
Høringsinnspill til WSP’s rapport om skolestrukturen i nordre Ringsaker 
 

Innledningsvis i rapporten (kap. 2.1) påpekes det at Ringsaker kommune er en landbrukskommune. 

Senere i rapporten står det at det er viktig for kommunen å beholde sysselsettingen i industrien og 

landbruket iht innlandsstrategiens visjon (kap. 3.3). 

For oss som prøver å leve av jordbruket er jo dette lystig lesing. Men så var det dette med teori og 

praksis. Jordbruk er vanskelig å sentralisere. Vi kunne jo bodd i byen og pendla ut til bygda for å 

høste kornet om høsten, men oppi her er det ganske vanskelig å produsere korn. Her er det best å 

dyrke gras, og gras må gjennom et dyr før det blir mat – altså må vi drive med dyr. Og når man driver 

med dyr er det etisk riktig å bo i nærheten av dem. Det vil si at det er en fordel for oss og bo på 

garden.  

For oss blir det da ganske ulogisk å foreslå å beholde skole kun i den bygda uten aktivt landbruk i dag. 

I Lismarka er det landbruk, i Åsmarka er landbruk, i Næroset er det noe landbruk, men i Mesnali er 

det dessverre ikke mange gardbrukere igjen. 

I Åsmarka er vi nå i en unik situasjon, der flere yngre gardbrukere har kjøpt seg garder, og ønsker å 

leve av dette i fremtida. Sysselsetting i landbruket. Folk i produksjonsdyktig alder (for å holde oss i 

landbrukets ordlyd). Vi har nå yngre folk i bygda som prøver å leve av både melkeku, kjøttfe, sau og 

smågrisproduksjon. Disse må tas vare på! Dersom skolen legges ned, er det lett å anta at bygda ikke 

blir like attraktiv som den er i dag. Dersom andre barnefamilier flytter ut vil også gardbrukerne miste 

mye av sitt sosiale nettverk, og i verste fall velger de også å flytte. Det blir ikke like idyllisk å reise opp 

til Sjusjøen hvis hele «den relativt trafikkerte vegen» (sitat fra rapporten under beskrivelse av 

Åsmarka, kap. 2.3.1) er gjengrodd, fordi det ikke er noen beitedyr igjen. Vi må jo huske på å blidgjøre 

turistene, vi er tross alt landets største hyttekommune (kap 2.1). 

I kap. 2.3.2 viser figuren at det har vært flat/positiv befolkningsutvikling i Åsmarka og Lismarka, mens 

det i Mesnali og Næroset har vært negativ utvikling. Samtidig viser figuren med elevtallsutvikling at 

Åsen er den eneste skolen med positiv utvikling. I kap. 2.3.3 viser figuren at Åsmarka er bygda med 

yngst befolkning, spesielt for aldersgruppa i skolepliktig alder og deres foreldregenerasjon. Næroset 

og Mesnali har eldst befolkning. Dette til tross for at Næroset og Mesnali har «sentrumskjerne i dag 

med flere tilbud og møteplasser» (kap. 2.3.1). De tilbudene som rapporten mener at er attraktive 

finnes altså allerede i Mesnali og Næroset i dag, men likevel ønsker folk å bo både i Åsmarka og 

Lismarka.  

Behold skolen i Åsmarka. Selv om vi ikke har dagligvarebutikk så har vi utallige møteplasser. Vi har 

aktivt landbruk, som vi håper kan vokse enda mer. Skolen har høy score på trivsel og det faglige, 

både blant elever og lærere. Legg heller til rette for utvikling, slik at enda flere kommer til skolen vår i 

framtida.  
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