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Gode årsmøteutsendinger, gjester, ordstyrer og æresmedlem, hjertelig velkommen til Buskerud 

Bondelag sitt årsmøte i 2018!  

Et glupt hode fastslo en gang at «det er i motbakke det går oppover». Den kjensgjerningen trur jeg 

absolutt vi kan bekrefte i Buskerud Bondelag. Til tross for mange og lange motbakker de siste åra, ser 

vi at det går oppover med laget vårt. Vi har en stødig medlemsvekst, har som eneste fylkeslag fostra 

to vinnere av «årets lokallag» (Skoger i 2013 og Øvre Eiker i 2017), har høy aktivitet både på fylket og 

i lokallaga, vi blir regna som en viktig organisasjon i mange politiske miljø og vi ser at det er et 

voksende engasjement rundt mat og matproduksjon i vårt fylke. 

 

Jordbruksoppgjøret 2017 

Å være medlem i Bondelaget er mye moro og nytte, men innimellom må vi trå til litt ekstra og vise at 

vi ikke er fornøyd med tingenes tilstand. Jordbruksoppgjøret 2017 endte dessverre med brudd, og 

påfølgende aksjoner. Mai måned er ei ugunstig tid for bonden å slippe alt vi har i henda fra før for å 

protestere mot regjeringa sin politikk. Allikevel synes jeg vi klarte det på en god måte i fjor. 

Buskerudbonden markerte tydelig misnøye med det staten tilbød norske matprodusenter, og vi 

aksjonerte over hele fylket. Det var nok noe tyngre å mobilisere da enn i 2014, men når vi evaluerte 

aksjonene så mener jeg at vi fikk fram budskapet vårt på en tydelig måte. Allikevel er det viktig å ta 

en grundig vurdering på om fremtidige aksjoner med fordel kan gjøres noe annerledes. Om ikke 

annet, så blir vi ikke like forutsigbare som om vi igjen bruker samme malen for markeringene våre. 

 

Pels og politikk 

Før valget i høst så det lenge ut som om vi skulle få et regjeringsskifte. Det skjedde ikke. Det som 

derimot endra seg var sammensetninga av Stortinget. Vi har fått etablert det mange liker å kalle 

«landbruksflertallet» i dagens Storting. Dette består av Ap, Sp, Krf og SV. Til sammen har disse 

partiene flertall i Stortinget, og kan være en viktig motvekt mot regjeringa sin politikk. Imidlertid er 

dette et skjørt flertall, og jeg tror ikke vi skal være altfor trygge på at disse partiene er samstemt i all 

landbrukspolitikk. 

Et eksempel på det fikk vi da Venstre gikk inn i regjeringa. Utfallet av dette ble bl.a. at de fikk 

gjennomslag for å avvikle pelsdyrnæringa. Det er fullstendig ubegripelig at det er mulig for ei 

ansvarlig regjering å gå inn for å avvikle ei næring som produserer et lovlig produkt. Ei næring som 

for et år siden jobba fram et program for ei bærekraftig utvikling med bedre dyrevelferd som 

viktigste sak, ei næring som skaper mange arbeidsplasser og store eksportinntekter, ei næring som er 

et glimrende eksempel på kretsløpsfilosofien og bærekraft, og attpå til en produksjon som vil flyttes 

til andre land hvor vi ikke har noen som helst mulighet til å påvirke produksjonsmetoder eller 

dyrevelferd.  

 

 

 



De samme politikerne løfter frem og forventer stor vekst i oppdrettsnæringa. Å legge ned 

Pelsdyroppdrett, samtidig som man vil utvide dagens fiskeoppdrett er for meg ubegripelig og minner 

om kortslutning. I følge Havforskningsinstituttet dør 20% av laksen før den blir til mat, hos det verste 

selskapet er dødeligheten 43%! Lokalt er det store utfordringer med rømt fisk og forurensning fra 

anlegga. Hvor er logikken? Jeg ønsker ikke at vi skal slutte med oppdrett av fisk, tvert imot. Men det 

må stilles strenge krav for ei bærekraftig utvikling, akkurat slik som pelsdyrbønda gjorde.  

Jeg finner ikke andre forklaringer på dette enn at vi har politikere som lar seg styre av 

aktivistgrupper, samtidig som det koster lite politisk kapital å avvikle ei næring bestående av få 

enkeltprodusenter framfor å ta opp kampen mot multinasjonale selskaper. Er det slike politikere vi 

ønsker oss? Er det sånn Norge skal styres inn i framtida? Fortsatt er det ikke noe vedtak på at 

pelsdyrnæringa skal avvikles, og bondelaget jobber hardt sammen med Norsk Pelsdyralslag for å 

forhindre at dette skal skje. 

 

Dyrevelferd 

Det er liten tvil om at det ble lettere å være imot pelsdyr etter at det ble vist frem bilder fra 

oppdrettere med dårlig dyrevelferd. Dette må vi lære av og jobbe knallhardt for å bedre. Mattilsynet 

har i det seinere vist oss at det dessverre finnes eksempler på dårlig dyrevelferd på for mange norske 

gårdsbruk. Her har vi i næringa et kollektivt ansvar, i første rekke for at alle husdyr har det bra, men 

også å sørge for at vi ivaretar og forbedrer husdyrholdet sitt omdømme på dyrevelferd. Vi skal selge 

verdens beste og tryggeste mat. Da må vi ha fjøs som kan vises fram med dyr som har det bra. 

Det er ingen menneskerett å holde dyr, og de som ikke klarer å leve opp til en god standard på dette, 

bør ikke få lov til å produsere mat! Vi skal ha en åpenhet rundt hvordan vi produserer den maten vi 

tilbyr forbrukeren, og da må alle som driver matproduksjon ha som mål at gården og fjøset til enhver 

tid skal kunne vises fram. Dette veit jeg er i orden på de aller fleste gårdene i Buskerud, men vi må 

hjelpe hverandre slik at vi får et tydelig fokus på denne jobbinga framover. 

 

Rovdyr 

Årets beitesesong ble avvikla uten de største rovdyrtapa. Heldigvis. Dette skyldes nok flere faktorer. 

En ting er at vi har hatt litt flaks med å unngå ulv i stor grad, en annen ting er at vi ser et tydelig 

mønster ved at mye sau flyttes fra skogsbeite til fjellbeite. Dette er bra for å unngå dyretragedier, 

men negativt da det skaper et stort beitepress på en del områder i fjellet, mens det er dårlig 

utnyttelse av skogsbeitene mange plasser. 

Det kan virke som om vi har rimelig kontroll på bestanden av Gaupe og at denne blir forvalta 

tilfredsstillende innenfor de bestandsmåla som er satt. Min store uro for kommende beitesesonger 

er knytta til streifdyr, og da i første rekke ulv. Ulvejakta i vinter har gått bra, med et godt resultat og 

stort uttak. Allikevel er det en rekordhøy vekst i ulvebestanden. Rovdata oppgir 8 helnorske og 5 

grenserevir i sine ferskeste tall. Dette vil gi mange nye valper, og fare for at vi får et langt større 

ulvepress utenfor ulvesona når disse skal forlate familiegruppene sine. Vi må jobbe knallhardt for at 

politikerne ikke overstiger sitt eget bestandsmål på 4-6 ynglinger pr år, og at vi får en stram 

forvaltning og fellingskvoter som gjør oss i stand til å holde bestanden så lav som mulig.  

 

 



Skrantesjuka 

Som dere veit alle sammen, så blei det påvist skrantesjuke, eller CWD, på reinsdyr i Nordfjella. Dette 

skulle man tro ikke burde medføre mye jobb for Bondelaget, men den gang ei. Det er usikkert om 

CWD kan smitte fra hjortevilt, og over på husdyr. På grunn av dette ble det ganske snart et tema å 

nekte beiting i de områda det var påvist skrantesjuke. Da blei plutselig situasjonen veldig annerledes. 

En fenomenal innsats fra beitenæringa, grunneiere, Sau og Geit og Bondelaget førte etter lang og 

intens jobbing til at både Mattilsynet og Statsråden forstod, at næringa sjøl hadde løsningen på å 

fortsette fjellbeite, samtidig som de skal sanere CWD smitta fra området. Det har blitt lagt ned et 

enormt arbeid for å få dette til, og det samarbeidet og den måten det har blitt mobilisert på i denne 

saken er jeg utrolig stolt over å ha vært vitne til. Det viser seg at det faktisk er mulig å få til gode 

løsninger også i slike saker. Bondelaget har ingen mulighet til å gjøre et sånt arbeid aleine, men vi har 

koordinert og tilrettelagt. Så er det enkeltpersoner som har lagt skjela og utallige arbeidstimer i å 

finne løsninger til det beste for fellesskapet som har vært suksessfaktoren for at denne vanskelige 

saken endte godt for beitenæringa. 

 

Regionreform 

Fornuftige løsninger er vi dessverre ikke bortskjemt med. Et grelt eksempel på dette er den etter 

hvert svært så berømte regionreformen. En reform som svært få ønsker seg i utgangspunktet, og 

med et resultat enda færre vil ha. Seinere i dag så skal vi bruke litt tid på å snakke om vårt nye fylke, 

Viken. Denne Viken konstruksjonen er resultat av en politisk hestehandling som jeg ikke tror noen 

egentlig er fornøyd med, i alle fall ingen jeg har møtt. Det kan best beskrives som om det nå er født 

en baby som ingen vil ha, men som vi må være med å oppdra.  

Vi i Bondelaget er nødt til å forholde oss til dette vedtaket, enten vi vil eller ikke, i og med at vår 

organisering følger fylkesgrensene. Det er igangsatt en prosess med å se på vår organisasjon i forhold 

til de nye fylkene, og dette vil bli et arbeid som kommer til å ta mye tid og være grunnlag for mange 

diskusjoner for medlemmene våre. Vi håper og tror at det vil bli en god og grundig prosess hvor alle 

synspunkt skal komme fram. Men dette kommer vi som sagt nærmere tilbake til mot slutten av 

dagen. 

 

Jordvern 

En annen sak vi både har og kommer til å jobbe mye med er jordvern. Dette går aldri over, og det er 

vår oppgave å verne så godt vi klarer om den lille andelen dyrka mark vi har her i landet. Sjøl om 

dette kan virke som en umulig oppgave innimellom, så har jeg et bestemt inntrykk av at det er litt 

mer trendy å snakke om jordvern i dag enn det var for noen få år siden. Vi får stadig flere grupper 

som har forståelse for og støtter vårt syn på hvor viktig det er å bevare grunnlaget for 

matproduksjonen. Allikevel er det knalltøft å jobbe mot Vegvesenet, Bane Nor, Kommuneplaner og 

alle andre som ser det som helt naturlig at deres prosjekt skal etableres i vårt felles matfat. Da er det 

avgjørende at vi har dyktige folk lokalt, som sammen med våre folk i Bondelaget kan ta opp kampen 

mot nedbygginga. 

 

 

 



Klima 

Som bønder har vi førstehåndskunnskap om mange ting, ikke minst vær og vind. Vi har alle opplevd 

at klimaet har endra seg i det siste, og at vi har mye mer vær nå enn hva som var vanlig tidligere. Det 

er få som er i tvil om at vi er inne i en periode med dramatiske klimaendringer. Om de er 

menneskeskapt eller ikke er for så vidt ikke den viktigste dimensjonen ved dette, det avgjørende er at 

vi er i stand til å se hva som skjer, hvilke konsekvenser det vil kunne få, og om vi kan klare å stoppe 

eller begrense skadevirkningene vi kan komme til å oppleve. Den store driveren for klimaendringene 

er innholdet av CO2 i atmosfæren. Forskerne er enige om at for å begrense skadevirkningene av det 

vi ser kommer, så må vi unngå en global oppvarming som overstiger 1,5 grader. Politikerne derimot, 

har satt et mål om å unngå å heve temperaturen med mer enn 2 grader globalt. Det gir dem litt 

lenger tid, og noe større handlingsrom. 

En annen ting forskerne er enige om er at den eneste muligheten vi har for å stoppe denne utviklinga 

er å redusere innholdet av CO2 i atmosfæren. Når politikerne skal foreslå konkrete tiltak for å 

gjennomføre dette, da er det noen som begynner å snakke om ku-promp. Dette er rett og slett en 

avsporing og en fordumming av en debatt som er avgjørende for menneskehetens framtid. Vi er i 

ferd med å ødelegge livsgrunnlaget vårt ved at vi fortsetter å forbrenne ikke fornybart karbon i form 

av kull, olje og gass i et tempo som atmosfæren ikke lenger håndterer. Da er ikke løsningen å få kua 

til å slutte å prompe, eller å slakte den.  

Men faktisk så kan Erna være nærmere løsningen enn hun tror. Jord- og skogbruk er nøkkelen til å 

lykkes med det grønne skiftet. Vi kan levere store mengder grønt karbon som kan erstatte fossilt, vi 

kan binde enorme mengder karbon i jordsmonnet og i skogen, vi kan redusere utslippet fra 

virksomhetene våre og det er vi som forvalter store deler av de arealene som må til når det skal 

bygges ut vindkraft, mer vannkraft og fremstille solenergi.  

I 2018 vil den store satsinga «klimarådgivning på gårdsnivå» bli rulla ut i landbruket. Her skal hver 

enkelt bonde etter hvert få tips og veiledning til tiltak hun eller han kan gjennomføre på sin gård for å 

bidra til en tryggere framtid for våre barn. Jeg har sagt det før, og jeg gjentar det nå; overgangen til 

det grønne skiftet kan bli en stor mulighet for oss som driver med jord- og skogbruk til å få en større 

verdiskapning fra våre eiendommer, i tillegg til at vi vil kunne bli enda nyttigere for samfunnet rundt 

oss som leverandører av grønn energi og for karbonbinding. 

 

Ressursgrunnlaget 

Framtidas bonde tror jeg ganske sikkert må ta et langt større hensyn til gårdens og driftas 

ressursgrunnlag når han eller hun skal drive sin produksjon. Den utviklinga vi har sett de siste ti-åra 

har ført til at fôr og møkk blir transportert stadig lengre, og at en større og større del av 

innsatsfaktorene som brukes på gården blir henta langt unna. Det gjelder både soya fra Brasil, 

plantevern fra Monsanto og gjødsel fra Yara, for å nevne noe. Denne utviklingen kan ikke fortsette, 

og en klimasmart bonde vil ha et fokus på å tilstrebe en større grad av kretsløpsjordbruk enn det vi er 

vitne til hos de fleste i dag.  

Det var for meg en stor begivenhet på mandag, da jeg fikk være med på åpningen av Grønt Fagsenter 

på Buskerud Landbruksskole. Dette er etter min mening starten på en ny trend på skolen og kanskje 

også for landbruket vårt på litt sikt. Skolen, sammen med Fagsenteret og NLR Østafjells, har bestemt 

seg for å ha et særlig fokus på matjorda og kretsløpslandbruket. Dette er en genistrek i den tida vi 

står i nå. En slik strategi, kombinert med Fylkeskommunen sin satsing på skolen (det har de siste åra 



blitt investert 200 millioner ved skolen, det siste er utbygging av internatet og nytt auditorium i 

tillegg til Fagsenteret), gjør at vi har lagt grunnlaget for igjen å få en attraktiv naturbruksskole her i 

Fylket. Nå mangler det bare et fjøs, men det har jeg tru på at kommer på plass i løpet av rimelig kort 

tid. 

 

Gjødselvareforskriften 

I løpet av våren kommer det forslag til ny gjødselvareforskrift, som sikkert mange av dere vet. Det er 

lite vi veit konkret om innholdet i denne foreløpig, men det er mye som tyder på at det vil kunne bli 

en del endringer. De fleste regner med at det bl.a. vil komme nye krav til lagringskapasitet og 

spredeareal for husdyrgjødsel. For Buskerud sett under ett, så vil det antagelig ikke bli store 

utfordringer forbundet med dette, da vi har en rimelig spredt husdyrproduksjon. Imidlertid så kan 

det for enkeltbønder by på utfordringer dersom det for eksempel blir krav om å bygge større 

gjødselkum. Dette arbeidet skal vi følge nøye framover, og vi skal gjøre alt vi kan for å få til fornuftige 

og faglig begrunna innspill til forskriften. Det er imidlertid slik at vi ser at enkelte områder i Norge 

begynner å få en stor konsentrasjon av husdyr og utfordringer med en forsvarlig håndtering av 

møkka. Dette er noe vi må ta på alvor, og jeg mener at en innstramming av krav til spredeareal kan 

være fornuftig for den langsiktige utviklinga av landbruket. Vi er ikke tjent med at 

husdyrproduksjonen foregår på stadig mer konsentrerte områder. 

 

HMS 

Jeg har snakka mye om hvor viktig det er med god dyrevelferd og at dyra har det bra i denne talen. 

Allikevel er det sånn at den aller viktigste på gården er bonden og familien. Vi må bli flinkere til å 

tenke på egen helse og å ha et aktivt forhold til HMS. 

Vi blir altfor ofte minna om at vi har Norges farligste yrke. Det skjer for mange ulykker, og de fleste av 

dem kunne vært unngått dersom vi tok noen enkle forhåndsregler. Vi har et glimrende kursopplegg i 

Bondelaget, beregna for bruk i lokallaga, som heter «Tryggere Sammen». Jeg håper alle er klar over 

at dette finnes, og at dere tar dere tid til å gå igjennom dette på medlems- eller styremøter. Det er 

for seint å tenke at det skulle vi gjort når ulykka har skjedd! 

 

Jordbruksoppgjøret 2018 

Til slutt må jeg si litt om det forestående jordbruksoppgjøret. Buskerud Bondelag leverte sitt innspill 

til Norges Bondelag på mandag. Dette innspillet har dere fått utdelt i mappene, og for dere som enda 

ikke har lest det, så anbefaler jeg å ta en kikk på det i pausa.  

Årets oppgjør blir ikke lett. Vi går inn i forhandlingene med overproduksjon praktisk talt på alle 

dyreslag, med unntak av storfekjøtt. Dette gjør det vanskelig å ta ut noe særlig på målprisøkninger. 

Allikevel må jeg si at det er grunn til en viss optimisme. Dette er mye på grunn av det tidligere 

omtalte landbruksflertallet på Stortinget. Vi veit at det er en krevende øvelse å vri budsjettmidler ut 

fra kista til Siv Jensen, men med et landbruksvennlig KrF på vår side, og et Ap som antagelig har 

behov for å vise at de ikke har fjerna seg helt fra bygda og distriktene, så er det et visst håp. 

I tråd med innspilla fra dere, så har vi definert at vi forventer en kronemessig lik inntektsutvikling 

som andre grupper, og at noe av gapet tettes. Vi ser at det aller viktigste for å styrke økonomien til 



bonden er å skape markedsbalanse på produktene. For å klare dette er vi avhengige av verktøy som 

gjør oss i stand til å tilpasse produksjonen til markedet, og at de verktøya som finnes i dag blir 

utnytta. Dette blir en av bondelagets store utfordringer både i jordbruksoppgjøret og i den politiske 

jobbinga framover. Allikevel er det vi som produsenter som har det største ansvaret. Når vi driver en 

produksjon som vi opplever ikke har avsetning nok i markedet, så er vi alle tjent med å redusere noe, 

samtidig som vi avventer eventuelle utvidelser fram til det blir balanse mellom produsert og solgt 

volum. Det er ingen som tjener på at vi forsøker å produsere hverandre i hjel. 

Jeg håper vi får en god debatt etter lunsjen, og at dere ikke er redde for å ta ordet. En generaldebatt 

er til for å lufte både store og små spørsmål, samt å komme med kommentarer til bondelagets 

arbeid. 

 

Takk for oppmerksomheten, og fortsatt godt årsmøte! 


