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DOBBELT KREVENDE SOMMERSESONG
2018 har bydd på både oppturer og nedturer for oss som produserer mat i Hedmark.
Tørkesommeren ble historisk krevende, og med massiv ulveherjing i Nord-Østerdal attpå.

Tørken til tross; landbruket i Hedmark er livskraftig! Sammen med Oppland har vi fått
flest nye ammekyr, vi opprettholder kornarealet og vi er norgesmestre i nydyrking! Jordbruksoppgjøret ble også av de bedre i 2018, der vi fikk gjennomslag for betydelig styrking av de mindre gardsbruka. Men fortsatt sakker landbruket etter i inntektsutviklinga.
En viktig årsak er at det nå produseres mer gris, sau, mjølk og egg enn hva den norske
forbrukeren har behov for. Ved inngangen til 2019 kan vi likevel skimte lyset i tunnelen
for både lammekjøttet og svinenæringa. Jokeren er hvordan utviklinga vil bli for storfekjøtt, hvor vi har hatt stor produksjonsøkning de siste åra. Her trenger vi fortsatt en
dugnad i jordbruket.
Årets vekstsesong bød på den verste tørkesommeren i manns minne, med historisk
lave avlinger av både korn, gras og grønnsaker. 2017 var derimot et år med rekordstore
kornavlinger, men svært fuktige innhøstingsforhold. Hos Innovasjon Norge svinger
pendelen fra mange søknader på korntørker det ene året til vanningsanlegg det neste.
Klimaendringene øker med andre ord svingningene, og forutsigbarheten blir mindre.
Det vil også treffe forbrukeren, som eksempelvis opplever at løken både er mindre og
mer fåtallig denne vinteren.
Det er derfor underlig å registrere at matproduksjonen blir den største skyteskiva i klimadebatten. Særlig har kjøttproduksjonen kommet under lupa. Men i graslandet Norge
må nødvendigvis en stor del av matproduksjonen skje ved foredling av gras og utmark
gjennom en drøvtygger. Landbruket skal ta sin del av klimakuttene, men ikke slik at vi
reduserer vår egen matproduksjon. Det er dårlig klimapolitikk i en verden som trenger
60% mer mat fram mot 2050.
2018 ble ikke noe hyggelig år for beitenæringa i Hedmark. 6-7 ulver tok livet av nesten
900 sau og lam i Rendalen, Tynset og Tolga gjennom beitesesongen. Det bare to år etter
at sauebøndene i Rendalen opplevde et tilsvarende mareritt. Belastningene er knapt lenger

Statsråd Ola Elvestuen
hadde skuffende lite med
seg til møtet med sauebønder i Nord-Østerdal
og Erling Aas-Eng 1. juli.

til å bære, slik de heller ikke har vært for sauebøndene i ulvesona. Ulven ser ikke sonegrensa og trekker dit sauen er. Konsekvensen er at utmarksbeitinga presses stadig vestover
i Hedmark, langt utenfor ulvesona. Det bekymrer.
Når jeg nå gir meg som fylkesleder etter fire givende år, er det med en god følelse til tross
for alle utfordringene i landbruket. Landbruket forvalter naturressursene i generasjonsperspektiv. Da gjelder det å løfte blikket når det butter imot, noe optimistiske bønder i
hele fylket gjør hver dag. De ser framover. Å møte hver og en av dere har vært ei ubetinget
glede - takk for samarbeidet!
Erling Aas-Eng, fylkesleder

OMFATTENDE ARBEID I STYRET

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

Styret har bestått av: Erling Aas-Eng (leder), Lars Opsal
jr (nestleder), Berit Grindflek, Harald Håkenrud og
Ivar Sund, samt fast møtende 1. vararepresentant Gry
Hjermstad Eggen. HBU-representant har vært Amund
Løken, mens Ivar Midtdal og Thor Ludvig Løken har vært
2. og 3. vararepresentanter.
Det er avholdt åtte ordinære styremøter, samt fem telefonmøter. Tre av telefonmøtene ble holdt i forbindelse med
jordbruksforhandlingene, og deretter ett om felles Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark og Oppland, og
ett om den ekstreme tørkesituasjonen. Styret har behandlet 46 protokollførte vedtakssaker. Videre er det på hvert
møte behandlet faste saker som regnskap og medlemsutvikling, samt en rekke orienteringssaker/referatsaker.
Styremøter er også brukt til bedriftsbesøk og dialog med
andre virksomheter.
Tørke og rovdyrsituasjonen har ført til mye arbeid for styret
dette året, særlig for leder og nestleder. Disse deltok bl a

på svært mange møter gjennom sommerukene.
Samarbeid med Oppland Bondelag har vært høyt prioritert
med utgangspunkt i regionreformen (se egen sak). Fylkesstyrene i Oppland og Hedmark har også samarbeidet om nytt
Regionalt Bygdeutviklingsprogram (RBU) med tilknyttede underprogrammer innen miljø og næring. Styret
har lagt ned et stort arbeid her. Erling Aas-Eng har deltatt
i styringsgruppa for RBU og arbeidsgruppa for Regionalt
næringsprogram, og Ivar Sund har medvirket i arbeidsgruppa for Regionalt miljøprogram.
Andre viktige saker (se disse omtalt for seg i andre saker):
Tørkesituasjonen, rovdyr, jordbruksforhandlingene,
NATO-øvelse, dyrevelferd og villsvin. Innen jordvern har
Lars Opsal jr gjort et omfattende arbeid som talsperson i
Jordvernalliansen i Hedmark.
Styret har fulgt opp lokallagene gjennom en fadderordning,
og var representert på en stor andel av lokallagsårsmøtene.
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POLITIKK OG FAG I SKJØNN FORENING
For en bredde det har vært i politisk arbeid og utadrettet og faglig møtevirksomhet i 2018!
Vi nevner i fleng hovedpunkter fra årets gang:
• Bondens rolle i samfunnsberedskapen og eget HMSarbeid var tema for møteserien Tryggere Sammen som
Hedmark Bondelag arrangerte rundt i fylket (Tynset,
Elverum, Vang) i januar. Her medvirket Fylkesmannens
beredskapsavdeling og landbruksavdeling, Sivilforsvaret,
Mattilsynet og HMS-rådgiver fra Norsk Landbruksrådgiving Innlandet.
• Møte med Hedmarksbenken på Stortinget 1. mars,
med følgende temaer på dagsordenen: Årets jordbruksforhandlinger og behovet for markedsregulering, klimatiltak og overdrevent fokus på rødt kjøtt, behov for økt
nasjonal styring for å nå jordvernmålet, rovviltpolitikk
og overoppfylt bestandsmål for ulv, reinbeitekonflikt
i Nord-Østerdal, samt bedret finansieringsmodell og
sikring av framtida for landbruksutdanninga på Blæstad.
• Kurs for beitebrukere sammen med Oppland Bondelag
om dokumentasjon og erstatning for tap til rovdyr 12.
april på Biri.
• Fagmøte om dyrevelferd i svineholdet 5. april på
Blæstad i Vang sammen med Norsvin og Hedmark
Bonde- og Småbrukarlag, med 90 deltakere.
• Dialogmøte med Dyrevernalliansen i Oslo i kjølvannet
av fylkesleder Aas-Engs klare utfordring til Dyrevernalliansen i sin årsmøtetale om mer realisme i sine standpunkter og økt kunnskap om dagens gode dyrehelse.
• Informasjons- og debattmøte på Rudshøgda om framtidas
markedsregulering av svineproduksjon i samarbeid med
Norsvin og Oppland Bondelag 9. august. Her deltok
blant andre Norges Bondelags leder Lars Petter Bartnes, og
over 100 svineprodusenter kom på møtet for å diskutere
nye tiltak for å få bukt med overproduksjon.
• Hedmark Bondelags og Sparebank 1 Østlandets innovasjonspris på høgskolenivå ble 14. august delt ut til
Blæstad-student Nikolai Ødegaard for hans forretnings-

plan for firmaet Dataharvest AS, som kan bruke droner
og dataløsninger for å kartlegge dyrkingsarealer og gi
råd om agronomiske tiltak.
• Informasjonsmøte om NATO-øvelsen Trident Juncture
22. august på Tynset, med representanter fra Forsvaret og
fra ledelse i juridisk avdeling i Norges Bondelag. Øvelsens
omfang og forløp (40.000 deltakere fra 30 land), kjøreregler, konsekvenser og erstatningshåndtering var blant
temaene som 130 deltakere fikk høre om.
• Debattmøter i samarbeid med Nationen m fl 10. og
11. oktober på Tynset og i Ringsaker om hhv
mjølkekvoter og matmakt. Svært solide debattpaneler
på begge møter, og godt oppmøte.
• Seminar om tiltak mot framveksten av villsvin i Grue
i samarbeid med Norges Jeger- og Fiskerforbund Hedmark 23. oktober. Her var det foredrag fra bl a Norges
Bondelag, Miljødirektoratet, NJFF, svensk landbruksorganisasjon og Norskog. Mens jordbruket tok til orde for
aktiv bekjempelse, var det andre som snakket om forvaltningsplaner. Nasjonal handlingsplan på gang i 2019.

• Ledermøtet i Oslo 20.-21. november for å bli nærmere
kjent med Norges Bondelags nye hovedkontor i
Hollendergata i Oslo. Solide fagforedrag fra Norges
Bondelags ansatte og tillitsvalgte, inkludert leder Lars
Petter Bartnes og assisterende generalsekretær Sigrid
Hjørnegård. Aps landbrukspolitiske talsperson Nils
Kristen Sandtrøen fra Tynset viste hele ledermøtet
rundt på Stortinget, før det ble møte og debatt med
Emilie Enger Mehl (Sp), Kristian Tonning Riise (H) og
Tor André Johnsen (Frp) fra Hedmarksbenken. Rovdyr,
klima og matberedskap, importvern og jordvern ble
de største temaene her. Besøk i storfefjøset på Norges
miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås på dag 2.
• Gjennom året har Hedmark Bondelag deltatt på en rekke
møter vedr Høgskolen i Innlandets vurderinger rundt
framtida for jordbruksutdanningene på Blæstad. For å
samordne innsatsen fra ulike hold arrangerte Bondelaget sammen med Hedmark Bonde- og Småbrukarlag
et møte 6. desember med bl a Hedmark fylkeskommune
og Hamar kommune/Hamarregionen Utvikling.

Hedmark Bondelags ledermøte ble vist rundt på Stortinget av Nils Kristen Sandtrøen fra Tynset,
som er Aps landbrukspolitiske talsperson.

OPPGJØR FOR STYRKET MARKEDSBALANSERING
Hedmark Bondelag brygget opp til jordbruksforhandlingene ved å steke pannekaker utenfor IKEA i Ringsaker, og
samtidig forklare betydningen av norsk matproduksjon og sunne råvarer fra lokale bønder. Bondelaget prioriterte
små og mellomstore bruk i jordbruksforhandlingene 2018. Forut for forhandlingene hadde jordbruket i snitt en
inntektsnedgang på 14.500 kr per årsverk. Særlig ille var situasjonen innen fjørfe og svin/korn. Regjeringen la fram
et tilbud som var egnet til å sentralisere produksjonen ytterligere til færre og større enheter, og som baserte seg på
urealistisk økning i prisene i matmarkedet. Gjennom forhandlingene oppnådde jordbruket flere tiltak for små og
mellomstore bruk. Og ikke minst viktig; det ble enighet om virkemidler for å regulere marked og overproduksjon,
særlig innen sau og svin. Dette har stor betydning for Hedmark-jordbruket. Oppgjøret ga 11.700 kr per årsverk, men
ikke kronemessig lik inntektsutvikling som snittet for andre grupper i samfunnet. Dette året ble tiltak for markedsbalanse ansett som aller viktigst.

Julie og Jakob Tokle Svalheim fikk servert pannekaker av bondelagslederen utenfor
IKEA Ringsaker som del av opptakten til jordbruksforhandlingene.

BEREDER GRUNNEN FOR
INNLANDET BONDELAG
28. februar hadde ledere, nestledere og organisasjonssjefer i Oppland Bondelag og Hedmark
Bondelag felles møte der deltakerne ble enige
om at det vil være naturlig at de to bondelagene
danner Innlandet Bondelag når fylkene Oppland
og Hedmark slås sammen til Innlandet. 9.-10.
april avholdt fylkeslagene felles styremøte med
regionreform og organisasjonsprosess på dagsordenen. På grunnlag av diskusjonen i det felles
styremøtet, ga Hedmark og Oppland felles innspill til Norges Bondelag. For Bondelaget er dette
ikke en ønsket prosess, men når regionreformen
er vedtatt, er det riktig å tilpasse organisasjonen til
forvaltningsmessig og politisk struktur. Samtidig
må service og nærhet til medlemmer og lokallag
fortsatt ivaretas. Styrene har ut fra dette utarbeidet
felles forslag til organisering av et nytt Innlandet
Bondelag, og sendte 1. november ut høring til
lokallagene i begge fylker om forslag fra Norges
Bondelag, og om organisering i Innlandet. Høringen
viste svært solid tilslutning, og Hedmark og
Oppland har ut fra dette signalisert konstituerende årsmøte for Innlandet Bondelag i mars 2020,
dersom Norges Bondelag vedtar ny fylkesstruktur
på årsmøtet i juni 2019.
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DEN VERSTE TØRKEN PÅ 100 ÅR

Årsmeldingen skal endelig godkjennes på
Hedmark Bondelags årsmøte 20.-21. mars 2019.

Hedmark Bondelag forsto alt i månedsskiftet juni-juli at tørken kunne
utvikle seg til en stor krise.
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gode grunner til å være TINE-medlem
Et samvirke som jobber for at du
som eier får best mulig resultat av
din melkeproduksjon.
Sikre deg tilgang til markedet og
kraft videre i verdikjeden fra bås
til bord.

7

Bidra i god eierstyring av en
stor virksomhet.

8

20 øre per liter de første
12 mnd. og rabatt på rådgiving.

3

TINE-samvirket sikrer deg høyest
mulig råvarepris.

9

Nyttige styringsverktøy for
din melkeproduksjon.

4

Ta del i verdiskapningen når
råvaren foredles.

10

Ta del i TINEs eget nettverk
for unge bønder.

5

Tilgang til profesjonell rådgiving
tilpasset dine behov og mål.

6

Delta aktivt i produsentlagets
faglige og sosiale aktiviteter.

TINE Medlemssenter 51 37 15 00
medlem.tine.no

Fylkeslaget tok derfor initiativ til et samordningsmøte 5. juli der Fylkesmennene i Hedmark og Oppland, Oppland
Bondelag, Felleskjøpet Agri, Strand Unikorn, Norsk Landbruksrådgiving Innlandet, Nortura og Tine var representert.
Deltakerne ble enige om at ivaretakelse av halm, tilpassede fôringsregimer og solidaritet mellom produsentgrupper var
viktige tiltak for å minske konsekvensene.
Sammen med ulike samarbeidspartnere sørget Hedmark Bondelag for informasjonsmøter på åtte steder i fylket mellom
16. og 19. juli. I tillegg til praktiske råd rundt bl a halmberging og fôr, var det viktig å komme ut med info om hvordan
avlingsskadesøknader bør håndteres. Over 700 personer deltok på disse møtene.
Samholdet i næringa viste seg å fungere på beste vis, både internt i Hedmark med omfattende halmberging i kornområdene, og i fylker som ikke var rammet av tørken på samme måte. Bonde og transportbedrift-eier Erik Aaen på Tynset
fraktet tusenvis av halmballer fra Trøndelag til Østerdalen.
Tørken rammet grøntproduksjonen hardt, og Hedmark Bondelag sørget sammen med kolleger i Oppland for et møte
for grøntprodusenter i begge fylker 9. august. Her var bl a Bama og Grøntprodusentenes Samarbeidsråd til stede. Møtet
fikk bred mediedekning, der budskapet var at forbruker vil få kjøpt små, krokete og rare grønnsaker denne sesongen.
Dette ble fulgt opp med et nytt møte etter sesongen 16. oktober, der Norges Bondelags leder Lars Petter Bartnes var til
stede og fikk høre hvilke tiltak grøntnæringa etterspør.

Oppetid

Foto: Glen Blackburn

Ring
oss på
915 03100,
så hjelper
vi deg

1800 SKOLEELEVER PÅ MIDT I MATFATET

Har du benyttet deg av
medlemsfordelene dine?
Som medlem av Norges Bondelag
kan du få store fordeler hos oss:

A13_0483/10.2017/Foto: Jo Michael de Figueiredo

1800 niendeklassinger fra hele Hedmark strømmet inn i
Vikingskipet i Hamar på Midt i Matfatet 21. september.
Dobbelt så mange elever som noen gang før deltok på fagvalg- og rekrutteringsopplegg der, og de fikk smakebiter
på yrkesvalg innen mat, matproduksjon og landbruk. På
Hedmark Bondelags stand fikk de høre om bondens hverdag, og ellers fikk de f eks møte kjøttskjæreren som tar
hånd om slaktet, fikk info om hvordan nye plantesorter
blir til, og smakte på kokk- og restaurantfaget. Dette var
et opplegg som Hedmark Bondelag hadde jobbet med i
mange måneder gjennom prosjektledelse. For øvrig hadde
Hedmark Bondelag en mangfoldig stand på tredagersmessa,
med aktiviteter for unge, salg av grønnsaker og poteter,
Bonde-effekter, og quiz. Innlandets matpris gikk i år til
Tyinlam i Valdres. Øvrige nominerte i finalen var: Skarstad gartneri og gårdsmarked i Kongsvinger, Bryn Gardsmeieri i Trysil og Grøndalen gård i Nes i Akershus.

Maria Østerås fortalte på en levende måte om sin
hverdag som bonde til hundrevis av niendeklassinger
på Midt i matfatet.

HEDMARK BONDELAGS ÅRSMØTE
Direktører fra Veterinærinstituttet (Gaute Lenvik) og Folkehelseinstituttet (Line Vold) holdt foredrag med samstemt
budskap på Hedmark Bondelags årsmøte 13. mars: Norsk dyrehelse er helt i verdenstoppen takket være godt smitteregime og solide rutiner. Friske dyr, lite antibiotikabruk og lite sykdomsframkallende bakterier er også positivt for
folkehelsa. I årsmøtetalen tok Erling Aas-Eng bl a opp klimaproblemene, og satte den mye debatterte kuprompen opp
mot utslippene fra flyreiser. Han pekte på at det politisk kan være litt for behagelig å peke på matproduksjon framfor
transport og flytrafikk, fordi dette ikke berører folk flest i samme grad. På årsmøtet fikk agronomklasse 3LGA på
Jønsberg videregående skole tildelt Hedmark Bondelags og Sparebank 1 Østlandets innovasjonspris for ideen om en
seksjonsinndelt landbrukscontainer for søppelsortering og resirkulering. Nes og Helgøya Bondelag ble årets lokallag,
blant annet takket være et stort bredbåndsprosjekt. Årsmøtet vedtok to resolusjoner: Regjeringa må sette ideologiske
kjepphester på stallen og åpne for nye tiltak til å håndtere markedet. Og: Siden villsvin er en svartelistet art må individer
som oppdages systematisk bli avlivet.

Som bondens partner er Felleskjøpet
opptatt av å legge forholdene godt
til rette. Derfor gir vi deg mest
mulig oppetid. Hele året. Døgnet rundt.

• 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.
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EN VARSLET KATASTROFE I BEITEMARKA
Beitesesongen 2018 ble historisk ille i Nord-Østerdal, da 6-7 ulver tok livet av nesten 900 sau og lam
i beiteprioritert område i Rendalen, Tynset og Tolga gjennom sommeren.
Dette var på mange måter en varslet katastrofe, etter at
Klima- og Miljødepartementet sa nei til å ta ut ulv i området
i april, for å sjekke DNA med tanke på genetisk viktige
individer. Norges Bondelags leder Lars Petter Bartnes
besøkte området sammen med Hedmark Bondelag-leder
Erling Aas-Eng 26. juni. Da var 200 sau og lam tapt. Fasit
etter sesongen skulle vise at tapet ble over fire ganger så stort.
1. juli kom klima- og miljøminister Ola Elvestuen til
Gammeldalen i Tynset. Han kom verken med svar eller
tiltak. I tillegg til krav om å følge opp bestandsmålet, var
fylkesleder Erling Aas-Eng tydelig på at bøndene må få
samme ekstraordinære erstatninger som bøndene på Hadeland i 2017. Situasjonen er helt parallell, påpekte Aas-Eng.
Krav om samme økonomiske kompensasjon ble fremmet i et brev fra Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit til klima- og miljøministeren
og landbruks- og matministeren 23. august, og i påfølgende
møte 19. september. Kravet har ikke blitt innfridd.

Frustrasjonen kom også tydelig fram på seminaret som
Naturbruksalliansen (bestående av Bondelaget og 10 andre
organisasjoner) arrangerte på Norsk Skogmuseum i Elverum
18. september. Salen ble sprengfull med 300 deltakere, og
kø av folk som ville stille spørsmål til politikerne i panelet.
Hedmark Bondelag har jobbet med erstatningssaken,
fellingssaker, politisk og organisasjonsmessig dialog, avisutspill og -innlegg gjennom hele året. 8. juni holdt
Hedmark Bondelag et møte mellom beitenæringa og
Fylkesmannen i Hedmark for å sørge for best mulig dialog
og forberedelse til beitesesongen.
I tillegg til styre og administrasjon har leder i rovviltutvalget Ingvald Landet arbeidet svært aktivt, blant annet
med avisinnlegg og offentlig debatt.
17. desember kunngjorde regjeringen beslutningen om
at de overprøver rovviltnemndenes beslutning om å ta ut
tre ulveflokker i ulvesona, og at kun Slettås-flokken skulle
tas ut. Politisk gir dette varsel om et ulvereservat, og det

resulterte i en effektiv planlegging av et fakkeltog i Oslo
8. januar 2019 med godt over 10.000 deltakere.

Sprengfullt på rovviltseminar i Elverum i september.

STYRKE I DYKTIGE LOKALLAG

NORGES BONDELAGS
ÅRSMØTE
Delegater fra Hedmark: Erling Aas-Eng, Lars
Opsal jr, Berit Grindflek, Harald Håkenrud, Ivar
Sund, Gry Hjermstad Eggen, Ivar Midtdal, Thor
Ludvig Løken, Gunnar Løfsgård, Anne-Lise Brenna
Ording og Anne Mari Stenseth. Hedmark prioriterte følgende temaer: arealtilskudd og soneproblematikk (Opsal jr), tetting av inntektsgap og
regning av inntektsutvikling i prosent (Aas-Eng),
styrket tollvern (Løken) og regime for systematisk
uttak av villsvin (Brenna Ording).

Etter solid arbeid i lokallaga ble det overført til sammen
265.500 kroner i aktive lokallagsmidler. Pengene ble fordelt ut fra aktivitetsnivå og søknad på 31 lokallag, med
beløp fra 4000 til 11.500 kroner. Det var åtte Åpen
gård-arrangementer i regi av lokallag i Hedmark.
I kjølvannet av fylkesårsmøtet 14. mars arrangerte Hedmark
Bondelag organisasjonskurs for tillitsvalgte. Det vil framover
bli fast, årlig organisasjonskurs for nye tillitsvalgte.
Regionmøter ble holdt på Tynset, i Gaupen i Ringsaker,
på Flisa og i Elverum fra 30. november til 4. desember.
Regional ledelse fra Mattilsynet deltok på alle møtene, og

informerte om tilsynets arbeidsoppgaver og framgangsmåter, og om hva som kan gjøres for best mulig samarbeid
og dyrevelferd. Fylkesleder Erling Aas-Eng holdt innlegg
om Bondelagets forventninger og innspill. Totalt deltok
over 80 personer på disse møtene.
Mens Norges Bondelags medlemsmasse gikk ned i 2018,
holdt Hedmark Bondelag stand og landet på nøyaktig
samme medlemstall som året før: 5644. Medlemstallet
er dermed fortsatt på topp for fylkeslaget i nyere tid.
I vervekampanjen i november-desember kom det til 83
nye medlemmer.
Organisasjonssjef Margrete Nøkleby har vært vikar som
næringspolitisk sjef i Norges Bondelag fra 1. juni 2018 (til
1. april 2019). I perioden har Guro Breck vært vikar som
organisasjonssjef i Hedmark, og Mona Solum Gjestvang
har vært vikar som rådgiver.



Alvdal Bondelag-leder Geir Lohn huket landbruks- og
matminister Bård Hoksrud da han var på besøk på
Storsteigen videregående skole sammen med ordfører
Johnny Hagen. Foto: Ivar Thoresen/Alvdal midt i væla

Vi er tilstede for deg i
landbruket og bidrar med
personlig rådgivning og
skreddersydde løsninger.
Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Din økonomipartner

vekstraregnskap.no Tele: 930 99 630

915 07 050

sb1ostlandet.no/bedrift

«Det er godt
å vite at jeg
har banken
i ryggen.»
Kristian Fougner
Fougner gård

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

