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Møt våren med produkter fra Strand

BESTILLING?
Ring

62 35 15 00

Såfrø
Velg mellom mer
enn 30 frøblandinger
til surfôr, høy, beite
og grønnfôr.

Såkorn
Assortert utvalg.

Gjødsel
Standard sortiment fra
Yara samt importert
gjødsel fra Uralchem.

ringsakerbonden_0120_02_Ringsakerbonden  02.06.2020  10.58  Side 1



2

Redaksjonen

Ansvarlig Redaktør:

Even Glestad

Adresse: 

Holovegen 59

2355 Gaupen.

Tlf: 62354374

Mob: 90199318

e-post: even@glestad.no

Trykk: Hamar Media AS

Neste utgivelse:

Oktober 2020

Frist for stoff til avisa:

05.oktober

Ringsakerbonden utgis

til:

Alle medlemmer i RBL

Hedmark Bondelag

Norges Bondelag

Landbrukskontoret

Samarbeidspartnere

Annonsører

Bondebladet

Forside:

Innlndsmakedet

AVLYST!

Foto: E.Glestad

Innhold

Side Artikkel

2 Innhold og redaksjonelt.

3 Nyttårsball

4 Nyttårsball

5 Grøftetilskudd

6 Hvor kommer kjøttet fra?

7 Duggurdsmøte hos Lunna AS

8 Terminliste.

Hei

Da var plutselig sammarn her og denni våren har på mange måter både vøri lang

og stutt Tilig og rask vårønn, men trasig og lang Koronatid. Hele situasjonen i væla

er jo helt absurd. Her produserer vi mat, antagligvis verdens sunneste med mini-

mal bruk ta tilsettningsstoffer og antibiotika. Alikevæl får vi inn et virus som lammer

nesten hele væla, bære fordi kinesera lik å eta de merkligste ting som flaggermus,

rotter og det som værre er. Riktignok et vi mye rart vi og, smalshove, raket fisk og

gravet kjøtt, men ittno ta dætte har kømmi tredjepart tæl last. Ja bortsett fra når en

og ænna næsning har fått en akevitt for mye på rakafisklag, og ska gjøra opp no

gammalt grums mæ en sambygding. Det er jo noe paradoksalt at vi her i  Norge er

sjukelig opptatt ta produkajonsdyras ve og vel, mens på andre sia ta kloden gir

dom fulstendig blaffen i dyrevelferd og helse, noe som påfører resten ta væla død

og fordervelse. Ska det bli at no kunder åt e-bay, lyt dom skjerpe seg. Je har sagt

det før og sier det igjen: SJØLFORSYNING.

Nå får vi håpe at norske politkere lære noe ta dennei pandemien, og sørger for

streng grensekontroll og beredskapslagere ta både kønn og smittevernutstyr. 

Som en direkte konsekvens ta koronapandemien, har styringsgruppa for

Innlandsmakedet besluttet å avlyse årets marked. Så usikker som situasjonen har

vøri, tok dom ingen sjangs på å gå

videre mæ planlegginga. Det er fryk-

telig synd, men slik blir det i år. Vi får

håpe at en god og varm sammar,

tæk knekken på dætta viruset slik at

vi kæn gå en fin høst og vinter i

møte.

God sammar!

Even 
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Bestill kalk hos Morten Røsåsberget, mobil 97023310
eller hos din lokale gjødselleverandør

Kalk skaper balanse
Vi har

• god leveringssikkerhet 
• høy spredekapasitet
• bredt produktspekter

Vi tilbyr kalking med GPS

www.kalk.no

Komiteen: Fv: Gro og H.C. Medlien. Anne og

Dag Røseng. Ellen og Håvard Dæhli. Marit og

Helmer Amb

God stemning ved bordet....eller

Maritn Bangsberg og Anstein

Røhrsveen.

Nyttårsballet en suksess også i år.

Even Glestad

Tingvang var den 4. januar pyntet til ball. Komiteen hadde

gjort et godt forarbeid og ballgjestene kjente sin besøkelsestid

også i år.

Ballet har de senere årene hatt en skikkelig oppsving, og over

200 påmeldte har de siste åra vært vanlig.

Med tanke på konkurranse fra private nyttårsball, idrettsgalla

og sofakroken hjemme må en kunne si at dette er veldig bra.

Nyttårsballet har lange tradisjoner, Ringsaker Bondelag er i år

130 år, og ballet har eksistert i over 150 år, riktignok de første

vel 50 åra rundt om kring på gårdene i Ringsaker. De siste vel

100 åra har ballet vært på Tingvang, og det skal det forhå-

pentligvis fortsette med i mange år fremover. 

Foto: Håvard Dæhli
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Formannen i kjent positur, sammen med Tone

Bangsberg og Ellen Dehlie

Stilig under middagen på nyttårsballet.

Lars Petter Schjerpen og Hans Frithof

Medlien

Dansegulvet er godt besøkt på Nyttårsballet.
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Grøfting

En lønnsom investering.

Even Glestad

Mange har mye å hente på drenering, vassjuk jord

yter dårlig, og lite er så irriterende som bløtsøkker en

må kjøre rundt. 

Det gis tilskudd til drenering som er såpass god at

mange flere bør benytte seg av ordningen. 

På landbruksdirektoratets websider står det:

”Formålet med ordningen er å øke kvaliteten på tidli-

gere grøftet jordbruksjord ved å gi tilskudd til drene-

ring av dårlig drenert jord med potensial for økt mat-

produksjon, samt å redusere faren for erosjon og

overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag.

Tilskudd kan gis til drenering av tidligere grøftet jord-

bruksareal. Planerte arealer er unntatt fra vilkåret om

at arealet tidligere skal være grøftet.

Tilskudd kan ikke gis der tiltaket medfører vesentlig

skade for annen eiendom og naturmangfold, vesentlig

fare for flom og vannforurensning eller fare for skade

på automatisk fredete kulturminner. Tilskudd kan hel-

ler ikke gis der tiltaket er påbegynt før tilskudd 

er innvilget.

Tilskudd til drenering av jordbruksjord, avgrenset til

systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjør 2

000 kroner per dekar. Ved annen grøfting kan det gis

30 kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 

2 000 kroner per dekar”.

Ringsaker almenning gir 80% bruksrettsytelser på

både drensrør og pukk til grøfting.

Helmer Amb og Hans Chr. Nannestad tar

en skål for fullført derenering på Steinberg.

Ringsaker Bondelag avholdt møte før jord-

bruksforhandlingene på Tingvnag i vinter.
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Styret i Ringsaker Bondelag. 

Leder Helmer Amb 90761935 helmer.amb@hotmail.com

Nestleder/studieledet Ole Anders Fjeldberg 90740810 ole.a.fjeld@gmail.com

Representant innlandsmarkedet Johs Krogvig 90969544 jkrogvig@hotmail.com

Kasserer Anders Roterud 97696426 anders.roterud@pon.com

Medlemsansvarlig Vegard Stenseng; 90846386 veg-sten@online.no 

Kommunikasjon, politikere og skole Helene Oudenstad Bakke 47357342 helene@torbakke.as

Sekretær Carsten Bakke 99568787 carbakk@online.no

1. vara Sverre Wiken 48998040 sverre@wikentransport.no

2. vara Sverre Wedum 90929356 sverre.wedum@tine.no

Hvor kommer kjøttet fra?

Even Glestad

Når du er på butikken og skal handle matvarer, og særlig

kjøtt, tenker du da over opphavet til kjøttet?

I Norge er vi prisgitt tre butikkjeders utvalg. Dette utval-

get bærer preg av kjedenes ønske og begjær om å tjene

mest mulig penger.

Ved å få forbrukeren til å tro at de selger så billig som

overhodet mulig for å hjelpe familieøkonomien, prøver

kjedene å lokke deg inn i butikken. Det er jo klart, Coop,

NorgesGruppen og Rema 1000 har ett mål for øyet:

TJENE MEST MULIG PENGER.

Tre av Norges rikeste familier Johansson, Reitan og

Hagen har blitt styrtrike på å selge mat. 

Å produsere mat derimot, er det fortsatt ingen som har

blitt nevneverdig rike på.

En av måtene å tjene penger på matvarer på, er å få

kjøpt råvarer så billig som mulig ved å enten presse nor-

ske leverandører til å produsere EMV, og eller importere

råvarer fra utlandet og kamuflere dette på en best mulig

måte. 

Alle kjøttpakker skal merkes med opphavsland og hvor

kjøttet er bearbeidet. Det ser ikke ut til at det er regler for

hvor liten skriften på etiketten kan være.

Vi ser stadig at utenlandsk kjøtt selges i pakninger mer-

ket «Godt Norsk».

Merkingen av opphavsland er så liten at det ofte er van-

skelig å se, mens Godt Norsk er fremtredende.

Dette er slett ikke greit, og grenser faretruende mot svin-

del.

I mars var norske lagre av storfe nesten tomme, og en

kan vel stille seg spørsmålet hvorfor det?

Underskuddet førte til at tollen på utenlandsk kjøtt ble

redusert, noe som da muliggjør import.

Det ingen heller opplyser om er at kjøtt fra sørligere

deler av Europa produseres med store mengder antibioti-

ka tilsatt i foret/vannet, i motsetning til i Norge, der tilset-

ning av antibiotika i foret er forbudt.

Min påstand er at ved at matvarekjedene undergraver

norske merkevarer og dytter frem sine egne EMV-pro-

dukter, oppnår de at norske kjøttvareprodusentene får

dårligere pris, som igjen gjenspeiler dårlig utbetalingspris

til bonden. Norske bønder kan ikke drive kjøttproduksjon

som dugnad. 

På denne måten får vi færre produsenter til å produsere

storfe, underskudd på kjøtt fører til import, som igjen

fører til mindre behov for norskprodusert kjøtt. Når storfe-

produsentene i tillegg henges ut som klimaverstinger av

et regjeringsutnevnt utvalg, er ikke det med på bedre

rekrutteringen. 

Det er mildt sagt oppsiktsvekkende at et utvalg kan gå så

hardt ut mot storfeprodusenter, mens de knapt nevner

flytrafikken som går storfeproduksjonen en høy gang hva

forurensning angår.

Ved et ensidig jag etter billig kjøtt, er storfeproduksjonen

vridd over fra å være ren grovforbasert produksjon til å

nå bruke store mengder kraftfor. Dette er uheldig. Norsk

storfe har et fantastisk utgangspunkt for å bruke utmark

og grovfor, da store deler av landet ikke er egnet for

andre produksjoner. Ved å produsere storfe i Norge mest

på grovfor, vil vi se en meget bærekraftig produksjon

som skaffer det flotteste kjøtt og i tillegg er med på å

holde kulturlandskapet i hevd.

I Rema 1000 annonseres det med «biff fra pampasen».

Her vil de at vi skal tro at dette er fra kjøttfe som vandrer

fritt på de store slettene i Argentina. Er det egentlig

det?Jeg betviler ikke at kjøttet er fra Argentina, men der

stopper min overbevisning. Er import fra Argentina bære-

kraftig? Når norsk storfekjøtt blir stemplet som miljøver-

sting, hva skal man da si om biff som har reist halve klo-

den rundt med fossilt brennstoff som drivkraft?

Her har Norges bondelag mye å ta tak i, det bør snarest

kjøres ut en kampanje «Hvor er kjøttet produsert?» Det

må også dyttes på for å få opphavslandets flagg på godt

synlig på pakken, slik at andre som meg, med nedsatt

syn, litt for dårlig tid og i coronamodus, slipper å ta feil i

kjøttdisken på

Kiwi, for så å fôre

kjøttdeig fra

Tyskland på terrie-

ren hjemme.
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Dugurdsmøte hos Lunna AS 

29. Januar.

Even Glestad

Den 29. januar var Ringsaker Bondelag invitert til

Lunna AS i Brumunddal for å ha dugurdsmøte.

Jeg vil nok tro at styret er noe skuffet over fremmøte.

Kun to medlemmer ut over tre styremedlemmer hadde

tatt seg tid til å reise.

Salgssjef og deleier i Lunna AS  Arild Johansen tok

imot og fortalte litt om bedriften og dens utvikling fra

starten i 2002 i Morten Lunnas kjeller til den bedriften

det har blitt i dag.

Lunna AS har et imponerende varelager, med alt fra

arbeidstøy, til deler og utstyr til industri.

Lunna AS kjøpte for et par år siden Grønvold Skog og

Hage As og med på lasset fulgte også Jan Olav

Grønnvold som nå styrer avdelingen for skog og

hageutstyr. 

Denne avdelingen har nå flyttet over i det gamle

administrasjonsbygget til Nora fabrikker.

Johansen forklarte at dette var for å kunne handtere

mange hagekunder særlig på våren.

EU-kontroll av traktor.

Even Glestad

Fra 2021 blir det krav om eu-kotroll av traktor. Mange

fikk morgenkaffen i vrangstrupen da dette ble lansert i

2018. Traktorer som kan gå over 40 km/t skal inn til

kontroll på lik linje med bil. Første gang etter fire år,

deretter hvert andre år.

Det har etterhvert kommet et untak. Unntaket gjelder

for traktorer som kun en skjelden gang, og da kun

med egentransport er ute på veg. For å få dette unn-

taget må den sende inn en egenerklæring.

Stetens vegvesen sier at dette bygger på tillit, og for-

venter at folk er ærlige.

Det ventes at kontollen kan utføres av landbruksverk-

steder med godkjente kontrollører.
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Returadresse: Holovegen 59. 2355 Gaupen

Våre lokale rådgivere har lang 
erfaring med å finne gode 
løsninger til våre kunder i land-
bruket.

Kontakt oss for en prat!

     915 07050
     bedrift@sb1ostlandet.no

Vi jobber for 
landbruket i 
Ringsaker!

sb1ostlandet.no

     
     
     
     
     
     

Vi jobber f

     
     

or Vi jobber f

     
     
     
     
     
     
     
     

er!ingsakR
landbruk
Vi jobber f

erådgivokale re lårVV

     
     

er!
t i elandbruk
or Vi jobber f

e har lang er

     
     
     
     
     
     
     
     

915 07050

or en prtakt oss fonK

t.ebruk
e kunder i landøsninger til vårl

aring med å finne gode erf
erådgivokale re lårVV

     
     

t!aor en pr

-e kunder i land
aring med å finne gode 

e har lang er

     
     
     
     
     
     
     
     bedrift@sb1ostlande
     
     t.nobedrift@sb1ostlande

Skjer a?

Innlandsmakedet AVLYST

Årsmøte Usikkert

Stovstadgårdene.  Dronefoto: E. Glestad
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