
Fjern tvilen!

La det ikke være tvil, økt inntekt er jobb nummer 1!
I forliket til statsbudsjettet i fjor sier Sp, Ap og SV “..vi ber regjeringa legge fram en
forpliktende og tidfestet plan for å tette inntektsgapet. Dette skal tettes uavhengig av
bruksstørrelse, produksjon og landsdel”
Vi forventer et oppgjør i år som reduserer inntektsgapet betydelig. Vi venter fortsatt på den
bebudede opptrappingsplanen. Og nytt inntektsberegningsverktøy får vi dessverre ikke
glede av før til jordbruksoppgjøret i 2024. Men å tette mer av inntektsgapet kan vi gjøre
likevel.
Lav inntekt gir pessimisme og svak rekruttering, med lavere matproduksjon og
matberedskap som resultat.
Tida er overmoden for å gi jordbruket et realt løft for å skape optimisme og styrka
framtidstru. Vi trenger både nye ivrige ungdommer inn og trygghet for de som produserer
mat i dag i og stå på videre.
Jordbruksoppgjøret i fjor blei historisk godt. Vi fikk dekket kostnadsøkning fra 2021 og
framover og vi kom i gang med tetting av inntektsgap.
Korn ble prioritert, og sammen med en fantastisk avlingssesong har kornbonden fått et
velfortjent løft. Men vi trenger en ytterligere bedring av økonomien i matkorndyrkinga. Det
skal lønne seg å sikte mot matkornkvalitet. Økonomien i å dyrke proteinvekster må og
styrkes i årets oppgjør.

Strømstøtten som vi som eneste næring har fått framforhandla er nå utvida til og med 2024.
Dette gir bonden forutsigbarhet og risikoavlastning. Det setter vi stor pris på. Vi har ei
regjering som vil oss vel og som ser vår situasjon, er opptatt av sjølforsyning og
matberedskap. Dette er vi glad for og det tar vi ikke som en selvfølge.
Men jobben med å sikre norsk matproduksjon og bondens kår har såvidt starta og det er
langt fram før vi er der vi bør være.

Sjøl om vi er fornøyd med fjorårets oppgjør ser vi at det noen produksjoner har kommet
dårlig ut i forhold til hva en beregnet i vår. Ikke minst for mjølk og storfekjøtt har flere forhold
dratt i feil retning. Særlig har kraftforprisen steget mer enn en forutsatte. Vi har heller ikke
greid å øke mjølkeprisen like mye som den relativt beskjedne målprisøkningen. Når
mjølkekvotene i tillegg har blitt satt ned og rentene stiger, sliter flere kubønder nå med å få
betalt regningene sine. Det er bekymringsfullt. Vi trenger et realt oppgjør for mjølk i årets
oppgjør, der en både får dekning for reelle kostnader og får til ei inntektsøkning.
Vi mener en må kunne forvente en målprisøkning på omlag ei krone på mjølk i årets oppgjør.
Vi peker og på at pristilskudd bør prioriteres, det vil styrke den aktive bonden.

Velferdsordningene må og styrkes vesentlig. Vi vil knytte avløsertilskuddet til 2G, som vil
bety at husdyrbonden kan få dekket betydelig mer av sine lønnskostnader, og at beløpet blir
regulert årlig uten forhandlinger. Men vi mener en bør stramme inn regleverket slik at
tilskuddet går til fjøsavløsning og ikke dekke kostnader til for eksempel rundballepressing og
vedlikehold.

Vi sliter med WTO-avtalen ifra 1994. Denne legger sterke begrensninger på hvordan prising
og politikk kan utformes. Nå er Gul boks straks full. Jeg mener vi må jobbe for å beholde
målpris både for korn og mjølk i Gul boks. Dette er avgjørende for om vi beholder



jordbruksforhandlingene på våren, eller om viktige enkeltelementer i landbrukspolitikken
drukner i ulike hestehandler på stortinget seine høstkvelder under den ordinære
budsjettbehandlinga.

Straks etter oppgjøret i vår må næringa sette seg ned å diskutere hvordan vi skal møte
denne situasjonen. Er det for eksempel mulig å se for seg noe av mjølkeprisen i blå boks slik
vi fikk til med kvalitetstilskuddet på storfekjøtt? Da må den antagelig knyttes til kvalitet, og
maksimalt 85% av volumet kan være innenfor en slik ordning. Her må vi få mange gode
forslag på bordet.

WTO-avtalen legger og konkrete føringer for tollregelverket. Men her er det og muligheter.
Ved å gå fra krone til prosenttoll på langt flere varer vil en ha langt bedre beskyttelse. Og det
er det anledning til.
Regjeringa har vært tydelig på at de ønsker 50% sjølforsyning. Den har og sagt at bønder
skal ha samme inntekt som andre. Det er ikke mulig å få til dette uten å kunne ta ut høyere
pris i markedet.
Importen i år 2000 var på 16,6 milliarder. I fjor var den på utrolige 103 milliarder.
Osteimporten er nå på ca 20.000 tonn som tilsvarer omlag 1000 norske gjennomsnittsbruk!
Denne utviklinga må vi greie å snu. Vi fikk dessverre ikke til noe på importvern i budsjettet i
høst. I år må det skje noe!

Vi lever i en urolig verden med krig og ufred. Vi ser og at klimaendringene fører til at verdens
matproduksjon blir mer sårbar. Den ekstreme tørken i sør-europa i fjor, som og vil gi lavere
avling i år, er eksempel på at en ikke kan ta matproduksjonen for gitt.
Dette betyr og at vår matberedskap er trua. Vi importerer mye mat og fôrråvarer. Sjøl om vi
kan betale for oss vil en matmangel ikke gi oss sikkerhet for inngåtte avtaler.
I denne situasjonen er det innlysende for alle oss i dette rommet at det eneste riktige er å
maksimere egen matproduksjon og ikke ta maten fra andre.

Klimaendringene er kanskje den størsste trusselen verden står overfor. Men i våre områder
har dette så langt gitt muligheter vi må utnytte. Vi har fått betydelig lengre vekstsesong og
mye godt vær for jordbruk. Bortsett fra i 2018 har vi i Akershus i det seinere hatt mange
gode avlingsår. Vi kan utvide vekstområde for korn, og proteinvekster en tidligere kun dyrket
i de beste områdene sør i fylket gir nå årssikre avlinger i Aurskog og Eidsvoll. Mathvete kan
dyrkes over så og si hele fylket og i det som tidligere var mer marginale dyrkingsområder for
korn. Dyktige grøntprodusenter kommer stadig på markedet med bær og grønnsaker vi
tidligere kun har fått ved import.
Jeg vil hevde at Akershus er et av fylkene med størst mulighet for å øke matproduksjonen
framover, det skal vi utnytte til beste for bonde og samfunn!

Men skal vi øke matproduksjonen i hele landet må vi ha klart for oss at 2/3 -deler av jorda i
norge er grasland. Og om vi i all hovedsak skal konsentrere oss om å produsere så mye
korn, protein og grønt som mulig, må og de grasbaserte produksjonene ha
inntektsmuligheter framover. Nye kostholdsråd og en utbredt skepsis til rødt kjøtt er trussel
mot norsk matproduksjon.
I en verden med for lite mat er det en moralsk plikt for alle land å utnytte egne muligheter
best mulig og lage mest mulig mat ut ifra forholda i det enkelte land og på den enkelte gard. I
Norge betyr det at drøvtyggeren har en sentral plass i landets evne til å maksimere



sjølforsyninga. Vi kan ikke da ha en snever inngang til klimaspørsmålet og bærekraft.
Bærekraft i norsk matproduksjon betyr å lage mest mulig mat med minst mulig utslipp. Å
beslaglegge jord i andre land for å pynte på egne snevre tall er svært usolidarisk, svekker
egen sjølforsyning og matberedskap.
Samtidig har vi kommet skjevt ut på noen områder i norge og. Sau og Ammeku som bare
beiter på kornjord er ikke god bærekraft. Økende produksjon av svin, egg og fjørfe i
Rogaland er ikke god bærekraft. Her står vi foran en runde internt i næringa som ikke blir
enkel men like fullt nødvendig.
Kraftforkrevende produksjon må komme tilbake til kornområdene. Vi har kornet, vi har
spredeareal og kan nyttiggjøre husdyrgjødsla for å øke avling, bedre jordstruktur og minke
kunstgjødselforbruket vesentlig totalt sett.
Å bygge ned jorda og fylle utmarka med rovdyr tar produksjonsgrunnlaget fra bonden. Dette
er i realiteten et betydelig matsvinn. Jorda har i dag et altfor dårlig vern. Det kan ikke være
riktig at mye utmark har langt sterkere beskyttelse mot nedbygging enn matproduserende
jord.

Stadig flere husdyrproduksjoner får nå på plass dyrevelferdsprogrammer. Sauen kommer
med nå i slutten av 2023. Dette gir bedre drift og ikke minst bedre dyrevelferd. Jeg tenker og
at det er svært nyttig å ha en gjennomgang av en utenforstående. Det er lett å se seg litt
blind på sitt eget.
Dyrevelferden i Norge er gjennomgående god, og bedre enn noen gang. Samtidig avdekket
mattilsynets i tilsynet av 600 svinebesetninger at det er for mange som slurver. Her må det
ryddes. Jeg trur både næringa sjøl og varemottagerene bør ta en runde og komme med
tydelige råd og krav der det trengs. Samtidig viser regionale forskjeller at det er godt mulig
med lønnsom og god drift innafor regelverket vi har.
Alle dyr skal ha det godt, det er ikke marked for mat fra dårlig dyrehold i norge. Samtidig er
det bekymringsfullt at de som i stor grad er premissgivere for debatten som går kommer fra
organisasjoner som har avvikling av dyrehold i fangenskap som mål. Og enkelte bønder og
bondefamilier har blitt utsatt for helt uakseptabel sjikane fra enkeltpersoner og i media.

Så må vi slå et slag for bondevelferden. De fleste dyra har det godt men det kan gå galt når
bonden ikke har det bra. Kan vi bli flinkere til å passe litt mer på hverandre? Stikke innom en
nabo du kanskje tenker sliter og ta en kaffekopp? Kanskje kan vi i Bondelaget sette noe slikt
litt mer i system. Det er ingen bønder som vil dyra sine vondt.

Vi har etter flere høringer fått nye miljøkrav i det aller meste av Akershus. Dette handler om
å bedre vannkvaliteten i Oslofjorden. Jeg har hatt tre innganger i prosessen. Tiltak må være
kunnskapsbasert og virke etter hensikten. Tiltak må i minst mulig grad gi mindre
matproduksjon, og utslipp må veies opp mot målet om økt sjølforsyning. Og bonden må fullt
ut bli kompensert for ulempene krav og pålegg gir. Jeg mener det ikke er godt nok
dokumentert at Nitrogenutslipp og jordarbeiding om høsten er så nært knytta sammen. Her
er det etter mitt skjønn usikre forsøk og mangelfulle modeller som ligger til grunn.
For mange vil ikke nye miljøkrav bety noe særlig endring i driftsopplegget en har i dag. For
andre blir det større endringer i drifta og nyinvesteringer.
Vi fikk ei egen “Oslofjordpakke” i forhandlingene i fjor. Det ga oss muligheten til å øke
satsene i rmp-programmet betydelig. Vi så da at vi fikk en stor økning til særlig tiltaket “ingen
jordarbeiding om høsten” Det er gledelig å se at virkemidler virker og at akershusbonden vil
bidra til å redusere utslipp. Men det er kjedelig at vi da må sette ned satsene i ettertid.



Vi er tydelig i vårt innspill til jordbruksforhandlingene at rmp-midlene vi bruker for å redusere
utslipp må styrkes vesentlig. Områder med miljøkrav må prioriteres spesielt. Vi går og inn for
å gå over til overslagsbevilling. Da unngår vi å måtte sette ned satsene slik vi nå opplever.
Jeg er glad for at grøntnæringa i tolvte time stort sett slapp miljøkrav. Her er det kun
buffersoner som står igjen. Dette er viktig for den enkelte grøntbonde og ikke minst er det
viktig for å sikre stor matproduksjon på den aller beste jorda vår.

Mjølkekvoteregelverket og strukturinnretningen i politikken er gjenstand for oppmerksomhet
etter at to partssammensatte arbeidsgrupper ble nedsatt i fjor for å se på disse ordningene.
Gruppene er i ferd med å ferdigstille sitt arbeid i disse dager.
Målet må være at den aktive bonden skal sitte igjen med størst mulig av verdiskapinga. Vi
må framover sende mindre penger fra den aktive til den passive bonden i form av kvoteleie
og høye kvotepriser. Samtidig må regelverket balanseres mot en viss ønska fleksibilitet i en
periode både de som går ut og de som skal satse.

Vi vil at grøntproduksjonen og kornproduksjonen ikke skal samles på for få hender. Vi er i
årets innspill konkrete på trappetrinn og tak i disse produksjonene. Jeg mener vi på disse
områdene har balansert de ulike interesser godt.

Mye i landbruket i norge er veldig bra. Vi er spredt utover hele landet som gir mindre risiko.
Vi har egen industri og logistikk for maten vår fra gård til butikk i hele landet. Ikke minst
takket være et sterkt samvirke.
Mat er viktigere enn våpen sa tidligere general Robert Mood på Kornmøte vårt tidligere i
måneden. Og bonden på jordet er det viktigste for et lands beredskap.
Vi skal stå rak i ryggen og forlange mulighet til å få ei inntekt som andre. 0,5 prosent av
landets BNP brukes på jordbruket. Når vi veit at forsvarsbudsjettet skal opp på 2%,
produserer jordbruket mye matsikkerhet og beredskap for pengene.

Landbruket har som eneste næring en klimaavtale med staten. Det må vi bruke til vår fordel.
Klimakalkulatoren dokumenterer egen drift og peker på forbedringsområder. Å jobbe for
lavere utslipp går som oftest hånd i hånd med god driftsøkonomi.
Noe av det viktigste med denne jobben er å unngå klimaavgifter på vår produksjon slik vi ser
i land rundt oss. Min utfordring til dere er; Ta i bruk klimakalkulatoren!

Vi har god grunn til å feire oss sjøl i Akershus nå. Innsatsen vi har gjort for å øke
matproduksjonen har lykkes, vi produserte mer matkorn enn noen gang i fjor!
Det at vi nå for tida produserer omlag 70% av eget matkorn i gode år er en ganske ny ting,
og nå jobbes det med å øke andelen til 90%
Sjøl om været i fjor sjølvsagt skal ha mye av æren for de store avlingene så viser det og at
politikk virker. Og mitt inntrykk er at akershusbonden er mer framme i skoa enn noen gang.
Den som stiller med god kunnskap og er godt forberedt har oftere flaks enn andre.
Vær stolt av å være bonde, verdens viktigste yrke!

Jeg vil takke for super innsats fra administrasjonen for tilrettelegging og drift av laget vårt i
en periode med noe redusert bemanning. Og takk for å svare høflig på alle mine gode og
ikke fullt så gode forslag på melding gjerne grytidlig på morgenen. Og en god del får vi til!

Takk til styret for gode diskusjoner, konstruktiv meningsbrytning og mye god stemning



Og takk til alle dere i lokallagene for innsatsen dere legger ned hele året.


