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Skog- og landbrukseiendommer:

– Må være på lokale hender
NORD-ØSTERDAL:
Matproduksjon med
foredling gir 90.000
arbeidsplasser i
Norge, ifølge Norsk
Landbrukssamvirke.
Hvem som eier skogog landbrukseiendommene er derfor
viktig for å opprettholde og utvikle
bosetting og arbeidsliv i distriktene.

at bønder i u-land selv ønsker å
eie gardsbruk med ressurser
slik som i Norge. Derfor mener
han det er en tankevekker at
Frp og Høyre nå vil bygge ned
et lovverk som fungerer godt i
forhold til eierskap i landbruket.

Fikk høre

Marit arnEsEn

marit.arnesen@ostlendingen.no

Det mener Nils Kristen Sandtrøen, andre kandidat for Hedmark Ap til stortingsvalget og
Håvard Sagbakken Saanum, leder av AUF i Hedmark.
– Vi må unngå at liberalistiske forslag som åpner opp for eiendomsspekulasjon til pengesterke interesser får gjennomslag. Skjer det, vil gardsbruk
gjøres om til fritidseiendommer og folk som er aktive i
landbruket vil miste eierskapet
til ressursene. Vi vil at unge
skal kunne eie og drifte landbrukseiendommer. Åpnes det
for eiendomsspekulasjon vil
prisene kunne bli så høye at
det blir vanskelig for unge å
skaffe seg en gard å leve av, poengterer Sandtrøen.
Han refererer til Danmark og
Agri Analyse som stadfester at
danske bønder totalt har sju
ganger så mye i gjeld som nor-

LYttEt: Håvard Sagbakken Saanum, leder av AUF i Hedmark, (til venstre) og Nils Kristen Sandtrøen,
2.-kandidat for Hedmark Ap til stortingsvalget er klare til kamp for arbeidsplassene, matproduksjonen
og ungdommen. Mandag fikk de noen råd med på vegen av mjølkeprodusent Mats Ola Brydalseggen på
Foto: MarIt arnEsEn
Tynset.
ske bønder, og at landbrukseiendommene står i fare for å
bli underlagt investeringsbanker. Gjeldsøkningen mener
Sandtrøen har bakgrunn i det
politiske kravet om større
gardsenheter, økt produksjon
og høyere effektivitet.
De to Ap-politikerne frykter
også at de tre matvarekjedene
som råder grunnen i Norge, eller tilsvarende, skal kunne kjøpe opp gardsbruk og rettigheter til skog, jord og utmarksressurser i tillegg til at de nå eier
både næringsmiddelindustri
og utsalg. Slike oppkjøp mener
de vil svekke lokalsamfunnene. Mindre penger vil sirkulere

lokalt, etterspørselen etter yrkesgrupper som er avhengige
av bonden i lokalsamfunnene
vil avta, og ringvirkningene et
aktivt landbruk skaper blir borte lokalt.
– Tenk bare i Tolga er en av
fire jobber knyttet til landbruket, sier Sagbakken Saanum.

Handler
Ifølge regnskapskjeden Vekstra på Tynset kjøper små og
mellomstore
melkebruk
i
Nord-Østerdal i snitt varer og
tjenester for over 800.000 kroner årlig. Innkjøpene foretas
mest lokalt.
Derfor går de to, med Ap i

ryggen, inn for et sterkt samvirke med mottaksplikt, importvern, forutsigbare rammevilkår og at konsesjonsloven
beholdes sammen med bo- og
driveplikten. Dette mener de
vil sikre arbeidsplasser, et aktivt landbruk og øke sjølbergingsgraden, noe som igjen vil
skape grunnlag for bosetting
og næringsliv i distriktene.
– Vi importerer mye. Nå bor
det rundt sju milliarder mennesker på kloden. Klimaet forandrer seg og fattigdomsproblemene øker. Vi må bidra
gjennom å produsere mer mat i
Norge, påpeker Sagbakken
Saanum. Sandtrøen legger til
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På gården Aaen Nedre i Tynset
møtte politikerne melkeprodusent Mats Ola Brydalseggen
som er i ferd med å bygge til
nytt mjølkekufjøs til det gamle
fjøset.
– Jeg investerer seks millioner kroner. Det tør jeg fordi jeg
bare er 31 år. Avkastningen er
ikke alle verden, men jeg bygger i forhold til de ressursene
garden har, det vil si i forhold
til størrelsen på melkekvoten
og fôr jeg kan høste på egen eiendom, forklarer han.
– Vi vil ha varierte størrelser
på gardene som gjør det mulig
å produsere mest mulig for vår
alles sikkerhet og selvforsyning, forklarer Sandtrøen.
Brydalseggen var enig i at
det var vel og bra. Men i forhold til omsetning av landbrukseiendommer,
påpekte
han at politikerne må være bevisst hvem de godkjenner salg
til. Skal landbruket styrkes,
understreket han at eiendommer som ikke skal, eller kan,
drives som selvstendige enheter, må selges i biter til de bruka som ligger nærmest salgsobjektet.
– Slik det praktiseres nå er
det pengene som rår, kommenterer Brydalseggen.
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VI ØNSKER ALLE EN
RIKTIG GOD PÅSKE!

