
Bondelaget tåkelegger

fo$saft sitt syn på

iordbruksforskningen
Det har i de siste dagene

hersket en god del misforstå-
elser om Bondelagets syn på
utviklingen i jord- og plante-
kulturforskniagen. Og situa-
sjonen er enda mer kaotisk i
dag, etter at temaet ble tatt
opp til diskusjon på Nordland
Bondelags årsmøte onsdag.

Bondelagets generalsekretær,
Paul M. Dalberg, som rede-
gjorde for Norges Bondelags
syn, ledet diskusjonen lnn på
spørsmålet om utbygging av
forsøksringer. Dette er forså-
vidt en positiv tanke som alle
kunne støtte. Dermed unngikk
han klokelig å komme inn på
et vesentlig forhold i Bonde-
lagets holdning, som går ut på
at den faglige ledelse av forsk-
ningen i jord- og plantekultur
skal legges til Norges Land-
brukshøgskole. Dette lnnebæ-
rer så vidt en forstår at di-
striktsf orsøksgårdene skal ned-
legges som forskningsinstitu-
sjoner, med de ulemper dette
måtte medføre for jordbruket
i Utkant-Norge på lang sikt.

På denne bakgrunn kan jeg
ikke oppfatte situasjonen an-
nerledes enn at generalsekre-
tær Dalberg har holdt tilbake
viktige opplysninger for års-
møtet i Nordland Eondelag,
når han bare presenterer det
agnet som alle vil sluke.

Når det gjelder Nordland
Borrdelags holdning til spørs-
målet viser møtet i går at den
kritikk som er kommet frem,
nefipe er uberettiget. Det som
skjedde var at årsmøtet en-
stemrnig forkastet et forslag
fra Bodin Bondelag hvor.en
har tatt avstand fra Nordbø-
innstillingens foreslåtte løs-
ninger for Nord-Norge og
Norges Bondelags sentraliser-
ingslinje, fordi denne går enda
videre enn Nordbø-innstillin-
gen.

Dermed har et enstemmig
årsmøte indirekte gått inn for
Norges Bondelags linje, og
dermed mot den uttalelse som
styret i Nordland Bondelag
tidligere har avgitt.

Slikt politisk kannestøperi
burde vært unngått dersom
Norges Bondelag og. Nordland
Bondelag hadde gitt sine med-
lemmer en fullstendig infor-
masjon om sakene. At Bodin
Bondelag har fått kjennskap
til saken i større bredde, må
vel nærmest bero på tilfeldig-
heter. Under avstemnlngen
over Bodin Bondelags forslag
til årsmøtet i Nordland Bon-
delag utartet møteledelsen til
ren parodi.

I tillegg til forslaget fra
Bodin Bondelag fremmet Kåre
Rønning et forslag om å støtte
opp om arbeidet med å danne
forsøksringer. Disse to vtdt
forskjellige forslag ble satt opp
mot hverandre til avtsemning.
Dermed ble forvirringen full-
kommen.

Når det gjelder Norges Bon:
delags syn på saken, er det
mulig at jeg har tatt feil fordi
jeg i likhet med de fleete ikke

,VORDLANDSPOSI€N Nr. ?2

l!

har fått fullstendige informa-
sjoner. Derfor vil en henstille'
til Norges Bondelag om å gi si-
ne medlemmer fullstendige
opplysninger om hva de har
gått inn for overfor land'
bruksmyndighetene i dette
spørsmålet, slik at medlqmme-
ne får vite hvordan deres in-
teresser blir ivaretatt'

Bodø. 2513 1971.
Edvard Valberg'
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g kritisk
stillingen

Bodin Bondelag behandlet i mr:d-
lemsmøte 18. mars Ncrdbø-komi-
teens innstilling om program-
forsking i Jord- og plantekulturog
Norges Bondelags uttalelse til inn-
stillingen. Det ble enstemrnig ved-
tatt å oversende følgende uttaletse
til årsmøtet i Nordland Bonde- og
Småbrukarlag og årsmøteil Nordl
land Bondelag, med gjenpart til
det Kongellge Landbruksdeparte-
ment:

ItBodin Bondelag finner Nordbø-
utvalgets innstilling om program-
forsking i Jord- og ptantekultur
meget utilfredsstlllende for land-
bruket i Nordland fylke. Dersom
det foreslåtte opplegg blir gjen-
nomført vil frarntidige forsøks-
resultater yære til liten praktisk
nytte for fylkets tordbruk. Den
viKigste forutsetnlng for utvalgets
innstilling, 

- utbygging av forsøks-
ringer for å dekke den lokale for-
søksylrksomhet, finnes det ikke
grunnlag for I Nord-Norge.
-Utvalget foreslår at forsØks-

gården Vågpnes, som i dag har
Nordland fylke som distrlkt fore-
løpig skal drive forspksvirksom-
het som er styrt fra fors@ksgår-
den Holt i Tromsø for senere å
nedlegges helt. Videre foreslås
det i innstiUingen at ornrådet s6r
for SaltfJeUet skal betjenes av
forspksgårde.n Kvithammar I
TrØndelag og området nord for
§-altfjellet tiltegges forspksgården
Holt i Tromsø. Dette til tross for
at Nordland fylke har 58 prosent

av jordbruksarealet og ?3 prosent
av åkerarealet i Nord-Norge. De
forsøkssteder som foreslås å skul-
le dekke henholdsvis nord- og s6r-
fylket er klimatisk så forskJeUig
fra de respektive deler av fylket
at fors6k som blir utført der vil
ha meget llten yerdl for fylkets
Jordbruk. Dette medfører også at
foredlingsvlrksomheten med gras
for Nordland fylke må innstilles.

Det som er anfØrt ovenfor viser
at Nordbp-utvalgets innstilling er
overfladisk og ikke hartatthensyn
til de dlslriktsmessige forhold i
tilstrei(kelig grad, Så vidi en kJen-
ner HI, har utvalget heller ikke
vært på befaring I Nordland under
arbeidet med lnnstitlingen. En vil
ellers sterK beklage fylkesland-
brukssJef Nordbøs offenuige ut-
talelse om at fors/ksgarden Våg6-
nes vil gå med til byutvidetser i
Bod,y', En finner ikke at det fore-
ligger grunnlag for en slik ut-
talelse.

Norges Bondelag har gitt sin
uttalelse i saken uten å kontakte
fylkeslagene og/eller lokallagene.
Denne behandlingsmåte i en så
viktig sak vll en sterkt kritisere.
Bodin Bondelag tar avstand fra
den uttalelse Norges Bcndelaghar
gltt i saken. Så vidt en kan se går
denne utialelse ennå lengere i
rasJonalisering enn NordbØ-utval-
gets innstllling ldet bondelaget
forestår ledelsen av all forsøks-
virksomhet tagt ttl Norges Land-
brukshøEskole.

En henstiller til årsmøtene i
Nordland Bonde- ogSmåbrukarlag
og Nordland Bondelag påbakgrunn
av ovenstående, å ta avstand fra
Nordbø-utvalgets innstilllng, for
så vidt det gJelder forspksvirk_
somheten i Nord-Norge, og Nor_
ges Bondelags uttalelse i saken.
Videre henstiller en til Landbruks_
departemrrntet å utsette ferdig_
behandling av saken inntit Uit
forellgg'er en fullstendig uttalelse
fra Nordland Bondetrag.rr
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Sterk kritikk mot
Nordland Bondelag
Lemfeldig av en sak av den aller

største betydning for landbruket i fylket
Bod,in Bondelag har i med-

Iemsmøte sist torsdag behanel-
let Nordbø-komiteens innstil-
ling om programforskning i
iord- og plantekultur. Norges
Bondelag har titlligere gått inn
for komiteens innstilling. Den-
ne går bl, a. ut på en sterk
sentralisering av forskiringen,
bI. a. meel det til følge at for-
søksgårdene rundt om i lanilet
skal nedlegges eller reduseres
til forskningsstasjoner. §ta-
tens Forsøksgåril på Yågønes i
Bodø er tiltenkt den skjebne
å bli nedlagt.
Bodin Bondelag melder i en

uttalelse at det finner Nordbø-
komiteens innstilling meget util-
fredsstillende for landbruket i
Nordland fylke. Dersom det
foreslåtte opplegg blir gjennom-
ført vil framtidige forsøksresul-
tater være til liten praktisk
nytte for fylkets jordbruk. Den
viktigste forutsetning for ut-
valgets innstilling, utbygging
av forsøksringer for å dekke den
lokale forsøksvirksomhet, fin-
nes det ikke grunnlag for i
Nord-Norge, heter det.

Det som er anført ovenfor vi-

ser at Nordbø-utvalgets innstil-
ling er overfladisk og ikke har
tatt hensyn til de distriktsmes-
sige forhold i tilstrekkelig grad.
Så vidt en kjenner til, har ut-
valget heller ikke vært på befa-
ring i Nordland under arbei-
det med innstillingen, heter det
i uttalelsen fra Bodin Bondelag.

Ellers beklager man sterkt
fylkeslandbrukssjef Nordbøs of-
fentlige uttalelse om at forsøks-
gården Vågønes vil gå med til
byutvidelse i Bodø, og finner
ikke at det foreligger grunnlag
for en slik uttalelse.

FoPTs. srgre eroe {€i}

(6) 
"o.r". Fna FønsrE sroE

Nofges Bondelag har gitt sin
uttalelse i saken uten å kontak-
te fylkeslagene ogleiler lokal-
Iagene. Denne behandlingsmåte
i en så viktig sak vil man sterkt
kritisere. Bodin Bondelag tar
avstand fra den uttalelse Nor-
ges Bondelag har gitt i saken.
Såvidt en kan se går denne utta-
Ielse enda lengere i rasjonalise-
ring enn Nordbø-utvalgets inn-
stilling idet bondelaget foreslår
ledelsen av all forsøksvirksom-
het lagt til Norges Landbruks-
høyskole.

Bodin Bondeilag har henstillet
til årsmøtene i Nordland Bonde-
og småbrukarlag og Nordland
Bondelag på bakgrunn av oven-
stående å ta avstand fra Nord-
bø-utvalgets innstiiling, forså-
vidt det gjelder forsøksvirksom-
heten i Nord-Norge, og Norges
Bondelags uttalelse i saken.

Videre henstiller man til
Landbruksdepartementet å ut-
sette ferdigbehandling av saken
inntil det foreligger en fullsten-
dig uttalelse fra Nordland Bon-
delag.

Nordland Bondelag skal ha
sitt årsmøte i Bodø i dag, og det
er ventet at saken. da vil bli
drøftet.

Formannen i Bodin Bondelag,
gårdbruker Nikolai Støver.



'7 ..

Sterk kritil(k mot
Nordland Bondelag
Lemfeldig behandling av en sak av den aller

største betydning for landbruket i fylket
Bodin Bondelag har i med-

Iemsmøte sist torsdag behand-
let Nortlbø-komiteens innstil-
ling om programforskning i
jortl- og plantekultur. Norges
Bondelag har tidligere gått inn
for komiteens innstilling. Den-
ne går bl. a. ut på en sterk
sentralisering av forskiringen,
bl. a. med det til følge at for-
søksgårdene rundt om i landet
skal nedlegges eller reduseres
til forskningsstasjoner. §ta-
tens Forsøkssård på Yågønes i
Bodø er tiltenkt den skjebne
å bli nedlagt.
Bodin Bondelag melder i en

uttalelse at det finner Nordbø-
komiteens innstilling meget util-
fredsstillende for landbruket i
Nordland fylke. Dersom det
foreslåtte opplegg blir gjennom-
ført vil framtidige forsøksresul-
tater være til liten praktisk
nytte for fylkets jordbruk. Den
viktigste forutsetning for ut-
valgets innstilling, utbygging
av forsøksringer for å dekke den
lokale forsøksvirksomhet, fin-
nes det ikke grunnlag for i
Nord-Norge, heter det.

Det som er anført ovenfor vi-

ser at Nordbø-utvalgets innstil-
ling er overfladisk og ikke har
tatt hensyn til de distriktsmes-
sige forhold t tilstrekkelig grad.
Så vidt en kjenner til, har ut-
valget heller ikke vært på befa-
ring i Nordland under arbei-
det med innstillingen, heter det
i uttalelsen fra Bodin Bondelag.

Ellers beklager man sterkt
fylkeslandbrukssjef Nordbøs of-
fenUige uttalelse om at forsøks-
gården Vågønes vit gå med til
byutvidelse i Bodø, og finner
ikke at det foreligger grunnlag
for en slik uttalelse.

FoRTg. srgte sroe {6}

(6) .o.r". Fna FøRsrrE srDE

Noiges Bondelag har gitg sin
uttalelse i saken uten å kontak-
te fylkeslagene og,/eiler lokal-
Iagene. Denne behandlingsmåte
i en så viktig sak vil man sterkt
kritisere. Bodin Bondelag tar
avstand fra den uttalelse Nor-
ges Bondelac har gitt i saken.
Såvidt en kan se går denne utta-
Ielse enda lengere i rasjonalise-
ring enn Nordbø-utvalgets inn-
stilling idet bondelaget foreslår
ledelsen av all forsøksvirksom-
het lagt til Norges Landbruks-
høyskole.

Bodin Bonddlag har henstillet
til årsmøtene i Nordland Bonde-
og småbrukarlag og Nordland
Bondelag på bakgrunn av oven-
stående å ta avstand fra Nord-
bø-utvalgets innstilling, forså-
vidt det gjelder forsøksvirksom-
heten i Nord-Norge, og Norges
Bondelags uttalelse i saken.

Videre henstiller man til
Landbruksdepartementet å ut-
sette ferdigbehandling av saken
inntil det foreligger en fullsten-
dig uttalelse fra Nordland Bon-
delag.

Nordland Bondelag skal ha
sitt årsmøte i Bodø i dag, og det
er ventet at saken. da vil bli
drøftet.

Formannen i Botlin Bondelag,
gåtdtrruker Nikolai Støver.



Bodin Bondbfag kritisk
til ilordb-innstillingen

Bodin Bondelag behandlet i m ed_
lemsmøte 1 8. mars NcrdbØ-komi-
teens innstilling om program-
forsking i Jord- og ptrantekulturog
Norges Bondelags uttalelse til inn-
stillingen. Det ble enstemmig ved-
tatt å oversende følgendeuttatelse
til årsmøtet i Nordland BDnde- og
Småbrukarlag og årsmøtet i Nordl
land Bondela& med gjenpart til
det Kongelige Landbruksdep.rte-
ment:

'rBodin Bondelag finner Nordbø-
utvalgets innstilling om program-
forsking i Jord- og plantekultur
meget utilfredsstillende for land-
bruket i Nordland fylke. Dersom
det foreslåtte opplegg blir gjen-
nomført ril ffamttdige forsøks-
resultater være til ltten prakttsk
nytte for fylkets Jordbruk. Den
viktigste forutsetning for utvalgets
innstllling, utbygging av forsøks-
ringer for å dekke den lokale for-
søksvirksomhet, finnes det ikke
grunnlag for i Nord-Norge,
^Utvalget foreslår at forsøks-

gården Våg6nes, som i dag hår
Nordland fylke som distrikt fore-
løpig skal drive forsøksvirksom-
het som er styrt fra fors@ksgår-
den Holt i Troms/ for senere å
nedlegges helt. Videre foreslås
det i innstillingen at området s6rfor SaltfJellet skal betjenes av
forspksg:ården Kvithammar t
Trøndetag og området nord for
§altrJellet tillegges forspksgården
Holt i Tromsø. Dette til tross for
at Nordland fylke har 58 prosent

av Joralbruksarealet og ?3 prosent
av åkerarealet i Nord-Noige. De
forsøkssteder som foreslås å skul-
le dekke henholdsvis nord- og s@r-
fylket er klimatisk så forskJeuig
fra de respektive deler av fylket
at forspk som blir utført der vil
ha meget liten verdl for fylkets
Jordbruk. Dette medf/rer også at
foredlingsvlrksomheten med gras
for Nordland fylke må hnstilles.

Det som er anfØrt ovenfor viser
a.t Nordbø-utvalgets innstifllng er
oyerfladisk og ikke hartatthensyn
til de d'istriktsmessige forhold i
tilstrel*eUg grad. Så vidt en kJen-
ner Hl, har utvalget heller ikke
vært på befaring i Nordland under
arbeidet med lnnstillingen. En vil
ellers sterkt beklage fylkesland-
bruksslef Nordbøs offenillge ut-
talelse om at forspksgrirden Vågg-
nes vil g:å med til blutvidelser i
Bod,y'. En finner ikke at det fore-
ligger grunnlag for en sllk ut-
talelse.

Norges Bondeliag har gitt sin
uttalelse i såken uten å kontakte
fylkeslagene og/eller lokallagene.
Denne behandlingsmåte i en så
viKig sak vil en sterkt kritlsere.
Bodin Bondelag tar avstand fra
den uttaielse Norges Bcndelaghar
gltt i saken. Så vidt en kan se går
denne uttalelse ennå lengere i
rasjonausering enn Nordb/-utval-
gets innstilling idet bondelaget
foreslår ledelsen av all fors6ks-
virksomhet lagt ttl Norges Land-
brukshøEskole.

En henstiller til årsmøtene i
Nordland Bonde- ogSmåbrukarlag
og Nordland Bondelag påbakgrunn
,av ovenstående, å ta avstand fra
Nordbø-utvalgets innstilling, for
så vidt det gjelder forspksvirk-
somheten i Nord-Norge, og Nor_
ges Bondelags ut0alelse i saken.
Vldere henstiiler en til Landbruks-
departemr:ntet å utsette ferdig_
behandling av saken inntil d;t
foreligger en fullstendig uttalelse
fra Nordland Bondelag.r



NT'- Fredag 26. mars 19?1

Bonde- 0g småbrukarlaget 0m tilleggsavtalen:

Tilskuddsordninger og pris-
økning må øke INilTEKTENE
VÅGøNES FORSøKSGÅRD MÅ FORISATT FÅ FORSKE

Nordland bonde- og småbrukar-
lag avsluttet sitt årsmøte t Bodp
i går med å gjenvelge det sittende
styre, med formannen Olav D.
Gu1lsyåg i spissen. Styret for
øvrig har denne sammensetning:
Sverre Hestvik, nestformann, Pe-
ter D, Nikolaisen, kasserer og
sekretær (Disse tre utgJ@r ar-
beidsutvalget. De to sistnevnte
var ikke pa valg dette år.) Videre
sitter Ragnar Allnor og Georg
BjØrnbakl*i styret.

Såvel årsberetnlng som regn-
skap ble enstemmig godtatt uten
endringer eller vesentlig debatt.
I forbindelse med årsberetnlngen
ble det beklaget at oppmøtet var
svært dårlig til årsmøtet.

Bonde- og småbrukarlagets års-
møte vedtok også flere uttalelser,
blant annetom tiUeggsavåa1en. Mø-
tet drøftet de forestående forhand-
lingene og kom til at man må
følge samme retningsllnJer ved

dette oppgj/ret som man gJorde
ved avlaleslutningen i fjor. Mar-
kedsmulighetene for prisøkninger
må utredes, uttaler bonde- og
småbrukarlaget, og g.ar yldere
inn for en inntektsøkningvedsiden
av pris/kningen i fobm av til-
skuddsordninger. @kt silotrygd og
ttlskuddsordningen på kJptt pekes
det særskilt på i denne forbindel-
se. Dessuten ønsker man en mer
retferdig fordeling av driftstil-
skuddene, samt at inntektsgrunn-
Laget for kunstgjødseltilskuddet
må heves til 24 000 kroner. Grade-
ringen av trygden må overveies
slik at hele trygdebeløpet ikke
faller bort om inntektsgrunnlaget
overskrides, mener bonde- og
småbrukarlaget, som ber om at
sonegrensene for distriKstilskudd
på melk må tas opp til revisjon,
og hevder at en helhetsvurdering
bør legges til grunn for en rett-
ferdig fordeling mellom de for-
skjeuige distriKer og bruks-
grupper.

Nordland bonde- og småbrukar-
lag uttaler separat at man er
gJort ktent med retningslihjene
for en ferieo,rdning for bPndene,
med muligheter for gJennomføring
i forbindelse tilleggsavtalen i år.
Laget henstlller om at ferieord-
ningen blir gjennomf@rt fra 1. juli
1971, når avtalen skal tre i kraft.

Om markedssituasjonen utlaler
årsmøtet at man slutter seg til de
uttalelser som ble gitt ved lagets
tillitsmannskonferanser i BodØ og
MosJ@en sist høst.

I forbindelse med Bodin Bonde-
lags brev om 

'awiklingen 
av for-

søksgården på Vågpnes, uttaler
bonde- og småbrukarlagets års-
møte seg i prinsippet enig hva
ang:år gårdens framtid som for-
sgkssenter for Nordland, men slut-
ter seg videre til sitt eget lags
arbeidsutvalgs ve{tak i møte i
november i fjor. Arsmøtet hen-
stilter til styret å f6lge nøye med
saken om programforskningi jord-
og plantekultur, slik at resultatet
fra denne sektor kan effektiviseres
i langt sterkere tempo enn til-
fellet nå er.

På årsmøtet ble laget overrakt
en papirkniv i sølv fra Nordland
landbruksselskap i forbindelse
med l,agets 5O-årsJubileum i år.
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