Tema
S jølforsyning
Produksjonsmål

SV

Norges Bondelag
–Sjølforsyningsgraden må økes til mer enn
dagens nivå på 50 %
–Utnytte naturgitte fortrinn for grasbasert
matproduksjon ved beite og bruk av utmarka.
–Høyest mulig andel av norske råvarer i
kraftfôret

–Alle land har rett og
plikt til å produsere mat
til egen befolkning
–Øke matproduksjon
med basis i grovôr og
beite. Ikke tallfestet

WTOtilpasning

–Sterkt importvern. Handlingsrommet
innenfor WTO utnyttes
–Norge må ikke inngå en ny WTO-avtale hvis
den undergraver landbrukets
næringsinteresser
–Vri import til Norge fra I-land til M UL-land

–Importvernet
hjørnestein i
lansbruskpolitikken
–Vri norsk matimport
bort fra EU over til land
i sør
–M er rettferdig
handelssystem

EU

–Nei til EU

–Nei til EU

Importvernet

–Inntekt og velferdsnivå på linje med andre
yrkesgrupper.
Inntekstmål
Investeringer

Jordbruksforhandlinger
Innretning på
budsjettstøtte

Markedsregulering
Annet

–Øke investeringsstøtta.
–Investeringene på det enkelte bruk må i
større grad tilpasses ressursgrunnlag på
bruket og lønnsomheten i produksjonen.
–Avgjørende at avtaleinstituttet videreføres
–Budsjettmidlene må økes for å nå måla i
landbrukspolitikken
–Nei til omfordeling
–Virkemiddelbruken innrettes mot økt
matproduksjon av høy kvalitet
–Ivareta markedsbalansen - oppnå stabile
priser
–Ansvaret for gjennomføringen hos
landbrukets samvirkeorganisasjoner
–Beredskapslagring av såfrø og matkorn.
–Nei til GM O
–Støtter 15%-målet
–M erkostnader ved økologisk produksjon må
dekkes i markedet

–At utøverne får en
inntekt og sosiale vilkår
på linje med andre
grupper, og en
inntektsfordeling som
motvirker fortsatt
bruksavgang

AP
–Sjølforsyning holdes om
lag på dagens nivå - men
innefor handelspolitiske
rammer
–Landbruk over hele landet
–Økt verdiskaping
–Bærekraftig landbruk
–Sterkt importvern søkes
opprettholdt

–Ja til EU
–Samlet lønnsomhet må
bedres. Inntektsutvikling og
sosiale vilkår på linje m
andre grupper
–Videreutvikle inntekts- og
velferdspolitikken
Bedre kapitaltilgang, men
ikke konkretisert

–Videreføre dagens
ordning

–Videreføre forhandlingene

–Sikre små og
mellomstore bruk

–Budsjettstøtte nødvendig
del av virkemidlene

–Viderføre
markedsregulering i regi
av samvirke
–Økt lokal
matproduksjon
–15 % økologisk

–M arkedsordningene
videreføres
–Sikre samvirkets rolle
–Skognæringen må bli et
nasjonalt strategisk
satsingsområde

–Nei til pels

–Balansere bruk og vern

S katt

–Fjerne skatt på arbeidende kapital
–Innføre investeringsfond med skattefordel
–Redusere avgiftene
–Ja til redusert matmoms

Rovvilt

–Nei til EU

–Nei til EU

–Økte inntektsmuligheter,
slik at forskjellene til andre
grupper utjevnes
–Investeringspakke og -fond

–Inntekt på linje med andre
yrkesgrupper, og vesentlig
redusere forskjellen til andre
grupper
–Investeringsordninger og
fond

–Opprettholde dagens ordning

–M arkeds- og
produksjonsregulering og sikre
samvirkets rolle
–Beredskapslager mat- og
såkorn, norsk matkorn økes
med 20%
– GM O - videreføre restriktiv
holdning

–Forhandlingene videreføres.

–Ikke omtalt i program
(Videreføres som i dag landbr. meldinga)

–Beredskapslagring av korn
–Nei til GM O

H

V
–Sikre at matproduksjon er trygg,
miljøvennlig og langsiktig
–Landbruk viktig for bosetting,
biologisk mangfold, kulturlandskap
og matproduksjon
–Innrømmelser mht toll på
landbruksvarer for å få ny WTOavtale
–Avvikle alle norske
eksportsubsidier
–Fri import fra lavinntektsland og
lavere mellominntektsland

–Ikke EU-standpunkt

–Videreføre ordningen
med melkekvoter, men
vurdere å avvikle privat
omsetning av kvotene

–Prisregulering ikke
nevnt - men går inn for
dette?

–Øke skattene på høye
inntekter, senke skattene
for lavtlønte

–Ønsker egen vernehjemmel for matjord
–Omdisponeringsmyndighet legges til
–Styrke jordvernet
Fylkesmannen. Ved omdisponering, krav om
–Erstatningsordning for
nydyrking av dobbelt areal.
jord som bygges ned
–M instemål for fulldyrka mark pr innbygger
på 1,8 dekar
–Sikre bestand av de fire
–Sikre hensynet til næringsinteressene og
store rovdyrene
lokalbefolkninga
–Fjerne målet om årlige ynglinger av ulv i
–Utmarksbeite
Norge. –Redusere bestandsmålet for bjørn
opprettholdes
–Forbedre erstatningsordningene for husdyr,
–M yndigheter
bl. a. forenkla skadedokumentasjon
samarbeide m næringa
–Erstatning ved innskrenking/tap av beiterett.
for å hindre økonomiske
–Støtte til kompetanseheving av jaktlag
tap
–Sikre rask saksbeh. om
skadefelling

–Ikke omtalt

–Vurdere innhold i
- Jordlov
- Konsesjonslov
- Odelslov
–Styrke tomtefesternes
innløsningsrett

–Videreføre dagens
skattenivå

–M arkedsøkonomiske prinsipp
–Rammebetingelser som våre naboland,
hensyntatt geografi og klima
–Bonden er bundet. Næringsfrihet
–Færre reguleringer og avgifter gir mer
innovasjon og effektiv drift

–Ja til EU

–Ikke EU-standpunkt

–Ikke inntektsmål

–Ikke inntektsmål

–Bedre muligheter for å bygge egenkapital

–Investeringsfond

–Evaluere innhold i jordbruksavtalen
–Flytte forhandlingene til prosessen med
Statsbudsjettet
–Klarere skille mellom arealstøtte og
produksjonsstøtte
–M indre strukturstøtte

–Avvikle forhandlingene
–Fjerne næringsstøtte gradvis
–Næringstøtte vris mot heltidsbønder,
lineær

–Endre, forenkle, demokratisere
forhandlingene
–Produksjonsnøytrale
støtteordninger
–Støtteordningene miljøtilpasset
–Vri støtteordningene til grovfôr og
beite
–Gjennomgå markedsregulering,
like konkurranseforhold
–Fjerne for svin
–Lov om matkjedemakt
–17% økologisk, momsfritak
–”Føre-var” for GM O
–Bioenergi – støtte

–Utrede mer konkurransenøytral
markedsreguleringsordning

–Nødvendig m sterkt
jordvern
–Gi boligbygging større vekt
ifht andre hensyn

–Bevare, men endre odelslov, i
Grunnloven
–Oppmyking delingsforbud
–Videreføre bo- og driveplikt

–Beholde odelslov, men
korte ned fristen for
odelsløsning og innskrenke
kretsen
–Videreføre bo- og driveplikt

–Levedyktige beitenæring
og rovdyrstammer
–Rovviltforliket 2011
–Lokal kunnskap i
forvaltning
–Utnytte utmarksressursen
–Gode erstatninger

–Endre regelverket for samdrifter,
leie kvote, oppheve kvotetak
–Friere omsetning av mjølkekvoter
–Oppstartkvoter på melk

–Økologisk matproduksjon samme
støtteordninger som konvensjonell
–Beredskapslager korn

–Ikke subsidier til pels
–Etablere dyrepoliti

–Fjerne skatt på arbeidende
kapital
–Fritak arveavgift
–Ikke moms på frukt og
grønt

–Rovdyr må vike
–Nei til ulv
–Redusere bestandsmål
–Full erstatning

–Strengt jordvern,
grunnlovsvern
–Jordvernområder og
gebyr ved omdisponering

–Respektere rovviltforliket
fra 2011
–Uttak av skadedyr
–Konfliktdempende tiltak
–Erstatninger

–Gjennomgå konsesjons- og
kvotebegrensinger
–Heve grensene for volum og ant.
deltakere i samdrifter
–Odelslov ut av grunnloven og
moderniseres
–Oppheve boplikt, delingsforbud og
priskontroll

–Ta vekk alle begrensinger

–Beholde driveplikt

–Fri eiendomsrett
–Bonden velge organisasjonsform
–Prisregulering vekk
–Fjerne delingsforbud
–Odelslov vekk
–Fjerne boplikt

–Vil ha en overgang fra skatt på
arbeid til skatt på miljøskadelig
atferd.
–Redusere og på sikt fjerne
formuesskatten.
–Fjerne arveavgiften

–Fjerne formuesskatt og arveavgift
–Styrke avskrivnings-satser på maskiner
–Redusert skatt på gevinst ved salg
–Styrke skattefunn

–Generelt lavere skatter, skattefrie
avsetninger.
–Styrke skattefunnordningen
–Fjerne formuesskatt på arbeidende
kapital

–Styrkes, men ikke overstyre
lokale løsninger

–Ta vare på god matjord, men balansere
mot storsamfunnets behov

–Tillate opsjonsavtaler, lokal forvaltning
av jordvern

–Vil fjerne odels- og åsetesretten
–Oppmyking av boplikt
–M yke opp priskontroll

–Oppheve delingsforbud

–Grunnlovsfestet lovvern
–Nydyrking, men ikke krav
om dobbelt areal
–Ikke minstemål på 1,8 dekar
–Ikke Fylkesmannen

–M arkedet skal styre
–M arkedsordningene og målpriser
avvikles
–”Samvirkets særordninger” vekk

–Omtaler ikke pels

–Videreføres

–Skatt på arbeidende kapital

–Handelshindre ufornuftig
–Norske tollsatser fjernes på sikt
–Frihandelsavtaler
–Nulltoll for samtlige u-land

–Samlede overføringer på dagens
nivå

–Nei til pels

–Videreføres

–Styrke skattefunnordningen
–Fjerne skatt på arbeidende
kapital

FrP

–Styrke selvforsyningen av
beredskapshensyn
–Levedyktig norsk landbruk gjennom
lønnsom drift og økt matproduksjon
–Hovedoppgave å levere trygg
kvalitetsmat
En skrittvis omstilling til økt konkurranse
–Beholde et importvern
–Forberede jordbruket på nye internasj.
handelsvilkår

–Styrt avvikling av pels

– Skatt på arbeidende
kapital

Jordvern/
Arealpolitikk

KrF
–Øke matproduksjon i takt
med befolkn.økningen. 20%
økning på 20 år
–Sikkerhetsperspektiv
–M atvaresikkerhet
–Tjenestene landbruket
leverer storsamfunnet viktig
–Anerkjenner alle lands rett
til egen matproduksjon
–Opprettholde norsk
matproduksjon og samtidig
forbedre U-landenes
markedsadgang ikke hindre handel med
fattige land

–Vil akseptere ny WTOavt., men gi kompensasjon
for tap av inntekt

–Nei til import av pels
–Videreføre pelsdyrnæringa
Produksjons- –Regelverket for kvoteordningen for melk
kvoter
holdes i ro. Ikke øke kvotetaket, bl. a. av
Konsesjonshensyn til melkeproduksjonen i distrikta
begrensinger –Beholde dagens regelverk
–Fortsatt grunnlovsvern av odelsretten
–Støtter Regjeringas forslag om innskrenkning
av odelskretsen
Eiendommer
–Støtter oppmjuking av delingsforbudet
Deling
–Prisregulering som fremmer bosetting og
Prisregulering
lønnsom drift
–Opprettholde bo- og driveplikt etter dagens
lovverk

SP
–Produksjon økes i takt med
befolkning, 20% innen 2020,
helst på norske ressurser
–Sikre norsk landbruksmodell
- Importvern
- Samvirke
- Forhandlinger
–Sterkt importvern
–Utnytte handlingsrommet

–Sikre levedyktige bestand, øke
bestandsmål for samtlige
rovviltarter
–Redusere saueholdet der ulv
yngler

–Levedyktige bestand i samarbeid med
naboland

–Erstatning til reelle tap av beitedyr
–Lokalt skjønn

–Bevare jerv, bjørn og gaupe
–Ulv - ikke nevnt

–Oppheve kjerneområdet for rovdyr
–Telle med grensekryssende dyr.
–Nødverge omfatte hund
Staten dekke kostnader

Bruk stemmeretten!
9. september har vel 3,6 millioner
norske borgere rett til å stemme ved
Stortingsvalget, og ca 250 000
ungdommer er blitt nye velgere siden
forrige stortingsvalg i 2009.
Har det noe å bety at nettopp du går
til urnene denne dagen for å stemme?
I år feirer vi 100 år med allmenn
stemmerett for både kvinner og menn!
Det er verdt å tenke gjennom hva som
er grunnlaget for demokratiet og vår
styringsform i Norge. I 1913 var ikke
stemmeretten en sjølsagt rettighet for
store grupper. Det er opp til hver
enkelt av oss å delta i politikken. Grunnlaget for demokratiet
forutsetter at vi deltar aktivt ved å velge mellom de listene som
foreligger. Uten en bred mobilisering av velgere på valgdagen, har de
folkevalgte ingen legitimitet. Din stemme, sammen med alle andre, er
derfor avgjørende for demokratiet vårt.
Små marginer
Marginene avgjør ofte mandatfordelingen på Stortinget. Det er mange
eksempler på at få stemmer har avgjort. I 1977 førte en gjenfunnet
konvolutt med stemmer fra Nordland til at Arbeiderpartiet beholdt
regjeringsmakta i fire år til. I 1965 ble det sagt at folk la seg med
Gerhardsen valgnatta, men etter fintelling av stemmer våkna med
Borten.
Valgreglene gjør at ingen stemmer er ”bortkasta” Ordninga med
utjevningsmandat, sikrer at stemmer som er ”til overs” for ett parti i
ett fylke, teller med i kampen om utjevningsmandatene i andre fylker.
Ordninga sikrer en jevnere fordeling av mandater mellom partiene sett i
forhold til deres samla stemmetall.
Hvilket fylke som utjevningsmandatet til et parti velges inn fra, kan i
prinsippet handle om én stemme til eller fra. I 2009 gikk det flere dager
før den fylkesvise fordelinga av mandater var avklart for KrF og FrP.
Fordi valget kan endre landbrukspolitikken betydelig og marginene er
små, er det viktigere nå enn noen gang at bønder og bygdefolk
mobiliserer seg og sine, samt støttespillere. Skal vi få marginene på vår
side må vi sørge for det sjøl.
Godt valg!
Med hilsen Nils T. Bjørke

Valg 2013

Om landbrukspolitikk
i partienes valgprogram 2013-2017
Den norske landbruksmodellen er tilpasset norske forhold, og utviklet over lang
tid. Sentrale element er importvernet, forhandlingsretten, markedsregulering
samt lovverk. Modellen har sikret et landbruk over hele landet.
Landbrukspolitikken er bygget opp gjennom politiske prosesser. Stortingsmeldinger og de årlige jordbruksforhandlingene betyr mye. Partienes landbrukspolitikk og deres tilslutning gjennom valg får avgjørende betydning for
retningen. Den løpende debatten og opinionsdanninga påvirker politikken.
Stortingsvalget 2013 kan gi store endringer for norsk matproduksjon. Det er klare
forskjeller mellom de rød-grønne partiene og KrF og Venstre, Høyre og FrP. De blå
partiene mener at landbruk i større grad skal ses som en hver annen produksjon,
og har mål om billigere produksjon gjennom større enheter, lavere produsentpriser, svekket importvern og oppheving av de fleste reguleringer. Samlet sett vil
dette svekke bondens inntjening og redusere matproduksjonen i Norge.
Norges Bondelag er partipolitisk nøytralt, men har tydelige meninger om landbrukspolitikken. Vi setter landbruk på den politiske dagsorden, slik at partienes
landbrukspolitikk får betydning for hvordan folk stemmer. Da må vi synliggjøre de
landbrukspolitiske skillelinjene.
Dette heftet gir en oversikt over partienes standpunkt i viktige saker for landbruk
og matproduksjon. Vi har gitt partiene karaktér i form av smilefjes. Bondelagets
egne standpunkt er grunnlaget for bedømmingen.
Gi gjerne heftet videre før valget den 9. september til andre med interesse for
mat og landbruk!

