
STORMØTE I KRÅKSTAD, 5. MARS 

 

Det ble et stormøte i ordets rette forstand, da 230 bønder og andre landbruksinteresserte 

fylte Kråkstad Samfunnshus nærmest til randen, i det Ski og Kråkstad Bondelag arrangerte 

møte om framtidas kornproduksjon i samarbeid med korn- og miljøutvalgene i Akershus og 

Østfold Bondelag. 

 

 
 

Kommer norsk kornproduksjon til å bestå eller dø sakte men sikkert, spurte Svein Stubberud, 

etter å ha vist hvordan økonomien i produksjonen har utviklet seg negativt over en årrekke. 

 

På vegne av ekspertgruppa for økt kornproduksjon mente Nils Vagstad at det blir krevende, 

men mulig, å nå målet i St.mld nr. 9 om 20% økning i norsk matproduksjon fram mot 2030. 

Siden det lå utenfor mandatet, har gruppa ikke sagt noe om hvilke økonomiske virkemidler 

som skal til for å nå produksjonsmålet. 

 

Svein Flåtten og Trygve S. Vedum var enige om en ting: 

Miljøfokuset i landbrukspolitikken må erstattes av et nytt 

fokus – målet om økt produksjon. Når det gjelder valg av 

veien mot dette målet var det betydelig uenighet dem i 

mellom. 

Verken Flåtten eller Vedum ga svar på hvilke konkrete 

tiltak som må settes i verk for å nå målene i 

Stortingsmelding 9. Det var heller ikke å vente så tett 

oppunder årets jordbruks-forhandlinger og så lenge Høyre 

ikke har fått NILF-rapporten om virkningene av deres 

alternative landbrukspolitikk. 

 

Under paneldebatten var engasjementet fra salen stort. Og 

selv om det var lite konkret å få ut av politikerne om 

økonomien i framtidas kornproduksjon, kan det massive 

oppmøtet og engasjementet oppfattes som en krystallklar 

beskjed til politikerne: Tida er moden for å omsette mål og 

visjoner i Stortingsmelding 9 til politisk handling! 

 

 

 

 

 

Som takk for innsatsen får Svein Flåtten”kjærlighet til 

norsk mat”-forklede av Jens-Kristian Waaler 

Landbruksministeren 

Panet bestående av innlederne: 

Svein Stubberud (leder for kornutvalget i Norges 

Bondelag), Svein Flåtten (næringspolitisk talsmann for 

Høyre), Nils Vagstad (forskningsdirektør i Bioforsk) og 

Trygve M. S. Vedum (landbruks- og matminister). 

Skjult bak vedum: Møteleder Lars Fredrik Stuve 

(adm.dir i Norske Felleskjøp) 


