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De aller fleste norske bønder vil gi opp med Høyres landbrukspolitikk, tror Norges Bondelag.

Mener Høyre lyver om landbruk
LANDBRUK

Fakta

Øystein Kløvstad Langberg

– Høyre er ikke ærlige om
konsekvensene av sin landbrukspolitikk. Det virker
som de bevisst feilinformerer, sier Nils T. Bjørke, leder i
Norges Bondelag.
Høyre og Frp vil gjennomføre betydelige endringer i norsk landbruk om de kommer i regjering
neste høst. I Aftenposten i forrige uke presenterte partiene åtte
punkter som de er enige om i
landbrukspolitikken. Blant annet
vil de to partiene gradvis kutte tollene, fjerne en del kvotebegrensninger og sørge for at en økt andel
av tilskuddene er direkte knyttet
til produksjon av mat og ikke andre formål.
Norges Bondelag har de siste
dagene regnet på konsekvensene av Høyres landbrukspolitikk
og tegner opp et dystert fremtidsscenario: «Små og mellomstore
produsenter vil forsvinne. Distriktslandbruket vil blø. Det aller
meste av landbruket i Nord-Norge, Vestlandet og fjell- og dalbygdene vil ikke ha noen fremtid»,
konkluderer Bondelaget det ferske notatet.
Spår dramatiske lønnskutt

– Hvis Høyre gjennomfører det de
sier de vil, får vi en endring i norsk
landbrukspolitikk som vi aldri før
har sett maken til. Det blir dramatisk, sier Bjørke.
Notatet tar for seg bønder som
driver med sau, melk og korn. Konklusjonen er at små bruk i distriktene vil rammes svært hardt. En
melkebonde i Nord-Norge med et
gjennomsnittlig bruk vil få årslønnen redusert med 288 000 kroner,
mens melkebønder i fjellbygder
og på Vestlandet får et inntektskutt på litt over 200 000, ifølge
anslagene. Best ut kommer bønder som driver store gårder på Jæren og på det sentrale Østlandet.
– Rammer økologisk landbruk

Tallene er ikke like dramatiske
for en gjennomsnittlig saue- eller kornbonde, men de aller fleste
vil miste store inntekter, er Bondelagets konklusjon.

Aftenposten skrev 2. november
om hvordan Høyre og Frp vil
endre landbruket.

Dette er saken

XX
Høyre og Frp varsler at det kan

Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag, frykter at Norge vil gro igjen med Høyres landbrukspolitikk.  
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– Selv om lønnsomheten på Jæren skulle bli bedre enn i dag, er
det grenser for hvor mye produksjonen kan vokse i dette området.
Den samlede matproduksjonen i
Norge vil sannsynligvis falle mye
med denne politikken. Det må
Høyre være ærlige på, sier Bjørke.

Ifølge notatet fra Bondelaget vil
økologisk landbruk rammes særlig hardt av den nye politikken på
grunn av omleggingen av støtteordningene.
– Høyre snakker mye om mangfold, men det økonomiske grunnlaget for å drive økologisk vil for-

svinne mange steder, også flere
steder på Østlandet, sier Bjørke.
Han tror ikke Høyre er klar over
alle konsekvensene forslagene deres vil få.
– Jeg er usikker på om de har regnet på dette i det hele tatt.

komme betydelige omlegginger
i landbrukspolitikken om de to
partiene får regjeringsmakt etter
valget neste høst.
XX
De er blant annet enige om å
reversere Regjeringens toll
økning på ost og kjøtt og gradvis
å bygge ned tollmurene for å til
passe Norge en ny WTO-avtale.
XX
I tillegg vil de ha et klart skille
mellom produsenter og
markedsregulatorer (Tine/
Nortura) og starte utredning av
ny løsning.
XX
Partiene vil også fjerne boplik
ten og den statlige prisregulerin
gen på landbrukseiendommer.
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Tror ikke på bøndenes tall
Høyre stiller seg uforstående
til kritikken fra Bondelaget.
– Konklusjonene i notatet virker
mer politiske enn vitenskapelige,
og jeg vil på det sterkeste avvise at
vi villeder eller lyver.
– Vi er ærlige på at vi ønsker å innrette landbruket på en annen
måte enn i dag, og vårt mål er å
gjøre det bedre for den aktive bonden, sier Svein Flåtten, næringspo-

litisk talsmann i Høyre. Han mener det er umulig å regne seg frem
til hvordan forslagene vil slå ut for
hver enkelt bonde.
– Vi vil få noen gevinster på større gårdsbruk, men det betyr ikke
automatisk en nedbygging av alt
som ligger utenfor Østlandet, Jæren og Trøndelag.
Flåtten mener Bondelaget bevisst tegner et skremmebilde.
– Alle våre endringer skal være

forutsigbare og innføres over tid
og må sees i et større perspektiv.
Vi har sett på konsekvensene, og
det er ingenting som tyder på at
matproduksjonen vil falle. Målet
med vår politikk er at den skal øke.
Bondelaget mener det økologiske landbruket særlig vil tape
på Høyres politikk. Flåtten sier at
Høyre er for økologisk landbruk,
men erkjenner at partiet foreslår
betydelige kutt i tilskuddene.
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– Målsettingen om mer økologisk landbruk er i konflikt med
den totale målsettingen om å
øke matproduksjonen. Økologisk landbruk tar mer plass, og
det finnes ikke nok jordbruksareal til betydelig å øke begge. Vi
må ikke glemme at tradisjonelle
landbruksprodukter også er tygge
og sikre, sier Flåtten.
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