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Et oppgjør for å sikre verdiskapningen i Hedmark 
Fylkesrådet i Hedmark er opptatt av å sikre matforsyningen til våre innbyggere. Vi ser at landbruket i 

Hedmark bidrar med betydelige ressurser til også å sikre den øvrige befolkningen i Norge et bredt 

spekter av varer. I denne forbindelse er det også svært viktig for oss å peke på at 

jordbruksforhandlingene må sikre oss et tollvern som sikrer stabilitet og forutsigbarhet over tid.  

Tollvernet er ikke bare et spørsmål om å bevare stimuli til matproduksjon, men det er like så viktig å 

peke på hvilken betydning dette har for næringsmiddelindustrien i Hedmark. Rundt 3.700 årsverk i 

Hedmark er en direkte følge av matproduksjonen i fylket, det vil si at 8,2 prosent av den direkte 

sysselsettingen i Hedmark er et resultat av jordbruket og næringsmiddelindustrien. 

Ved å sikre importvernet, er vi også med på å trygge denne betydelige delen av vårt næringsliv og deres 

ansatte. Fylkesrådet anser dette som en forutsetning for å opprettholde norsk produksjon av 

landbruksvarer. Vi anser det ikke som et problem for norske matvarepriser å holde på et sterkt vern, 

fordi vi bruker bare 11 prosent av inntekten på mat. 

Fylkesrådet er glad for den lettelse som ble gjort i matproduksjonsavgiften i 2o11. Dette er med på å 

redusere industriens kostnader betydelig, og for Hedmark alene utgjorde dette flere millioner kroner, 

blant annet 13 millioner kroner for slakteriet på Rudshøgda alene. 

Vi ser at norske råvarepriser og kostnadsnivå er en rammebetingelse fra det offentlige. For å sikre en 

oppegående og kreativ industri for å møte forbrukerkravene til kvalitet og mangfold, må 

jordbruksforhandlingene i 2012 være med å sikre næringsmiddelindustrien gode rammer for å 

konkurrere. 

Et oppgjør for framtidstroen i Hedmarks landbruksnæring 

Gode inntektsmuligheter er avgjørende for hvordan landbruksnæringen ser an framtida. Fylkesrådet i 

Hedmark vil understreke at det er viktig at jordbruksforhandlingene i 2012 fortsetter den gode trenden 

med å skape en inntektsvekst som holder tritt med landets øvrige befolkning. 

Inntektsmulighetene er også avgjørende for investeringsevnen. Vi må bedre kapitaltilgangen for at det 

blir tatt nødvendige investeringer i driftsbygninger og driftsmidler. Fylkesrådet i Hedmark mener 

investeringsvirkemidlene derfor må gis en økt prioritet innenfor jordbruksavtalen. En av 

hovedutfordringene for å sikre nyrekruttering til næringen, er å lette de store kapitalbehovene som 

møter yngre mennesker når de skal ta over eller kjøpe gårder. Vi bør defor prioritere kapitaltilgangen til 

investeringer overfor denne gruppen. 

Ikke alt dreier seg om lønn og inntekt. En kan også gjøre mye hvis en er villige til å bruke 

skatteregelverket, og vi mener dette bør være et prioritert område for jordbruksforhandlingene i 2012. 
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Et oppgjør med prioritering av storfe og mjølkeproduksjon 

Fylkesrådet i Hedmark vil spesielt i forbindelse med jordbruksforhandlingene i 2012 peke på 

rammevilkårene for storfe- og mjølkeprodusentene. Dette er brukere som til en hver tid har ansavr for 

husdyra, mens de samtidig har små muligheter til å kompensere et lavt lønnsnivå med annen inntekt. 

 

Disse produksjonene utgjør en stor andel av sysselsettingen i Hedmark, og det er også innenfor disse 

produksjonene at det må til store investeringer for å fornye driftsapparatet og sikre framtidig drift. Det 

er også innenfor disse produksjonene vi ser at produksjonen ikke holder tritt med etterspørselen.  

 

Økonomien i melk- og storfekjøttproduksjonene bør styrkes med budsjettmidler blant annet gjennom å 

øke tilskudd per dyr, husdyrtilskuddet og et tilskudd per slaktet storfe. Nok en gang vil vi peke på at 

importvernet må styrkes, slik at vi får en mulighet for målprisøkning. 

Et oppgjør for å følge opp «Velkommen til bords» 

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. 

 

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. 

Et oppgjør på veien mot 220 000 innbyggere 

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. Fylkesrådet mener det er 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.  

 

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.   
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Ei næring med enorm betydning for Hedmarks ve og vel 

De viktigste planteproduksjonene er korn, gras og poteter. En liten del av arealet brukes til grønnsak- og 

bærproduksjon. Hedmark har 1/3 av landets potetproduksjon og 1/5 av landets kornproduksjon. En av 

fire kyllinger kommer fra Hedmark.  

 

Det er stor variasjon mellom Hedmarks fire regioner. Mesteparten av kornet blir produsert i 

Hamarregionen og Glåmdalen, mens Nord-Østerdal har det meste av grasproduksjonen. Hamarregionen 

og Nord-Østerdal er store på mjølk- og kjøttproduksjon, og Hamarregionen står for det meste av gris- og 

fjørfeproduksjon. I Sør-Østerdal finner man de fleste typer produksjoner. 

 

Hedmark rommer 20 prosent av landets skogressurser, og er Norges største og viktigste skogfylke. Ved 

inngangen av 2010 var det i underkant av 4 200 sysselsatte i jordbruket (og i tillegg nesten 1 250 innen 

skogbruket)  

 
Fakta om jordbruket i Hedmark 2011 

Verdien av produksjonen 2 461 000 000 

Antall dekar dyrket mark 1 053 062 

Årlige leveranser til totalt antall personer 320 000 

Samlet verdi per foretak i Hedmark 670 000 

Sysselsetting i jordbruk, skogbruk og industrien 8 250 

Årlige leveranser av mjølk og korn (tonn) 102 311 / 222 760  

Hedmarks leveranser av kylling og hvitt kjøtt 1 000 000 pers. 

  

 

 
 


