
NORSK LANDBRUK ER SVÆRT LEVEDYKTIG!
Norge er et land i utvikling. Derfor utvikler 
landbruket seg i takt. Men landbruket i Norge er 
lite og skjørt, og kan også stå i fare for å 
forsvinne, dersom dagens politikk endrer seg 
radikalt i negativ retning. 

Realiteten er at landbruk i Norge er levedyktig 
og viktig av flere grunner. Landbruket skaper 
ikke bare arbeidsplasser på gårdene og i sam-

funnet, men er også en nøkkel i en innovativ og 
grønn fremtid som leverandør for biodrivstoff 
og grønn energi. Skogen, blomstene, biene, alle 
er de avhengige av landbruket. Landbruket i 
Norge leverer norske matvarer som er viktige 
for folk, samtidig som vi tar vare på naturen og 
kulturlandskapet på en billig måte – i et Norge 
som satser på bøndene er landbruksdrift en 
vinn-vinn-situasjon for hele landet.

Skoger Bondelag

Blå-blå regjering = hurtig utfasing av norsk landbruk. Om følgende betyr noe for det Norske folk : 

1 . Pent kulturlandskap i hele Norge
2 . Sysselsetting i hele Norge
3 . Best mulig  matvaresikkerhet i landet vårt

Skoger Bondelag ser Blå-blå regjering som nedbygging av Norsk landbruk.



Norsk landbruk er viktig for oss

Mye av den norske folkesjela tas vare på av 
bøndene. Tradisjonelt har bonden hatt en sentral 
rolle i det norske samfunnet, men vi er et land 
i stadig endring. Hva så med fremtiden – har 
norsk landbruk en plass i morgendagens Norge? 
Selv om få tenker over det daglig, er norsk land-
bruk svært viktig for nordmenn; de fleste av oss 
setter pris på gode, norske råvarer og produkter 
som norsk landbruk leverer. Alt fra norsk melk 
og kjøtt til nyplukkede poteter og friske, norske 
jordbær.

Hvordan skulle Norge sett ut uten gårder og 
kulturlandskap, uten jorder? Hvis gårdene ble 
lagt ned, og når man tok en kjøretur «ut på 
landet», hadde alt grodd igjen? Kultur-land-
skapet i Norge holdes pent av bøndene; store 
arealer av landet vårt blir i dag holdt i stand 
av landbruket, slik at alle kan nyte godt av å 
bo i et land med vakkert landskap som blir 
tatt skikkelig vare på. Jorder, beiteområder, 
skog, områder som ellers ville ligget brakk 
eller kostet skattepenger å holdes i stand av 
anleggsgartnere, stelles av norske bønder. Vi 
gjør jobben enkel, og produserer atpåtil sunn, 
norsk mat.

Fordi de fleste gårdene i Norge er mindre enn 
de enorme, industrialiserte gårdene i utlandet, 
behøver landbruket en landbruksavtale som er 
bæredyktig for å kunne møte konkurransen. 
Landbruket trenger stabile rammebetingelser fra 
staten så de kan tillate seg å investere langsiktig.

Sånn vil vi at landet skal se ut

Hvorfor er landbruk skjørt i 
Norge?



Dagens landbruksspolitikk gjør det mulig å være bonde i Norge i dag. Norsk landbruk støttes av 
staten med ca. 1,5 % av nasjonalbudsjettet – hvilken husstand ville ikke betalt 1,5 % av sin inntekt 
på å holde det pent og ryddig rundt seg? Denne støtten mottar norske bønder gjennom tollvern og 
overføringer. Dette er en svært liten pris å betale for å opprettholde en utsatt, men viktig del av et 
lite land.

De nødvendige 1,5 %

Dersom dette fundamentet fjernes, vil norske bønder slite. Siden de aller fleste gårdene i Norge 
i dag er for små for å kunne møte den massive konkurransen fra utlandet, vil den norske bon-
den i realiteten kun ha to muligheter: å industrialisere gården eller å legge ned gårdsdriften. 
Siden svært få norske bønder vil ha den økonomiske kapasiteten til å kunne gjennomføre en slik 
industrialisering, vil en slik politikk i praksis legge ned landbruket i Norge. Det er det ingen som 
ønsker.

Hva kan feil politikk gjøre med landbruket i Norge?

Grasproduksjon, melk- og kjøttproduksjon
Norsk landbruk leverer melk fra ku og geit, kjøtt 
fra sau, geit og storfe, som igjen er avhengig av 
det produseres nok gras til fôr.

Kornproduksjon
Norsk brødproduksjon og 
husdyrproduksjon er selv-
følgelig avhengig av korn.

Øvrige landbruksproduksjoner 
Produksjon av blant annet svin, 
fjørfe, mink og rev, frukt og grønt, 
bidrar til et aktivt landbruk i 
Norge.



Skoger Bondelag

Skoger Bondelag mener at dersom alle gjør jobben sin, har Norge en optimal land-
brukspolitikk, som på sikt kan utvikle norsk landbruk. Landbruk og matproduksjon 
er ikke bare en naturlig del av Norges fremtid, men også verdens. Et sterkt norsk 
landbruk koster – og vi må tørre å investere i det.

Hva mener vi?

Skoger Bondelag  er et av 550 lokale bondelag i Norge. Vi er tilknyttet Norges bond-
elag som har over 60.000 medlemmer. Gjennom jordbruksforhandlingene har 
Norges bondelag til nå klart å forhandle frem rimelig gode rammebetingelser for nor-
ske bønder. Skoger bondelag ønsker fortsatt jordbruksforhandlinger og at landbruket 
ikke blir en del av budsjettdebatten.

Om Skoger Bondelag

Skoger Bondelag, Drammen  
Formann:  Ole Hans Unelsrød ole-h-un@online.no    mobil 909 14 222
Jordbær:   Bjørn Ekeberg,  bjorneke@online.no   mobil 911 67 459 
Korn:   Ole Hans Unelsrød ole-h-un@online.no   mobil 909 14 222
Svin:   Knut Langeteig knut@knive.as       mobil  911 42 723 
Ku:    Per Borge  p-borge@online.no    mobil 913 83 724


