
Det er spennende å jobbe sammen med det gode LAGET som står på for Hedmark-bonden: 
styret, lokallaga og gjengen på kontoret. Takk til alle for flott innsats! Jordbruksavtalen 
ga et symbolsk løft gjennom en noe høyere økning per årsverk enn snittet i kroner, men 
gapet mellom landbruket og andre er fortsatt for stort. Vi kan glede oss over en historisk 
grøntsatsing og økt bunnfradrag.

I 2019 skrev faglaga en klimaavtale med Staten. Landbruket skifter mellom rollene offer, 
syndebukk og løsning på klimaspørsmålet. Det er helt urimelig å få skylda når vi ser hvilke 
problemer ustabilt klima skaper for bonden. Den gode «nyheten» er at fotosyntesen binder 
CO2, og den prosessen er jo grunnlaget for alt vi driver med. Dette må vi fortsette å for-
telle om! Samfunnet må legge om fra fossil til grønn energi, og endringer vil tvinge seg 
fram kanskje fortere enn vi er forberedt på. Alle må være klare til å gjøre en innsats, og vi 
må innrette oss slik at vi tåler mer utfordrende klimaforhold. FNs klimapanel sier at vi 
i Skandinavia blir lite rammet av de mest dramatiske klimaendringene. Desto viktigere 
at vi holder jorda vår i god hevd og jordbrukskunnskapen godt vedlike i en verden som 
trenger 60 % mer mat i 2050. Våre kunnskaper og ressurser blir livsviktige i framtida!
Beiteressursene blir enda viktigere i lys av dette - en fôrreserve i særklasse. Utmarksbeite  
er under avvikling i Hedmark på grunn av rovdyrtrykket, og kulturlandskapet gror  
igjen. I Hedmark er bestandsmåla oppfylt for ulv, bjørn og jerv, men forvaltningen viser 
mangelfull vilje til regulering. I høst hadde vi en vellykket tur til Stange og Rendalen 
med statssekretær Widar Skogan i LMD. Vi ba om en plan for framtidig beitebruk i vårt 
område, men den har ikke kommet. Dessverre må vi fortsatt holde høyt trykk på dette 
området også i framtida.
Vi merker skiftende trender i samfunnet rundt oss. Kostholdsråd knyttes opp mot klima, 
veganisme mot dyrevelferd. Dyrevelferden har gjort sjumilssteg de siste tiåra, og hver 
enkelt bonde må være oppdatert på regelverk og ha gode holdninger. Da kan vi stå med 
rak rygg i debatten.
Innlandet er et faktum. Politikerne har ønsket å peke en retning for det nye fylket, og det 
fantastiske har skjedd: bioøkonomien er i fokus. Det satses stort, og vi i landbruket er 
selvfølgelig med. Innlandet skal bli Norges og verdens Bio Valley. Her må vi øve oss på å 
skyte fram brystkassa og være stolte av det vi får til – og få til mer. Det blir viktig å heie 
på hverandre i hele Innlandet. En slik kultur er en vinneroppskrift.

Elisabeth Gjems, fylkesleder

STOR BREDDE I ET HISTORISK ARBEIDSÅR

Vi har lagt siste år som Hedmark Bondelag bak oss, og gir nå full gass inn i Innlandet!

Styret har bestått av: Elisabeth Gjems (leder), Lars Opsal 
jr (nestleder), Ivar Sund, Ingvald Landet og Geir Lohn, 
samt fast møtende første vararepresentant Åse Sundvor. 
HBU-representant har vært Sivert Lindstad, mens Ivar 
Midtdal, Thor Ludvig Løken og Hans Jørgen Boye har 
vært 2., 3. og 4. vararepresentanter. 
Det er avholdt åtte ordinære styremøter, samt to telefon-
møter i forbindelse med jordbruksforhandlingene. Styret 
har behandlet 56 protokollførte vedtakssaker. Videre er 
det på hvert møte behandlet faste saker som regnskap og 
medlemsutvikling, samt en rekke orienteringssaker/referat- 
saker. Styremøter er også brukt til dialog med ressurs- 
personer og andre virksomheter. Rovdyr, villsvin, pels-
dyr (høring vedr forbud, samt krav om full erstatning), 
klimaarbeid, beredskapsplan, regionale miljøtilskudd i 
jordbruket, forbud mot nydyrking av myr, kornsatsing, 
nedskalering av melkeproduksjonen, reinbeitekonflikt og 
reduksjon i soyaforbruk er noen av de viktige sakene som 

har vært oppe i styret dette året. Det har i 2019 vært en 
rekke høringssaker til Norges Bondelag.
Forberedelse til sammenslåing til Innlandet Bondelag har 
vært en vesentlig sak for styret, og det har vært et utstrakt 
samarbeid med Oppland Bondelag, samt et felles styre- 
møte i august. Se egen sak.
Dialog og medvirkning i eksterne møter har vært høyt 
prioritert for styret dette året. Det har vært stor aktivitet 
innen dyrevelferd, rovdyr, klima, utfordringer i de ulike 
kjøtt- og planteproduksjonene (inkl mangel på plante- 
vernmidler i grøntproduksjonen) og pels. Overfor media 
har rovdyr vært særlig på agendaen. Her har fylkesleder 
Elisabeth Gjems og rovviltansvarlig Ingvald Landet vært i 
front, også i det nasjonale nyhetsbildet. 
Styret har fulgt opp lokallagene gjennom en fadderord-
ning, og var representert på de fleste lokallagsårsmøtene. 
Styret har også hatt ulike ansvarsområder med repre-
sentasjon i ulike utvalg. 
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Styret fra venstre: 
Ivar Sund, Elisabeth Gjems, Lars Opsal jr, Geir Lohn, 
Ingvald Landet, Sivert Lindstad og Åse Sundvor. 

LEDEREN  

HAR ORDET:

FULL GASS INN I INNLANDET!FULL GASS INN I INNLANDET!

Bondelaget, LO og NHO i Innlandet gikk sammen om å ta med fylkespolitikere på 
grønn busstur før valget, og hadde blant annet et klart felles budskap om å ta en nasjonal 
posisjon i bioøkonomien og å styrke klimaarbeidet. Fra venstre Odd Erik Kokkin (LO i 
Hedmark), Jon Kristiansen (NHO Innlandet), Iver Erling Støen (LO i Oppland), Kristina 
Hegge (Oppland Bondelag) og Elisabeth Gjems (Hedmark Bondelag) på Graminor.
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Bondelaget har langt ifra vært noen pådriver for regionre-
formen, men når sammenslåing av Oppland og Hedmark 
er besluttet, ønsker Bondelaget å bygge opp rundt for-
delene. Innlandet er landets største matproduksjonsfylke 
og skogfylke, og kan skilte med 20 prosent av landets  
produktive jordbruksareal, 30 prosent av landets produktive  
skogsareal og 40 prosent av den årlige avvirkningen av 
skog i Norge.

Hedmark Bondelag har jobbet for at Innlandet nå må ta en 
nasjonal posisjon innen bioøkonomi, og bygge opp identitet 
som Matfylket Innlandet. Dette har vært tema i politisk  
kontakt, organisasjonssamarbeid og på en rekke møter.
Flere tunge rapporter bygger opp om dette:
• Innlandsutvalget (potensial for en nasjonal lederrolle 

for et grønt skifte, med anbefaling om et nasjonalt  
Bioøkonomisenter i Innlandet)

• Sintef-rapport (vekstpotensial for grønn sektor i Inn-
landet på hele 20 milliarder og 25.000 arbeidsplasser)

• NHO/NMBU-rapport (potensial for 2700 nye årsverk 
og økt biobasert verdiskaping på minst 40 milliarder 
kroner på landsbasis innen 2050)

Gjennom året har Hedmark Bondelag satt temaet på 
dagsordenen blant annet på følgende arrangementer: 
• Årsmøtet 2019 (se egen sak).
• Møter med leder i Innlandet Høyre Lise Berger  

Svenkerud, leder i Innlandet Ap Anita Ihle Steen og  
leder i Hedmark Sp Per Martin Sandtrøen i april.

• Møte med Innlandsbenken på Stortinget om bioøko- 
nomisatsing 29. mai, sammen med NHO og andre  
sentrale aktører.

• Busstur for kandidater til fylkestingsvalget 2019 og 
ledere i fylkespartiene med tema grønn næring og vekst 
i Innlandet, sammen med NHO Innlandet, Oppland 
Bondelag, LO i Hedmark og LO i Oppland. Graminor, 
Lena-Valle videregående skole, Hoff og gårdsbesøk sto 
på agendaen.

Innlandet fylkeskommune er på ballen sammen med Fylkes- 
mannen i Innlandet, og har satt i gang prosjektet Bio  
Valley, som skal gjøre Innlandet til et nav for nasjonal  
bioøkonomi. Målet er økt verdiskaping og nye arbeids- 
plasser, og å bidra til en verdensledende bioøkonomiklynge  
i Innlandet. Bondelaget er representert i styringsgruppa 
for prosjektet med fylkesleder Elisabeth Gjems.

BYGGER OPP INNLANDET SOM MATFYLKE
Innlandets muligheter innen grønn vekst og utvikling har vært en svær sak for Hedmark Bondelag  

i opptakten til fylkessammenslåingen.

Innlandet som matfylke var et vesentlig tema da Innlandet Høyres leder Lise Berger Svenkerud gjestet styremøtet i 
april. Fra venstre: Lars Opsal jr, Ivar Sund, Åse Sundvor, Ingvald Landet, Geir Lohn, Margrete Nøkleby, Lise Berger 
Svenkerud og Elisabeth Gjems. 

AVTALE ETTER SEIGE 
FORHANDLINGER

Bondelaget prioriterte økt korn- og grønt-
produksjon, små og mellomstore bruk og bedre 
utnyttelse av gras- og beiteressursene i distrik-
tene i årets jordbruksforhandlinger. Statens 
tilbud skuffet, og var blant annet langt unna å  
innfri på kornøkonomi. Seige forhandlinger 
førte til slutt til en avtale, som for første gang 
siden 2013 kunne bidra til å minske gapet til 
andre inntektsgrupper. Rammen var totalt på 
1240 millioner kroner, og gir 20.600 kr per 
årsverk i 2020, mens andre grupper i snitt får 
20.000 kroner. Avtalen inneholder en omfat-
tende innovasjons- og vekstpakke for norsk 
frukt, bær, grønnsaker og potet. Virkemidler 
rettet mot små og mellomstore gårdsbruk blir 
styrket. Når det gjelder korn, var Hedmark 
Bondelags holdning at kravet på 17 øre/kg var 
et minimum for å få til en styrking. 14 øre/kg 
var i så måte lavere enn forventningene.

GODE FORBEREDELSER FOR 
INNLANDET BONDELAG

Gjennom året er det gjort et omfattende arbeid i administrasjon  

og fylkesstyre for å forberede det nye Innlandet Bondelag.

Årsmøtene i henholdsvis Oppland Bondelag og Hedmark 
Bondelag gjorde i mars 2019 intensjonsvedtak om sammen- 
slåing under forutsetning av vedtak på Norges Bondelags 
årsmøte. Årsmøtene vedtok samtidig organisering i åtte  
valgregioner, styresammensetning med ni medlemsvalgte 
styremedlemmer og instruks for valgkomité til konstituer-
ende årsmøte i mars 2020. 
Styrene i de to fylkeslagene samarbeidet tett gjennom året, 
og hadde felles styremøte på Rustad fjellstue på Sjusjøen 
27.-28. august. Her ble mål for Innlandet Bondelag drøftet. 
Jordbruket i Oppland og Hedmark har mange fellestrekk 
å bygge videre på. Samtidig ble det lagt vekt på å aner- 
kjenne kulturforskjeller, og å evne å se ting i fugleperspektiv. 
Under sammensveisende uteaktiviteter startet et kreativt 
arbeid med visjon. Som resultat av dette vedtok styrene i 
november følgende visjon for Innlandet Bondelag: Mat- 
region nummer 1 – med en smak av mangfold. 
For å bygge opp om dette kjørte fylkeslagene felles advents- 
kalender på facebook for å synliggjøre matregion nummer 1 

og mangfoldet i matproduksjonen i Innlandet. Publikum ble 
bedt om å vise fram de produktene og tjenestene som de set-
ter mest pris på, med formidabel respons. Gjennom perioden 
ble over 75.240 lesere nådd, og det kom 122 kommentarer.
Styrene har behandlet flere felles saker, blant annet  
innspill til jordbruksforhandlingene til Innlandet fylkes- 
kommune i desember. 
Parallelt er det gjort mye arbeid for å forberede sammen-
slåing av administrasjonen. Kontorene på Lillehammer 
og Blæstad består, men de ansatte samarbeider tett og har 
faste fellesmøter. Margrete Nøkleby er ansatt som organ-
isasjonssjef i Innlandet Bondelag, og er også prosjektleder  
for sammenslåingsprosessen. Nøkleby kom tilbake til  
Hedmark Bondelag fra 1. juni etter et snaut års vikariat 
som næringspolitisk sjef i Norges Bondelag. I Nøklebys  
fraværsperiode var kontoret bemannet av Guro Breck  
(fung orgsjef ),  Anne Rustad og Mona Solum Gjestvang (vikar 
rådgiver). Solum Gjestvang døde dessverre 7. mai 2019 etter et  
kort sykeleie. 

NORGES BONDELAGS ÅRSMØTE
Delegater fra Hedmark: Elisabeth Gjems, Lars Opsal jr, Ivar Sund, Ingvald Landet, Geir Lohn, Åse Sundvor, Gunnar Løfsgård, Thor Ludvig Løken, Bernt Snapa, Ingvill Sveen og Gudmund 
Tronsmoen. Hedmark Bondelag fikk komme på talerstolen med innlegg om kornøkonomi og om bioøkonomi, ved henholdsvis nestleder Lars Opsal jr og leder Elisabeth Gjems. 



Jo mere vi er sammen!
Alle husdyrprodusenter er små aktører i det store markedet. 
Men alle er sterkere når vi opptrer sammen.

Nortura er det eneste landsomfattende slakteriet i Norge som 
eies av medlemmene. Vi er bøndenes egen bedrift. Vårt formål 
er å sikre avsetning av norsk kjøtt og egg og skape verdier for 
eierne.

Se medlem.nortura.no

Husk å benytte deg 
av fordelene dine
Som medlem av Norges Bondelag får  
du gode rabatter hos oss: 

• 20 % på alle private forsikringer
• 28 % på reiseforsikring
• 28 % på innboforsikring
• 36 % på privat bilforsikring  

(gjelder medlemmer 16–30 år)
• opptil 27 % på driftsforsikringer; totalt 40 %  

ved god risikoscore
• opptil 27 % på forsikring av næringsprodukter  

tilknyttet gården

Du får også god pris på pensjonsordninger.

Kontakt oss på telefon  
915 03100 eller les mer på 
gjensidige.no/bondelaget 

TINE Medlemssenter 51 37 15 00 
medlem.tine.no

10  gode grunner til å være TINE-medlem
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Et samvirke som jobber for at du 
som eier får best mulig resultat av 
din melkeproduksjon.

Delta aktivt i produsentlagets 
faglige og sosiale aktiviteter.

Sikre deg tilgang til markedet og 
kraft videre i verdikjeden fra bås 
til bord.

Bidra i god eierstyring av en  
stor virksomhet.

TINE-samvirket sikrer deg høyest 
mulig råvarepris.

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

Ta del i verdiskapningen når  
råvaren foredles.

Nyttige styringsverktøy for 
din melkeproduksjon.

Tilgang til profesjonell rådgiving 
tilpasset dine behov og mål.

Ta del i TINEs eget nettverk 
for unge bønder.

Ring 72 50 50 50 for reservedeler og 
teknisk support på landbruksmaskiner. 

Det fi nnes ei tid når tida 
ikke alltid strekker til.
Vi er klare til innsats.

Kjenner du dine medlemsfordeler?
Som medlem i Norges Bondelag er det enkelt og lønnsomt for deg å bruke oss. Du får blant annet:

 ∑ Personforsikringer med en av markedets aller beste priser og vilkår.

 ∑ Vekstkonto og Kapitalkonto Medlem med våre beste sparerenter fra første krone.

 ∑ Medlemskonto med bankkort uten årsgebyr.

 ∑ Du slipper depotgebyr når du tar opp lån. Dette gjelder både til landbrukslån og boliglån.

Les mer på Landkreditt.no/nb.

facebook.com/landbruksnyttfralandkreditt
FØLG OSS PÅ: 

Landkreditt.no   |  23 00 08 00

 ÅRSMELDING & KAVALKADE 2019

Årsmeldingen skal endelig godkjennes på  
Hedmark Bondelags årsmøte 18. mars 2020.

8. januar 2019 gikk om lag 1000 hedmarkinger i fakkeltog 
i Oslo i frustrasjon over at regjeringa nekter å regulere ulve- 
bestanden ned til nivået som Stortinget har bestemt. Før 
jul ble det klart at regjeringa overprøvde rovviltnemndenes 
beslutning om å ta ut tre ulveflokker inne i ulvesona (Mangen,  
Hobøl og Slettås), og at kun Slettås-flokken skulle tas ut. 
Dette til tross for at tellinger viste 8,5 ynglinger i Norge, 
langt over bestandsmålet. Hedmark Bondelag sørget for 16 
fulle busser til Oslo, og spilte en viktig rolle i å organisere og 
mobilisere arbeidet med våre allierte i Naturbruksalliansen 
regionalt. Totalt 10.000 møtte opp foran Stortinget denne 
dagen.
Situasjonen har preget arbeidet gjennom året, og Hedmark 
Bondelag har tatt opp ulike sider ved rovviltpolitikken og 
-forvaltningen i møte med Fylkesmannen, i en lang rekke 
intervjuer og leserinnlegg, og i politisk kontakt.
I arbeidet er Hedmark Bondelags rovviltutvalg rådgivende, 
mens det praktiske arbeidet i hovedsak er gjort av fylkesleder  
Elisabeth Gjems, rovviltansvarlig i styret Ingvald Landet  
og administrasjonen. 
Erling Aas-Eng gikk inn i Naturbruksalliansen etter Einar 
Frogner. Aas-Eng har også tatt over som rovviltansvarlig i 

Norges Bondelags styre etter at Frogner gikk ut av styret.
Det var i 2019 en viktig høring om regional rovviltforvalt-
ning, herunder reduksjon i antall rovviltregioner og inn-
føring av rovviltklagenemnd. 
Gjennom sommeren ble det påvist tilhold av et ulvepar i 
Nord-Østerdal – i beiteprioritert område. DNA-tester viste 
opphav fra norske revir. Likevel drøyde det med fellingstil-
latelse.
Fylkesleder Elisabeth Gjems tok opp dette i tydelige ordelag 
da statssekretær Widar Skogan fra Landbruks- og matdeparte- 
mentet var med Hedmark Bondelag på rundtur i beitepri-
oriterte områder i Hedmark 15. oktober. Gjems fokuserte 
også på at det foregår en stille utvidelse av rovviltsonene, 
siden det legges opp til å tømme randsona rundt ulvesona 
for sau. Dette kommer på toppen av at ulvesona i praksis 
nærmer seg et ulvereservat. Skogan fikk blant annet med 
seg følgende spørsmål tilbake til regjeringen: Hva er reg-
jeringens plan for å komme ned på bestandsmål? Hvordan 
skal vi greie å opprettholde beitebruket i de områdene som 
er prioritert til beite? 
På besøkene i Stange og Rendalen fikk Skogan høre fore-
drag fra berørte sauebrukere, NIBIO, allmenning, felling-
slag og SNO. 
Skogan uttalte at det var nærmest ukentlige «trefninger» 
mellom LMD og KLD (Klima- og miljødepartementet) i 
rovdyrsaker. Fasit ved utgang av året tyder på at intet godt 
har kommet ut av trefningene. Klagene på rovviltnemn-
denes vedtak om lisensfelling i revirene Letjenna, Mangen 
og Rømskog for vinteren 2020 kom på bordet i septem-
ber. Fellingsperioden skulle starte 1.1.2020. På maksimalt 
provoserende vis drøyde KLD med sin beslutning helt til 
nyttårsaften 31.12.2019, kun timer før jakta skulle starte. 
Letjenna ble godkjent, Mangen og Rømskog ikke. Da var 
det ikke annet å gjøre enn å planlegge ny fakkelmarkering. 
Denne gangen ble det lagt opp til fakkeltog og folkemøte i 
Bjørkelangen i Aurskog-Høland, 22. januar 2020.

FORTSATT FULL FYR I ULVESAKEN
Året sluttet slik som det startet, med å finne fram fakler og bannere for  

å protestere mot regjeringas rovviltpolitikk.

FANT FELLESNEVNERE I FINLAND 

Tre dagers studietur og ledermøte i Finland var et klart høydepunkt for  

Hedmark Bondelags tillitsvalgte dette året. 

Fylkesstyre, lokallagsledere, utvalgsledere, to represen- 
tanter fra Norges Bondelag og administrasjon dro på tre 
dagers studietur og ledermøte i Finland 19.-21. november.
To gårdsbesøk, møte med Svenska Lantbruksproducentar-
nas Centralförbund (SLC), besøk hos rådgivningstjeneste/
forsøksgård, tradisjonelt ledermøte og fabrikkbesøk hos 
Fazer sto på det tettpakkede programmet. De 42 deltak-
erne tok blant annet med seg at finsk landbruk har som 
mål å være soyafritt innen 2025, og at melkeproduksjonen 
går foran. Videre var det verdt å merke seg klimafokuset hos 
SLC, og ledelsens budskap om at det er skapt et grotesk 
vrengebilde av rødt kjøtt i samfunnsdebatten i Finland. 
Utfordringer knyttet til rovdyr og økonomi var andre 
klare fellesnevnere. I ulveforvaltningen settes mennesket i 
fokus i større grad enn i Norge. Politiet setter i verk uttak 
av nærgående ulv med unormal oppførsel.

Ut fra mangfoldig aktivitet ble Hedmark Bondelags 
lokallag tildelt aktive lokallagsmidler på til sammen 

323.500 kroner. Midlene ble fordelt på 31 lokallag, med 
beløp fra 14.000 til 3000 kroner.
Det var seks åpen gård-arrangement i regi av lokallagene 
i 2019. 
Hedmark Bondelag hadde i år kurs for nye lokallagsledere 
sammen med Oppland Bondelag på Lillehammer, og med 
skypeoverføring til deltakere på Tynset.
Lokallaga deltok i høstens vervekampanje med liv og lyst, 
noe som ga 98 nye medlemmer i et år med et visst frafall. 
Medlemstallet gikk ned med 32 til 5612 medlemmer.  
13 lokallag hadde vekst i antall medlemmer, 12 hadde likt 
antall, mens 14 gikk ned. Ringsaker, Tolga og Engerdal 
ble lokallagsvinnere av vervekampanjen 2019. Åmot fikk 
spurtprisen, og Helmer Amb i Ringsaker Bondelag ble 
beste enkeltverver. 
De fire regionmøtene for lokallagstillitsvalgte ble holdt 
i månedsskiftet november-desember med fokus på nytt 
næringspolitisk program for Norges Bondelag, organisas-
jonsbygging og det nye bondeLAGET i Innlandet.

Ca 1000 hedmarkinger deltok i fakkeltog mot regjeringas 
rovdyrpolitikk i Oslo 8. januar 2019.
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Gode råd og 
byggevarer.

Kristian Fougner 
Fougner gård

«Det er godt  
å vite at jeg  
har banken  

i ryggen.»

Vi er tilstede for deg i 
landbruket og bidrar med 
personlig rådgivning og 
skreddersydde løsninger.

Ta kontakt for en uforpliktende prat.

sb1ostlandet.no/bedrift915 07 050
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Ringsakerveien 19, 2383 BRUMUNDDAL, tlf: 95450000 | 
Engomsvingen 18A, 2323 INGEBERG, tlf: 97431000
e-post: post@lunna.as | www.lunna.as

Strøm der du er
med aggregat fra Honda

Aggregat 
Honda EU 30is TFS

31.900,–
Veil. pris 36.900,–

Les mer på: 
www.hondastromaggregat.no

Med trådløs 
fjernstart

Hedmark Bondelag har jobbet med en rekke fagsaker og arrangement gjennom året, og 
her er også mange gode eksempler på samarbeid med andre virksomheter:
• På mat- og landbruksfestivalen Midt i matfatet i Vikingskipet på Hamar 20.-22.  

september hadde Hedmark Bondelag bonden som klima-arbeider som tema på sin 
stand. Her ble det informert om fotosyntesen og bondens rolle i det naturlige karbon- 
kretsløpet, og om jordbrukets klimaavtale med Staten. Midt i matfatet er et viktig  
samarbeid med andre store aktører i landbruket. På arrangementets første dag deltar 
1500 niendeklassinger for å høre mer om utdannings- og yrkesmuligheter i grønn næring.

• På jordvernfeltet samarbeider Bondelaget med ti andre organisasjoner i Jordvern- 
alliansen i Hedmark. I arbeidsutvalget deltar Naturvernforbundet, LO og Bondelaget, 
og med Bonde- og Småbrukarlaget som vara. På årsmøtet 30. oktober ble det besluttet 
å utvide arbeidsfeltet til å gjelde hele Innlandet, og endre navn til Jordvernalliansen i Inn- 
landet fra 1.1.2020. Hedmark Bondelags nestleder Lars Opsal jr fortsatte som talsperson 
for Jordvernalliansen i Innlandet. Fra Oppland kom Lars Arne Mjørlund fra Oppland 
Bondelag inn i arbeidsutvalget. Jordvern var tema både på Blæstaddagen 6. juni, med 
debatt mellom politikere fra Hedmarken, og på en konferanse i regi av Fylkesmannen 
i Innlandet 12. desember. Lars Opsal jr var på podiet på begge disse arrangementene.

• Med KrF i Landbruks- og matdepartementet har dialogen med fylkesledelsen i Innlandet 
KrF vært svært tett og god. Dette gjelder blant annet pelsdyrsaken. De spilte også en 
viktig rolle da Hedmark Bondelag inviterte til stormøte i Brandval 27. november om 
mangel på plantevernmidler og en problematisk godkjenningspraksis, som kan forår-
sake krise for potetproduksjon og næringsmiddelindustri. 

• Landbruksråd Innlandet arrangerte 2.-3. februar Landbrukshelga på Hafjell. Hedmark 
Bondelag var blant bidragsyterne til denne innholdsrike kurshelga. Styremedlem Åse 
Sundvor er nå nestleder i Landbruksråd Innlandet.

• Flere samarbeidsfelt er 
- et pågående og kommende høyst nødvendig samarbeid mellom grunneiere, grunn- 

eierorganisasjoner og jegerorganisasjoner for å få bukt med framveksten av villsvin,
- innovasjonspris i samarbeid med SpareBank 1 Østlandet,
- et omfattende samarbeid med NHO som også framkommer i flere av sakene i  

årsmeldinga.
- Hedmark Landbruksselskap, der Hedmark Bondelag er part, har i 2019 støttet  

satsinger på Blæstad med kr 1.700.000.

VIKTIG FAGLIG OG 
POLITISK SAMARBEID

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

Stortingspolitikere og fylkestopper fra Hedmark debatterte hvordan en skal lykkes 
med grønn vekst og utvikling i Innlandet på årsmøtet 20.-21. mars. I generaldebatten 
var årsmøtedelegatene opptatt av å bygge kunnskap om norsk matproduksjon, siden 
det er mange misforståelser i klima-, veganisme- og dyrevelferdsdebatten. Dette ble 
fulgt godt opp i foredrag fra Ola Hedstein, adm dir i Norsk Landbrukssamvirke. Han 
la vekt på at næringa må ta en tydeligere rolle i samfunnsdebatten, siden forståelsen 
av hvordan biologien fungerer har kommet på avveie. Erling Aas-Eng la i sin siste 
årsmøtetale vekt på Innlandets store vekstmuligheter i grønn sektor. Elisabeth Gjems 
fra Åmot ble historisk da hun ble valgt som Hedmark Bondelags første kvinnelige 
leder. I tillegg til styremedlemmer som ble takket av, ble Einar Frogner hedret for 
sin mangeårige innsats som leder i Hedmark Bondelag og som rovviltansvarlig styre- 
medlem i Norges Bondelag. Tynset Bondelag mottok prisen som Årets lokallag, blant 
annet takket være stor innsats med Landbrukets Dag, medlemsverving og jevnt godt 
aktivitetsnivå. Under årsmøtemiddagen ble også Erik Aaen fra Tynset hedret for enorm 
innsats med halmformidling og -frakt under tørkesommeren 2018.

 ÅRSMELDING & KAVALKADE 2019

Fotosyntesen og bonden som 
klima-arbeider var tema på 
Hedmark Bondelags stand på 
Midt i matfatet. Linnea Therese 
Enger Andersen, Hanna Na-
talia Elson, Ella Bakken Vold, 
Ada Nilsen, Johanna Ingrid 
Flermoen, Ingvild Netteland 
Sigurdsen, Nina Nordbrenden 
og Eir Aasgaard Rønnin-
gen sammen med Margrete 
Nøkleby.

Ikke noe å si på engasjementet da Bjørnar Tollan Jordet, Nils Kristen Sandtrøen, 
Emilie Enger Mehl, Oluf Maurud, Erik Ringnes, Kristian Tonning Riise og Tor 
André Johnsen diskuterte grønn vekst på årsmøtet.


