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Kommunevalg 2015  
Om vel ett år er det kommunevalg, med valgdager 13. og 14. september 2015. Partiene er i full gang med 
nominasjon og programarbeid.  
 
Vi ønsker at alle partiene i kommunevalget har gode avsnitt i sine program om landbruk. Det kan ha stor 
betydning for arealsaker og jordvern, for muligheter for næringsutvikling og for holdningen til landbruk hos 
lokale politikere. De gir signaler til sentrale politikere og blir ofte hørt. 
 
Vi ber derfor lokallagene sende innspill til de politiske partiene i kommunen med forslag til formuleringer 
om landbruk. 
 
Framgangsmåte: 
 
- Skaff kontaktinformasjon til partiene i kommunen (leder eller programkomiteer) 
 
- For å lage innspill kan dere: 
 o Bruke vedlagte forslag slik det er (må fylle inn tall for antall bønder) 
 o Omarbeide eller tilpasse teksten til lokale forhold 
 o Skrive eget innspill 
 
- Fint om dette kan sendes inn i løpet av sommeren eller tidlig høst. Partiene har startet forberedelsen. 
 
Brevet som kan sendes politikerne åpner du i wordformat ved å trykke her!  (Samme innhold som i sakene 
under) 
 
Lykke til! 
 
Mvh 
Lars Petter Bartnes  
Per Skorge  

   

  
  

   

   

  

   Landbruk  
Innspill til lokale partiprogram i forbindelse med kommunevalg 2015. 

      

http://bondelaget.epostklikk.no/?i=aHR0cDovL3d3dy5ib25kZWxhZ2V0Lm5vL2dldGZpbGUucGhwL0JpbGRlciUyME5CL0ZvciUyMGxva2FsbGFnJTIwb2clMjB0aWxsaXRzdmFsZ3RlL05CLWluZm9ybWFzam9uL0lubnNwaWxsJTIwdGlsJTIwbG9rYWxlJTIwcGFydGlwcm9ncmFtJTIwaSUyMGZvcmJpbmRlbHNlJTIwbWVkJTIwa29tbXVuZXZhbGclMjAyMDE1JTIwJTI4MiUyOS5kb2N4wqRDOEE2MDdGNTc0REI0Q0VCOTgyMTBBQ0U5NTgwODUyRMKkMzcwNzEzN0UxNzk5NDk0QzhFMzFCMTI2NjZFRDIzNULCpGx1bmRlcl9hbmRyZWFzQGhvdG1haWwuY29twqRjNjE3MjBiYjE1OGVhOGE2ZDJkMGI5M2Q2Yjk2NzFkZg==
http://bondelaget.epostklikk.no/?i=aHR0cDovL2JvbmRlbGFnZXQubm8vwqRDOEE2MDdGNTc0REI0Q0VCOTgyMTBBQ0U5NTgwODUyRMKkMzcwNzEzN0UxNzk5NDk0QzhFMzFCMTI2NjZFRDIzNULCpGx1bmRlcl9hbmRyZWFzQGhvdG1haWwuY29twqRhMzMzZDM3YjA4ZjJhZmM4NGExZDIxMDBlNDZhNmU0OQ==


 

Overordnet 

Et samlet Storting har mål om økt matproduksjon med sikte på økt selvforsyning.  
 
Vi trenger økt norsk matproduksjon over hele landet, som utnytter kommunens arealressurser. Landbruket 
må produsere det forbrukeren etterspør: Trygg og sunn mat, økologiske produkter, lokale og 
regionale spesialiteter. På kjøpet får vi vakre landskap til rekreasjon og friluftsliv. Produksjonen må 
tilpasses ressursgrunnlaget, og det må være lønnsomt å drive både større og mindre bruk.  
 
Landbruket i vår kommune gir xxx arbeidsplasser. Et aktivt landbruk er grunnlaget for en sterk 
næringsmiddelindustri, og mange virkesomheter leverer innsatsfaktorer til landbruket. Samlet er 
landbruket grunnlag for mye næringsvirksomhet i bygda. 
 
Vi vil ha et bærekraftig og klimasmart landbruk med basis i norske ressurser. Økt grøfting og prioritering av 
SMIL-midler til miljøtiltak er et 
viktig bidrag. 
 
Gode inntektsmuligheter er det viktigste virkemiddelet for å nå målene, og helt avgjørende for 
rekruttering til jordbruket i vår kommune.   

  
  

   

  

   

Bedre jordvern nå!  
Jorda er grunnlaget for all matproduksjon. Vi ser 
med sterk bekymring på nedbyggingen av matjord i 
Norge. FN anslår at verdens matproduksjon vil avta 
med inntil 2 prosent hvert tiår framover, mens 
behovet for mat anslås å øke med 14 prosent. Det 
trengs et taktskifte i jordvernarbeidet. Det må 
utformes en helhetlig arealforvaltning for å unngå 
nedbygging av dyrka mark.  

   

Kompetanse i 
landbruksforvaltningen  
Vi vil satse på god kompetanse i lokal 
landbruksforvaltning. Dette har stor betydning for 
jord- og skogbruk, utmarksnæring og annen 
næringsutvikling. Vi vil arbeide for å sikre gode 
løsninger for avløsning ved sykdom og svangerskap.  

   

  
 

   

   

  

   
Samarbeid  
Vi vil gå inn for et nært samarbeid 
mellom landbruket og 
barnehage/skole. Å utvikle 
tilrettelagt tilbud som Inn på 
tunet er viktig for å gi nye tilbud 
som et supplement til tjenester 
innenfor psykiatri, eldreomsorg og 
barnevern og samtidig utnytte 
ressursene på gården.  
 
Samarbeid om tilrettelegging av 

   
Lokale spesialiteter 
Vi vil støtte utvikling av lokale 
matspesialiteter i kommunen med 
utgangspunkt i kvalitetsråvarene 
fra landbruket. Vi vil arbeide for 
at slike produkter er tilgjengelig i 
dagligvareforretningene. 

   
Rovvilt 
Alle jordarealer og beiteressurser 
må tas i bruk. Beitebruk betinger 
en effektiv rovdyrforvaltning og 
målrettet oppfølging av 
rovdyrforliket.  

      



turveier og aktiv bruk av areal til 
rekreasjon vil gi økt forståelse for 
kulturlandskapets verdier. 

  
 

  

  

   
 

   

Verv unge bønder, få Bondelagskokken til 
lokallaget! 
Vi lader opp til høstens vervekampanje med å presentere tidenes beste 
vervepremie. Det lokallagsstyret som verver flest unge bønder og 
ungdomsmedlemmer i høst, får en velfortjent helaften med Bondelagskokken. 
Lokallaget som vinner bestemmer selv hvordan premien benyttes. Dere kan for 
eksempel lage mat sammen med bondelagskokken, eller invitere de vervede på 
en helaften. Vervelister kommer etter sommeren, men alle medlemmer vervet 
etter årsmøtet teller! Det er derfor helt greit å tjuvstarte litt! Og husk. Det 
viktigste er å tørre å spørre.  

   

  
 

  

Dette er en lokallagssending fra Norges Bondelag til tillitsvalgte. Kontakt oss på lokallagssending@bondelaget.no, ring 
vårt sentralbord på 22 05 45 00 eller se våre nettsider for tillitsvalgte på www.bondelaget.no for mer info.  
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