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LEDER: Oddvar Mikkelsen i
Møre og Romsdal Bondelag.

– Feil
medisin
STRANDA: – Stortinget bør in-

struere landbruksminister
Jon Georg Dale til å stoppe
flere av tiltakene han vil ta i
bruk for å få til mer storskalajordbruk. Dale forskriver
feil medisin, sier fylkesleder
Oddvar Mikkelsen i Bondelaget.
Bondelaget har markert
sin motstand mot regjeringens forslag til landbrukspolitikk ved å brenne bål.
Mandag var rundt 70 personer fra landbruksnæringa
samlet til konferanse på
Stranda, der også seks ledende politikere også var til
stede.
– Regjeringas forslag til
landbruksmelding vil ramme antall bruk. Vi frykter at
arealet landbruket bruker, i
økende grad vil gå ut av aktiv drift. Ikke minst vil det
ramme landbruket i Møre
og Romsdal. Stortinget bør
instruere landbruksminister
Dale til å stoppe tiltakene
for å effektivisere og sentralisere
matproduksjonen,
sier Oddvar Mikkelsen.
– Hva er budskapet ditt til
Mørebenken?
– Utviklinga går i feil retning. Areal går ut av drift.
Det rammer ikke bare oss
bønder, men også næringsmiddelindustrien og reiselivet. Konkret er vi i
bondelaget redd Møre og
Romsdal ikke får bli med på
økningen i produksjonen av
storfekjøtt. Stortingsmeldinga om landbruket inneholder fine ord, men for
småskalalandbruket som vi
har mye av i Møre og Romsdal, blir virkemidlene feil,
sier Oddvar Mikkelsen.
RICHARD NERGAARD
richard.nergaard@r-b.no

LANDBRUK PÅ LIV OG DØD: - Det står om liv og død for mange gårdsbruk i Møre og Romsdal og resten av Vestlandet, sier Sp-politiker
Jenny Klinge (lengst til venstre). Landbrukspolitikk blir valgkamptema, og på Stranda deltok (f.v.) Jenny Klinge (Sp), Else-May Botten
(Ap), Steinar Reiten (KrF), Anders Lindbeck (SV), Elisabeth Røbekk Nørve (H), Pål Farstad (V) og Knut Flølo (Frp). 
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••Politisk mobilisering for å berge små og middelstore gardsbruk

– Slaget står i vest
– Å fase ut dyrkingsjord
i Møre og Romsdal, er
en motbydelig tanke,
sier Steinar Reiten (KrF).

beth Røbekk Nørve, som forsvarte regjeringa, var det brei
enighet om at det blir betydelige endringer når Stortinget får
sagt sitt.

Landbruksminister
Jon Georg Dale (Frp) og regjeringen foreslår å effektivisere
og øke matproduksjonen ved å
lage større gardsbruk og enheter. I debattmøtet Møre og
Romsdal Bondelag trommet
sammen til på Stranda, fikk
meldinga hard medfart.
– Å redusere antall tilskuddsordninger fra et tjuetalls til kun
sju, fratar oss mange redskap i
verktøykassa for å øke matproduksjonen i Norge. Norske
bønder skal aldri bli museumsvoktere. De skal være aktive
produsenter av mat. Da trenger
vi areal i hele landet, også areal
i det brattlendte Møre og Romsdal, legger Reiten til.
Med unntak fra Høyres Elisa-

Redusert areal

STRANDA:

Forskeren Christian Anton
Smedshaug fra Agri Analyse
opplyste at jordbruksarealet i
drift Møre og Romsdal har blitt
redusert i åra fra 2006 til 2015.
– Utviklinga viser at man ikke
klarer å holde arealene i hevd.
Samtidig ser vi at driftsenhetene i Møre og Romsdal i periode
fra 2000 til 2014 har økt med
50 prosent. Lykkes man ikke på
Vestlandet å snu utviklingen,
lykkes ikke norsk landbruk.
Slaget om norsk landbruks
framtid står på Vestlandet, sa
Smedshaug.

Landskap gror igjen

Gjengroing av areal og fraflytting ble raskt tema.

– Når vi ser landskapet gror
igjen, sier Steinar Reiten og Pål
Farstad at vi skal fortsette likedan. Hva skal de gjøre med
det? spurte Knut Flølo (Frp).
– Nei, nå må Frp se at vi ikke
skal drive bare industrilandbruk i Norge, svarte Pål Farstad
(V).

Harde fronter

Fronten mellom regjeringapartia og de øvrige partiene kom
tydelig fram.
– Det trengs mer enn kjærlighetserklæringer til landbruket.
Tiltak må til. Vi må bygge opp
rundt og at areal skal tas i bruk
i hele landet. Mitt budskap til
landbruksminister Jon Georg
Dale er: Begynn å lytte til stortingsflertallet! Trenden med
bare å ta hensyn til de store
brukene, og neglisjere målsettingene stortingsflertallet har
satt, må regjeringen bare slutte
med, sa Else-May Botten (Ap).
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– KrF kommer ikke til å akseptere omlegging av virkemidlene til landbruket, sier Steinar
Reiten.
– Tror Jon Georg Dale han
skal få gjennom 50 prosent av
det han har foreslått i landbruksmeldinga, er det å tru på
julenissen, sier Pål Farstad (V).
– Er dette ei skjebnetid for landbruket på Nordvestlandet?
– Det blir for dramatisk å
kalle det skjebnetid. Mitt anliggende er å legge opp til virkemidler som oppmuntrer de
minste og mellomstore brukene. Jeg mener det er en forfeilet
tenking å bare satse på å premiere heltidsbønder. Den som vil
leve av 15 kyr og kombinere det
med anna inntekt, skal få det,
sier Farstad til Romsdals Budstikke.

– Rasering

– Regjeringa vil rasere mye
godt lokalt landbruk. Jeg vil utfordre landbruksminister Jon
Georg Dale: Bestem deg; skal
du være landbruksminister for
hele norsk landbruk eller er
målet rett og slett sentralisering og effektivitet som er målet? For en lokal matprodusent
som Tingvollost er det helt avgjørende å ha forutsigbar tilgang til råvaren melk. Det vil si
at Tine har plikt til å motta og
levere melk til Tingvollost. Det
står faktisk om liv og død for
landbruket på Vestlandet, sier
Jenny Klinge (Sp).
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