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Lover for Norges Bondelag
- Vedtas av årsmøtet

§ 1. Formål: Norges Bondelag har til formål å samle alle som er,  
eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge 

landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser

Næringspolitisk program
- Vedtas av årsmøtet hvert fjerde år

Bondelagets hovedprioriteringer i perioden

Prioriterte saker  
- Vedtas av styret hvert år

Strategier
- Vedtas av styret

Utarbeides for sentrale politikkområder

Tiltaksplaner
- Utarbeides av  

sekretariatet hvert år

Næringspolitisk program for Norges Bondelag 
2013-2016 

Veien videre for norsk matproduksjon
Næringspolitisk program for Norges Bondelag tydeliggjør vår organisasjons langsiktige politikk.  

Her framgår våre hovedprioriteringer på avgjørende politikkområder for bonden som matprodusent,  
bedriftsleder, forvalter og samfunnsutvikler. Næringspolitisk program legges til grunn for internt og  

eksternt arbeid i alle ledd av organisasjonen
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Fylkesvise strategier og tiltaksplaner
- Utarbeides av fylkeslaget



Økt behov for mat
Om 40 år antas det å være ni milliarder mennesker 
på jorda. FNs mat- og landbruksorganisasjon FAO 
har beregnet at verdens matproduksjon må øke med  
60 prosent for å imøtekomme befolkningsvekst og 
endrede matvaner som følge av velstandsutvikling. 
I Norge antas det å være en million flere mennesker 
om 20 år, og behovet for mat vil øke. Vi produserer 
i dag under halvparten av det vi spiser. Et økende 
matbehov er til nå i stor grad dekket av import.

Matsikkerhet er en menneskerettighet. Gjennom  
FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og  
kulturelle rettigheter, har hver stat forpliktet seg 
til å sørge for matsikkerhet for sine innbyggere.  
I Norge har vi en plikt til å utnytte våre ressurser 
for å produsere mest mulig mat til egen befolkning.

 

Klimaet endres
Over hele verden er det stadig oftere problemer 
med avlingene på grunn av endrede og ustabile vær-
forhold. 

Også i Norge endres klimaet. Enkelte områder får 
lengre vekstsesong, noe som kan være positivt for 
landbruket, men samtidig kan det også bli mer kre-
vende produksjonsforhold . Endringene fører bl.a. 
med seg mer og kraftigere nedbør. Dette gir ut-
fordringer som flom, erosjon og nye skadevekster 
og -organismer.

I den globale utviklingen med mer krevende dyrk-
nings- og innhøstingsforhold og økende folketall, 
kan vi ikke ta for gitt at vi kan importere den maten  
vi måtte ønske. Blir det knapphet på mat i verden,  
vil de fleste land først sikre mat til egen befolkning. 
Klimaendringene må tas på alvor, og det må tas grep 
som sikrer norsk matproduksjon under endrede klima- 
forhold.
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Norsk matproduksjon i internasjonal sammenheng

Erosjonsutsatt jord. Foto: Hanne Eriksen



Samfunnsoppdraget
Stortinget har i Landbruks- og matmeldinga fra 2012 
fastsatt fire overordnede mål for norsk landbruks- og 
matpolitikk: 
• Matsikkerhet
• Landbruk over hele landet 
• Økt verdiskapning 
• Bærekraftig landbruk. 

Landbruket er gitt et klart oppdrag. Oppdraget er 
å produsere mer mat; matproduksjonen i Norge skal 
øke i takt med befolkningsveksten - én prosent hvert 
år. Skal målene nås, må de økonomiske ramme- 
betingelsene for jordbruket bedres.

Norges bønder er klare til å levere:
•	 Mer mat – Trygg og ærlig mat av høy kvalitet til 

en økende befolkning.
•	 Matvaresikkerhet – Å produsere maten selv er  

den beste måten å sikre egen befolkning mat.  
Slik setter vi selv kriteriene for hvordan maten 
skal produseres.

•	 Kvalitetsmat – Klima og topografi i Norge gir god 
plantehelse og mindre behov for plantevern- 
midler. Mat og fôr på det norske markedet er 
produsert uten genmodifiserte organismer (GMO) 
og vekstfremmende hormoner. Spredt landbruk  
og lav dyretetthet gir lavt smittepress for dyre-
sykdommer.

•	 Matglede – Norske bønder er kunnskapsrike og 
stolte produsenter av smakfulle produkter.  
Sammen med forbrukerne skaper vi matkultur, 
matmangfold og matglede.

•	 Dyrevelferd – Velferden til norske husdyr er blant 
den fremste i verden, og det skal den fortsatt 
være. Først og fremst av hensyn til dyrene, men 
også av hensyn til bonden og forbrukerne. God 
dyrehelse er et viktig kriterium i norsk avl, og 
gir robuste husdyr. Små enheter gir bonden god 
oversikt over sine dyr.

•	 Kulturlandskap og naturopplevelser – Gjennom 
aktivt landbruk over hele landet leveres et variert 
og vakkert kulturlandskap. Landbruket ivaretar 
en viktig kulturarv og gir grunnlag for friluftsliv, 
turisme og levende bygder.

•	 Samspill – Vi jobber aktivt for å være i et positivt 
samspill med samfunnet rundt oss. Vi søker nye 
impulser og ivrer for en åpen dialog med for- 
brukere og myndigheter.

5

Ungdom i landbruket. Foto: Jørgen Skaug



Bonden – matprodusent, bedriftsleder, forvalter og 
samfunnsutvikler
Å være bonde er et mangfoldig yrke og landbruket har mange oppgaver. Bonden er selvstendig nærings- 
drivende, samtidig som en rekke lover, regler og andre politisk fastsatte rammebetingelser påvirker nærings-
aktiviteten. Bøndene forvalter store deler av det norske kulturlandskapet til glede for storsamfunnet. Land-
bruket er en bærebjelke i norsk distriktspolitikk.

Jordbruksavtalen er nøkkelen
Jordbruksavtalen og organisasjonenes forhandlingsrett er vesentlig i utviklingen av landbrukets rammevilkår, 
og er samfunnskontrakten mellom næringa og staten. Jordbruksavtalen er en del av den norske samfunns-
modellen, og sikrer landbruksnæringa innflytelse på egne rammevilkår samtidig som det ansvarliggjør  
næringa i politikkutforming og måloppnåelse. Forhandlingsretten gjennom jordbruksavtalen er sammen med 
et velfungerende tollvern og samvirkets markedsregulering fundamentet for norsk landbruk. Norges Bondelag 
mener det er avgjørende at jordbruksavtaleinstituttet videreføres.

6

Foto: Tone Gjedrem



Framtidig matproduksjon over hele landet forutset-
ter at det er lønnsomt å produsere mat, og at det er  
interessant for den enkelte bonde å videreutvikle 
produksjonen og utnytte gårdens ressurser i nærings-
sammenheng. Rammebetingelsene for produksjonen 
må være slik at også ungdom og kvinner ønsker å satse 
i landbruksnæringa. 

Det norske kostnadsnivået er en særskilt utfordring for 
norsk landbruk. Kostnadene knyttet til investe-ringer 
og innsatsfaktorene må holdes nede hvis inntekts-
nivået skal økes.

Økt matproduksjon av høy kvalitet

Norges Bondelag vil:
• Sikre bonden et inntektsnivå på linje med andre 

grupper
• Sikre bonden sosiale vilkår og velferdsordninger 

på linje med andre grupper, inkludert foreldre-
permisjon, foreldrepenger og refusjon av avløser-
utgifter ved syke barn 

• Bedre lønnsomheten for matproduksjonen i Norge 
slik at det investeres for framtida, herunder  
mulighet for fondsordninger

• Øke matproduksjonen for produkter markedet 
etterspør

• Opprettholde forbrukernes tillit til norsk mat-
produksjon hvor alle produkter oppfyller strenge 
miljø- og kvalitetskrav gjennom Kvalitetssystem  
i Landbruket (KSL)

• Sikre bonden økte priser for landbrukets  
produkter

• Innrette virkemiddelbruken slik at den stimulerer 
til økt matproduksjon av høy kvalitet

• Redusere kostnadene i matproduksjonen gjennom 
økt investeringsstøtte, reduserte avgifter  
og andre kostnadssenkende tiltak

• Utnytte våre naturgitte fortrinn for grasbasert 
matproduksjon gjennom beiting og bruk av  
ressursene i utmarka

• Produsere mat med høyest mulig andel av norske 
råvarer i kraftfôret

• Ikke bruke genmodifisert materiale i norsk land-
bruk 

Et solid importvern
Et velfungerende importvern er en bærebjelke for 
norsk landbruk. Det er vesentlig for å sikre mat-

produksjon i alle deler av landet, og er avgjørende 
for å ivareta sjølforsyning og nasjonal matvarebered-
skap. En økende matvareimport av varer vi selv 
produserer i Norge er en stor utfordring for norsk 
råvareproduksjon.

Norges Bondelag vil:
• Ha et solid importvern som sikrer matproduksjon 

og gir rom for videre utvikling av landbruket
• Utnytte handlingsrommet i importvernet slik at 

det til enhver tid oppnås best mulig beskyttelse 
av norske landbruksvarer

• Prioritere import fra de minst utviklede landene 
på bekostning av import fra industrialiserte land

Velfungerende markedsregulering
Markedsordningene  sikrer  markedsbalanse  og  stabil  
avsetning i matproduksjonen, og bidrar til et variert 
landbruk over hele landet. Forbrukerne sikres mat-
varer til stabile priser. Det er avgjørende at markeds-
ordningene videreføres for å sikre avsetning for 
produktene, uavhengig av hvor produksjonen er lokali-
sert. Mottaksplikten er viktig for å opprettholde en 
variert bruksstruktur med landbruk over hele Norge.

Norges Bondelag vil:
• Ivareta markedsordningene slik at markeds-  

balansen sikres og stabile priser oppnås
• Ansvaret for gjennomføringen skal ligge hos  

landbrukets samvirkeorganisasjoner
• Opprettholde mottaksplikten 
• Sikre næringsmiddelindustrien rammebetingel-

ser som gjør at landbruket får avsetning for sine 
produkter 

Balansere maktforholdet i verdikjeden for mat 
Den landbruksbaserte verdikjeden for mat utgjør en 
av fastlands Norges få sammenhengende verdikjeder 
med 90.000 arbeidsplasser per 2013. Denne verdi-
kjeden må sikres gode rammevilkår.

Norges Bondelag vil:
• Bidra til at matprodusentenes andel av verdi- 

skapingen i matvarekjeden øker
• Bremse matvarekjedenes vertikale integrasjon  

i verdikjeden
• Sikre god handelsskikk gjennom egen lovgivning 

og et eget ombud
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I - Økte inntektsmuligheter og lønnsomhet
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Et lønnsomt landbruk over hele landet
Et aktivt landbruk er en forutsetning for å kunne øke 
norsk matproduksjon – tilgjengelige ressurser må tas  
i bruk. Landbruket er grunnlaget for attraktive bygder 
i alle deler av landet. Verdiskapingen i landbruket gir 
store ringvirkninger til øvrig næringsliv i sekundær- 
og tertiærnæringene. Landbruket gir vakkert kultur-
landskap, biologisk mangfold og spredt bosetting. For  
reiselivet er et aktivt landbruk viktig for at Norge skal 
være et attraktivt reisemål.

Distriktsjordbruket med sitt husdyrhold utnytter de 
store gras- og beiteressursene i utmarka, som ellers 
ikke ville blitt benyttet. Matproduksjonen i Norge må 
være tilpasset ressursgrunnlaget.

Norges Bondelag vil:
• Ha en bruksstruktur med små og store bruk over 

hele landet
• Styrke virkemidler som gjør det attraktivt å drive 

matproduksjon i alle deler av landet slik at alle 
arealressursene utnyttes

Ta alle gårdens ressurser i bruk 
Landbrukseiendommer har en rekke ressurser som 
brukerfamiliene kan utnytte til vare- og tjeneste- 
produksjon. Viktige suksessfaktorer er kompetanse, 
kapital og markedskanaler.

Norges Bondelag vil:
• Stimulere til at alle gårdens ressurser tas i bruk,  

i form av bygninger, arealer og menneskelige  
ressurser

• Aktivt støtte opp om og styrke Inn på tunet- og  
den landbruksbaserte reiselivsnæringa

• Bidra til økt verdiskaping fra vilt-, fiske- og øvrige 
utmarksressurser

• Øke produksjonen av fornybar energi i landbruket
• Bidra til at det utvikles markedskanaler for nye 

produkter fra landbruket
• Legge til rette for faglig samarbeid og  

organisering av grunneiere og produsenter
• Tilrettelegge for gründerbonden  

Økt kompetanse og målrettet forskning
Landbruket er en kunnskapsintensiv næring både
i primærproduksjon og foredling. Forskning og ut- 
viklingsarbeid i landbruket må derfor være på et høyt 
nivå for at landbruket skal være en konkurranse- 
dyktig næring framover. Gode utdanningsmuligheter 

for næringsutøvere og veiledningsapparatet er nød-
vendig. Norges Bondelag vil være drivkraft for ut-
vikling og fornyelse i næringen.

Norges Bondelag vil:
• Jobbe for god landbruksfaglig grunnutdanning  

for ungdom som skal inn i næringa, og at det 
utvikles fagskoletilbud innen landbruk og grønt 
entreprenørskap

• Sikre høy agronomisk kompetanse gjennom  
gode kompetansetilbud for alle yrkesutøvere i 
landbruket

• Arbeide for bedre samordning av rådgivnings- 
tjenestene i landbruket for å sikre bonden  
kompetent og effektiv rådgivning

• Kreve høy landbruksfaglig kompetanse i offentlig 
forvaltning

• Være en sentral premissleverandør i utvikling  
og styring av midler til forskning på landbruks-
området

• Kreve at forsknings- og utviklingsarbeidet er  
relevant og tilgjengelig for bonden

• Stimulere til forskning som møter landbrukets 
klimautfordringer nasjonalt og regionalt

Internasjonale avtaler som gir rom for nasjonal 
landbrukspolitikk
Norge er et lite land med utstrakt samhandling med 
andre land. Landbruksinteressene settes ofte opp 
mot andre nasjonale særinteresser. Det er avgjørende 
å jobbe for at landbrukets interesser blir ivaretatt  
i internasjonalt arbeid og avtaleutforming. Alle land 
må sikres handlingsrom til å føre en nasjonal land-
brukspolitikk.

Norges Bondelag vil:
• Bidra til å få frem verdiene av landbruket i både 

inn- og utland
• Gjennom internasjonale allianser bidra til at 

landbrukets interesser synes og høres
• Jobbe for at ingen internasjonale avtaler  

forringer handlingsrommet til en fortsatt aktiv  
og målrettet norsk landbrukspolitikk 

• At Norge fortsatt skal stå utenfor den europeiske 
union

• Bidra i solidaritetsarbeid med yrkeskollegaer i 
utviklingsland

• Sikre bonden rett til bruk av av eget såfrø og 
egne dyregener 
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II - Bærekraftig arealbruk, råderett og eiendomsforvaltning
Økt matproduksjon krever bærekraftig arealbruk.  
Det er avgjørende å bevare matjorda og redusere 
hindringer for aktiv arealbruk.

Bruk og vern av matjord
I Norge er matjord en knapphetsressurs. Jordbruksarea- 
let går stadig ned, og er nå under ti millioner dekar. Kun 
tre prosent av Norges totalareal er dyrket jord, mot 
elleve prosent på verdensbasis. Økt matproduksjon 
krever aktiv og målrettet bruk av  tilgjengelig jordbruks-
areal. Det er et stort press på matjorda for bruk til andre 
formål enn matproduksjon, særlig i sentrale områder 
 
Norges Bondelag vil:
• Gi all dyrka og dyrkbar mark et juridisk vern for  

å hindre nedbygging av matjord
• Jobbe for å stanse gjengroing og nedbygging av 

jordbruksareal, og stimulere til nydyrking. 

Møte klimaendringene
Et våtere og mildere klima gir nye og andre vekster, 
men også nye skadegjørere som vil by på utfordringer 
for jordbruksproduksjon. Mer ekstremvær med vind
og kraftige nedbørsmengder øker jorderosjon og 
utfordrer drenering, avløp og bygningsmasse.

Norges Bondelag vil:
• Øke produksjon av fornybar energi gjennom  

bioenergi fra skog, biogass og småskala vind og 
vann. Målet er et fossilfritt landbruk innen 2030.

• Ta vår del av samfunnsansvaret med å redusere 
utslipp av klimagasser

• Sikre vannmiljøet gjennom målrettede tiltak 
basert på agronomisk kunnskap og som ivaretar 
målet om økt matproduksjon i Norge

• Jobbe for å utvikle en god jordstruktur og et godt 
dreneringssystem.

• Bidra til planlegging og tilrettelegging for et  
klimatilpasset landbruk

• Jobbe for bedre erstatningsordninger og  
forvaltning ved natur- og avlingsskader

Eieransvar for matjord
Fra 2001 til 2010 har andelen leiejord økt fra
27 prosent til 42 prosent. Høy leieandel begrenser 
langsiktige investeringer i jord.

Norges Bondelag vil:
• Stimulere til omsetning av flere bruk for å sikre 

rekruttering og aktiv drift
• Arbeide for å redusere leiejordsandelen
• Opprettholde bo- og driveplikt etter konsesjons-

loven og odelsloven 
• Ha regler om prisregulering og omsetning av land-

brukseiendom som fremmer bosetting og lønnsom 
drift over hele landet

• Stimulere til langsiktige leieavtaler som sikrer 
investeringer også på leiejord

• Sikre odelslovens grunnlovsvern

Sikre grunneiers råderett
Medlemmene i Norges Bondelag eier og forvalter 
store deler av Norges areal. Totalt 67 prosent av 
Norges areal er i privat eie. Dette pålegger oss et 
særlig forvaltningsansvar. Samtidig krever vi aksept 
fra myndighetene for å kunne utnytte de muligheter 
som ligger i natur- og kulturressursene til  
næringsmessig virksomhet. 
 
Norges Bondelag vil:
• Sikre grunneiers råderett over ressursene på egen 

eiendom
• Ha full erstatning i tilfeller der rådighets- eller 

grunneierrettighetene innskrenkes
• Sikre adgangen til å kreve årlige erstatninger ved 

båndlegging av arealer i lovverket 

Norsk matproduksjon framfor rovdyr 
Rovdyr innskrenker muligheten for å drive mat- 
produksjon og reduserer livskvaliteten i mange bygde-
samfunn. Forvaltningen av bjørn, jerv, ulv, gaupe og 
ørn skaper store problemer for utnytting av beite- 
ressursene i inn- og utmark. Rovdyrforvaltningen 
er også et hinder for økt næringsaktivitet basert på  
utmarksressursene.
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Norges Bondelag vil:
• Jobbe for en rovdyrpolitikk og forvaltning som 

ikke begrenser bruk av beiteressursene og annen 
næringsaktivitet i utmarka

• Ikke ha ulv i Norge
• Rovviltnemndene må få mer innflytelse i forvalt- 

ningen av rovdyrpolitikken
• Landbrukets næringsinteresser må bli ivaretatt i 

forvaltningen av rovdyrpolitikken
• Det må ytes full erstatning for tap, sannsynlige 

tap og følgeskader. Alle kostnader skal dekkes 
utenfor jordbruksavtalen. 

III - Attraktive bygder
Det må legges til rette for å ta ressursene i hele  
landet i bruk, og sikre likeverdige levekår uavhengig 
av hvor en bor i landet. Vi har et ansvar for å bruke og 
forvalte naturressursene på en måte som ivaretar hen-
synet til våre etterkommere. Det gjelder både de for-    
nybare ressursene og lagerressursene.

Det er en gjensidig avhengighet mellom bonden og 
bygda. Landbruksnæringa deltar aktivt i utviklinga 
av lokalsamfunn for å skape bygder som er attraktive 
å bo og arbeide i. Gode og allsidige lokalsamfunn er 
avgjørende for å sikre rekruttering til bondeyrket, 
og bidrar til samarbeidspartnere og nærmiljø med 
kunnskap og forståelse for landbruksnæringa. Hver 
tiende bedrift i Norge er en landbruksvirksomhet.

Landbruket - en sentral bidragsyter i bygdas 
næringsutvikling

Norges Bondelag vil:
• Delta aktivt på møteplasser for lokalt nærings- 

liv, og bidra til kunnskap om landbruksnæringas 
betydning 

• Arbeide for at kommunene har god og oppdatert 
kompetanse innen landbruk, arealbruk og  
næringsutvikling

• Sette fokus på bonden som næringsutøver 
• Stimulere bonden som etablerer av ny virksomhet 

med basis i gårdens og  bygdas ressurser 

Samfunnsutvikling til beste for bygda

Norges Bondelag vil:
• Arbeide for infrastruktur og tjenestetilbud som 

gjør bygdene attraktive for næringsvirksomhet, 
bosetting og offentlig forvaltning

• Være en premissgiver for diskusjonen om areal-
bruk 

• Lokalt eierskap til ressursene må sikres slik at 
verdiskaping basert på natur- og kulturressurser 
skaper inntekter lokalt

• Bidra til et godt omdømme for bygda 
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