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I går møtte hun rørosingene. I dag skal Erna Solberg til
Nord-Østerdalen. 
 Arbeidets Rett. 07.02.2017 06:48. Oppdatert 09:17 
Se flere bilder fra statsministerbesøket, og bli med
videre på gardsbesøk i Tynset og Frankmotunet i
Grimsbu. I dag våkner statsminister Erna Solberg (H)
til den berømte frokosten på Ertzscheidergården.

Etter å ha sett og hørt på lokalt næringsliv i
Havsjøveien i går kveld, dro statsministeren med følge
for å møte lokale Høyre-folk på Ertzscheidergården.
Solberg holdt tale der hun poengterte hva som er de
fire viktigste valgkampsakene for Høyre i 2017.

 Hun innledet med å understreke at det viktigste Høyre
i regjering kan gjøre i denne valgkampen. er ikke å
fordype seg i alle enkeltdetaljene:

 - Vi har lange lister og mange gode historier som
forteller hvorfor vi gjør de ulike tingene. Men, det viktige
er faktisk å formidle de store utfordringene for Norge.
Hva som er de store utfordringene, og hvorfor det å
stemme Høyre er riktig og hvorfor Høyre har de beste
løsningene på utfordringene, sa Erna Solberg.

 Hun snakket videre blant annet om hvor viktig det er å
ta Norge trygt gjennom omstillingen for å bevare
veldferdssamfunnet også etter oljen, om politireform
og om hvor viktig det er å sikre barn og unge gode
oppvekstvilkår og trygg og god skolegang.

 Etter talen spiste statsministeren middag med et 20-
tall høyrefolk fra regionen, før kanefart i Bergstaden var
siste post på det offisielle programmet.

 Tirsdag går ferden til Nord-Østerdalen. Der møter hun
den unge bonden Martin Ruud Rehder, som fyller 24 år
denne uken og gleder seg til å vise fram den nykjøpte
garden sin.

 Tynsetordfører Merete Myhre Moen varslet mandag at
hun

 LEDER:

 Etter besøket på Tynset, reiser statsministerfølget
videre til Frankmotunet i Folldal. Frankmotunet hører til
Tyrilistiftelsen, som er en ideell organisasjon som tilbyr
behandling og oppfølging av personer fra 18 år og
oppover med alvorlig rusavhengighet.

 I fjor er det 25 år sia de etablerte seg med en avdeling i
Grimsbu.

 Statstministeren skal selv ha ytret spesielt ønske om å
stifte nærmere bekjentskap med Frankmotunet, som
har svært gode resultater å vise til.

 Etter Folldal reiser statsministeren med følge til
Oppdal, der hun igjen møter representanter fra Høyre i
Sør-Trøndelag.

 Image info:
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 MATMØTE: Marit Evanger fra Rørosmat forteller
statsminister Erna Solberg om det store
næringslivsmiljøet som er samlet i Havsjøveien.

 HAVSJØVEIEN: Kjetil Reinskou fortalte om matmiljøet
i Havsjøveien. Statsminister Erna Solberg lytter. Fra
høyre ses blant andre høyrepolitiker Ole Jørgen
Kjellmark, Arnfinn Strømmevold, varaordfører i Røros,
Bjørn Salvesen og rådmann Bernt Tennstrand.

 VELKOMST: Vilja Reinskou, datter til Kjetil Reinskou og
Gunhild Sun Bellsli, begge tidligere høyrepolitikere i Sør-
Trøndelag, fikk ønske Erna Solberg velkommen med
blomsterhilsen.

 TOK IMOT: Varaordfører Bjørn Salvesen (SV)
representerte den politiske ledelsen i Røros kommune,
da Erna Solberg kom til Røros.

 SUKSESSHISTORIE: Direktør i Kulturminnefondet
Simen Bjørgen benyttet anledningen til å takke Erna
Solberg og Høyre for etableringen av fondet på Røros.
Hun fikk med seg evalueringsrapporten som viser at
her lykkes man i oppdraget.

 UNDERHOLDT: Arnfinn Strømmevold fortalte og sang
fra Elden.

 SELGER RØROS OG REGIONEN: Nytilsatt reiselivssjef i
Destinasjon Røros, Tove R Martens, fikk hilse på
statsministeren. Bak Bjørn Salvesen (SV) og Kari
Reiten (H).

 FIKK MJØLKEFLASKE: Trond V.Lund fra
Rørosmeieriet benyttet anledningen til å framsnakke
mjølk og ga statsminister Erna Solberg ei mjølkeflaske.

 FERDIG I HAVSJØVEIEN: Statsminister Erna Solberg
med rådgivere, pressekorps og livvakter på slep, ble
ønsket god tur videre av Lars-Eric Granqvist i
bryggeriet.

 STATSMINISTERFØLGET: En politibil ledet an an
statsministerfølget forlot Havsjøveien for å møte lokale
høyrefolk i Ertzscheidergården.

© Arbeidets Rett
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Statsminsterens besøk i Fjellregionen i bilder 
 Arbeidets Rett Pluss. 07.02.2017 11:57. Oppdatert 14:23 
VELKOMST: Vilja Reinskou, datter til Kjetil Reinskou
og Gunhild Sun Bellsli, begge tidligere høyrepolitikere i
Sør-Trøndelag, fikk ønske Erna Solberg velkommen
med blomsterhilsen.

TOK IMOT: Varaordfører Bjørn Salvesen (SV)
representerte den politiske ledelsen i Røros kommune,
da Erna Solberg kom til Røros.

 SUKSESSHISTORIE: Direktør i Kulturminnefondet
Simen Bjørgen benyttet anledningen til å takke Erna
Solberg og Høyre for etableringen av fondet på Røros.
Hun fikk med seg evalueringsrapporten som viser at
her lykkes man i oppdraget.

 UNDERHOLDT: Arnfinn Strømmevold fortalte og sang
fra Elden.

 SELGER RØROS OG REGIONEN: Nytilsatt reiselivssjef i
Destinasjon Røros, Tove R Martens, fikk hilse på
statsministeren. Bak Bjørn Salvesen (SV) og Kari
Reiten (H).

 FIKK MJØLKEFLASKE: Trond V.Lund fra
Rørosmeieriet benyttet anledningen til å framsnakke
mjølk og ga statsminister Erna Solberg ei mjølkeflaske.

 FERDIG I HAVSJØVEIEN: Statsminister Erna Solberg
med rådgivere, pressekorps og livvakter på slep, ble
ønsket god tur videre av Lars-Eric Granqvist i
bryggeriet.

 STATSMINISTERFØLGET: En politibil ledet an an
statsministerfølget forlot Havsjøveien for å møte lokale
høyrefolk i Ertzscheidergården.

 HAVSJØVEIEN: Kjetil Reinskou fortalte om matmiljøet
i Havsjøveien. Statsminister Erna Solberg lytter. Fra
høyre ses blant andre høyrepolitiker Ole Jørgen
Kjellmark, Arnfinn Strømmevold, varaordfører i Røros,
Bjørn Salvesen og rådmann Bernt Tennstrand.

 Statsminister Erna Solberg ankommer gården

Midtmoen.

 Martin Ruud Rehder og Erna Solberg.

 Martin Ruud Rehder og Erna Solberg fikk medias
oppmerksomhet tirsdag.

 Martin Ruud Redher inviterte statsministeren på
fjøsbesøk.

 Statsministeren hilste på ungkalvene.

 Gårdbruker Martin Ruud Rehder ønser Statsminister
Erna Solberg velkommen til Midtmoen.

 Martin Ruud Rehder og Erna Solberg fikk medias
oppmerksomhet tirsdag.

 Statsminister Erna Solberg fulgte nøye med da Martin
Ruud Rehder fortalte om historien rundt gården
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Midtmoen.

 Statsminister Erna Solberg på tynsetbesøk.

 Statsminister Erna Solberg, Kristian Tonning Riise,
leder av Unge Høyre og Martin Ruud Rehder.

 Ungkalvene var noe skeptisk til den voldsomem
oppmerksomheten.

 Statsminister Erna Solberg håndterte den glatte
fjøstrappa på beste måte.

 Etter fjøsbesøket serverte familien Ruud Redher kaffe
og rundstykker.

 Statsminister Erna Solberg ville gjerne høre mer om
unge bønders muligheter i Fjellregioen.

 Kristian Tonning Riise, Erna Solberg og Martin Ruud
Redher.

 Statsminister Erna Solberg.

 Ordfører i Tynset Merete Myhre Moen, med ryggen til,
ville gjerne dfiskutere ulv med statsministeren. Også
på bilder Ingrid Lium, Tynset Høyre, Kristian Tonning
Riise, leder Unge Høyre og Høyres førstekandidat i
Hedmark foran storingsvalget til høsten, statsminister
Erna Soøberg og Martin Ruud Redher.

 Statsminister Erna Solberg.

 Ordfører i Tynset, Merete Myhre Moen, overrakte en
kurv med loklaprodusert mat til statminister Solberg.

 Statsminister Erna Solberg hilste på hunder og
beboere ved Frankmotunet.

 Et hundespann viser seg fram for statsministeren.

 Solberg ble fulgt av en rekke medier under oppholdet i
Fjellregionen. Her blir hun intervjuet av NRK.

 Solberg fikk et Rondane-pledd i gave fra ordfører Hilde

Frankmo Tveråen.

 Erna Solberg og Kristian Tonning Riise hilser på en av
hundene ved Frankmotunet.

© Arbeidets Rett Pluss
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Erna på fjøsbesøk 
 Østlendingen Pluss. 07.02.2017 11:30 
Mali Hagen Røe 
Statsminister Erna Solberg fikk tirsdag omvisning i
fjøset til den unge Tynset-bonden Martin Ruud Rehder
på Tynset Statsminister Erna Solberg fant raskt tonen
med bonde Martin Ruud Rehder på Tynset.

Sjelden har det vært så mye folk og mediefolk inne i
fjøset på Midtmoen hos bonde Martin Ruud Rehder,
som viste statsministeren rundt.

 Statsminister Erna Solberg uttrykte stor glede over å
få treffe dyrene på garden.

 Fra venstre statsminister Erna Solberg, Hedmarks
høyres toppkandidat til Stortinget Kristian Tonning
Riise og bonde Martin Ruud Rehder på Tynset.

 Både lokalpresse, riksmedia og lokale politikere møtte
opp da statsminister Erna Solberg skulle på
gardsbesøk.

 Det ble mange intervjuer på statsminister Erna
Solberg.

 MAT: Før avreise til Folldal og Frankomotunet ble det
mat og kaffe på statsminister Erna Solberg og hennes
følge.

 Statsministeren takket Martins familie for at hun fikk
komme på besøk, her i samtale med bondens mor,
Solvår Ruud Rehder.

 Statsminister Erna Solberg i samtale under kaffen.

 Statsminister Erna Solberg var imponert over hva
bonde Martin Ruud Rehder og familien har klart å
skape på gardene Jordmoen og Midtmoen.

 Ett av få øyeblikk der bonde Martin Ruud Rehder
hadde statsministeren helt for seg selv.

 Mens politiet passet på utendørs fikk Erna Solberg
nyte kaffen innendørs.

 Tynset-ordfører Merete Myhre Moen overrakte bok om
landbruket i Nord-Østeredal samt lokal Santa Kristina-
skinke til statsminister Erna Solberg.

 Også på Jordmoen ble det samtaler om utfordringene
i landbruket, fra venstre statsminister Erna Solberg,
bonde Martin Ruud Rehder og Hedmark Høyres
Kristian Tonning Riise.

 statsminister Erna Solberg fikk møte den unge bonden
Martin Ruud Rehder på Tynset

 Etter besøket på Tynset gikk turen videre til
Frankmotunet i Folldal.

© Østlendingen Pluss

Se webartikkelen på http://ret.nu/BsIZH7AN

Nyheter - Tyrilistiftelsen Uttak 07.02.2017

Side 6 av 10

http://ret.nu/BsIZH7AN
http://ret.nu/BsIZH7AN
http://ret.nu/BsIZH7AN


 
Hunde-Erna etter hundedrap: - Forstår godt at folk er redde 
 NRK. 07.02.2017 19:17 
FOLLDAL (NRK) Erna Solberg vil ikke svare på om hun
mener ulvene som drepte familiehunden Ludvig (8)
like ved et bolighus i helgen bør dø.

Statsministeren er tirsdag i ulvefylket Hedmark, men
holder seg stort sett på avstand til de delene av fylket
hvor faren for å treffe på ulv er størst.

 Denne uken er det søkt om to fellingstillatelser på ulv
etter angrep på familiehunder.

 Den ene kommer fra Aurskog i Akershus, og den andre
fra Eidskog i Hedmark, hvor Jack Russel-terrieren
Ludvig (8) drept og spist av tre ulver lørdag kveld.

 NRK har spurt Høyre-statsministeren, hvis parti
gjennomgår en opprivende strid etter de siste
måneders ulvedebatt, om hun synes ulvene som
drepte Ludvig bør skytes.

 - Bør ulver som dreper husdyr rett utenfor husveggen
til folk skytes?

 - Dette er jo til vurdering. Naturoppsynet har gått inn i
denne enkeltsaken, hvor det er et ønske om en
fellingstillatelse. Det skal taes stilling til av
forvaltningen, og er ikke noe jeg bør kommentere,
svarer Solberg.

 Etter en tenkepause fortsetter statsministeren:

 - I områder med nærgående ulv og massevis av ulv,
må man ha noen kriterier for å ta ut ulv selv om det
ikke er skadepotensiale på sau. Man må ha noen
kriterier for hva som skal til forøvrig, og da kan dette,
altså skade og drap på hund, kanskje være et kriterie.

 - Men det er ikke gitt at ulv som dreper en familiehund
rett ved husveggen bør skytes?

 - Jeg kan ikke kommentere enkeltsaker til behandling,

men jeg mener at der det er mye ulv må vi ha en lav
terskel for å kunne ta ut ulv. Uavhangig av om det er
sau eller hund som skades av ulv er det en utfordring,
og en skade på folks ve og vel.

 Forstår at folk er redde

 Solberg besøkte tirsdag hundegården ved
Frankmotunet, for å møte elever og trekkhunder som
gjør seg klare for Femundløpet.

 Stedet ligger trygt utenfor ulvesonen, men andre
steder i regionen har det hersket opprørsstemning
etter at regjeringen før jul nektet å felle 32 ulver
stortingsflertallet har vedtatt skal felles.

 SLIK STARTET BRÅKET: Sier nei til å felle 32 ulver

 Solberg sier hun forstår følelsene saken skaper.
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 - Jeg forstår veldig godt at folk er redde for ulven, og
jeg forstår at når det er mye ulv får man en opplevelse
av at det forringer livet.

 - Hva vil du si til de som føler at regjeringen ikke tar
frykten deres på alvor?

 - De har jo blitt på alvor, for vi har jo et vedtak om
bestandsmål. Problemet er som kjent bare at det
vedtaket i Stortinget ikke henger sammen med det
som er gjeldende lover, og da må vi få det til å henge
sammen. Det jobber vi med.

 DANSER MED HUNDER: Erna Solberg tok seg god tid
til å hilse på hunder og elever som er klare for
Femundløpet da hun besøkte Frankmotunet i Folldal
tirsdag.

 Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

 NÆRKONTAKT: Statsministeren var særdeles
populær blant de firbente.

 Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

 BARE KOS: Erna Solberg møtte rikelig med
trekkhunder, men så ingen ulv på besøket sitt nord i
Hedmark tirsdag.

 Foto: Christian Kråkenes / NRK

 Cato Husabø Fossen @NRKCato Journalist

 Christian Kråkenes Fotograf

© NRK

Se webartikkelen på http://ret.nu/r9WWWeYi
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Erna ble møtt av demonstrerende bønder 
 Arbeidets Rett Pluss. 07.02.2017 14:04. Oppdatert 16:23 
På vei til sitt besøk på Frankmotunet i Grimsbu, ble
statsminister Erna Solberg hilset velkommen av lokale
bønder med et klart budskap.

- Vi er her for å markere at landbrukspolitikken går flere
skritt i feil retning, sier demonstrantene i Folldal
bondelag.

 Et titalls bønder hadde møtt opp, da statsministeren
med sitt følge svingte av veien for å besøke
Frankmotunet i Grimsbu.

 "- Jorbruksmeldinga - feil retning! Vi ønsker oss
levende bygder.", "Jordbruksmeldinga fører landbruket
på villspor" og "Vi blir aldri store nok for din
landbrukspolitikk", var budskapene som møtte Erna
Solberg.

 I tillegg hintet bøndene til den pågående
ulvekonflikten.

 - Med regjeringa sin politikk er det de de små brukene i
utkantene og distriktene som vil gå dukken først. Det
gjør at vi ikke får utnyttet ressursene i fjellandbruket og
landbruksproduksjonen med minst antibiotikabruk,
som gir de friskeste dyrene, sier bøndene.

 Bondelagene i Folldal og Atndalen utgjør rundt 180
medlemmer.

 - Burde besøkt Storsteigen

 På kommunegrensa mellom Alvdal og Folldal hadde
bondelagsleder i Alvdal, Geir Lohn, parkert traktoren og
fyrt opp bål.

 Han mener Høyre-lagene burde gjort mer ut av
statsministerbesøket.

 - Det er bra de besøker en bonde på Tynset, men etter
min mening burde de lagt turen innom Storsteigen og
invitert sentrale bondelagsledere som Erling Aas-Eng
og Ståle Støen.

 - Regjeringen jordbruksoppgjør er bra for de som
driver stort. Det er de det satses på, ikke de som driver
i mindre skala, mener Lohn.

 Ordfører i Folldal, Hilde Frankmo Tveråen (Ap), støtter
de lokale bøndene og ønsket å ta opp
landbrukspolitikken med statsministeren. Folldal-
ordføreren har selv deltatt på de to store
demonstrasjonene mot ulvepolitikken i Oslo.

 På Frankmotunet fikk statsministeren spørsmål om
ulveforvaltningen og hundedrapet i Eidskog for noen
dager siden. Solberg ville ikke kommentere
enkeltsaker, men ga uttrykk for at hun forstår redselen
og bekymringen blant de berørte.

 Klar beskjed

 På Tynset noen timer tidligere ga ordfører Merete
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Myhre Moen klart uttrykk for et ønske om fortgang i
saken. Regjeringen har fått frist til 10.mars med å
svare på stortingflertallets krav om ulveforliket.

 LES SAKEN:

 - 10.mars er for sent. Da blir det veldig vanskelig å ta
ut ulv før beitesesongen, sa Myhre Moen.

 Solberg forsikret at regjeringen jobber hardt for å finne
en løsning som imøtekommer stortingsflertallet.

 - Vi jobber med press for å gjennomføre Stortingets
intensjon. Dagens lov har svakheter som vanskeliggjør
lisensjakt. Vi få finne en løsning som holder for
domstolene, svarte statsministeren.

 I hundegården på Frankmotunet fikk Erna Solberg
møte ivrige hunder og beboere i rusomsorgen.
Beboerne ga uttrykk for at behandlingen på
Frankmotunet er til stor hjelp og flere har fått utvidet
oppholdet etter eget ønske.

 Frankmotunet er en viktig institusjon i Folldal
kommune med rundt 25 arbeidsplasser.

 I går møtte statsminister Erna Solberg matmiljøet og
partifeller fra hele regionen på Røros.

 LES SAKEN:

 Image info:

 Et titalls bønder i Folldal demonstrerte mot
regjeringens jordbrukspolitikk da statsminister Erna
Solberg kom på besøk

 Erna Solberg hilste på ivrige hunder og beboere på
Frankmotunet, med mediene på slep.

 Beboerne ved Frankmotunet ga uttrykk for stor trivsel i
samtale med statsministeren.

 Erna Solberg fikk et pledd i gave fra ordfører Hilde
Frankmo Tveråen.

 Bondelagsleder i Alvdal, Geir Lohn, mener de lokale
Høyrelagene burde gjort mer ut av besøket i Nord-
Østerdal.

© Arbeidets Rett Pluss
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