
 
 

 
 

 

 
SAKSPROTOKOLL - OPPROP "NORGE TRENGER BONDEN"  
 
 
Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 30/22 den 31.03.2022. 
 
Behandling: 
 
Ordfører svarte slik: 
 
«Ordfører vil takke interpellantene Randi Noreng og Viggo Haugen for å løfte opp et veldig 
viktig tema, som ikke har blitt mindre aktuelt med situasjonen vi nå ser i Europa.  
 
Ordfører deler interpellantenes bekymring for at dagens situasjon i landbruket vil føre til at 
flere gardsbruk legges ned, at rekrutteringen til næringa blir enda mer krevende og at 
beredskapen og sjølforsyningsgraden svekkes.    
 
Det har ikke vært praksis at kommunestyret i Gausdal gir innspill til jordbruksforhandlingene, 
men med den ekstraordinære situasjonen som er i landbruket nå, er det naturlig at vi 
formidler tydelige forventninger til regjeringen.  
 
Ordfører støtter innholdet i interpellasjonen. Samtlige punkter i oppropet fra Steigen, med 
unntak av det som omhandler den akutte kostnadskrisen, er omtalt i regjeringsplattformen 
til regjeringen Støre, og ordfører foreslår at kommunestyret i Gausdal gjør følgende vedtak:  
 

Den økonomiske situasjonen i landbruket er svært krevende og har vært det over 
lang tid. På toppen opplever landbruket nå en historisk kostnadsøkning på viktige 
innsatsfaktorer som blant annet kunstgjødsel, kraftfor, diesel og strøm. Dette skaper 
stor usikkerhet i næringa. Jordbruksforhandlingene omhandler delvis endringer som 
først vil tre i kraft neste år. For mange bønder vil det da være for sent. Det trengs 
avklaringer nå, og kommunestyret i Gausdal forventer at regjeringa etablerer en 
ordning som raskt kan kompensere for de ekstraordinære kostnadsøkningene 
næringa står overfor.  
 
Vi forventer samtidig at det gjøres betydelige grep i årets jordbruksoppgjør som gir 
bøndene trygghet og forutsigbarhet for inntektsgrunnlag og investeringer, som sikrer 
lønnsomhet for både større og mindre bruk og som styrker norsk sjølforsyning, i tråd 
med målsettingene for landbruket som er beskrevet i Hurdalsplattformen. 

 
Uttalelsen oversendes landbruks- og matministeren, og følges opp i dialogen med 
Storting og regjering.»  

 
 



 
 

 
 

 

 
Votering over forslaget til ordfører Anette Musdalslien, Sp: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak/innstilling: 
 
 
Kommunestyret i Gausdal har følgende uttalelse:  
 
1. Den økonomiske situasjonen i landbruket er svært krevende og har vært det over 

lang tid. På toppen opplever landbruket nå en historisk kostnadsøkning på viktige 
innsatsfaktorer som blant annet kunstgjødsel, kraftfor, diesel og strøm. Dette skaper 
stor usikkerhet i næringa. Jordbruksforhandlingene omhandler delvis endringer som 
først vil tre i kraft neste år. For mange bønder vil det da være for sent. Det trengs 
avklaringer nå, og kommunestyret i Gausdal forventer at regjeringa etablerer en 
ordning som raskt kan kompensere for de ekstraordinære kostnadsøkningene 
næringa står overfor.  

Vi forventer samtidig at det gjøres betydelige grep i årets jordbruksoppgjør som gir 
bøndene trygghet og forutsigbarhet for inntektsgrunnlag og investeringer, som sikrer 
lønnsomhet for både større og mindre bruk og som styrker norsk sjølforsyning, i tråd 
med målsettingene for landbruket som er beskrevet i Hurdalsplattformen. 

 
2. Uttalelsen oversendes landbruks- og matministeren, og følges opp i dialogen med 

Storting og regjering.  

 
 
 
 
 


