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Løss alg kr 40.00
●●vindkraft

side 4–5

Ønsker mer
balansert debatt

Oddvar Sagbakken Saanum
taler kraftmotstanderne
imot og ønsker en mer
balansert debatt om
vindkraft.
●●Orientering

side 19

besøk: Onsdag fikk tolgabonde Trond Erlien besøk av en delegasjon fra Fylkesmannen, landbrukskontorene i Nord-Østerdal og bondelagene.
Vegard Urset (t.v.) er rådgiver hos Fylkesmannen. Foto: Eirik Røe

Setra betyr alt
satsing: Fylkesmannen i Innlandet vil satse mer på små og mellomstore enhe-

ter i landbruket. Dette klinger godt i ørene til bonde Trond Erlien som driver gård
side 9
midt i Tolga sentrum. For ham er aktiv seterdrift alfa og omega.
●●reiseliv

side 22–23

Tester unge
o-løpere

Jon A. Osmoen er løypelegger for unge løpere som
ønsker å komme seg videre
til junior-VM. I helga er det
testløp og norgescup i Os
og på Røros.

VÅRMESSE
HOS
S NORGES STØRSTE
STØR
BYGGEVAREKJEDE
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KRONEMARKED

Vil være mere mormor og litt mindre vertinne

På Vauldalen Fjellhotell står tradisjoner og historie på solid grunn. Nå står en ny generasjon klar
til å overta familiebedriften, og vertinne Jord Skott håper å få være en like stor ressurs for sine
døtre som hennes egen mor var for henne. – Det ønsker jeg selv å være til jeg blir minst 90 år, sier
den folkekjære vertinna, som samtidig gleder seg til å være mer mormor i tida som kommer.

20,- / 50,100,Montér Røros

Osloveien 40, 7374 Røros
Tlf: 72 41 29 80
Mandag – fredag: 07.00 – 16.30
Lørdag: 09.00 – 14.00

GODE
MESSETILBUD!
Vi spanderer
GRILLMAT!
Du får mer hos

Arbeidets Rett

Fredag 31. mai 2019

Seterdrifta er alfa
og omega for Trond

nyheter

9

kJETIL lORENTZEN.

MC-tilbud bør
fortsatt finnes
på Tynset

SETERDRIFT: Siden 2008 har Trond Erlien bygd nytt fjøs og restaurert seks bygninger på setereiendommen i Tolga. aLLE FOTO: Eirik Røe

Tolga-bonden Trond
Erlien driver gård
midt i Tolga sentrum,
men om sommeren
flytter han dyra til
seters. Nå vil Fylkesmannen satse mer på
bønder som Trond.
TOLGA: – Det virker som man
må ha minst 40-50 kyr og melkerobot for å ha en framtid i
landbruket. Det kan skremme
mange bønder som heller velger å gi seg, mener Trond Erlien.
Selv driver han med mjølkeproduksjon med en kvote på
100 tonn. På sommeren flytter
han dyra til setra på Dølvollen.
– For meg som driver gård
midt i sentrum er seterdriften
alfa og omega, sier bonden.
Siden 2008 har Erlien restau-

rert seks bygg og bygd nytt fjøs
på setereiendommen. Tidligere
leide han seter i nærheten.
Bonden mener det er viktig å ta
vare på setertradisjonen og han
er også en aktiv skogbruker.

Vil satse mer på
bønder som Trond
Nå vil Fylkesmannen i Innlandet satse mer på bønder som
Trond Erlien.
Høsten 2017 fikk Fylkesmannen i Hedmark og Oppland i
oppdrag å utarbeide et felles regionalt
bygdeutviklingsprogram for 2019-2022. Programmet presenteres i disse dager og
skal legge føringer for bruken
av en kvart milliard kroner årlig.
Et av de regionale tiltakene er
å sikre små- og mellomstore
bruk i hele Innlandet.
– Det har nærmest skjedd en
landbrukspolitisk revolusjon

SMÅ OG MELLOMSTORE BRUK: Ståle Støen mener fokus
på økt produksjon og volum er uheldig for bygdene og er glad for at
Fylkesmannen vil sikre store og mellomstore bruk.

siden 2014. Da var det fokus på
økt produksjon. Vektlegging av
volum er uheldig for bygdene.
Jeg er glad for at det i den kommende perioden legges større
vekt på små- og mellomstore
bruk, sier Ståle Støen i Hedmark Bonde- og Småbrukarlag.

Stort moderninseringsbehov i Nord-Østerdal
Vegard Urset har de siste årene
jobbet som rådgiver hos Fylkesmannen. Han er opprinnelig fra Tolga.
– Når det gjelder investeringstilskudd er vårt signal at
moderniseringstiltak i grovforbaserte
husdyrproduksjoner
skal prioriteres. I Nord-Østerdal
er det stort moderniseringsbehov, sier Urset.
Han påpeker at beitegrunnlaget er viktig og at tilskudd til seterdrift øker med de nye rammene.

– En mellomting
Landbrukssjef i Tolga kommune, Kjersti Ane Bredesen, opplever at det har skjedd mye på ti
år.
– Det er tiltakende gjeld og
økt konkurranse mellom næringene. Samholdet i landbruksnæringen er viktig og står
sterkt i Nord-Østerdal. Det opplevde vi under rovdyrsommeren i fjor. Men hva skal til for at
en bonde som driver med både
jord og skog skal fortsette med
det?, spør landbrukssjefen.
Trond Erlien sitter kanskje på
svaret.
– Det burde være mulig med
en mellomting, at man ikke må
ha 40 mjølkekyr for å drive i
landbruket. Mange seterbruk
blir borte på grunn av robotfjøs.
Alt har sin pris, sier Trond Erlien.

Eirik Røe

eirikmagic@gmail.com

LANDBRUKSSJEF: Kjersti Ane Bredesen er landbrukssjef i Tolga

kommune.

TYNSET: Kjetil Lorentzen
(KrF) fikk anledning til å
fremme sitt syn på forslaget
om å legge ned trafikkstasjoner for samferdselsministeren
på Stortinget i forrige uke.
- Jeg fikk ordet tidlig i møtet og
fikk satt dagsorden på
distriktsprofilen, sier Lorentzen.
I møtet med statstråden
fremmed han flere viktige
punkter:
- Jeg er enig i at Statens
vegvesen må effektiviseres
totalt sett, og at det er riktig å
legge til rette for digitalisering
der det er mulig. Jeg uttrykte
tilfredshet over at rapporten
legger til grunn å flytte
arbeidsplasser ut av Oslo til
regionene, men uttrykte
skepsis over at tilbudet lokalt
ser ut til å bli utvannet, sier
Lorentzen.
Hans hovedspørsmål til
statsråden var hvem skal vi
effektivisere for? Staten eller
innbyggerne?
- Vi må være trygge på at
konklusjonen som fattes, ikke
må forringe tilbudet til
innbyggerne i Fjellregionen,
understreker Lorentzen.
Han mener at tilbudet om
oppkjøring på MC fremdeles
må ligge på Tynset, med
bakgrunn i miljøhensyn og
effektivitet totalt sett.
- Det er bedre å sende en
sensor til Tynset, framfor å
sende flere som skal kjøre opp
sør og vestover. Det handler
om et totalregnskap, både
økonomisk, miljømessig og
sikkerhetsmessig. Videre har
vegstasjonen på Tynset, et
godt og moderne anlegg for
oppkjøring på motorsykkel
som er kommet på plass de
siste årene.
- Når vi snakker om effektivitet, må vi være tydelige på for
hvem sine vegne? Staten eller
folket? Mitt budskap var å
flytte ut statlige arbeidsplasser
fra Oslo til distriktene, og la
Tynset bestå.
- Tynset og Røros har hatt en
effektiviseringsprosess
pågående parallelt med
utredningen, og har hentet ut
en gevinst allerede. Det er en
mulig modell å jobbe videre
etter, slik at begge kontor kan
bestå.
- Det er viktig med tilbud i
distriktene. De fleste ulykker
skjer ikke i rundkjøringer, men
på landeveien. Det er en annen
og nødvendig kompetanse å
kunne beherske fjell, kyst,
glatte og smale snødekte veier
etc, noe som underbygger at
tilbudet må opprettholdes.

