Landbrukskonferanse og fylkesårsmøte i Møre og
Romsdal Bonde og Småbrukarlag
Tradisjonen tro startet Møre og Romsdal Bonde og Småbrukarlag sitt årsmøte med
Landbrukskonferansen dagen før. Denne er et samarbeid med Bondelaget og fylkesmannen i Møre
og Romsdal. I år var temaet: «Landbruk skaper mangfold.»
Henning Sommerro, komponist, musiker og professor fra NTNU åpnet konferansen, og trollbandt
publikum med b.l.a «Æ slåttatæja» av Hans Hyldbakk.
Lars Petter Bartnes (leder Bondelaget) hadde neste innlegg. Han gikk inn på landbruksmeldinga, og
understreket spesielt at dette er den første regjering i Norge som vil løsrive distriktspolitikk fra
landbrukspolitikk.
Marielle de Roos (sentralstyremedlem NBS) entret scenen med «hvordan bevarer vi mangfoldet i
disse ensrettingstider?» Marielle fortalte om gården i Lofoten, om lokalmat og nødvendigheten i å
opprettholde mottaksplikten for geitmelk. Hun snakket om mange av punktene i landbruksmeldinga,
og ytret bekymring for fokuset på «kostnadseffektiv» matproduksjon.
Etter en pause fikk vi høre noen gode eksempel på mangfoldet i landbruket: Solveig Haglund fortalte
om Inn på tunet, Oscar Hovde Berntsen gikk inn på sin barndomsdrøm om dyr på beite uten gjerder
og ideen om Nofence og Gunnar Waagen tok oss med til et osteeventyr.
Etter alt dette positive mente Bjørn Egil Flø at han kanskje ikke var den rette til å holde innlegg, men
«som vi sår- om lite og stort i landbruket» kan nok være en tankevekker for noen og enhver.
Dag Jørund Lønning sitt foredrag om «den gode landbrukspolitikken» var engasjerende og tok for seg
det ansvaret alle har for å endre kursen som tross alt er menneskeskapt. Vi må tørre å utfordre
«sannhetene» i landbrukspolitikken og den retningen den har tatt.
Dagen ble avsluttet med politikerdebatt.
Hele konferansen bar preg av kvalitet i alle ledd. Rose Bergslid og Kristin Sørheim som møteledere
var en herlig duett, med dyktig ledelse og en god porsjon humor og sjarm. Dette var ei skikkelig
vitaminbombe i ei tid der vi alle trenger det mest!
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