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Bøndene og Frp-statsråden har felles problemer:

Dobbelt tørke
SVIDD: Tonen er
god mellom bøndene og Frps landbruksminister Jon
Georg Dale, men
de har felles problemer med å
bringe landbruket
på offensiven.

FAKTA

Bondetinget:

■ Nærmere 300 utsendinger

Lillehammer
6.–7. juni 2018

VELKOMMEN: Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) er en velsett
gjest hos Lars Petter Bartnes og bøndenes tillitvalgte.
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Av Alf Skjeseth
Den dramatiske tørken i SørNorge og Trøndelag overskygger landbrukspolitikken når
bøndenes tillitsvalgte er samlet til Bondelagets årsmøte på
Lillehammer.
Analytikeren
Chr. Anton Smedshaug mener dette er betegnende for
utfordringene i næringen.
– Det er en dobbelt tørke,
fordi det også er tørke i markedene, som gir ubalanse
mellom produksjon og avsetning. Bøndene og landbruksministeren har en kjempejobb foran seg for å skape en
ny, positiv fortelling for landbruket og en plan for hvor
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Smedshaug, som er daglig le- å legge opp til full konﬂikt
med bøndene og provosere
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deltar på årsmøtet til Norges
Bondelag på Lillehammer, som
avsluttes i dag.
■ Lars Petter Bartnes og den
øvrige toppledelsen kommer til
å bli gjenvalgt uten motstand.
■ Det er politisk ro rundt
møtet, etter at Bondelaget og
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
inngikk jordbruksavtale med
landbruksminister Jon Georg
Dale (Frp) i mai.
■ Dale gjestet årsmøtet i går.
Tilbudet på én milliard kroner ville etter Smedshaugs
mening vært nærmest umulig
å aksjonere effektivt mot etter
et brudd, men han tviler på at
oppgjøret ville blitt godtatt
med Senterpartiet i regjering.
Smedshaug mener innrettingen i avtalen er vel så interessant som den økonomiske
ramma.

Endret proﬁl
– I 2014, det første oppgjøret
etter den blåblå valgseieren,
gjennomførte
regjeringen
med Sylvi Listhaug som statsråd, radikale strukturendringer ved å ﬂytte støtte fra mindre til større bruk. Ved det første oppgjøret etter gjenvalget
i 2017 kommer det ekstra støt-

te til de mindre og mellomstore mjølkebrukene, som til en
viss grad kompenserer utslagene fra regjeringens første
periode, men uten å true hovedkursen. Dette var nok til at
også Bonde- og småbrukarlaget skreiv under.
Gjenvalget av de blåblå førte til en realitetsorientering
og en justert strategi blant
bøndene, sier Smedshaug.

Politisk gevinst
Lars Petter Bartnes vil uten
strid bli gjenvalgt som leder
av Bondelaget i dag. Han beklaget i sin åpningstale at
årets oppgjør ikke vil bidra til
å tette inntektsgapet mellom
bøndene og andre grupper.
Men han forsvarte avtalen,
som heller ikke har utløst
noen uro i organisasjonen.
Bartnes mener at høyrepartiene i årets avtale har
gitt opp noe av sin politiske
motstand mot ordninger for
å regulere markedet.
– Høyre og Frp har stått for
at markedet skal styre. Men
resultatet i avtalen, som kombinerer markedet med nødvendig balansering og regulering, vil alltid være nødvendig
for produksjon av matvarer,
sa bondelederen.
Han var ellers opptatt av
dyrevelferdsproblemene i svinenæringen, som har gitt mye
negativ blest før årsmøtet.
alfs@klassekampen.no

10. JUNI

PIX POLITIKK:
EATING ANIMALS m/ PANELSAMTALE
Fre 8. jun 18:00 Saga 6

Lør 9. jun 15:30 Saga 2 m/panelsamtale

En skremmende undersøkelse av moderne, industrielt dyrehold og
matproduksjon. Hvordan påvirker denne driften det globale miljøet
og menneskers helse, for ikke å snakke om dyrevelferd?
Etter visning lør 9. juni blir det panelsamtale med fokus på kjøttindustrien her til lands, ledet av norsk forfatter, journalist og
matskribent Andreas Viestad. Les mer på oslopix.no

Eating Animals, Christopher Dillon Quinn, USA, Kina, Tyskland, India, UK, 2017

