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■ Forventninger om  
    å overta gården
■ Uforutsigbarhet

■ Alltid på jobb
■ Ensomhet

■ Ulv

Hjelper 
deprimerte 
bønder

«Still 
going 
strong»
Tidligere norgesmester i 
fotball med Gjøvik-Lyn, Odd 
Hermansen (84), er fortsatt 
en kløpper med ball. Men nå 
går det i tennis.
 SIDE 24-25

Morten Joachim

Teatermann 
med egen plate
 SIDE 16-17

«LANDBRUKS-PSYKOLOGEN»:   
Ellen Sveen Haugen Hoel  har spesialisert seg  
på å hjelpe norske gårdbrukere.  SIDE  2-3
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n lillehaMMer: Mandag 
ble Ivar Ringen tildelt 
Kongens fortjenstmedalje, 
blant annet for nesten 40 
års arbeid i Trygg Trafikk  
i Oppland.
Tor Arne Brekne 
tor.brekne@amedia.no

Utdelingen fant sted på Lille-
hammer, der fylkesmann Si-

gurd Tremoen tok seg av utde-
lingen og gratulasjonene på 
vegne av Kongen.

I talen roste Tremoen Rin-
gens mer enn 50 års virke for 
trafikksikkerhet og annet frivil-
lig arbeid.

Oppland Arbeiderblad var til 
stede da Ringen i fjor sommer 
pensjonerte seg etter nærmere 
40 år i Trygg Trafikk.

Fylkesmannen skriver blant 

annet i sin tale følgende:
«Ivar Ringen, da du i fjor gikk 

av med pensjon, hadde du ar-
beidet med trafikksikkerhet i 
nærmere 50 år. I hele ditt yrkes-
aktive liv har du både i arbeid 
og fritid hatt et genuint enga-
sjement og lagt ned et omfat-
tende arbeid for trafikksikker-
heten i Oppland fylke. Gjen-
nom din innsats, spesilet over-
for barn og unge, har du i tillegg 

satt trafikksikkerhetsarbeidet 
inn i et helhetlig perspektiv 
hvor også oppvekstsvilkår, fol-
kehelse og medmenneskelig-
het har inngått.»

Og videre: «Kjære Ivar Rin-
gen – du har hele ditt voksne liv 
hatt et engasjement for barn og 
ungdom med fokus på bredde, 
inkludering og mestring. Din 
innsats innen trafikksikker-
hetsarbeid, din frivillige inn-

Kongens fortjenstmedalje for arbeid med trafikksikkerhet

tOnSÅSen: Valdres 
Villmarksenter må på en 
eller annen måte flytte 
hundene bort fra kenne-
len på Tonsåsen i tre 
måneder framover. – Det 
har vi ikke råd til, sier 
driveren Jens-Ulrik 
Rasmussen.
IngvAr SkATTeBu 
ingvar.skattebu@oa.no

Mandag fikk Rasmussen, som 
vi fortalte om i samme dags 
avis, et møte med både Sta-
tens vegvesen som ansvarlig 
for vegbyggingen på Tonsås-
en, og med entreprenøren 
Contexo.

– Jeg er selvsagt glad for at 
vi fikk til et møte og en dialog. 
Men jeg er mer usikker på hva 
som skjer framover, sier Ras-
mussen.

Som eier av Valdres Vill-
marksenter med 20 hunder i 
kennelen like ved fylkesveg 33 
er det hans ansvar å skjerme 
hundene mot støyen og skjel-
vene når sprengingsarbeidet 
foregår. Men om det er hans 
ansvar å betale for en flytting 
eller evakuering, er ikke Ras-
mussen med på.

Rasmussen sier at det også 
må gå ut over driften av Val-
dres Villmarksenter, som er en 

turistbedrift som selger opp-
levelser. 

Ser på løsninger
Nå arbeider han med å finne 
alternative løsninger. Han ser 
for seg at enten må hundene 
flyttes et annet sted hver gang 
det sprenges, eller så må han 
fine et permanent sted å skjer-
me hundene. Sprengingene 
skal foregå i perioden mandag 
til torsdag i tre måneder fram-
over.

– Det er ingen kennel i Val-
dres som kan ta imot 20 hun-
der. Et alternativ er å finne et 
sted vi kan leie plass, og kjøpe 
inn gjerder og utstyr, sier Ras-
mussen. Men dette er ikke en 
utgift han mener han selv skal 
dekke.

– ingen nyhet  
at vi er her
– Vi hadde flyttet hit og startet 
driften lenge før vegprosjek-
tet startet, understreker han. 

Det positive for hans del er 
at han nå får en bedre oversikt 
over når det skal sprenges. 
Dette vil foregå i stort omgang 
fram til påske.

– Det koster meg 2000 kro-
ner hver gang hundene må 
flyttes. Det er ikke en utgift jeg 
kan ta selv, sier Rasmussen. 

– har ikke 
råd til hyppig 
evakuering

MÅ eVaKUere: Fram til påske skal det sprenges mye på 
veganlegget på Tonsåsen. Da må Valdres Villmarksenter evakuere 
20 hunder til et sted de er skjermet mot støy og rystelser. 
 FOtO: ingVar SKattebU

bilitt: Ellen er glad 
for at det nå er lov for 
bonden å ha en psy-
kisk helse og prate om 
det. Hun vil se hele 
bonden – se bonden 
som menneske.
Per SkjønBerg 
per.skjonberg@amedia.no

– Dette er veldig viktig for meg. 
Det er så viktig at det prates om 
bondens psykiske helse og de 
utfordringene bonden har, sier 
Ellen Sveen Haugen Hoel. 

Hun er selv gårdbruker på Bi-
litt på Østre Toten og også psy-
kolog. Dette kombinerer hun og 
kaller seg Landbrukspsykolo-
gen. Hun har ikke flagget seg 
selv og geskjeften så mye, for 
hun har vært litt engstelig for å 
måtte si nei til for mange.

– Jeg vet at behovet er stort 
hos bønder, sier hun. 

Tirsdag kveld var hun på 
Lena/Valle videregående skole 
for å prate om bondens mentale 
helse. Gjøvikregionens utvi-
klingsforum for levende land-
bruk inviterte til en kveld med 
full åpenhet om utfordringene 
med det å være bonde. Blant 
foreleserne var altså Ellen. 

bonde og psykolog
Hun var omtrent på samme tid 
ferdig utdannet psykolog, som 
da hun tok over gården hjem-
me i 2011. Og altså i tillegg til å 
være blant annet bringebær-
bonde, stikkelsbærbonde og 
satsingen på mais jobber hun 
som psykolog. 

Hennes bakgrunn og erfaring 
fra landbruket gir mange av 
hennes pasienter en ekstra 
trygghet. Hun vet hva de står i, 
hun har kjent på deler av pro-
blemetikken selv.

– Det er ikke bare et yrke, det 
er mange arbeidsplasser i én. 
Og det kan være lettere om en 
står i en jobb der en reiser hjem 
og kan legge den fra deg. Mange 
bønder sliter med at de ikke 
klarer å kople ut jobben, som jo 
ofte er hjemme, sier hun.

Hun viser også til forskning 
fra NTNU i Trondheim som vi-
ser at det er flere tilfeller av de-
presjon blant bønder enn for 
mange andre yrkesgrupper. 

Komplisert hverdag
Landbrukspsykologen mener 
det er flere forhold som gjør 
bønder mer utsatt for psykiske 
lidelser. Det kan begynne alle-
rede med presset fra familien 
om å ta over gården etter forel-
drene.

– Det er ikke så mange andre 
yrker i dag der det ligger denne 
forventningen om at en følger i 
foreldrenes fotspor, sier hun.

For 50 og kanskje 100 år siden 
var det flere arbeidsplasser på 
en gård og at sosialt fellesskap, 
men i dag er det ofte at bonden 
står alene i arbeidshverdagen. 

– Det er viktig å se på sosiale 
tiltak slik at en kan forebygge 
mentale lidelser, sier Ellen. 

Hun mener også det kan 
være en stor utfordring for bøn-
der å stå i uforutsigbare situa-
sjoner over tid.

En er avhengig av været for å 
få til en god avling, for å få mat 
til dyrene sine og nok inntekt til 
å brødfø familien.

Det er også utfordrende for 
bønder å stå i politiske endrin-
ger. Det skaper en usikkerhet 
som noen kan ha problemer 
med å takle. 

– Mange har det også vanske-
lig i forhold til for eksempel ulv 
og bekymringer som følger 
med dette, sier psykologen.

Mer åpenhet
Hun ser en bedring i det at bon-
den som menneske også har 
vært mye framme i media det 
siste året. Det har blitt mer 
åpenhet rundt det å slite litt 
med alt det en står i.

– Nå er det lov for bonden å 
også ha en psykisk helse, sier 
hun.

De hun møter i jobben har 
ofte en veldig sammensatt pro-
blematikk, men mye knytter 
seg til de spesielle utfordringe-
ne det ligger i det å jobbe i land-
bruket. 

– Mange er flinke til å åpne 
opp. Dette er ofte karer som er 
veldig selvstendige og sterke og 
det kan være i veien for å tørre å 
vise litt sårbarhet. Det er van-
skelig å prate om det, om du er 
oppdratt helt annerledes. Men 
det er ofte lurt å gjøre det, sier 
Landbrukspsykologen.

Hun mener det skal mye til 
for å forsørge en familie på et 
gårdsbruk i dag og mange må i 

■ Landbrukspsykologen

ellen hjelper  bønder som sliter

tillegg sjonglere en jobb på utsi-
den. 

– For mange handler det om å 
holde huggu over vatnet, sier 
hun.

Men hun håper folk prater 
sammen og ber om hjelp før det 
har kommet for langt. Og det 
første skrittet er ofte å åpne seg 
opp og prate om de utfordrin-
gene en står i.
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på oa.no nå:

alltid de siste lokale nyhetene:

n n romerike: Ungdom fra hele Østlandet  
planlegger masseslagsmål – politiet frykter hundre 
deltagere

n n luksusfellen: Slik gikk det med Jostein (26)

n n Spillsenteret: Få de ferskeste spilltipsene
hedret: Ivar Ringen fikk 

Kongens fortjenstmedalje for sitt 
arbeid for trafikksikkerhet. 

 arkivbilde

kongens fortjenstmedalje for arbeid med trafikksikkerhet
sats lokalt, regionalt og nasjonalt har 
ligget betydelig over det normale, og 
din livsinnsats kan stå som eksempel 
for andre. HM Kongen deler denne 
oppfatningen og har bestemt at du, 
Ivar Ringen, skal tildeles Kongens For-
tjenstmedalje. Vi gratulerer!»

rOa: Mens Røstetunnelen er 
stengt, må trafikken kjøre om 
Grua. Da må man svinge av 
ved Shell på Roa og deretter til 
venstre igjen.
Siv Storløkken 
redaksjonen@oa.no

Det gikk ikke så bra for denne tung-

transporten i dag. I stedet ble det 
stopp i grøfta.

Politiet fikk melding om hendel-
sen klokken 13.26 og var på veg da 
avisen Hadeland snakket med dem 
like over klokken 13.30. Da Hade-
land snakket med politiet igjen i 
14-tiden, var bilen fjernet.

Det skal ikke være meldt om per-
sonskader i forbindelse med denne 

utforkjøringen, men den førte til 
noen trafikale problemer.

Ifølge avisen Hadeland var det 
såpeglatt på stedet. Også på Grua 
var det store problemer. Der skal 
det ha vært full stopp i trafikken.

Klokken 13.55 meldte politiet at 
«flere trailere står fast på Hade-
landsvegen i området Roa – Grua».

lastebilen klarte ikke svingen

i grøfta: Det gikk ikke helt som det skulle i 
svingen ved Shell Roa. fOtO: innSendt

n Landbrukspsykologen

ellen hjelper  bønder som sliter
landbrUkSpSykOlOgen:  
Ellen Sveen Haugen Hoel har 
spesialisert seg på å hjelpe 
mennesker innen landbruket  
som trenger hjelp.  
fOtO: per Skjønberg


