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Representanter fra Nordens Bondeorganisationers Centralråd (NBC) vedtok følgende
uttalelse ved sitt presidiemøte 28.august 2014 på Island:

Nordiske myndigheter må legge til rette for familielandbruk
2014 er FNs år for familielandbruket. FN ønsker med dette å sette fokus på familielandbrukets
viktige rolle for matsikkerhet og fattigdomsreduksjon, forvaltning av naturressurser og
bærekraftig utvikling i distriktene. Bønder på familiebruk er en viktig ressurs i lokalmiljøet,
bruker inntektene i stor grad i lokale og regionale markeder, og bidrar dermed til sysselsetting
både i landbruket og andre næringer. FN oppfordrer regjeringer verden over til å føre en
politikk og bygge juridiske rammeverk og institusjoner som støtter opp under
familielandbruket.
En studie i 93 land viser at over 90% av alle bruk er drevet av familier. I Norden er brukene i
all hovedsak familiedrevet. Dette bidrar til en langsiktig og bærekraftig produksjon, der
bonden selv eier jorda og får inntektene fra drifta. Samvirkeorganisering er nært knyttet til
familielandbruket. Ved å gå sammen i samvirker får bøndene ta del i en større del av
verdiskapningen knyttet til matproduksjon, og overskuddet vil i stor grad bidra til lokal
næringsutvikling.
Familielandbruket verden over er under press. Blant annet skjer dette gjennom kampen om
jordressursene, økende behov for kapital til investeringer, en svekket posisjon for bonden i
verdikjeden, samt endringer i nasjonal og internasjonal politikk.
Nordiske bønder og samvirkeorganisasjoner feirer familielandbrukets år, og deler FNs ønske
om å løfte fram og styrke familielandbruket. Vi ønsker å drive og utvikle familiebrukene også
i fremtiden.
Nordiske Bønders Centralråd oppfordrer sine respektive regjeringer til å støtte opp
under familielandbruket på følgende måte:
 Forsterke politiske og økonomiske virkemidler som bygger opp under og
muliggjør familielandbruket
 Beholde regelverk som er lagt til rette for familiedrift og personlig eierskap
 Prioritere finansiering og støtte til familiebruk
 Gjøre det mer attraktivt for unge å ta over familiebruk
 Styrke samvirkene og deres viktige rolle i landbruket
Nordens Bondeorganisationers Centralråd (NBC) er en felles organisasjon for nordiske bonde- og
samvirkeorganisasjoner. Organisasjonen har eksistert siden 1934. Formannskapet i organisasjonen går på
rundgang, og for øyeblikket er organisasjonen ledet av Norge

