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Tenke globalt – handle lokalt 

 

Hva er grunnlaget for matproduksjon baser på norske ressurser? I mat- og landbruksmeldinga 

er det definert noen grunnforutsetninger som må være på plass:  

 

 Tollvern – vårt kostnadsnivå og struktur gjør det nødvendig å skjerme egen 

produksjon om vi vil ha norske lønns- og arbeidsbetingelser. Los sommerpatrulje er 

opptatt av dette når de kommer rundt for å sjekke hva vi tilbyr sesongarbeidere, de må 

ta med at bonden også må ha inntektsmuligheter omtrent som andre grupper i landet. 

 

 Jordbruksavtaleinstituttet – årlige jordbruksforhandlinger der staten og faglaga 

diskuterer ramme og innretning på virkemidler for å nå målsettingene i den nasjonale 

landbrukspolitikken er avgjørende for å komme dit en vil. Det er i skjæringspunktet 

politikk og marked vi må bidra med de gode og praktiske løsningene, jeg vil kalle det 

skreddersøm det som er utviklet gjennom over 60 år med hovedavtale. 

 

 Markedsregulering – det å balansere tilbud og etterspørsel er helt nødvendig for å sikre 

stabile leveranser og framforhandlede priser i markedet. Ingen gjør dette bedre enn oss 

selv gjennom våre samvirkebedrifter. Bonden betaler for reguleringen og må også ha 

styring på hvordan den gjennomføres.  

 

 Samvirke – organisering gjennom bondeeide samvirker gjør oss sterkere i møte med 

stadig færre og større kunder. Det er krevende å ha 4 kunder, 3 er enda verre. 

 

Hvis vi tar et overordnet blikk på arealbruken så vil vi raskt se at hoveddelen brukes til 

fôrproduksjon, og vesentlig andel av også kornarealene må foredles gjennom en dyremage ut 

fra forbrukernes preferanser i butikkhylla. Utviklingen over tid viser at fokuset på stadig 

høyere ytelse i husdyrholdet presser fram økende import av råvarer til kraftfôrindustrien. 

Staten må delta i ordskiftet om det er ønskelig med stadig økende import av råvarer for å 

oppnå økt ytelse i husdyrproduksjonen, eller om vi kan styrke økonomien med andre 

virkemidler. 

 

Ytelsesøkning er jo ingen naturlov, det er en politisk avveining som bør gjøres hvis en er 

opptatt av vår nasjonale sjølforsyningsevne. Mens britene blir urolige over å falle under 60% 

sjølforsyningsgrad, er mange i Norge bekvemme med at vi importerer stadig mer, og i dag 

ligger rundt 39% sjølforsyningsgrad på kaloribasis. Fordi vi ikke produserer verken soya eller 

sukker som er energitette råvarer, vil et redusert forbruk av disse kunne bringe oss i en bedre 

helse- og forsyningsmessig situasjon. Tiltak er det politikerne som må finne for å gjøre oss 

mindre sårbare i det lange løp.  

 

Det har til nå ikke vært gehør for å ta ut en økt kornpris gjennom verdikjeden, enhver økning 

på kornprisen har vært tatt ned med prisnedskrivning. 1 øre i prisnedskriving koster 11 øre i 

budsjettmidler og ga i tillegg effekten med å redusere prisen på importert vare så lenge 

verdensmarkedsprisen ligger under norsk målpris. Korn- og kraftfôrpolitikken, landbrukets 

interne terrorbalanse har blitt betydelig forskjøvet de siste årene. Som dere ser på denne 

plansjen som er tatt fra ekspertutvalget for korn så har de rene kornprodusentene tapt terreng 

også i forhold til andre produksjoner innen landbruket. Det er ikke bærekraftig over tid, det 

slår ut i arealnedgang, sterkere avskalling av produsenter og sviktende rekruttering. Derfor er 



det viktig at vi har en ledelse i Norges Bondelag som forstår sammenhengene og prioriterer 

kornet som en grunnstein i økt sjølforsyning, og her ser dere tittelen Nils valgte for sitt 

innlegg på kornkonferansen mandag denne uka. Det har blant annet Brita æren for, så det er 

viktig at vi også har talspersoner for våre områder i toppen av organisasjonen. 

 

Verden har aldri vært så liten som i vår moderne tid. Dramatiske hendelser og konflikter 

serveres oss fra alle verdenshjørner i alle medier og kanaler, og alt går raskere og raskere. 

Samtidig opplever vi at kunnskapen om det mest elementære blir dårligere og dårligere, det er 

blitt som Rolf Jacobsen skrev i sitt dikt Den lille bonden i diktsamlingen Tenk på noe annet  i 

1979: 

 

Det er den lille bonden som er taperen i verden. 

.. 

Det var den lille bonden de tok kuene fra og åkeren til den nye motorveien. 

 

Det er han som ligger våken om nettene for å betale lånene sine til bankene 

så de kan bygge de svære husene som ligner slott. 

.. 

Han som har tapt. Til nå. Men som vi kanskje må spørre snart om veien.  

Dit vi kom fra.  

Der det gror. 

 

31. oktober 2011 ble vi 7 milliarder mennesker på den lille blå kloden, og alle mennesker på 

jorda trenger å få oppfylt sine elementære behov; ren luft, vann og mat. Disse tre godene, eller 

varer om vi velger å bruke markedsvokabularet, er ulik de fleste andre handelsvarer. Historien 

viser oss med all tydelighet hvor mye sprengstoff som ligger i kontrollen over vann og mat. 

Mange store kulturer har gått under som følge av forsyningsproblemer og uår. De fleste vil ha 

hørt om Marie Antoinettes angivelige svar på at folket ikke hadde brød: ”kan de ikke bare 

spise kaker?” Både hun og mannen Ludvig XVI mistet hodet 16. oktober 1792, og Napoleon 

kom etter hver til makten i Frankrike. 

 

Et merkelig verdensbilde og sviktende kunnskap gjør at mange politikere ikke forstår at vi 

som nasjon og lokalsamfunn må gjøre vårt beste for å opprettholde og helst øke den ikke-

fornybare ressursen matjord. De peker stadig på andre behov, og tror at vi kan kjøpe mat på 

verdensmarkedet til evig tid. Jeg vil minne om krevende tider også i vår egen fortid, mange 

har sultet på grunn av skiftende avlinger og politikk før også. Som følge av Napoleonskrigen 

ble Norge rammet hardt av den engelske blokaden på begynnelsen av 1800-tallet. Det er ikke 

uten grunn at Henrik Ibsens dikt Terje Vigen leses på NRK radio hver nyttårsaften! 

 

Utfordringen er at vi er så til de grader et annerledesland sammenlignet med selv våre 

nærmeste naboer. Mens vi har fjord og fjell og dalfører har danskene duvende åkerland så 

langt øyet kan se.  

 

Akershus Bondelag har brukt betydelig med tid og ressurser på å belyse disse 

problemstillingene fra utradisjonelle vinkler, og det kommer vi til å gjøre i fortsettelsen også. 

Noen må bidra til å tenke utenfor boksen og lansere nye ideer og løsninger for framtida. Vi 

har kommet et stykke på vei, men vi kan vel bare konkludere med at det ikke stikker så dypt 

når mange politikere her i bygda er totalt prinsippløse i forhold til jordvern.  

 



Når Ingvar Kamprads gutter ønsker å etablere en blågul hangar som et landemerke klin inntil 

E6 på Dehlijordet rett her nede så gjør en hva som helst for å få det til. Selv med det siste 

forslaget som er kastet fram etter høringsfristen er utløpt, vil det teoretiske prosjektet det er å 

flytte matjorda tilsvare 15-16.000 lastebillass. Da er mitt tips at det vil være billigere å finne 

fjellgrunn til denne hangaren lenger sør i bygda og heller sette opp skyttelbusstilbud som 

IKEA har på alle andre varehus. Det burde kalkulatorpartiet Høyre lokalt klart å regne seg 

fram til. Jeg minner om at regulariteten på togstoppet Vestby er timesavganger, og fungerer 

kun som et alibi for å plassere et varehus der det er foreslått. Det er godt at Fylkesmannen er 

tydelig i sine innsigelser, det må pekes på arealer uten jordvernkonflikter i arbeidet med ny 

fylkesdelplan for service og handel som er igangsatt og skal sluttføres i løpet av 2014. 

 

Fokuset på matpriser som har ridd oss de siste 30 åra har fått et skudd for baugen med de 

stadige avsløringene av matjuks som dukker opp i media. Nå må det vel snart gå opp for de 

fleste, også sentrale politikere at trygg og ekte mat har en egenverdi langt mer verdt enn 

penger. Jeg tror at nå er tiden inne for å være svært tydelige på at vi må få en bedre 

inntektssituasjon om vi skal levere økt volum med kvalitet i framtida, dagens tilstand finnes 

ikke bærekraftig.  

 

I Sverige har debatten rullet siden 2007 da Mats-Eric Nilsson ga ut boken Den hemmelige 

kokken. Her avdekker Nilsson den ubehagelige sannheten at mye av den industrielt 

bearbeidede maten ikke inneholder det den lover og det vi blir forledet til å tro gjennom 

markedsføringen. Mange store leverandører har valgt å ta til seg kritikken og rette opp jukset, 

men som vi ser senest med lasagnaskandalen med hest fra Romania, det er fortsatt mye 

svindel ute å går. At Norgesgruppen må trekke tilbake sin FirstPrice Lasagna produsert på 

samme anlegg er også et tydelig signal om at kjedene ikke har god nok kontroll på sine EMV, 

og at forbrukerne lures her hjemme også.  

 

Andreas Viestad tar i en kronikk i Afteposten opp saken og setter skapet på plass der det skal 

stå; det alvorlige er ikke en svikt i kontroll eller rutiner. Problemet er en kynisk industri som 

er på ekstrem marginjakt i alle ledd, og som ikke bryr seg om hva som er god etikk og moral 

verken hva gjelder innhold eller arbeidsforhold for de som lager produktene. Disse varene 

kommer inn i landet på grunn av EØS-avtalen og de sideavtalene som regulerer handelen med 

landbruksvarer, Artikkel 19 og protokoll 3. 

 

I budsjettet i fjor høst valgte den rødgrønne Regjeringa å endre tollberegningsmetoden for 6 

tollinjer. Det kom etter hardt arbeid opp mot politikere på alle nivåer fra både oss i faglaga, 

fra samvirkebedrifter og NNN/LO. Endringene satt langt inne hos Arbeiderpartiet men når 

katta var ute av sekken så har de også stått last og brast og argumentert for at dette var et 

nødvendig grep. La meg slå fast at dette er juridisk helt uproblematisk innenfor gjeldende 

GATT/WTO avtale der vi har tatt forbehold om å kunne benytte den tollberegningsmetoden 

som til en hver tid gir oss den beste beskyttelsen. Egentlig burde noen kritisk spørre hvorfor 

staten ikke gjør dette uoppfordret når Stortinget har vedtatt at så skal gjøres. 

 

Fra opposisjonen var de raske til å si at dette var utålelig, og at de ville reversere dette ”før de 

får tatt av seg jakka” om de kommer i posisjon til høsten. Senest for 2 uker siden klarte Ine 

Marie Eriksen Søreide, utenrikspolitisk talsperson for Høyre å si det samme til EU-

parlamentarikere på møte i Brussel. Dette vitner om en sviktende virkelighetsoppfatning i 

Høyre, og undergraver våre interesser. Nå er ikke dagens Regjering helt borte i forhold til å gi 

konsesjoner til EU heller, det hører med til bildet at parallelt med innføring av prosenttoll så 

trådte en reforhandlet artikkel 19 avtale i kraft fra nyttårsskiftet. Her gir Norge store 



innrømmelser til EU på bekostning av innenlands produksjonsmuligheter. Dette er heller 

ingen naturlov, og vi må klare å stille kritiske spørsmål om denne utviklingen skal få fortsette. 

 

Tallene viser altså at vi har klart å øke vår eksport til EU med omtrent 1 mrd. kroner fra 1995-

2011. Det som er alvorlig er at EU på samme tid har fått klarsignal og utvidet sin eksport inn i 

vårt marked med 22 mrd. kroner. Dette viser at EU ikke har noen grunn til å klage over tollfri 

adgang til vårt marked, snarere tvert imot. Avtalens ”ånd” som har vært mye trukket fram i 

debatten er at det skal være gjensidig fordelaktig for partene, og det tror jeg vi klart kan si at 

det ikke verken har vært eller er. 

 

Ut over luft, vann og mat er det også behov for tak over hodet på våre breddegrader. Det som 

er det absurde er at vi på samfunnsnivå lar bolig bli et investerings- og spekulasjonsobjekt. 

Vår region opplever ekstremt press, og mange vil bruke av de sparsomme matjordarealene for 

å bygge bolig for å dempe prisveksten i markedet. Mange peker på at det tar for lang tid å 

regulere og godkjenne nye utbyggingsområder, og at det er årsaken til prisvekst og 

boligmangel. Det er bare en del av forklaringen. Sannheten er at det ligger svært mange ferdig 

godkjente prosjekter som ikke settes i gang fordi spekulanter ser muligheten til å tjene mer 

ved å utsette bygging. 

 

Norsk landbasert industri har havnet i skvis mellom en oljeøkonomi på den ene siden, og en 

boligboble som kan utvikle seg til noe ganske ubehagelig for mange. Norske husstander har 

en rekordhøy gjeld, bare overgått av dansker og nederlendere som har fått betydelige 

korreksjoner i boligprisene de siste åra. 

 

Fortsatt sloss en stadig mindre del av verdens befolkning (ca. 1 % i henhold til Occupy Wall 

Street) om å kontrollere stadig flere ressurser, og øke sin egen rikdom på bekostning av resten 

av verdens befolkning. Fortsatt tiljubles økonomisk vekst, samtidig som vi vet at denne 

veksten ikke er økologisk bærekraftig. 

 

Akershuslandbruket har mange muligheter og et stort nærmarked 

Akershuslandbruket har press på arealer og er presset økonomisk 

 

Vi som næring må klare å forstå utviklingen i samfunnet rundt oss for å klare å nå opp på den 

politiske dagsorden, og både de rødgrønne og landbruket trenger et godt jordbruksoppgjør nå i 

mai. Vi krever fra Akershus at kornøkonomien prioriteres, og får et betydelig løft. For 

Senterpartiet i regjering er det å lande en avtale i vår helt avgjørende for å lykkes i valget til 

høsten, og det tror jeg flere enn oss i landbruket ser. 

 

De politiske partiene prioriterer forskjellig, og vår oppgave er ikke å fortelle hvilket parti 

bønder bør stemme på. Vi må få fram hva partiene har som ambisjoner, og troverdigheten i 

det de lover – så må hver og en gjøre seg opp en mening om hva en tror vil fungere. Det er 

store forskjeller mellom de ulike regjeringsalternativene, men de rødgrønne må ikke tro at 

Norges Bondelag skal fungere som livbøye for dem uansett – de må også levere og skape 

entusiasme og troverdighet rundt egne ambisjoner. Handling taler mer enn ord, første 

merkestein er forhandlingene i vår. 

 

Norsk landbruk og matproduksjon er fortsatt en maktfaktor, takket være oss er Norge fortsatt 

utenfor EU og Eurosamarbeidet! La oss få fram forskjellene i forkant av høstens valg, ingen 

partier og kandidater skal slippe unna å mene noe om hvordan våre rammebetingelser bør 

utvikles framover.  

http://no.wikipedia.org/wiki/Occupy_Wall_Street
http://no.wikipedia.org/wiki/Occupy_Wall_Street


 

Lykke til med innsatsen! 


