
Leders Tale 

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

Bondelag sitt årsmøte i 2019! Et særlig velkommen til de av dere som er på årsmøte i Buskerud 

Bondelag for første gang. Håper dere får en god opplevelse, og at møtet frister til økt engasjement i 

faglaget vårt! 

 

Satsing på organisasjonsutvikling 

Apropos engasjement. I 2018 fikk vi nok en gang æren av å bli tildelt prisen «Årets Lokallag» i 

Buskerud. Denne gangen var det Lier som gikk til topps i kåringa av de beste lokallaga i Norge. 

Buskerud er suverene norgesmestre i lokallag, da det er tre av våre lag som har fått utmerkelsen; 

Skoger, Øvre Eiker og Lier. Dette skal vi være stolte av, og jeg synes Lier Bondelag fortjener en 

applaus fra årsmøtet for den utrolig gode jobben som laget gjør! 

Det er lokallaga som er ryggraden i Bondelaget. Det at vi har aktive lokallag over hele landet er vår 

største styrke som organisasjon og er avgjørende for å gi medlemsnytte. 

Jeg veit mange av dere er urolige for hva som vil skje med lokallaga dersom det blir et nytt Viken 

Bondelag.  Uansett hva vi som bondelag eller som innbygger i Buskerud mener om Viken, så er det 

ikke lenger mulig å stoppe denne konstruksjonen av et nytt storfylke, i alle fall ikke i denne 

omgangen. Vi er nødt til å forholde oss til at fra nyttår blir vi flere og større. Men uansett om vi velger 

å danne et nytt fylkeslag eller ikke, så vil allikevel lokallaga være de samme. Vi vil fortsatt ha 

Norderhov, Nedre Eiker, Gol, Sandsvær og alle de andre laga våre. Helt uforandra. Kontoret og de 

ansatte kommer til å være der for oss, lokalisert i Buskerud. Men hvis vi slår oss sammen, så vil 

fylkesstyret bli større og med flere medlemmer å forholde seg til. Sammenslåing eller ikke skal vi 

debattere grundig seinere i årsmøtet, men jeg klarer ikke la vær å si litt om det nå.  

Jeg trur og håper at vi i åra som kommer skal bruke mye energi på å bygge enda bedre og mer aktive 

lokallag. Vi skal stå imot de kreftene som jobber for sentralisering. Vi skal bidra til at det er aktivitet, 

verdiskaping og boglede på bygda. Da trenger vi gode og attraktive miljø, og da trenger vi et aktivt 

bondelag i hver ei bygd. Jeg mener lokallaga må bli en viktigere sosial arena for folk på bygda, enten 

de er bønder eller sympatisører. Kanskje jobber vi for mye med politikk, og burde vært mer opptatt 

av å skape de gode arenaene for faglig og sosialt påfyll i en hektisk, og innimellom ensom, hverdag 

for våre medlemmer. 

På forrige styremøte vedtok vi å starte opp et arbeid med tettere oppfølging av, og mer hjelp til 

lokallaga i Buskerud. Vi har trua på å bruke en del ressurser i åra som kommer for å bidra til mer 

medlemsaktivitet og enda sterkere lokallag. Vi mener at det viktigste grunnlaget for å beholde 

eksisterende og å rekruttere nye medlemmer er å bidra til lokal aktivitet. Jeg håper årsmøtet er 

positive til denne satsinga. 

Når vi blir et nytt Viken fra nyttår, så er jeg overbevist om at vi vil få en tydelig regionalisering i fylket. 

Dette kommer til å bli nødvendig for at ulike grupper skal bli hørt når avstandene blir større og de 

som bestemmer blir færre. Her må vi være våkne også i vår organisasjon. Et samarbeid mellom 

lokallag i en region vil gi en langt større påvirkningskraft på et nytt Viken Bondelag dersom det blir 

sammenslåing. I tillegg vil det kunne skape nye arenaer for fagmøter og sosial forbrødring. Jeg mener 

det blir viktig med et godt samarbeid på tvers av lokallag og kommunegrenser for å få gjennomslag i 

tida som kommer. 



 

Klima 

I min hilsen i årsmeldinga skreiv jeg at 2018 blei sommeren vi helst vil glemme, men som vi kommer 

til å huske! Makan til tørkesommer håper jeg vi aldri vil oppleve igjen, men jeg er dessverre redd for 

at det kan komme til å skje. Vi får mer ekstremvær, og det kommer oftere. Det er ingen tvil om at vi 

opplever et klima i endring.  

Jeg synes matproduksjon og matsikkerhet får altfor liten oppmerksomhet i den situasjonen vi står i. 

Klimaendringene er definitivt den største trusselen mot verdens matvaresikkerhet og denne 

utfordringen burde vært tatt mer på alvor blant dagens politikere.  

Vi har en debatt rundt CO2 utslipp og klimaendringer som rett og slett ikke holder mål. Når 

matproduksjon får skylda for økte CO2 utslipp og folk oppfatter det som et klimatiltak å spise mindre 

kjøtt, så er vi definitivt ute å kjøre. Det fokuseres på biologiske prosesser, og i alt for liten grad på det 

virkelige problemet, nemlig forbruket av fossil energi. All kjøttproduksjon er bioenergi. Om graset 

råtner på jordet og i skauen, eller om det blir fordøyd i vomma på ei ku, så er karbonutslippet akkurat 

det samme. Når det gjelder metan, så er dette en gass vi veit altfor lite om virkningen av til å definere 

drøvtyggeres metanutslipp som et klimaproblem. Det eneste vi med sikkerhet veit er at metan 

spaltes til co2 og vann i atmosfæren. Når antall drøvtyggere i Norge er dramatisk redusert de siste 

tiåra, så burde dette være positivt i forhold til metan-gassen sin påvirkning av klimaet. Ja, jeg veit at 

dette er noe forenkla, men det er i hvert fall enkel biologi og litt kjemi. 

Når dette er sagt, så betyr det ikke at jeg mener vi i landbruket skal lene oss tilbake og overlate 

klimaansvaret til noen andre. Tvert imot. Vi skal ta vår jobb med å erstatte fossil energi med 

fornybar. Det som imidlertid virkelig vil være et bidrag til å løse en del av klimakrisa er at vi som 

forvalter store deler av Norges landareal kan bli stimulert til å binde CO2. Vi har et enormt potensial 

for karbonbinding i jorda vi driver. Å bygge humus er å binde karbon.  

Ved å endre vår dyrkingspraksis til et system hvor vi bygger humus i matjorda vil vi få ei jord som 

tåler mer tørke og binder mer vann ved store nedbørsmengder. Vi vil også redusere faren for 

utvasking av næringsstoffer fra jorda. Dette er et fantastisk tiltak, ved at vi gjennom å binde karbon i 

matjorda bidrar til å redusere CO2 innholdet i atmosfæren, samtidig som jorda vår blir bedre i stand 

til å takle klimaendringene. Mitt råd til framtidsbonden er definitivt å skaffe deg kunnskap om 

hvordan du kan drive din gård for å bygge mest mulig humus i matjorda! 

 

 

Grønt fagsenter/Buskerud skole 

2018 var året hvor Grønt Fagsenter på Buskerud skole ble fylt med innhold. Den gamle bygningen 

midt på tunet på landbruksskolen er innreda med moderne kontorer og møterom. Mange 

kontorplasser er leid ut, og bygget er i ferd med å bli et fagsenter for landbruket i regionen. I 

Bondelaget har vi støtta opp og bidratt til at dette prosjektet har lykkes så langt. Jeg håper og tror at 

et Grønt Fagsenter i Buskerud vil bli både nyttig og verdifullt for landbruket i framtida. Vi kan aldri få 

for mye kunnskap, og det er viktig å skape gode miljø for faglig påfyll. 

 

 



Buskerud landbruksskole er også i ferd med å framstå i ny drakt. Fylkeskommunen har satsa tungt på 

skolen i det siste, med mange nyinvesteringer. Like før jul bevilga fylket penger til nytt fjøs på skolen, 

internatet er i ferd med å bli bygd ut, det bygges nytt verksted, og i tillegg har det kommet et flott 

auditorium på skolen. Det gleder meg oppriktig at vi nå får en skikkelig god skole for ungdom som ser 

ei framtid i landbruket også i Buskerud. Å være matprodusent er et yrke som krever mye kunnskap 

og erfaring. Jeg trur definitivt vi er på vei mot å bygge opp et senter for utdanning og utvikling rundt 

grønt fagsenter og på landbruksskolen. 

 

 

Marked 

Vi har både muligheter og utfordringer som matprodusenter. En av våre store utfordringer for å 

kunne ta ut en fornuftig pris for våre produkter er at vi i sum må produsere de varene og det volumet 

kundene våre ønsker å kjøpe. Dette har vært og er en særdeles vanskelig oppgave. For tida opplever 

vi overproduksjon i så å si alle animalske produkter. Framtidsbonden må bli langt flinkere til å tilpasse 

seg volum, kvalitet og sortiment som kundene etterspør. Vi må dreie fokuset bort fra et jag etter 

høyere volum og større enheter til mer kvalitet og bærekraft. Forbrukeren ønsker seg mat med 

historie og identitet.  

Vi trenger systemer og politikk som gjør det mulig for oss å justere produksjonen til markedet. 

Overproduksjon er svinedyrt både for bonde og industrien, da er det langt billigere for oss å regulere 

produksjonen, og heller ha litt bedre plass i fjøset.  

Jordbruksoppgjøret 2018 ga mulighet for at produsenter kan samarbeide for å følge 

markedsregulator sine anbefalinger om justering av produksjonen. Det førte til at svinenæringa 

organiserte en dugnad for å redusere insemineringene med fem prosent. Dette, sammen med andre 

tiltak, ga en nedgang i produksjonen, og nå ser det ut til at det vil være markedsbalanse et år etter at 

dugnaden ble satt i gang. Det beviser at det nytter å drive produksjonsregulering, og jeg håper og 

tror at flere dyreslag vil komme etter. Grøntnæringa har hatt Grøntprodusentenes Samarbeidsråd i 

mange år, og det har betydd en stabilt bedre økonomi for produsentene. 

 

HMS og dyrevelferd 

Jeg kan ikke holde en leders tale uten å snakke om HMS og dyrevelferd. Vi blir altfor ofte minna om 

hvor viktig det er å ha fokus på et godt miljø for både folk og fe.  

I sommer fikk vi virkelig kjenne på hvor viktig det er å ha gode folk rundt seg, og kollegaer vi kan 

snakke med. Tørkekrisa er et godt eksempel på hvor viktig det er å stå sammen, være en del av et 

miljø og å ha noen å prate med når det er som tøffest. HMS handler i liten grad om psykologer og 

arbeidstilsyn. For meg er HMS i hverdagen å ha gode rutiner og gode folk rundt meg. Vi må sjølsagt 

innrette arbeidsdagen vår sånn at vi minimerer risikoen for skader og ulykker, men en like viktig del 

av forebyggende HMS mener jeg er å sørge for at vi har et miljø rundt oss som kan hjelpe til den 

dagen vi står i ei krise. Her kan vi i bondelaget utgjøre et sikkerhetsnett for hverandre, og jeg trur det 

fungerte bra i sommer. Så må vi huske på at det alltid vil stå noen på utsida, og disse er det vanskelig 

men viktig å oppdage. 

God dyrevelferd er helt sjølsagt. Det er en kjensgjerning at alle som blir født før eller seinere skal dø, 

og det gjelder også husdyra våre. Men det er vårt ansvar som dyreeiere å gi husdyra våre et best 



mulig liv fra fødsel til slakt. Det finnes ingen unnskyldning for dårlig dyrevelferd, og vi skal leve opp til 

de krava som stilles til oss.  

Derfor er det veldig bra at vi i år har satt fokus på samarbeid mellom bonde og Mattilsynet, og vi har 

fått gode tilbakemeldinger etter de to stormøtene vi hadde sammen.  

 

Jordvern  

Noen av temaene vi jobber med i Bondelaget er evigvarende og tar aldri slutt. Et eksempel på dette 

er kampen for jordvernet. Det brukes ufattelig mye tid og ressurser fra ansatte, tillitsvalgte og 

berørte grunneiere hvert eneste år til å jobbe for jordvernet. Jeg oppfatter at noen slår seg på brystet 

og er stolte av redusert nedbygging av dyrka mark nasjonalt. Men hvem sin fortjeneste er dette? Jeg 

våger en påstand om at det er mye takket være den organiserte motstanden som jordvernallianser, 

bondelag og grunneiere sammen eller hver for seg mobiliserer hver gang det er snakk om å bygge 

ned matjord, at vi ser en liten positiv trend. Politikerne har etter hvert skjønt at de møter kraftig 

motstand hvis de forsøker seg på nedbygging av matproduksjonsarealene våre. Dette er et arbeid 

som krever mye, og som ofte er veldig frustrerende og også berører enkeltpersoner i stor grad. Et 

arbeid vi må prioritere høyt også i tida som kommer. Vi har veldig mange samferdselsprosjekter på 

gang i Buskerud for tida, og det vil bli mye jobb og mange frustrasjoner knytta opp til jordvernet i 

disse prosjekta. 

 

Ny regjering 

Nå er det femte året jeg holder denne talen. I alle disse åra har jeg prøvd meg på en liten politisk 

analyse av mulighetsrommet med sittende regjering. Det har vært fem år med samme Statsminister, 

men fem svært ulike politiske settinger. I år har vi fått en ny variant av regjeringa Solberg, ei 

flertallsregjering med KrF, og nok en gang ny landbruksminister. Den fjerde landbruks- og 

matministeren på fem år. I utgangspunktet burde ei flertallsregjering leda av H og FrP vært et 

mareritt for Bondelaget, men jeg trur det finnes muligheter. 

Det er et skadeskutt og splitta KrF som nå sitter i regjering. Et KrF som virkelig trenger å samle partiet 

igjen, og som må ha noen viktige gjennomslag å vise til. Dette partiet har valgt seg 

landbruksministerposten. Jeg tror ikke det er tilfeldig. Jeg tror KrF ønsker å bruke landbruks- og 

distriktspolitikk for å bidra til å skape tillit til, og oppslutning om, regjeringsprosjektet i egne rekker. 

Hvis dette er tilfelle, så vil et brudd i årets forhandlinger være svært uheldig for ministeren. Av denne 

grunn tror jeg vi har et visst handlingsrom i årets oppgjør, til tross for at Høyre har statsministeren og 

FrP finansministeren. 

 

Jordbruksforhandlingene 

Tradisjonen tro har vi også i år avgitt innspill til jordbruksforhandlingene. Vårt krav er et resultat av 

en grundig behandling i Buskerud Bondelag, og bygger på de innspilla vi har fått fra utvalga, lokallag, 

regionmøtene, enkeltmedlemmer og behandling i fylkesstyret. 

Hovedpunktene i år er: 



• Prioritering av korn og planteproduksjon, med et krav om økt kornpris, utredning av 

grunntilskudd korn og økt arealtilskudd. Vi ser at kornarealet gikk ned med nesten 70.000 da 

i 2018, og det er dramatisk for både sjølforsyninga og kanaliseringa. 

• Økte investeringsvirkemidler med prioritering av korn- og planteproduksjon, samt en 

struktur på investeringsmidla hvor vi foreslår en høyere prosentsats på de første kronene 

som investeres. Vi vil også at investeringer som ikke øker produksjonen skal prioriteres på 

husdyrsida. Dette kan være f.eks. siloanlegg, gjødsellager, klimatiltak, dyrevelferd, HMS og 

rekruttering/generasjonsskifte. 

• Velferdsordningene må styrkes. Dette er avgjørende for rekruttering til yrket vårt. 

• Markedsbalansering og produksjonsplanlegging. Vi mener det må være en prioritert oppgave 

å jobbe for markedsbalanse i de produksjonene hvor vi har overproduksjon. 

• Klima må være et gjennomgangstema i årets oppgjør. Vi vil øke RMP og SMIL midlene, 

innføre fond for investeringer i klimatiltak, tilskudd til arronderingsdyrking og få i gang et 

prosjekt på karbonbinding gjennom kretsløpslandbruk. 

Det overordna kravet er sjølsagt at vi skal ha ei kronemessig lik utvikling som andre grupper, og at vi 

skal tette noe av gapet. I kroner! 

 

I denne talen har jeg valgt å sette fokus på noen få saker som jeg mener er viktige utfordringer og 

oppgaver i tida som kommer. Jeg kunne tatt med mye mer, men jeg håper dere tar utfordringa og 

bruker generaldebatten etterpå til enten å kommentere på noe av det jeg har vært innom nå, eller at 

dere løfter deres egne hjertesaker for årsmøtet i Buskerud Bondelag. 

Takk for oppmerksomheten, og fortsatt godt årsmøte! 

 


