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Mat og foredling 
Komplett næringskjede fra jord til bord 

• 90 000 i jordbruk og foredling 

– 43 000 jordbruksforetak 

 

• 14 mrd kr - overføringer 

• 38 mrd kr - omsetning primærleddet 

• 130 mrd kr - samla produksjonsverd i 

norsk matindustri  

God samfunnsinvestering ! 



  

Trygg mat…. 
Norske dyr blant 

verdens friskeste 



Saker på topp 
• Jordbruksforhandlingene 

– Offensive interesser – bedre bondens inntektsmuligheter 
 

• Art. 19 – forhandlingene 
– Rom for økt norsk matproduksjon 

 

• Konsesjonsloven 
– Beholde loven  

– Redusert skatt ved salg til naboeiendommer 
 

• Markedsbalansering 

– Opprettholde matproduksjon over hele landet 

 



Jordbruksforhandlingene 2015 
Økt matproduksjon på norske ressurser 
•Konkurransedyktige rammebetingelser 
•Klimasmart matproduksjon 
•Trygg mat til alle 
•Kvalitet og volum 
 
•Mjølkekvoter 
•Forenklinger 
•Klimatiltak 
 

Mål:  
Å kunne  
inngå avtale 
 

 

Arbeids-

grupper 



Jordbruksforhandlingene 2015 

• Årslønnsvekst 3.1%  

• Ramme for jordbruks- 

 oppgjøret 

• Prisuttak ? 
– Korn 

– Mjølk 

– Kjøtt – storfe, gris, fjørfe 

– Grønt 

• Budsjettpenger? 

 
 



Korn- og kraftfôrpolitikken 
    er det viktigste styringsverktøyet i norsk 

landbrukspolitikk 
 

– viktig for det samlede produksjonsomfanget i norsk jordbruk 

– viktig for den geografiske produksjonsfordelingen 

– viktig for økonomien både i kornproduksjon og 
husdyrproduksjon 

 

Kronproduksjon  

en nøkkelrolle 



Nye omsetningsregioner for melk? 
 Jordbruksoppgjøret 2014 bestemt at man skal utrede konsekvensene 

av å gjøre omsetningsregionene for melk større.  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Framtidig inndeling viktig for målet om melkeproduksjon i hele landet. 



Politisk arbeid før forhandlingene 
Sentralt 

• Møter partigruppene på Stortinget og enkeltpolitikere 

Fylke 

• Fylkesårsmøter i partiene + fylkespartiene 

• Stortingsrepresentanter fra fylket 

• Debattmøter 

Lokalt 

• Politikermøter 
– Kommunestyret/formannskap 

– Partiene – valg ’15 

• Delta i kampanjedag 8. april 

• Mobilisere til fylkeslagene sine arrangement 

 



Jordbruksforhandlingene 2015 
Forlik mellom H, Frp, V og Krf 

• Framtidige oppgjør bør følge vanlig praksis…… og 
ikke være gjenstand for forhandlinger i Stortinget.  

 Samarbeidspartiene er enige om at statens tilbud 
til fremtidige jordbruksoppgjør skal være i tråd 
med de føringene som ligger til grunn i innstillingen 
til dette årets jordbruksoppgjør og innstilling 8 S 
(2013-2014).” 

? 



Artikkel 19 i EØS-avtalen 
Sikre rom for økt norsk matproduksjon  

• Forbrukerinteresser ivaretas gjennom et 
sterkt landbruk 

• Handelen  nå 1-9 i EUs favør 

• 70% av import fra EU 

• Økte kvoter ingen automatikk 

Økt import svært negativt  

for norsk landbruk 

 



Jordvern – matjord  
til matproduksjon 

• Konsesjonsloven fjernes? 

– skal sikre produktive areal og matproduksjon 

– Priskontrollen – prisnivå som kan forrentes ved 
jordbruksdrift 

– Boplikten sikrer bosetting utenfor tettbygde områder 

• Driveplikten skal sikre matproduksjon 
 

Helhetlig vurdering – se virkemidler i sammenheng 



Alternative løsninger 

• Rasjonelle driftsenheter 

– Virkemidler: 

• Redusert skatt ved salg til tilgrensende eiendommer 

• Forenklet fradeling ved salg til naboeiendommer 

• Ikke konsesjonsplikt ved kjøp av naboeiendommer 

   

 

 

Regjeringen vil:  

-Redusere skattesatsen på gevinst ved salg av virksomheter i 

skogbruket/jordbruket til ordinær beskatning  

- Bruke målrettede skatteendringer for å styrke bondens økonomiske stilling. 



 

Klima er vår tids 

største utfordring 



Klimautvalg: 
Klimapolitikk for jordbruket 

• Nullutslipp er ikke et alternativ. Mat=utslipp 

• Det er mange, små løsinger som kan bringe 
oss nærmere målet.  

• Det er mange beslutningstakere.  

• Norske matprodusenter er selvstendige 
næringsdrivende. Det må lønne seg å være 
klimasmart.  Klima er vår tids 

største utfordring 



Fossilfritt jordbruk 2030: 

 
 

 

1. Gården skal drives fossilfritt. Olje til oppvarming skal 

fases ut. Fossil diesel til drivstoff skal fases ut og 

erstattes av fornybare alternativer.  

 

2. Norske bønder skal velge klimasmarte innsatsfaktorer 

når vi handler inn bl.a.:  
 Kjøretøy 

 Plast 

 Kunstgjødsel 

 Byggemateriale 

 Energiløsninger 

 

3.   Næringen skal stille krav til våre varemottakere om 

klimasmart transport av mat fra gården til foredling og 

videre til forbrukerne. 
 



Norges Bondelag skal jobbe for: 

1. Gratis førsteråd til alle som vil 

drive mer klimasmart.  

2. Klima- og miljøfond med 

skattefordel for å muliggjøre 

investeringer, særlig i jord.  

3. FoU for klimatilpasset 

landbruk. 

4. Tiltak i jordbruksavtalen for 

mer klimasmart produksjon.  



Matpolitikkutvalg 
Matpolitikk for framtida 

Økt matproduksjon på norske ressurser, 

produsert på en bærekraftig måte  

som gir trygg og ærlig mat til alle 
 



Målsettinger 
• Produksjonsøkningen av norsk mat må skje på en 

bærekraftig måte 

• Øke sjølforsyningen av mat produsert på norske ressurser 
betydelig 

• Økt norsk kornproduksjon 

• Norskandelen i kraftfôret i norsk husdyrproduksjon må 
øke 

• Norsk mat skal være blant verdens tryggeste 

• Jobbe for at norsk matproduksjon skal bli fri for 
antibiotikaresistente bakterier 

• Det er et samfunnsansvar at alle har råd til å kjøpe trygg 
og næringsrik mat 



Utvalget har pekt på noen veivalg: 
• Investeringer i jord 

avgjørende. God 
agronomi er bra for 
klima, miljø, avling og det 
mest lønnsomme på sikt.  

• Kombinasjonskua er  

 en del av løsningen. 
Klimapolitikken må være 
helhetlig. Bruk av norske 
ressurser er viktig.  

 

 

 



Norges Bondelag skal jobbe for: 
1. Gratis førsteråd til alle som vil drive mer 

klimasmart.  

2. Klima- og miljøfond med skattefordel for å 
muliggjøre investeringer, særlig i jord.  

3. FoU for klimatilpasset landbruk. 

4. Tiltak i jordbruksavtalen for mer klimasmart 
produksjon.  



Krevende – men mulig !! 

• Norge har rein jord, 
rikelig med reint vann, 
lite smitte og 
skadegjørere. Vi har 
infrastruktur, penger, 
kunnskap og 
menneskene.  Hvis ikke 
vi går i bresjen for en 
omlegging, hvem andre 
skal gjøre det ? 



Ærlig mat  
• Norske bønder skal ha gode holdninger og verdisyn i hele 

verdikjeden  

• At maten skal være produsert på en etisk forsvarlig måte  

• Våre husdyr skal ha en velferd som ligger i verdenstoppen  

• Åpenhet om hvordan maten produseres og hvordan dyra har det 
sikrer legitimitet og innsikt  

• Verdikjeden for mat skal være oversiktlig  

• Møte økt interesse for lokalmat 

• For mye av fortjenesten på varen blir tatt ut i det siste leddet. Større 
andel av sluttprisen bør tilfalle bonden som råvareprodusent  

• Det bør være større åpenhet om hvordan prisen på matvarer settes  

• Lov om god handelsskikk må iverksettes 

• kjempe for norske interesser i internasjonale forhandlinger, tollvern 



Rovvilt 
• Positivt med større fellingskvoter og bedre vilje til å følge opp 

vedtatt politikk 
 

• Krokanndommen en seier – men forvaltningspraksis ved 
erstatningsoppgjør fortsetter som før 
 

• Krever økt midler til omstilling – 7 mill på statsbudsjettet er 
småpenger i forhold til behovet  

 

• Beitenekt  

 
• Jervebestanden må ned  
 på bestandsmålet 

 
• Bestandsmål ulv 

 


