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Nordre Ringsaker Bonde- og Småbrukarlag ser med sterk bekymring på foreslåtte 

skolenedleggelser i nordre Ringsaker. Norsk Bonde- og Småbrukarlag er en faglig og 

næringspolitisk organisasjon med formål å fremme folk i landbruket sine faglige, kulturelle, 

sosiale og økonomiske interesser. 

Landbruk er bruk av jord og skog og det ligger i sakens natur at for å bruke ressursene, må 

folk bo der jord og skog er. I nordre Ringsaker har vi mest mellomstore og små bruk. Mange 

kombinerer derfor jordbruk med annet arbeid. Dette er ikke nytt, småbrukere har vært og er 

mangesyslere.  Det er slik vi får brukt dette landet og særlig de mer marginale områdene med 

tungdrevne og små arealer. Alle som driver landbruksvirksomhet på bygda, trenger assistanse 

fra andre yrkesgrupper. Hele, halve, kvarte årsverk i landbruket genererer mer sysselsetting og 

småbrukerlaget ser mange utviklingsmuligheter i nordre Ringsaker. 

Landbruket er også avhengig av aktive bygder. Det at Ringsaker kommune legger til rette for 

utbygging av nye boliger og boligfelt i bygdene rundt i nordre Ringsaker vil gi større grunnlag 

for å kunne opprettholde landbruket, og det vil kunne gi muligheter for andre næringer til å 

etablere seg i bygdene. Bygdeutvikling bør nå komme på dagsorden etter at kommunen nå i 

en tiårsperiode har satset på byutvikling. Ved å satse på bygdene vil vi kunne få fram kreative 

forslag til næringer. Koronapandemien har også vist oss nytteverdien av å kunne ha en spredt 

bosetting. I tillegg ser vi at mange som tidligere satt fast i store, mindre og små byer, nå både 

flytter ut fra byen og/eller etablerer seg med hjemmekontorløsninger rundt om i ulike 

grisgrendte strøk i Norge. Her kan Ringsaker være i forkant ved å legge til rette for ulike 

muligheter ved å bruke de ledige lokalene som finnes i bygdene på for eksempel skolene, til å 

tilby lokale næringsparker med leiekontorløsninger. Dette kan fremme videre bosetting i neste 

omgang. Som igjen vil kunne øke antall barn i skolekretsen.  

Ved å legge til rette og bidra positivt til bygdeutvikling vil bygdene kunne blomstre opp, noe 

som i større grad gir levende samfunn både i næring, skole og i fritid. Dette vil gjøre 

områdene attraktive for nyinnflyttere til kommunen og å komme tilbake for å ta over garden 

hjemme. Ikke alle ønsker å bo i by, flere og flere ønsker seg til noe roligere omgivelser. Det 

har pandemien vist oss. For å få nyrekruttering i landbruket må de unge som skal ta over se at 

det finnes naboer og lekekamerater til ungene.  

Det er sjølsagt for Bonde- og småbrukerlagets mandat at bosetting er en sak vi skal kjempe 

for. Vi ber Ringsaker kommunestyre legge til rette for vekst og utvikling i grønne næringer i 

nordre Ringsaker. Første steg er å satse på god infrastruktur med skoler, barnehager, gang- og 

sykkelveger. Videre bruk av dyrka jord, grøfting, gjerding og offensiv innstilling til landbruk i 

stor og liten målestokk. 
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