 15. mai å bryte forhandlingene.
19. mai ble det iverksatt blokade av en rekke grossistlagre i
Norge, deriblant Askos anlegg i Brumunddal. 50 personer
fra lokallagene på Hedmarken deltok i blokaden fra
kl 5.30 om morgenen. Hensikten med aksjonen var å synliggjøre at norsk mat ikke er en selvfølge. Mediene rapporterte
bredt fra blokaden, også på NRKs riksdekkende flater.
Etter dager med diverse lokale punktmarkeringer ble det
arrangert et stort opptog i Oslo 23. mai. 4000 engasjerte
personer fylte toget, hvorav ca 250 hedmarkinger. Hedmark
Bondelags leder Erling Aas-Eng var blant dem som holdt

Erling Aas-Eng og Hanne Guåker fra Nes og Helgøya
sammen med NRKs medarbeider under blokade av
Askos anlegg i Brumunddal.

appell i bakgården hos Bondelaget før avmarsj. Leder i
Alvdal Bondelag, Geir Lohn, kjørte igjen hele vegen fra
Alvdal til Oslo – 30 mil – i den vesle, åpne traktoren
Lille-John. Lohn hadde med seg ei budstikke fra en yrkesbror i Engerdal, Snorre Lillebo, som han overleverte til
mat- og landbruksminister Jon Georg Dale under arrangementet ved Stortinget etter opptoget.
Det var ikke flertall i Stortinget for regjeringas tilbud til
jordbruksavtale. Venstre ble først med på forhandlinger
med opposisjonspartiene sammen med KrF, men gikk
deretter tilbake til regjeringspartiene og ble enig om ei
ramme på 625 millioner kroner. Bondeorganisasjonene ble
deretter med på drøftinger om fordeling av disse midlene.
Det generelle beitetilskuddet og målpris for svin ble
beholdt, men det var ikke rom for nødvendige satsinger.
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POLITIKERNE ER VIKTIGE
FOR MATPRODUKSJONEN

Årsmeldingen skal endelig godkjennes på
Hedmark Bondelags årsmøte 13.-14. mars 2018.

Regjeringas forslag til jordbruksmelding og stortingsvalget har preget
det politiske arbeidet i 2017.
I forslaget til ny jordbruksmelding ville regjeringa fjerne
eller endre markedsordningene for korn, svin, geitemelk,
potet, egg og epler. I tillegg ville regjeringa avvikle avløserordningen slik den fungerer i dag. 31. januar tente derfor
Bondelaget varselbål på mange steder i landet, hvorav
minst 12 steder i Hedmark. 6. april ble det heldigvis
klart at Stortinget sa nei til å fjerne markedsordninger og
velferdsordninger. Stortinget holdt også fast ved at målet for
matproduksjonen er økt matproduksjon på norske ressurser.
Fram mot valget tok Hedmark Bondelag tak i Hedmarks
rolle og muligheter i bioøkonomien. På Blæstaddagen
1. juni arrangerte Hedmark Bondelag debatt hvor en
rekke kandidater til Stortingsvalget deltok. Her stilte også
Norges Bondelags leder Lars Petter Bartnes, som også
sterkt tok til orde for at jordbruksutdanninga på Blæstad
må beholdes.
Flere av toppolitikerne deltok også på bioøkonomi-dag
23. august, som Hedmark Bondelag arrangerte sammen
med LO og NHO. Stortings- og fylkespolitikere fylte opp
bussen som kjørte til gårdsbesøk hos Ole Petter Bokrudstad
i Næroset og til foredrag og omvisning på Tine-anlegget
i Brumunddal.

Odd Erik Kokkin (LO), gårdbruker Ole Petter
Bokrudstad, Erling Aas-Eng og Åge Skinstad (NHO)
tok imot en hel busslast med politikere på gårdsbesøk
i Næroset.

TOTALLEVERANDØREN
DU KAN STOLE PÅ

Sunt bondevett gir best resultat!
Tlf.: 72 50 50 50 • www.felleskjopet.no

Kristian Tonning Riise (H), Emilie Enger Mehl (Sp),
Lars Petter Bartnes, Magne Rydland (KrF), Nils Kristen
Sandtrøen (Ap) og Mirjam Engelsjord (V) etter en
engasjerende bioøkonomidebatt på Blæstaddagen.

Ring
oss på
915 03100,
så hjelper
vi deg

Har du benyttet deg av
medlemsfordelene dine?

Det var perfekt timing for å diskutere både ulvepolitikk
og jordbruksmelding under Hedmark Bondelags årsmøte
på Olrud i Ringsaker 14. til 15. mars. I panelet: Knut
Storberget (Ap), Gunnar Gundersen (H), Trygve Magnus
Slagsvold Vedum (Sp), Karin Andersen (SV), Magne Rydland (KrF), Johan Aas (Frp), Marianne Lunåsmo (MDG)
og Mirjam Engelsjord (V). Her kom det lekkasjer fra
forhandlingene om jordbruksmeldinga, og de fleste i panelet var sterkt kritiske til minister Helgesens håndtering av
ulvesaken. Fylkesleder Erling Aas-Eng krevde Helgesens
avgang i sin årsmøtetale. På dag to holdt matjournalist Yngve Ekern et engasjerende foredrag om sterk matinteresse
hos forbrukerne, men samtidig stor kunnskapsmangel.
Eidskog Bondelag ble kåret til årets lokallag, blant annet
for sin store innsats for rekruttering til næringa. Årsmøtet

vedtok en vidtfavnende resolusjon om bioøkonomi og
kompetanse, jordbruksmeldinga og markedsordningene,
rovdyr, matsikkerhet og jordvern.

Engasjerende politisk debatt på Hedmark Bondelags
årsmøte i valgåret 2017.

Som medlem av Norges Bondelag
kan du få store fordeler hos oss:
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HEDMARK BONDELAGS ÅRSMØTE

• 20 prosent rabatt på private forsikringer
• inntil 29 prosent rabatt på driftsforsikringer, ytterligere
16 prosent rabatt ved god risikoscore
• ekstra rabatt på bilforsikring for ungdom
Kontakt oss på telefon 915 03100
eller les mer på gjensidige.no/landbruk

Vi

AN
K
landbruksfinansiering

Vi er en solid norsk bank, eid og styrt av norske bønder. Hos oss finner du
landets største fagmiljø innen landbruksfinansiering, med dyktige rådgivere og
gode banktjenester for deg som bonde.
Les mer på Landkredittbank.no eller snakk med oss på 815 52 245.

NORGES BONDELAGS ÅRSMØTE
Delegater fra Hedmark: Erling Aas-Eng, Lars Opsal jr,
Berit Grindflek, Guro Thorkildsdatter Alderslyst, Harald
Håkenrud, Ivar Sund, Ivar Midtdal, Gunnar Løfsgård,
Anne-Lise Brenna Ording, Anne-Mari Stenseth og
Ingvald Landet. Hedmark prioriterte følgende temaer:
Nasjonal debatt om CRISPR-teknologien (Aas-Eng),
forvaltning av ulvestammen (Aas-Eng), erstatning for
rovviltskader (Landet), samt sammenheng mellom fjørfeproduksjon og tilgang på spredeareal (Opsal jr).
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FAGARBEID OG INTERN STYRKE
2017 inneholdt mange gode, faglige løft og
et solid arbeid for å styrke organisasjonen.
28.-29. januar arrangerte Hedmark Bondelag Landbrukshelga 2017 sammen med andre organisasjoner i Landbruksråd Innlandet. Det ble ei vidtspennende kurshelg
med så mange som 215 deltakere på Hafjell.
Gjennom året har det vært mye arbeid med situasjonen
i kyllingproduksjonen. Nortura-produsenter i vår region
må kjøre med redusert kapasitet, samtidig som det bygges
opp i andre deler av landet. Hvis Nortura-slakteriet i
Elverum blir satt i fare, blir situasjonen i regionen enda
vanskeligere. Hedmark Bondelag har blant annet tatt
opp problemstillinger rundt dette på Norges Bondelags
årsmøte, og arrangerte møte om saken i Elverum 17.
august sammen med Fjørfelaget og Oppland Bondelag.
14.-15. november var Hedmark Bondelags tillitsvalgte
samlet til konferansen Mat og Landbruk Innlandet
med påfølgende ledermøte på Hafjell. På konferansen
var bondens muligheter i dagligvarehandelen og norsk
matproduksjons betydning for samfunnsberedskapen
blant hovedtemaene. Et av ledermøteforedragene var om
landbrukets egen nedbygging av matjord, og tiltak for å
minimere dette.

I oktober startet kursserien Tryggere Sammen, som setter
fokus på beredskap, samfunnssikkerhet og hvordan bonden
kan bidra til best mulig sikkerhet både på egen gård og i
lokalsamfunnet rundt seg. Kursserien startet med fire samlinger i Glåmdal-regionen høsten 2017. Øvrige tre regioner
ventet med kursene til etterjulsvinteren.
Norges Bondelag har tatt initiativ til en omfattende kursrunde for alle lokallagstillitvalgte. Hedmark Bondelag la
første del av organisasjonskurset til de fire regionmøtene
i månedsskiftet november-desember. Del to av kurset
kommer i kjølvannet av Hedmark Bondelags årsmøte
14. mars 2018.
Etter solid og mangfoldig innsats i lokallagene, ble det delt ut
til sammen 218.000 kroner i aktive lokallagsmidler. Pengene
ble fordelt på 27 lokallag, med beløp fra 4000 til 11.000 kroner.
Mange lokallag investerte i 2017 i beachflagg, rollups og små
og store bannere, som Hedmark Bondelag sørget for felles
utforming av. Totalt 81 produkter ble bestilt og produsert.
Øvre Folldal Bondelag og Nedre Folldal Bondelag ble formelt
sammenslått i 2017. Deretter har Nordre Atnedalen Bondelag
vedtatt nedleggelse. Her venter formell godkjennelsesprosess.
Hedmark Bondelag har arbeidet mye med å skape forståelse
for betydningen av Høgskolen i Innlandets landbruksutdanning på Blæstad. Høgskole-ledelsen vurderer å flytte utdanningen til Evenstad, hvilket vil innebære et helt annet og
mindre jordbruksfaglig, praktisk rettet studium.
Sammen med Norsk Landbruksrådgiving Innlandet ble det
arrangert fagdag om korntørking og lagring på Blæstad og
i Stange 26. oktober. Blant øvrige kurs og møter som er
avholdt, er rovdyrerstatningsseminar i regi av juridisk og
næringspolitisk avdeling i Norges Bondelag 26. oktober,
samt temadag og skattekurs for samarbeidende regnskapskontorer i månedsskiftet oktober-november.



Snorre Lillebo fra Engerdal og Marianne Rønning fra
Kvikne engasjerte seg i debatten da tidligere forsvarssjef
Harald Sunde (i midten) holdt foredrag om norsk matproduksjons betydning for samfunnsberedskapen.

FIKK ENDA FLERE MEDLEMMER
Hedmark Bondelag satte igjen medlemsrekord for nyere tid. Medlemstallet ble 5644, en økning på 67 medlemmer.
Dette var sjette år på rad med medlemsvekst. Hedmark Bondelag holdt gjennom høsten en vervekampanje for å fremme
verveaktiviteten i lokallagene. I løpet av kampanjen kom det totalt inn 58 nye medlemmer. Stange Bondelag vant
vervekampanjen, mens Vang Bondelag hadde størst vekst gjennom året. De to som vervet flest medlemmer var Helmer
Amb (leder i Ringsaker Bondelag, 10) og Amund Grindalen (leder i Elverum Bondelag, 8).

Informasjon om grønn næring krydret med melkespannholdekonkurranse på yrkessprell på Blæstad.

KUNNSKAP OG
REKRUTTERING
Hensikten med den utadrettede virksomheten er både å øke kunnskapen om matproduksjon i befolkningen og å bidra til
økt rekruttering.
En vesentlig bidrag til både kunnskap og rekruttering
er mat- og landbruksfestivalen Midt i matfatet i Hamar.
Her har det vært lagt vekt på opplysning av skoleungdom
både i forkant av arrangementet og underveis. I løpet av
to dager i juni var 870 9.-klassinger fra Ringsaker, Hamar,
Stange og Løten på dagsbesøk på Blæstad for å høre om
ulike utdannings- og yrkesmuligheter innen grønn næring.
Arrangementet ble kalt yrkessprell, og Hedmark Bondelag
sto bak dette i samarbeid med Hedmark fylkeskommune,
Tine, Felleskjøpet og Nortura.
Midt i matfatet fant sted i Vikingskipet 15.-17. september,
og første dag var spesielt viet elever i 10. klasse i distriktet,
samt elever på flere videregående skoler. Elevene fikk høre
om yrkesmuligheter og verdikjeden for mat gjennom
oppgaver, orienteringer/demonstrasjoner og konkurranser.
I tillegg var rådgiverne i ungdomsskolene og de videregående skolene invitert til seminar om de ulike utdanningstilbudene og yrkesveiene. Hedmark Bondelag hadde
selvsagt også en omfattende publikumsstand på messa.
Et annet stort arrangement for kunnskapsoppbygging er
De nordiske jakt- og fiskedager i Elverum, hvor Hedmark
Bondelag har medvirket sammen med Elverum Bondelag.
Mange lokallag gjør også en stor jobb på ulike bygdedager og
landbruksdager. Lokallagene står også for Åpen gård, som ikke
minst trekker mange barnefamilier. I 2017 holdt følgende
lokallag Åpen gård: Folldal, Brandval og Vinger, Trysil,
Eidskog, Vang/Stange/Løten/Romedal og Vallset, samt Os.

Vi vil at du
skal lykkes
Våre lokale rådgivere har
lang erfaring med å finne
gode løsninger til våre
kunder i landbruket.
Kontakt oss for en prat!
915 07050
bedrift@sb1ostlandet.no

Din økonomipartner

vekstraregnskap.no Tele: 930 99 630
sb1ostlandet.no

Flisa Trykkeri AS

Hedmark Bondelag, Høyvangvegen 40, Blæstad, 2322 Ridabu
Telefon: 62 55 53 10 • Epost: hedmark@bondelaget.no
www.bondelaget.no/hedmark • www.facebook.com/hedmarkbondelag

