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Behandling: 
Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. 
 
 
 
 
Vedtak: 
 
1. Fylkesrådet i Hedmark mener at dersom målene i landbrukspolitikken, slik det framgår av 
landbruksmeldingen «Velkommen til bords» skal nås, er det tre hovedstrategier som må 
velges for næringa; bedrede inntektsmuligheter, nye investeringer og økt rekruttering. 
Jordbruksforhandlingene i 2012 må derfor baseres på disse stolpene. 

2. Fylkesrådet i Hedmark ønsker at jordbruksforhandlingene 2012 i hovedsum skal prioritere 
en inntektsvekst i kroner som andre grupper får ved årets lønnsoppgjør, og som kan være 
med og redusere inntektsforskjellene til andre grupper. Gode inntektsmuligheter er 
nødvendig for å sikre rekruttering til næringen, men er også svært avgjørende for å legge til 
rette for investeringsvilje og den fornying av driftsapparatet som er nødvendig.  

3. Fylkesrådet i Hedmark vil ha flere tiltak innen rekruttering og kompetanse for å sikre en 
tilvekst av nye. Høy kunnskap om agronomi vil også gi økte inntektsmuligheter i næringen. 
Rekruttering av avgjørende for å kunne øke matproduksjonen og nå andre mål i landbruks- 
og matpolitikken. Derfor må rekrutteringen starte med en relevant utdanning allerede fra 
ungdomsskolen til videregående skole, fagskoler og høyere utdanning. Fylkesrådet i 
Hedmark mener det er positivt med etableringen av et ungdomsråd, som varslet i 
landbruksmeldingen, for å ha dialog med ungdom og unge bønder.  
Fylkesrådet i Hedmark mener det er også det er riktig med en debatt omkring struktur- og 
innhold i landbruks- og gartnerutdanningen på videregående nivå, kartlegge fagskoletilbudet 
og samfunnets behov for landbruks- og matfaglig utdanning i fagskolene. Tiltakene for økt 
søkning til høyere landbruksfaglig utdanning må prioriteres, og må gjerne omtales i 
forbindelse med jordbruksforhandlingene i 2012. 

4. Fylkesrådet i Hedmark ønsker at Hedmark skal ha 220.000 innbyggere innen 2020. Det 
meste av maten på våre bord skal komme fra egen jord, og det er derfor nødvendig at vi får 
et jordbruksoppgjør som legger opp til mer sjølforsyning enn i dag. Fylkesrådet mener det er 
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viktig å ha en nasjonal strategi for norsk matsikkerhet. For å nå målet om at mest mulig av 
Hedmarks mat skal komme fra eget areal, må vi ha kontinuerlig produksjon av mat, 
ivaretakelse av det nasjonale produksjonspotensialet for mat og et velfungerende 
handelssystem. Med de begrensede areal vi har for matproduksjon må vi ha et sterkt 
jordvern. 
Fylkesrådet i Hedmark støtter også planene om å gjeninnføre nasjonale beredskapslagre av 
matkorn, og mener dette bør være et tiltak i forbindelse med årets jordbruksforhandlinger.   

 
 
 
 
 
 
 


