
2020 var året der mye ble annerledes – også for Bondelaget. Sammenslåing av 
Hedmark og Oppland til Innlandet var tenkt akkurat da hele landet ble stengt 
ned, og vi ble begrenset på måter som både kunne minne om krig og pest. 
 Heldigvis slapp vi unna de verste scenariene her i landet. Som  bønder måtte vi 
tenke oss om i forhold til beredskap på egen gård – hvem får  jobben gjort hvis 
jeg blir slått ut av sjukdom?

Det var enighet i Bondelagets representantskap om at det var  riktig å gå for 
forenklede jordbruksforhandlinger i en situasjon der vi så masse permitteringer, 
usikkerhet rundt hvordan sjukdommen ville ramme, vi mangla  tallmateriale, 
demonstrasjoner ved et eventuelt brudd var umulig. Noe positivt kom ut av 
forhandlingene:Nyogbedremålprisblesattforsvinogkorn.Poteterfikk
forbedringpåflereområder.Prisnedskrivingsikretkraftfôrprisen.

Ulv, ulv og atter ulv. Slik er det også i 2020. Vi starta og avslutta året med å 
 protestere mot regjeringens overprøving av rovviltnemnda. Elgåulven, som 
 hadde blitt fraktet til Kongsvinger i 2019, vandret til grensetraktene mellom 
Åmot og Rendalen, utenfor ulvesona. I løpet av sommeren jaget den storfe hos 
Tollef Lau på Sjølisand, men ble fredet på grunn av «genetisk viktig» status.  
Da området for lisensfelling ble kjent, var et stort areal i Stor-Elvdal og 
 Rendalen tatt ut for å verne Elgåulven og make - nå kalt Deisjøparet. Det ble  
fullfyrpåStortinget.Resultatetbleatulveparetbleflytta.Dettevarenviktig
prinsipiellseier–Stortingsflertallet(Sp,FrpogAp)akseptererikkeatulvesona
utvides.Vifikketgodtvedtakirovviltnemndaomuttakavfirehelnorskeog
engrenseflokkiulvesona.Slikvilleantallynglingerkommenedpåfire.Ikke
 uventa ble  vedtaket satt til side, og for femte år på rad protesterte vi. 

Et annet uønsket dyr i bekymringsfull vekst er villsvin. De fører med seg skader på 
avlinger og smittepress mot tamsvin. Det nasjonale  målet er  færrest mulig villsvin 
på et minst mulig område. Det må bli slutt på villsvin yngling i Innlandet.

Potetenharfåttvelfortjentoppmerksomhetiår.EtteretoppslagpåFacebook
om franske poteter i butikken i potetonna, ble det førsteside oppslag i Nationen, 
debattpåDagsnytt18,oglederartikleriFinansavisenogAftenposten.Utroligat
det vekker så sterke krefter å påpeke muligheten for å bruke norske poteter.

I 2020 har vi drevet påvirkning fram mot regjeringens klimamelding. Jeg hadde 
Dagsrevyen direkte inne fra fjøset vårt da Klimakur 2030 ble lagt fram, og 
 forklarte at landbruket har gode løsninger i klimasaken.

Elisabeth Gjems, fylkesleder

FORLENGET ARBEIDSPERIODE FOR STYRET

Koronaen snudde opp-ned på bondelagsjobbinga. 
Det som – dessverre – foregikk likt som foregående 
år, var ulveforvaltninga.

Styretharbeståttav:ElisabethGjems(leder),Lars
Opsaljr(nestleder),IvarSund,IngvaldLandetogGeir
Lohn, samt fast møtende første vara representant Åse 
Sundvor.HBU-representantharværtAdineHolmvik/
AneOlsen,mensIvarMidtdal,ThorLudvigLøken
og Hans Jørgen Boye har vært 2., 3. og 4. vara-
representanter.MedunntakforHBU-representanten
har styresammensetningen vært den samme som 
for 2019. Styrerepresentantene forlenget sin virke-
periode til koronakrisen tillot at utsatt årsmøte kunne 
finnested,medkonstituerendeårsmøteforInnlandet
Bondelag1.12.2020(seegensak).
 Deteravholdtsjuordinærestyremøter,samtfire
møter i forbindelse med koronakrisen og jordbruks-
forhandlingene.Deflesteavmøteneframarser
avholdtdigitaltpgakorona.Flereavmøteneer 
avholdt dels eller helt sammen med Oppland Bondelag.  
Styret har  behandlet 39  protokollførte vedtakssaker. 
Videre er det på hvert møte  behandlet faste saker 
som regnskap og medlemsutvikling, samt en rekke 
orienteringssaker/referatsaker.
 Blant de vesentligste høringssakene til Norges 
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DET STORE ANNERLEDES-ÅRET LEDEREN  HAR ORDET

Ut med fransk Anoé og inn med norsk Folva potet – Elisabeth Gjems i duell mot Coops 
 kommunikasjonssjef på Dagsnytt 18 i NRK.

Styret fra venstre: Adine Holmvik, Ivar Sund,  Elisabeth Gjems, 
Geir Lohn, Åse Sundvor, Lars Opsal jr og  Ingvald Landet. 

Bondelag har vært endringer i regelverket for melke-
kvoter,næringspolitiskprogram(NPP)oginnspill 
til jordbruksforhandlingene. 
Styret har jobbet mye med sonepolitikken i  forbindelse 
med NPP og årsmøtet, og er blant annet bekymret for  
virkningeneavatarealtilskuddettilgrovfôrerfjernet/ 
sterkt redusert for sone 1 og 3. Det er satt i gang et  
prosjekt i samarbeid med NIBIO for å kartlegge arealer 
som er egnet for sen hvete, tidlig bygg og gras i  
Innlandet og Trøndelag. Klimaplan, rovdyr, villsvin 
ogreinbeitekonfliktharværtandrevesentligesaker
i styret dette året.
 Styret har fulgt opp lokallagene gjennom en fadder- 
ordning,ogvarrepresentertpådeflestelokallags-
årsmøtene, som i hovedsak ble arrangert fysisk i en 
roligere periode av pandemien.
 Styret har også hatt ulike ansvarsområder med  
representasjon i diverse utvalg. Elisabeth Gjems 
 representerer Bondelaget i styrings gruppa for  BioValley,  
etoffentligprosjektforåstyrkeInnlandetsom 
Norges grønne motor. Lars Opsal jr er  representant 
for Bondelaget i Jordvernalliansen i Innlandet.



10. mars begynte rekkevidden av korona viruset å 
trefram.Førstestegvarågimedlemmenerådom
 forholdsregler og rettigheter, både skriftlig og i 
møter. 13. mars vedtok fylkesstyrene i Oppland og 
Hedmark å utsette årsmøtene og sammenslåing som 
skullefinnestedfemdagersenere(seegensak).
 Det var vesentlig for næringa at forsynings-
sikkerhetbledefinertsomsamfunnskritisk.
 Hedmark Bondelag har også bevisst synliggjort  
dette i informasjonsarbeidet, med å vise fram 
 bonden som en viktig del av beredskapen.
 Behovet for utenlandsk sesongarbeidskraft ble tidlig 
en høyt prioritert sak, og fylkesleder var på  Dagsrevyen  
17. mars om den  kritiske situasjonen i forkant av 
våronna.  Samtidig samarbeidet fylkes laget med 
NAVomarbeidskraftformidling.NettsidenetilNAV
og Landbrukstjenester ble løftet fram for å koble 
potensielle arbeidsgivere og arbeidstakere. 
 Hedmark Bondelag hadde  telefonmøte for grønt-,  
frukt- og bærprodusenter om arbeidskraft- 
problemene 6. april, i samarbeid med Norges  
Bondelag.Forlengelseavoppholdstillatelse,smitte- 
vern veileder og ordning for  risikoavlastning ved 

avlingssvikt var  vesentlige temaer før og gjennom 
sesongen. Det var stor  bekymring for bærsesongen. 
 Gjennom saker i NRK og Bondebladet skjøv Hedmark 
Bondelag fram problemet med at bønder kan bli 
 nektet dagpenger ved  permittering fra annen jobb, 
fordi de jobber for mange timer på gården. Romedal- 
bonde Jan Erik Borgen og Norges Bondelag- advokat 
Jan Bangen viste tydelig fram urimeligheten. 
 Bønder merket stor etterspørsel etter norsk mat, 
ogmangefikkkjærkomneklapppåskuldraforå
produsere gode råvarer. Dette kom også fram i en 
rekke mediesaker gjennom vekstsesongen. Hedmark 
Bondelag fremmet norske produkter bl a opp mot 
dagligvarehandelen. Elisabeth Gjems trakk fram at 
Coop solgte fransk potet midt i norsk høysesong, og 
fikkoppslagiNationen,debattmotCoopiDagsnytt
18,lederartikleriFinansavisenogAftenposten,samt 
svarinnlegg i sistnevnte. Å fremme  mangfold er ikke  
å ta inn en rekke importerte potettyper attåt de 
 norske, det er å bringe fram bredden i det vi produ-
serer sjøl, påpekte Gjems. 
 Nansen-potet var også gave til Erna  Solberg fra 
Elisabeth Gjems og Kristina Hegge da statsministeren 

gjestetAgendaInnlandet-konferansenijanuar.I
 hilsenen trakk fylkeslederne fram Innlandet som 
 kjerneområde for dyreavl og planteforedling, og 
 oppfordret henne til å bidra med politikk og penger 
for å sette fart på grønn bioøkonomi.  
 Fokuspånorskevarerharogsåværtstortknyttet
til Brexit-forhandlingene og  regjeringens klima-
melding(seegensak),blantannetsynliggjort
gjennom leserinnlegg.

KORONAKRISEN GA OPPSVING 
FOR NORSK MAT
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Koronakrisen satte matprodusentene på mange prøver. Den positive 
siden var at forbrukerne viste at de setter pris på gode norske råvarer.

Erna Solberg fikk norske poteter og en hilsen om bio økonomi
satsing, Innlandets matproduksjon og kompetanse på dyreavl 
og planteforedling på Agenda Innlandetkonferansen.

DAGS FOR DIGITAL DRIFT OG DELING

Hedmark Bondelag har brukt sosiale medier enda mer 
enn før dette året. I tillegg har det vært minst like 
stort fokus på tradisjonelle medier, hvor særlig fylkes-
leder Elisabeth Gjems har vært svært framtredende.
 På forsommeren ble pant boksen-aksjonen spredt  
i sosiale medier. Sommerens største suksess var  
kom hit-kampanjen, hvor lokallagene satte opp 
bilde rammer i kulturlandskapet med teksten #komhit 
og#hilsenbonden.Medinnsatsfrakreativelokallag,
fungerte dette godt i et år med ferieturer i eget land. 
 Også under åpen gård var det nye, digitale 
 løsninger. Romedal og Vallset Bondelag produserte 
seks videoer, der unger og ungdom viste fram drifta 
på gården. Hedmark Bondelag hadde gleden av å 
være ansvarlig for spredning av dette på fylkesplan. 
 Hedmark har deltatt aktivt under bonde-TV- 
sendinger, med storfe 23. mars, sau og lam 19. mai 
og setring 9. juli.
 Gjennom november og desember, i opptakten til 
utsatt årsmøte 1. desember, viste Hedmark Bondelag 
og Oppland Bondelag fram mangfoldet i  Innlandets 
matproduksjon med videoer og  nettsaker med  
8 bønder, med 8 ulike produksjoner og fra 8  regioner. 
Bøndene fortalte levende om sin produksjon, gleden  
ved å være matprodusent, og om det viktige  produ- 
sentmiljøet i sin region. Solide ambassadører for  
næringa og  Innlandet! Et  vesentlig informasjonspunkt 
hervarInnlandetBondelagsvisjon:Matregion 
nummer1–medensmakavmangfold.Faktasom
gikk igjen gjennom serien var bl.a. at Innlandet er 
landets  største jordbruksfylke målt i verdiskaping, 
størst i landet på storfekjøtt og potet, har komplette 
verdikjeder for mjølk, korn, potet, grønnsaker, kjøtt  

utdanningenpåBlæstadersikret,etterflereårmed
usikkerhet. Hedmark Bondelag er blant dem som  
har medvirket sterkt i saken. 
 Det ble arrangert eierskiftekurs i samarbeid  
med Oppland Bondelag på Dombås og Gjøvik  
høsten 2020. Planlagt kurs i Elverum er utsatt  
til høsten 2021.
 Hedmark Bondelag hadde 5631 medlemmer ved 
utgangen av november, før sammenslåingen med 
Oppland. Dette var en økning på 19 medlemmer 
sammenliknet med årsskiftet 2019-2020.

2020 har virkelig vært året for 
digitale tiltak, både når det gjelder 
møter, aktiviteter og medier.

#komhitramme perfekt plassert i Rendalen. 

8 bønder med 8 ulike produksjoner fra 8 regioner viste fram 
Matregion nummer 1 og mangfoldet i Innlandets matproduk
sjon forut for sammenslåinga til Innlandet Bondelag. 

og egg, og er Norges kjerneområde for dyreavl  
og planteforedling. 
 Skype, Teams og Zoom har vært arenaer for møter 
med de tillitsvalgte på fylkes- og lokallagsnivå. 
Ledermøtet i november ble avlyst på grunn av  
korona.Istedethardetværtfleredigitalemøter 
enn normalt for lokallagstillitsvalgte gjennom året. 
Blæstaddagen er et av arrangementene som har 
blitt avholdt digitalt i stedet for avlysning. Tema for 
Blæstadwebinaret20.oktobervardyrevelferd.For
øvrig kom det våren 2020 beskjed om at landbruks-

FORENKLEDE JORDBRUKSFORHANDLINGER

I lys av koronakrisen ble jordbrukets organisasjoner og Staten enige om forenklede jordbruks-
forhandlingermedeteffektivtforløpfra26.-30.april.Oppleggetgaikkeromfornypolitikkeller
nye tiltak, og jordbruket tok med dette et vesentlig helhetlig samfunnsansvar. Det var imidlertid 
viktigåfastsettenyavtaleognyemålpriser,sidengjeldendeavtalevarteframtil1.7.2020.Avtalens
rammepå350millionergaromforetløftforpotetogsvin.Kornfikkogsåenlitenøkningipris.
12. mai deltok Norges Bondelags leder Lars Petter Bartnes på telefonmøte med 40 tillitsvalgte i 
Hedmark om forhandlingsresultatet og arbeidet for koronapakke og -tiltak ut over dette.



Brumunddal: Ringsakervegen 19, 2383 Brumunddal, Tlf: 95 45 00 00

Hamar: Engomsvingen 18 A, 2323 Ingeberg, Tlf: 97 43 10 00

Elverum: Jegerstien 18, 2406 Elverum, Tlf: 40 00 28 89

Sammen tar vi vare på 
det norske landbruket
I over 60 år har Norges Bondelag 
og Gjensidige jobbbet tett sammen for å 
forebygge skader og forsikre gårdene i 
landet vårt.

Som medlem av bondelaget får du gode rabatter på 
privatforsikringer, driftforsikringer og pensjon hos 
Gjensidige. Du får:

Ring Gjensidige på 915 03100 eller 
les mer på gjensidige.no/bondelaget

minst 20 % på alle privatforsikringer
20 - 40 % rabatt på landbruksforsikringer
god pris på pensjonsordninger
tilgang på Norges Bondelags Cyberforsikring

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 finnes ei tid 
når tida ikke alltid strekker til.
Vi er klare til innsats.

Les mer på Landkreditt.no eller ring oss på 23 00 08 00.

Bank og forsikring for landbruket

Ny bonde?

Les mer om dine medlemsfordeler på: Landkreditt.no/nb

Vi er spesialister på finansiering og forsikring for landbruket. Som medlem i Norges Bondelag kan du  
blant annet få Bondelagets  personforsikringer med svært gode dekninger til markedets beste priser.  
Ønsker du en gjennomgang? Ta kontakt for en bank- eller forsikringsprat.

Vi ønsker å gjøre etableringsfasen som bonde litt enklere.  
Derfor tilbyr vi nå Ny bonde-lån fra 1,99 %.

Spesialisten
på bank og

forsikring for
landbruk!

Disse møtene skulle funnet sted 18.-19. mars. 
I den alvorlige situasjonen var det viktigste å 
 sikre matproduksjonen. I stedet for den  planlagte 
 sammenslåingen, samarbeidet fylkeslagene tett 
gjennom hele året, både administrativt og med  
fellesstyremøter/styresaker.
 Fylkesstyrenehåpteidetlengsteatdethistoriske
møtet kunne avholdes fysisk på høsten, men dette 
lot seg ikke gjøre. Digitalt årsmøte ble  avviklet 
1.desember.Fylkesstyrer,foredragsholdere,
 administrasjon og teknisk personale var samlet på 
Lillehammer, mens delegatene for en stor del deltok 
i møtet i små grupperinger på lokallagsnivå.
 På Hedmark Bondelags årsmøte delte styre-
medlem Åse Sundvor ut pris til Løten  Bondelag 
som årets lokallag, og viste til stor og svært 
allsidig aktivitet gjennom lang tid. Videre ble 
alle  styremedlemmene takket av for god innsats i 
Hedmark Bondelag.  Nestleder Lars Opsal jr og Ivar 
Sund stilte ikke til valg i nye Innlandet Bondelag, 
ogfikksærskilthederavfylkeslederElisabeth
Gjems. Hun holdt for øvrig en svært engasjerende 
årsmøtetale på historiens  siste årsmøte i Hedmark 
Bondelag. Årsmøtet  behandlet saker fra Ringsaker 
Bondelagomsoner/tilskuddsordningerogstøtte-
medlemskap i Bondelaget.
 Under påfølgende konstituerende årsmøte for 
 Innlandet Bondelag holdt totning og tidligere leder 

i Norges Bondelag, Bjørn Iversen, et tankevekkende 
foredrag der han særlig la vekt på at landbruket kan 
og må bidra til klimaløsningen. Veldre Bondelag og 
Romedal og Vallset Bondelag holdt tydelige innlegg 
om henholdsvis inntekt og villsvin. Nåværende leder 
i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, hadde som 
trønder en både humoristisk og  anerkjennende inn-
gangtilInnlandetBondelagsvisjonomMatregion
nummer 1 – med en smak av mangfold. Ved 
sammen slåingen ble Innlandet Bondelag største 
fylkeslag med 11.100 medlemmer. 
 Valgkomiteen la fram to valglister med to 
like verdige lederkandidater: Kristina Hegge og 
Elisabeth Gjems. Elisabeth Gjems ble valgt som 
leder, med Kristina Hegge som nestleder. De to er 
med dette historiske, både som de første i Innlandet 
Bondelag, og som første kvinnelige lederduo.
 Etter sammenslåingen består administrasjonen av 
MargreteNøkleby,OlaRåbøl,AstridSimengård,Anne
Rustad, Jorunn Løvdal og Guro Breck, med likeverdige 
kontoradresser Lillehammer og Blæstad i Vang.

HISTORISK LEDERDUO 
ETTER UTSATT ÅRSMØTE
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13. mars vedtok  fylkesstyrene  
i Hedmark Bondelag og 
 Oppland Bondelag å utsette 
sine  respektive årsmøter og 
konstituerende årsmøte for  
det nye Innlandet Bondelag  
på grunn av koronakrisen. 

Kristina Hegge og Elisabeth Gjems utgjør lederduoen i det nye 
Innlandet Bondelag. 

VIKTIG Å FREMME  
LANDBRUKETS KLIMAPLAN

Hedmark Bondelag har deltatt aktivt i klima debatten 
gjennom hele året. Jordbruket har som eneste næring 
inngått en klimaavtale med regjeringa. Den innebærer 
å kutte 5 millioner tonn CO2 innen 2030. Elisabeth 
Gjems var på Dagsrevyen 1. februar hvor hun forklarte 
at det er fullt mulig å nå målene i avtalen uten å kutte 
i kjøttproduksjon.  Tiltakene går blant annet på over-
gang til fossilfri energi,  gjødselhåndtering,  avlsarbeid, 
karbonbindingijord,fôrtiltak,agronomisketiltak,
klimateknologi og klimakalkulator. Landbrukets 
klimaplan ble vedtatt 3. april.
 IhøringenpårapportenKlimakurvedtokfler-
tallet i Innlandet fylkeskommune at landbrukets 
klimaplan må legges til grunn, og påpekte at en 
reduksjon i produksjonen av rødt kjøtt vil svekke 
norsk matproduksjon og sjølforsyningsgrad, og  

dermedværeistridmedFNsmålomåprodusere
mest mulig mat på lokalt ressursgrunnlag.
 Gjems har i en rekke intervjuer og artikler påpekt 
skjevheten i samfunnsdebatten når jordbruket, som 
er en del av vårt naturlige karbonkretsløp, gjøres til 
skyteskive. Å kutte norsk kjøtt for så å importere 
mat,eringengodklimaløsning.Forbrukernebør
heller ha følgende rettesnor i kostholdet: Spis norsk, 
spis sesong og spis opp. 
 15. oktober kom landbrukets klimakalkulator på 
lufta. Ved hjelp av dette verktøyet kan bonden nå få 
oversikt over klimagassutslipp på gårdsnivå, og gjøre 
målrettede tiltak for å kutte utslipp og binde karbon. 
OrganisasjonssjefMargreteNøklebyholdtforedrag
for bønder i Innlandet om kalkulatoren.

Å kutte i egen matproduksjon for i stedet å importere mer, 
vil være et helt absurd klimatiltak. 

Årsmeldingen skal endelig godkjennes  
på Innlandet Bondelags årsmøte 17. mars 2021.



Ditt regnskap kan brukes som 
styringsverktøy for å skape 
bærekraftig vekst. Som kunde 
kan du lene deg på vår 
kompetanse.

Vekstra Engerdal SA
Vekstra Os Regnskap AS
Vekstra Ringsaker SA
Vekstra Hedemarken Regnskap AS
Vekstra Regnskap Elverum AS
Vekstra Nord-Øst SA 
Solør Regnskap AS

Vekstra er din økonomipartner
www.vekstra.no

Planlegger du å installere 
solcelleanlegg på gården? 

Da kan vårt grønne landbrukslån 
være noe for deg!  Rente fra 1,65%*

Les mer på sb1ostlandet.no/bedrift

    915 07050

*Priseksempel: Eff. rente 2,34%, kr 250.000,  o/10 år, 
kostnad kr 29.845, totalt kr 279.845

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

Innlandet Bondelag, Høyvangvegen 40, Blæstad, 2322 Ridabu • Telefon: 62 05 18 00 
Epost:innlandet@bondelaget.no•www.bondelaget.no/innlandet•www.facebook.com/innlandetbondelag
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Som det framgår av leders tekst på s 1 har også i år rovdyr og spesielt ulv krevd 
særdeles mye arbeid for Hedmark Bondelag. I tillegg til arbeidet med uttak i og 
utenfor sona, samt med Deisjøreviret, ble det en krevende sommer med bl.a. 
 omfattende ulveangrep i Løten. De mange fellingstillatelsene som ble gitt i løpet 
av beitesesongen på alle store rovdyr sier for øvrig mye om hvor store bestander 
og massivt rovdyrtrykk vi har å hanskes med i Hedmark.

ANDRE VESENTLIGE ROVDYRSAKER: 

•  MarkeringoverforFylkesmanneniInnlandetunderårligbeitebruksmøte
30.1.2020 om at den todelte målsetninga i rovviltforliket står for fall, og at 
beitebruken desimeres på grunn av stort rovdyrtrykk. Her var det blant annet 
fokus på at jervebestanden er to-tre ganger større enn bestandsmålet. 

•  Kraftfull motstand mot innføring av rovviltklagenemnd.
•  AvisdebattmellomrovviltansvarligstyremedlemIngvaldLandetogklima-og

miljøminister Sveinung Rotevatn om det faktum at nedgang i antall  beitedyr 
ganske logisk fører til nedgang i tap. Rotevatn hevdet i kronikk-tittel at 
«Hedmark Bondelag tek feil», noe som ble klart tilbakevist av Landet. 
ForskningslederGeir-HaraldStrandhosNibiostøttetopp:«Statistikken
 forteller at sauehold som distrikts- og utmarksnæring er under avvikling 
innenforulvesonaiHedmark.(…).Daulvesonableetablerti2004slapp
bønder innenfor sona i Hedmark om lag 9.000 sau på beite i utmarka. I 2019 
var dette redusert til om lag 1.150 dyr, en reduksjon på nær 90 prosent.». 
RotevatnfikkogsåklarkritikkblantannetpålederplassiØstlendingen.

Videre har villsvin vært en stor sak i Hedmark dette året. Bondelaget, Norskog og 
GlommenMjøsenSkogarrangertevillsvinseminariKongsvinger6.februarmed
200 deltakere. Bekymringen var stor, og budskapet tilsvarende klart: Det er et 
samfunnsansvar å bidra til å få ned villsvinbestanden og slutte opp om nasjonal 
handlingsplan mot villsvin. Grunneiere og andre aktører må samarbeide og stille 
solidarisk opp. 

Hedmark Bondelag har gjennom året gjort et omfattende informasjonsarbeid 
om Villsvinprosjektet med grunneierbaserte tiltak mot villsvin. I møter med 
blant annet lokallag er det oppfordret til grunneiersamarbeid der det  opprettes 
villsvinvaldforeffektivjakt.Gjennomhøstenkomdetmangerapporterom
villsvinobservasjonerogsågaretableringavflokkeriområdetElverum-Våler-
Åsnes. Hedmark Bondelag har uttalt seg aktivt til lokale medier gjennom hele 
perioden,medsakeriØstlendingen,HamarArbeiderblad,GlåmdalenogNRK
Innlandet. Det har også vært et eget møte med Villsvinprosjektet, hvor det ble  
lagtframklareforventningertilprosjektetsviderearbeidiHedmark/Innlandet.

HØYT FOKUS PÅ ROVDYR OG VILLSVIN
Som om et kontinuerlig kraftig rovdyrtrykk  
ikke skulle være nok; i 2020 var det dessverre  
også en markant økning i villsvinforekomsten  
i Hedmark.

NORGES BONDELAGS ÅRSMØTE

Norges Bondelags årsmøte ble gjennomført på historisk vis 30. september; i digital utgave, 
men med fylkesvise samlinger. Hedmark Bondelags  delegasjon var samlet i Elverum. Den 
koronatilpassedevariantentillotfærreinnleggogreplikker.FylkeslederElisabethGjems
varsærdelesaktivpåtalerstolenknyttettilnæringspolitiskprogram,ogfikkfulltgjennom- 
slag for vesentlige  skjerpelser på rovdyrfeltet. Gjennom behandlingen har Hedmark Bondelag 
ogsåbidratttilklareforbedringerinnenjordvern,bærekraft(inklsoyakutt)ogklimai
 programmet. Hedmarks forslag om arealtilskuddssoner og kanaliserings politikk vakte stor 
debatt, og ble også fulgt opp av Nationens Hans Bårdsgård på kronikkplass. I sin svar- 
kronikktokElisabethGjemskraftigtilmotmæle,ogfikkforklartatHedmarkermye 
merennflatbygdsbønder.

Ingvald Landet overrekker tydelige budskap til avdelingsdirektør Vebjørn Knarrum hos 
 Fylkesmannen i Innlandet.


