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Regjeringserklæringa
og beitenæringa
KrFs inntreden i
regjeringa er spennende
for landbruket. I de siste
åra har KrF blitt med
resten av oposisjonen
mot flere av grepa til
regjeringa i jordbruksforhandlingene. Denne
”redningsplanken”
er nå borte. Derfor er
regjeringserklæringa mer
spennende.
AV LEONID RØDSTEN
Desto mer skuffende er det at
det som KrF, Høyre og FrP har
stått sammen om, rovdyrforliket, har mindre kraft i regjeringserklæringa. Det reagerer
leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff, på.

Savner kriseplan

– Regjeringserklæringa er uten
tiltak for å styrke beitenæringa
sier Kjersti Hoff.
NBS-lederen savner et løfte i
regjeringserklæringa om at det
skal etableres en kriseberedskap
som er forankra i en kriseplan
ved massive rovviltangrep.
– Miljøforvaltninga har så
langt tatt altfor lett på den dramatiske situasjonen som oppstår for beitebrukere når rovvilt
dreper beitedyr, sier hun.
– Videre savner vi en ambisjon om å få på plass en forskrift for skadefelling. Stortinget har bestilt raske uttak av
skadegjørere og da må regjeringa fylle opp verktøykassa til
skadefellingslaga. Uttak av rovvilt i beitesesongen er ekstremt
krevende, sier Kjersti Hoff.

EU-program

– Det er gode grunner til å stille
spørsmål om deltagelse i EUs
program «LIFE 2021-2027» er
bakveien inn under EUs Habitatdirektiv og tap av norsk
råderett når det gjelder blant
annet ulveforvaltning. Det er
langt å reise til Brussel for å slå
ring om demokratiet, sier NBSlederen.
Hun savner dessuten et løfte
i regjeringserklæringa om å
yte full erstatning ved rovviltangrep og rovviltskader slik
Stortinget har formulert det i
Naturmangfoldloven og Frostating Lagmannsrett slo fast i
Krokanndommen.
– Tallmateriale fra «organisert beitebruk» viser at det
erstattes bare om lag 50% av
rovdyrtapet hvert år. På den
måten belastes beitenæringa
også økonomisk og beiteretten
undergraves, sier Kjersti Hoff.

Rekordmange
statsrådar
Kjell Ingolf Ropstad,
Olaug Bollestad og
Dag Inge Ulstein
representerer KrF i
statsminister Erna
Solbergs (H) nye
fleirtalsregjering.

Klagenemd

– Et tiltak for å få på plass mer
rettferdige
erstatningsoppgjør er å etablere ei uavhengig klagenemnd for erstatningsordninga. På den måten
er det lettere å feste lit til at
husdyrfaglige forhold kan belyses i klagesaker. Miljødirektoratet blir lett oppfatta som
bukken som skal passe havresekken og dagens ordning
bidrar til unødig høyt konfliktnivå, sier NBS-lederen,
som legger til:
– NBS er uforstående til at
de regionale rovviltnemndene
skal svekkes. Det er ikke det
som er problemet nå om dagen
at det er for mye demokrati i
norsk rovviltforvaltning.

Statsminister Erna Solberg
presenterer den utvida
regjeringa etter ekstraordinært
statsråd på Slottet tysdag. (Foto:
Heiko Junge/NTB scanpix/NPK)

NBS-leder Kjersti Hoff er skuffa over manglende fokus på
beitenæringa i regjeringsplattforma.

Det vart klar tysdag. Ropstad
blir barne- og familieminister,
mens Bollestad blir landbruksog matminister. Ulstein er utnemnt til utviklingsminister.
Dagens utviklingsminister Nikolai Astrup (H) blir digitaliseringsminister.
Samtidig er statssekretær
Ingvil Smines Tybring-Gjedde
(Frp) utnemnt til samfunnstryggingsminister.
Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland
(H) og landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp) forsvinn ut av regjeringa.
(©NPK)

Unngå brann på gården din

Bollestad: – Eg har moka drit

AV JON EVEN ANDERSEN,
NPK
Ho innrømmer at jobben med
å samle eige parti kan bli vel
så krevjande som å ta på seg

støvlane og møte landbruksnæringa.
– Vi har vore gjennom ein
krevjande periode i KrF. Eg er
nøydd til å bruke mykje tid i
lokallag og fylkeslag framover.
Samtidig har vi skapt fotavtrykk i regjeringsplattforma.
No skal vi byggje laget gjennom å vise fram praktisk politikk, seier Bollestad til NTB.

Mørkemann urettferdig

Venstres oppslutning har vore
stabilt under sperregrensa sidan partiet kom inn i regjering
for eit år sidan. KrF har vore
under sidan partiet gjorde sitt
vegval i november – eit vegval
som delte partiet i to.
Internt blir det strid om nestleiar Kjell Ingolf Ropstad er den
best eigna til å ta over som partileiar på landsmøtet i april, og
eksternt haglar det med kritikk,
mot alt frå kvinnerettar til homofritak for den nyutnemnde
barne- og familieministeren.

– Omtalen av Ropstad som
mørkemann er urettferdig.
Den kjenner eg ikkje igjen, seier Bollestad.

El-kontroll med termografering gir deg:

Vil fortsetje

Fleire partiprofilar og lokallag
meiner Ropstad var for sentral
i vegvals-striden til å kunne
samle partiet som ny leier. Det
er Bollestad ikkje einig i.
– Eg håpar og trur at han vil
vise at han kan samle, byggje,
skape begeistring og sjå framover, seier Bollestad.
Ho avviser at ho sjølv er aktuell som ny partileiar etter
Knut Arild Hareide. Han gjekk
av då landsstyret sist torsdag
med 19 mot 17 stemmer sa ja
til den framforhandla regjeringsplattforma.
– Kan du tenke deg å fortsetje
som nestleiar?
– Eg tek dei oppgåvene valkomiteen og partiet måtte
spørje meg om, så svaret er ja.
(©NPK)

• en tryggere hverdag
• rabatt på brannpremien på forsikringene dine
• grunnlag for god risikoscore og topprabatt på forsikringene

Bård Hoksrud gav nøkkelen til Olaug Bollestad. (Foto: Stian Lysberg
Solum/NTB scanpix/NPK)
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Fungerande KrFleiar Olaug Bollestad
snakka ikkje om
situasjonen i eige parti
då ho på første dag
som landbruksminister
viste til erfaring som
møkkagravar.
– Eg har moka drit, og
det er eg i stand til å
gjere framleis, svarte
Bollestad då ho hadde
teke over som landbruksog matminister etter
Frps Bård Hoksrud og
fekk spørsmål om eiga
erfaring frå landbruket.

De fleste landbruksbranner skyldes feil på elektrisk anlegg og
utstyr. Å gjennomføre en el-kontroll er derfor noe av det viktigste
du kan gjøre for å sikre gården din mot brann.

Kontakt oss på telefon 915 03100
eller les mer på gjensidige.no/landbruk

