
Opptog for norsk matproduksjon
Tirsdag 20. mai 2014, Oslo

Program: 
Kl. 12.00         Programmet ledet av Per Skorge      

Appeller:
• Kristin Ianssen, 1. nestleder i Norges Bondelag
• Anders Felde, leiar i Breim Bondelag
• Kjell Mjaatvedt, nestleder i NNN
• Birte Usland, fylkesleder i Vest-Agder Bondelag

Underholdning:
• Rogalandsbøndene: ”Kæ seie bonden”  
• Allsang med Landbrukets Hus sitt husband
• Øving på kamprop

Kl. 12.45          Avmarsj Opptog for norsk landbruk til Stortinget

Rute: Landbrukets Hus, Youngstorget, Stortorvet, Karl Johan, Stortinget

Kl. 13.45          Ankomst Stortinget

Kl. 14.00          Program Eidsvolls plass, ledes av Aasmund Nordstoga 

Appeller:
• Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag
• Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund 
• Merete Furuberg, leder Norsk Bonde- og Småbrukarlag
• Terje Olsson, Sekretær i Landsorganisasjonen LO 
• Torbjøn Johannson, Joh Johannson-gruppen
• Hans Edvard Torp, fylkesleder i Vestfold Bondelag 

Underholdning:
• Odd Nordstoga
• Aasmund Nordstoga

Kl. 15.00           Avslutning 
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Mot i landbruket
Mel. Mot i brøstet

Bønder inn i framtida, respekt det vil vi kreve
Inntekt, lønn for strevet det må alle ha

Klimasmart og framtidsretta, slik det vil vi leve
Dyrke mat på dugnad, det er ikke bra

Mange jorder små, å ta vare på, kan’ke flyttes, de i bygda er.
Korn og gras med beitebruk er grunnlag for det meste.

Landbruk over hele landet, folk er der.

Stortingsvalg og ny regjering, konsekvens for landbruk?
Provosere bønder, lover ikke bra…

Erna dro fram Listhaug, kjent for veldig ekstrem språkbruk
Kommunister var vi, hørte vi hun sa…

Ta vekk ostetoll, fjerne priskontroll, ofre dyrka jord går greit og glatt.
Alle må bli store, ingen produksjon på deltid

Billig kraftfôr, tro om det blir billig mat?

Jordbruksoppgjør gikk i stå, det overrasket ingen
Robin Hood på omvendt vis, et dårlig svar

Ramma ned og omfordeling, ja det var visst tingen
Industribruk får vi, det vil ingen ha

Færre kroner blir - fler prosent i pluss, regnekunst som Jensen stoler på!
Ta i fra de mange små og gi til noen store

Det er ikke verdig - går vi aldri på! 

Protestere, aksjonere, ja det vil vi jammen.
Lar oss ikke herse med, nå står vi på!

Folk fra hele landet, det er godt å komme sammen.
Vise motstand, si i fra, i tog å gå.

Folk fra Jæren her, Finnmark ser vi der, Voss og Fagernes og Trøndelag
Bønder små og store, alle sammen viser samhold

Derfor er det krefter bak vårt lag i dag!

Huspoteten
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