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Mandat og arbeid 

Styret vedtok 23. september 2014 å nedsette en arbeidsgruppe for å utvikle en plattform for Norges 

Bondelag sin matpolitikk med følgende mandat:  

Gruppa skal gi svar på Norges Bondelags løsninger for bærekraftig matproduksjon og 

forbrukerrelasjoner i framtida.  

 - Framtidsbonden – hvor står landbruket i 2020 

- Forbrukerpolitikk – matkvalitet, god dyre- og plantehelse  

- Samfunnssikkerhet - matvareberedskap  

Arbeidsgruppa skal klargjøre og utvikle standpunkt på området. Gruppa skal utvikle en 

målbeskrivelse for Norges Bondelag sin politikk.  

Arbeidsgruppa har hatt disse medlemmene:  

Brita Skallerud, 2. nestleder (leder) 

Jan Gunnar Eilertsen, styremedlem  

Einar Myki, fylkesleder i Hedmark Bondelag 

Harald Velsand, sekretariatet  

Lise Boeck Jakobsen, sekretariatet  

Arbeidet i gruppa 

Det har vært gjennomført sju møter i arbeidsgruppa, inkludert et felles møte med klimagruppa. 

Gruppa har trukket inn fagkompetanse eksternt og internt for innspill og kvalitetssikring ved behov, 

og har basert rapporten på ulike dokumenter og rapporter om utviklingstrekk i næringa og om 

særlige tema.  

Forståelsen av mandatet 

Arbeidsgruppa har tatt som utgangspunkt for arbeidet og konkretiseringen av mål og tiltak, at 

matproduksjonen skal øke. Det betyr at gruppa har inkludert omtale av næringspolitiske mål som en 

del av utformingen av en bærekraftig matproduksjon og forbrukerpolitikk.  

Rapporten gir først en kort omtale av utviklingstrekk og fortrinn i landbruket. Deretter kommenterer 

vi framtidsbonden 2020, sjølforsyning og landbrukets samfunnsrolle, vi går inn i bærekraftig 

matproduksjon og hva landbruket skal tilby forbruker i framtida.  
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1 Sammendrag 
 

Stortinget har vedtatt at norsk matproduksjon skal øke. Regjeringserklæringen trekker opp 

målsettingen om høyest mulig sjølforsyning av mat av beredskapshensyn. Utvalget har lagt til grunn 

at målet om økt matproduksjon gjelder. Ut fra en rekke kriterier og hensyn argumenterer utvalget for 

at det eneste som vil gi en reell økt sjølforsyning er å øke matproduksjonen på norske ressurser. I 

tillegg har vi et nasjonalt ansvar for å bruke egne ressurser ut fra globale og klimamessige hensyn. 

Det har de siste årene skjedd en endring av holdninger om mat og landbruk hos forbruker. Ulike 

målinger viser at det er trygg mat som teller aller mest for forbruker, og pris spiller en mindre rolle. 

Folk flest er mer engasjert, ikke bare i hva som blir produsert, men hvordan maten blir produsert.  

Sammenfattet foreslår utvalget at Norges Bondelag må utvide sin målformulering for 

landbrukspolitikken til:  

Økt matproduksjon på norske ressurser, produsert på en bærekraftig måte som gir 

trygg og ærlig mat til alle 

Utvalget diskuterer rammebetingelser for framtidsbonden, og legger til grunn at framtidsbonden vil 

produsere maten på norske ressurser, og bruke arealene til det de er best egnet til.  

Utvalget lister opp en rekke hovedmål for en bærekraftig matpolitikk som gir trygg og ærlig mat til 

alle:  

- Produksjonsøkningen av norsk mat må skje på en bærekraftig måte 

- At vi skal øke sjølforsyningen av mat produsert i norsk jordbruk på norske ressurser betydelig 

- Økt norsk kornproduksjon 

- Norskandelen i kraftfôret i norsk husdyrproduksjon må øke 

- Norsk mat skal være blant verdens tryggeste 

- Jobbe mot at norsk matproduksjon skal bli fri for antibiotikaresistente bakterier 

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

 

 

 

2. Målet for norsk matproduksjon  
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2 Målet for norsk matproduksjon 
 

2.1 Behovet for økt matproduksjon  
Prognoser tilsier en befolkningsøkning opp mot 9 milliarder innen 2050. Klimaendringer utfordrer 

mulighetene for matproduksjon. FNs klimapanel anslår at den globale matproduksjonen kan bli 

redusert med inntil to prosent hvert tiår samtidig som behovet for mat øker med 14 prosent. For å 

øke matproduksjonen må alle tilgjengelige ressurser tas i bruk globalt og lokalt, ut fra naturgitte 

forhold. I følge FAO må 90 prosent komme gjennom økt avling på eksisterende areal, mens bare 10 

prosent kan skje ved å utvide arealet.  

Bærekraft nasjonalt og globalt må ligge til grunn for produksjon av norsk mat. Dette innebærer en 

produksjon som dekker dagens behov for mat uten å redusere muligheten for kommende 

generasjoner til å produsere mat for seg. 

Statistisk Sentralbyrå sine prognoser tilsier sterk befolkningsvekst også i Norge, med et 

maksimumstall opp mot 7 millioner i 2040. Vi har underdekning av flere varer som kan produseres i 

Norge, og importen tar forbruksveksten. Gitt politisk vilje til nødvendige rammevilkår er det 

markedsmessig rom for betydelig økt norsk matproduksjon.  

All landbruksproduksjon er arealavhengig. Tall fra Landbruksdirektoratet og SSB viser at 

jordbruksarealet i Norge minker, kornarealet går ned, og grovfôrareal flyttes fra husdyrområdene til 

kornområdene. Dette er ikke optimal bruk av norske arealressurser og svekker norsk sjølforsyning. 

En økning i norsk husdyrproduksjon basert på importerte fôrressurser beslaglegger også areal i andre 

land. 

Med bakgrunn i blant annet befolkningsutviklingen, er det politisk enighet om å øke norsk 

matproduksjon. Ved behandlingen av Statsbudsjettet for 2014 sluttet et samlet Storting seg til 

næringskomitèens konklusjoner: ”Det er bred politisk enighet om at norsk landbruk skal ha fokus på 

økt matproduksjon med intensjon om økt sjølforsyning. Dette er en ambisiøs målsetting. 

Utviklingen den siste tiden har ikke vært i tråd med dette målet. Sjølforsyningsgraden går ned. I dag 

produseres om lag 45 prosent av maten vi spiser i Norge. Tar vi med at deler av fôret til dyra er 

importert fra andre land blir sjølforsyningsgraden om lag 35 prosent.  

Norge har potensial for å produsere mye mat, både til havs og på land. Gjennom å utnytte all 

matjord, store utmarksressurser, reint vann og lite press for sjukdommer og skadegjørere har vi 

mange muligheter. Dette forutsetter en landbrukspolitikk som gir en produsentøkonomi som gjør 

det interessant å drive som bonde. 
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2.2 Matpolitikk får økt betydning 
 

Betegnelsen matpolitikk er oppfattet som   et forbrukerperspektiv på matproduksjon, og politikk og 

virkemidler for å sikre trygg, sikker og sporbar mat til alle. De siste årene har fokuset på mat og 

utnyttelsen av norske råvarer økt betydelig. Det har flere forklaringer: Stadig økende utvalg av lokale 

spesialiteter gjennom blant annet Bondens marked, økt bruk av norske råvarer på spisesteder og ikke 

minst økt fokus på mat i mediene gjennom kjendiskokker og matprogrammer.  

Denne utviklingen påvirker også oppfatningen av hva matpolitikk er. Flere ser at matpolitikk er et 

verdivalg som handler om matproduksjon, mattrygghet, beredskap, folkehelse, kvalitet og mangfold. 

Billigst mulig mat er ikke lenger det eneste kriterium når maten velges i butikken. Vår oppgave blir å 

tydeliggjøre sammenhengen mellom verdivalgene knyttet til matpolitikken og utformingen av og 

virkemidlene i landbrukspolitikken. 

Nok mat og trygg mat ses på som sjølsagt i Norge. Det er dokumentert at norsk matproduksjon er i 

verdenstoppen med hensyn til trygg mat, dyrehelse og dyrevelferd. Dette er et fortrinn for norsk 

folkehelse og for norsk landbruk samtidig som folk flest i større grad også vektlegger en matpolitikk 

som gir trygg mat. Valg av riktige landbrukspolitiske virkemidler som sikrer rekruttering til næringa og 

gir bonden økonomi til å være en dyktig agronom, har stor betydning for å videreføre denne gunstige 

situasjonen.  

 

2.3 Bredere mål for matpolitikken 
 

Trygg mat til alle må også videre være et grunnleggende premiss for norsk matproduksjon, og vi må 

aldri slippe opp på dette som en snarvei til billigere mat. Fortsatt forpliktende samarbeid mellom 

næring, myndigheter og forvaltning er nødvendig. Dette betinger også at næringa må sette krav til 

seg sjøl, og tørre å ta diskusjoner internt.  

Bondelaget må jobbe for å få tilslutning både politisk og i opinionen for de virkemidlene vi mener er 

nødvendige for å gi økt produksjon på norske ressurser og trygg mat. Det er krevende å forklare 

sammenhengen mellom trygg mat og sentrale landbrukspolitiske virkemidler som jordvern, tollvern, 

markedsregulering, konsesjonsloven og budsjettstøtte. Det er et langt steg fra å være interessert i 

mat til å bli engasjert i landbrukspolitikk. 

Politikkområdet trygg og ærlig mat ligger likevel mye nærmere det folk flest er opptatt av. Vi må få 

fram at trygg mat betinger gode rammebetingelser, at produksjonsøkonomien må ivaretas, at 

bonden har tid til å være bonde, at matproduksjon krever høy kompetanse, at effektivitetskrav og 

strukturendringer ikke må undergrave trygg mat. Vi må peke på at forskjellen i landbrukspolitiske 

virkemidler har betydning for trygg mat og matsikkerhet.  
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Mer vekt på trygg mat innebærer også fallhøyde. Det vil alltid kunne skje uønskede hendelser og feil, 

sjukdomsutbrudd og smitte vil forekomme. Vi ser at folks oppfatning av etikk knyttet til for eksempel 

husdyrhold endres, og at kravene dermed skjerpes.  

Målet om økt norsk matproduksjon har stor folkelig støtte. Likedan er trygg mat blitt stadig viktigere 

for folk. Som en konsekvens av dette mener utvalget at landbruket må legge storvekt på målet om 

trygg mat til alle. Hvordan vi framstår som enkeltbønder og næring er avgjørende for støtten 

framover. Det handler om hva slags samfunn vi vil ha, hvordan maten skal produseres og hvordan 

Norge skal se ut.  

 

 

 

 

 

I de følgende kapitlene ser vi nærmere på bakgrunnen for et endret hovedmål: Utviklingstrekk og 

fortrinn i norsk landbruk, sjølforsyning og samfunnsgoder, hvorfor en bærekraftig vekst betinger 

norske ressurser og hvordan landbruket bidrar til trygg og ærlig mat.  

 

  

Utvalget mener at hovedmålet for norsk landbruk skal være: 

Økt matproduksjon på norske ressurser, produsert på en bærekraftig måte  

som gir trygg og ærlig mat til alle.  
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3 Noen hovedtrekk i utviklinga 
 

Som bakgrunn for diskusjonen om framtidig bærekraftig matproduksjon, har utvalget valgt å gi en 

kort oversikt over noen av de viktige utviklingstrekkene i landbruket, fortrinn for norsk landbruk og 

utviklingen i holdninger om mat og landbruk. 

3.1.1 Redusert arealbruk 

Kun 3 prosent av arealet i Norge er jordbruksareal, og under 1/3 av dette igjen er kornareal. I 2014 er 

det anslagsvis under 1,6 dekar fulldyrka areal per innbygger mot 2 daa i år 2000.  

AgriAnalyse har i rapport nr 8 (2014) vurdert utviklingen i jordbruksarealet. AgriAnalyse peker på at 

jordbruksarealet i perioden 2003 til 2013 er redusert med 5 prosent. Den største reduksjonen er i 

Møre og Romsdal, Troms og Sogn og Fjordane, mens Rogaland har uendret totalareal.  

I samme tidsperiode har antall gardsbruk gått ned med 22 prosent, fra 55 000 til 42 800. Veksten i 

størrelse på de brukene som fortsatt er i drift, stagnerer og areal går ut av drift eller blir bygget ned. 

Agri Analyse stiller spørsmålet om ikke dette er et uttrykk for at stordriftsfordelene er tatt ut i mange 

av fylkene. Avstandene mellom arealene blir for stor til at drift blir mulig og lønnsomt.  

En annen hovedtrend som AgriAnalyse peker på, er omleggingen fra korn til grovfôr og beite i 

kornområdene. Dette svekker arbeidsfordelingen i landbruket. Nedgangen i grovfôrareal i kyst- og 

husdyrfylker kompenseres ved økning i Østlandsfylkene. Kornarealet er redusert med 13 prosent fra 

2002 til 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKTA  
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Kornarealet er nå nede på 2,9 mill. dekar, det samme som tidlig på 70-tallet. Kornet kan brukes 

direkte i mat og er derfor svært viktig i et beredskapsperspektiv. Et stadig fallende kornareal øker 

behovet for import av råvarer, spesielt til kraftfôrindustrien som oppleverer en økende etterspørsel. 

Dette har svekket sjølforsyningsgraden, ikke minst når man korrigerer for fôrimport både til 

landbruks- og fiskeoppdrettsnæringa. Utviklingen svekker nasjonal verdiskaping og 

matvaresikkerhet. 

3.1.2 Produsert mengde 

Den samlede produksjonen av plante- og husdyrprodukter fra norsk landbruk lå i 2012 om lag på 

samme nivå som i 2005. Det har vært en betydelig nedgang i planteproduksjonen, som særlig har sin 

årsak i lavere kornareal. For grønnsaker på friareal har det vært en økning.  

For husdyrprodukter er det totalt en økning. Volumveksten har kommet på fjørfe og svin, mens 

storfe og lam/sau har gått ned. Selv om antall mjølkekyr har gått ned med 18 prosent fra 2002 til 

2013, er totalproduksjonen lite endret fordi avdråtten har økt. Gjennomsnittsbesetningen har økt fra 

16 til 24 kyr. Færre mjølkekyr har ført til lavere kjøttproduksjon. Det er blitt flere ammekyr i samme 

tidsperiode, men fordelt på færre produsenter. Det er likevel ikke nok til å kompensere for 

nedgangen i mjølkekyr, og økt behov for storfekjøtt møtes  med økt import. 

Antall sau har også gått ned i perioden, med 11 prosent, og også her blir et økt markedsbehov dekket 

av import.   

3.1.3 Økonomisk resultat for bonden 

Den samlede inntektsveksten for jordbruket fra 2005 til 2014 er vel 138 000 kr mot snaut 149 000 kr 

for andre grupper, altså vel 10 000 kr svakere. Økt produktivitet står for snaut 60 prosent av veksten. 

Avstanden i nivå til andre grupper er fortsatt stor, og trolig økende med resultatet fra 

jordbruksoppgjøret i 2014. Driftsgranskningene for 2013 viser en nedgang på 5 prosent per årsverk, 

som blant annet skyldes lave avlinger, store investeringer og sterk kostnadsøkning. Det er imidlertid 

store variasjoner mellom produksjonene.  

Totalinvesteringene i landbruket var lavere i 2012 og 2013 enn i 2010. For 2013 var investeringene på 

6,9 mrd kr, altså på samme nivå som i 1999 (tall i faste kroner). Gjennomsnittlig nettoinvestering per 

bruk går likevel opp som følge av at det er færre bruk. Det er store forskjeller mellom landsdelene. 

Inntektsnivået er en stor utfordring for rekrutteringen til landbruket og for å kunne nå målet om økt 

matproduksjon.  
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FAKTA  

 

Kilde: SLF, SSB, AgriAnalyse 

FAKTA  

 

Inntekt for et årsverk i landbruket ligger om lag 150 000 kroner under 

gjennomsnittslønna for industriarbeidere. Sammenlikning mellom årslønn i industrien og 

vederlag til arbeid og egenkapital i landbruket 2000 – 2013. Kilde: Resultatkontrollen og 

Det tekniske beregningsutvalg lønnsoppgjør.  
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3.1.4 Import tar forbruksveksten 

Norges befolkning passerte 5,1 mill innbyggere i 2014, en vekst på nær 600 000 fra år 2000. Det er 

altså et betydelig større nasjonalt matmarked nå enn for 15 år siden. Samtidig ser vi at importen av 

landbruksvarer i verdi vokser og importen fra EU er nær 3 ganger så stor i 2013 som i 2000. 

Eksporten i samme periode uvikler seg lite. 

Den betydelige underdekningen av flere varer som kan produseres i Norge, og den økte importen 

viser at det er markedsmessig rom for å øke norsk produksjon. Den viktigste forutsetningen for å 

sikre tilstrekkelig produsentøkonomi og økt produksjon er et velfungerende tollvern. 

Siden forhandlingene om en videre utvikling av WTO-avtalen mer eller mindre stoppet opp på 2000-

tallet, har det globalt vært en vekst i antall bilaterale handelsavtaler. Det kan være en utfordring for 

Norge som er en liten og åpen økonomi, og som dermed blir påvirket av hvilke handelslettelser våre 

handelspartnere får. Den kommende TTIP-avtalen (Transatlantic Trade and Investment Partnership) 

mellom USA og EU legger press på Norge. Det er avgjørende for norsk landbruk sin framtid at 

politikerne ser verdien av landbruket når de møter norske krav om å få økt markedsadgang for varer 

som fisk, mot å gi konsesjoner innenfor landbruket.  

Nye forhandlinger om artikkel 19 i EØS-avtalen startet opp i februar 2015. Artikkelen omhandler 

handelen mellom EU og Norge med landbruksvarer som ost, kjøtt og grønnsaker. Det heter at 

partene skal vurdere videre reduksjoner av handelshindringer på gjensidig fordelaktig basis. I dag er 

handelen svært skjev i favør av EU. Det er avgjørende for norsk landbruk at regjeringen i 

forhandlingene ikke går inn for ytterligere konsesjoner til EU. Norske myndigheter må bruke det 

handlingsrommet vi har til å ivareta norske interesser. 

Oppsummert: Sett opp mot Stortingets mål om en økt matproduksjon på 1 prosent hvert år, 

konstaterer utvalget at mange utviklingstrekk i norsk landbruk peker i feil retning.  

 

3.2 Fortrinn i norsk landbruk 
 

Samtidig som flere utviklingstrekk er utfordrende for målet om å øke matproduksjonen, har norsk 

landbruk mange fortrinn. Nedenfor følger en kortfattet omtale av noen av de viktigste fortrinnene, 

flere er nærmere omtalt i kapitlet om forbrukerpolitikk:  

 Norsk dyre- og plantehelse er blant de beste. Det gjelder uavhengig av hvilke land vi 

sammenlikner oss med. Strategien ved utbrudd av sjukdommer og smitte har vært å sanere 

og utrydde, framfor å øke medisinmengden. I planteproduksjonen gjør geografisk 

beliggenhet at vi kan bruke mindre mengder kjemiske midler mot luftbåren smitte. 

Resultatet er friske dyr og sunne planteprodukter som er et viktig grunnlag for trygg mat og 

friske folk.  

 

 

FAKTA  

Mattilsynet friskmeldte i januar 2015 norsk 

svineproduksjon, som en av de få i verden, for 

LA-MRSA.  
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 Avl er en norsk eksportvare. Utvikling av norsk avl på storfe og gris er et godt eksempel på 

en bevisst satsing som gir grunnlag for eksport av avlsmateriale. Det er et unikt 

utgangspunkt, både for norsk produksjon og for videre utvikling.  

 

 Klimaendringene betyr at disse fortrinnene får enda større betydning framover.  

 Norge er et langstrakt land med store sesong- og klimaforskjeller. Aktivt landbruk i alle 

landsdeler gir større sikkerhet mot total avlingssvikt enkelte steder i landet. Store avstander 

mellom bruka gir mindre smittepress.  

 

 Familiejordbruket, ofte i kombinasjon med andre yrker, gir større fleksibilitet ved 

økonomiske svinginger i næringa. Modellen har vist seg mer robust ved svingende 

konjunkturer enn et selskapsjordbruk med store kapitalbehov. Siden drivkraften ligger i å ta 

vare på ressursene for kommende generasjoner, gir familieeide gårder på sikt mer 

bærekraftig matproduksjon.  

 

 Landbruk over hele landet utnytter alle arealressurser, også utmarka. Både beitebruk og 

stølsdrift gir mange positive effekter for kulturlandskap, artsmangfold og større vareutvalg og 

flere spesialiteter.  

 

 Nyere verdiskapingsrapporter viser høy verdiskaping fra landbruket. Landbruket gir 

arbeidsplasser både som direkte resultat av primærproduksjon og foredling. Hver 10. bedrift 

på landsbasis er en landbruksbedrift, i mange bygder er næringa hjørnesteinsbedriften.  

Landbruket har stor betydning også som kjøper av tjenester og som grunnlag for andre 

næringsdrivende.  

 

3.3 Endrede holdninger til landbruket 
 

Norges Bondelag har siden 1979 gjennomført undersøkelser i regi av Ipsos MMI om folks holdninger 

til norsk landbruk. Et av spørsmålene er om folk vil opprettholde et landbruk av minst samme omfang 

som i dag. Andelen som svarer positivt på spørsmålet har variert gjennom årene, med en bunn på 65 

prosent i 1993. Siden 2003 har tendensen vært stigende med en foreløpig toppnotering med 90 

prosent i 2012. Tallene viser en grunnleggende positiv holdning til landbruket og at folk slutter opp 

om omfanget av norsk landbruk.   

 

Når folk blir spurt om hvorfor de vil opprettholde et norsk landbruk, er den viktigste årsaken 

”produsere trygg mat”. På de neste plassene kommer ”Levende bygder og distriktshensyn” og ”sikre 

en viss grad av sjølforsyning”.  

 

Resultatet viser også at folk er opptatt av sammenhengen mellom et landbruk over hele landet og 

ringvirkningene for bosetting, kulturlandskap og matsikkerhet. Fellesgodene som landbruket 

produserer har derfor stor betydning for støtten til landbruket. 
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3.3.1 Forbrukerne har mindre fokus på pris 

Noe av de samme trekkene kommer fram i en landsomfattende undersøkelse foretatt for NILF av 

Respons Analyse vinteren 2013. Utgangspunktet var å måle folks holdninger til norsk landbruk, og se 

på hvilke formål for norsk landbruk og landbrukspolitikk folk vektlegger. Det er første gang det er 

forsøkt å måle hva folk flest tenker om landbrukspolitikk.  

 

Norske forbrukere er aller mest opptatt av at politikken skal sikre trygg mat, høyere krav til 

dyrevelferd og at landbruket skal bidra til et sunt kosthold. Deretter kommer det å sikre at dyr går 

ute på beite og opprettholdelse av kulturlandskapet. Som NILF kommenterte er det ikke 

overraskende at trygg mat nå kommer på toppen. Det mer uventede er at dyrevelferd og sunt 

kosthold skårer høyere enn selvforsyning og kulturlandskap som de aller viktigste målene.  

 

Dette forteller også at folk er engasjert ikke bare i hva som blir produsert, men hvordan maten blir 

produsert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et annet viktig poeng i undersøkelsen er at mens politikere og meningsdannere ofte peker på 

landbrukspolitikkens kostnader og at matvareprisene er for høye, er dette mål som kommer langt 

ned på befolkningens prioriteringsliste. Det er ikke først og fremst lave matvarepriser folk ønsker 

landbrukspolitikken skal bidra til.  

 

Det er stor enighet i befolkningen om de holdningene som får størst oppslutning. Uenigheten øker 

for de målene som færre støtter opp under, som for eksempel reduserte overføringer til jordbruket.  

FAKTA 

 

Kilde: NILF Norsk Institutt for landbruksforskning 
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Trenden om at pris betyr stadig mindre når det gjelder norske landbruksvarer, er også tydelig i 

undersøkelsen Norske Spisefakta gjennomført av Ip0sos MMI i 2014. Absolutt viktigst for forbrukerne 

er at maten er fersk, frisk og har god smak. Lav pris er det nå bare 46 prosent som sier de legger mest 

vekt på, en nedgang på 8 prosent fra 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattrygghet og norskprodusert mat betyr stadig mer for norske forbrukere. 58 prosent av de spurte 

mener at norskprodusert mat gjerne er tryggere enn mat som er produsert andre steder. Andelen er 

økende hvert år, fra 52 prosent i 2011. Det viser en undersøkelse gjort for Matmerk av Media Com 

Insight høsten 2014.  

Hele 79 prosent sier også at de gjerne prøver produkter fra lokale matprodusenter. En av to sier de er 

villige til å betale mer for matvarer som er produsert og pakket i Norge med norske råvarer. Enda 

flere, seks av ti, sier de er villige til å betale noe ekstra for lokal mat.  

På spørsmål om hvorfor forbrukerne kjøper norske varer, er dette de viktigste argumentene:  

 Norske egg inneholder ikke salmonella  

 I Norge har vi strenge krav og gode kontrollrutiner i landbruket 

 Norsk kjøtt produseres uten veksthormoner 

 Norsk mat er ikke genmodifisert  
 
 
  

FAKTA  

 

Kilde: Ipsos MMI Norske Spisefakta 2014 
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4 Framtidsbonden 

 
Det er ikke lenge til 2020. Hvilke merkbare endringer har vi sett de foregående fem åra, og hva kan vi 

vente oss framover?  

Utviklingen blir framstilt svært ulikt – fra suksesshistorie til fiasko. Sjølforsyning på mjølk, kjøtt, egg 

og en betydelig produksjon av korn, poteter, frukt og grønt. Mindre arbeidsinnsats, høy 

produktivitet, nye metoder og ny teknologi – og fortsatt landbruk over hele landet. En annen 

framstilling er sterk bekymring for arealnedgang, mindre norsk fôr, færre bønder, dårlig 

inntektsutvikling og rekruttering, at kunnskapen blir borte og at kulturen forvitrer.  

Utvalget konstaterer at de hovedtrekkene som er beskrevet i kapittel 3 er resultater av 

samfunnsmessig utvikling og politikk under ulike politiske regimer. Flere utviklingstrekk er negative 

og bekymringsfulle. Denne utviklingen brukes nå som begrunnelse for å endre politikken. Et 

hovedspørsmål blir da hva endret politikk fører til når det gjelder arealbruk, produksjon og antall 

bønder. Bonden som næringsdrivende vil fortsatt gjøre tilpasninger til rammevilkåra av økonomiske 

hensyn. Dette er avgjørende for å sikre videre drift. Utvalget påpeker at det som er lønnsomt for 

samfunnet også må være lønnsomt for bonden.  

Statistikk og tall viser at utviklingen ikke går i retning av måla som er satt opp. Nye politiske rammer 

vil kunne bringe oss enda raskere og lenger vekk fra målet om økt norsk matproduksjon. Åpning for 

større driftsenheter, løsrevet fra lokalt ressursgrunnlag vil kunne føre til ytterligere nedgang i bruken 

av norske ressurser, mindre jordbruksareal og færre bønder. Men volumet av mat produsert innenfor 

Norges grenser kan øke. Utvalget mener at dette ikke er bærekraftig.  

 

 

 

 

  

Utvalget mener:  

 Framtidsbonden vil produsere maten på norske ressurser 

 Politikk og virkemidler må utformes slik at det er samfunnsmessig lønnsomt og lønnsomt for bonden 

å tilpasse drift og produksjon på en bærekraftig måte 
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4.1 Bra for bonden, best for samfunnet 
 

Utvalget stiller spørsmål om hvordan bonden kan innrette seg for å møte framtida, hvilke ferdigheter 

bonden må ha, og hvilke virkemidler og rammer som må være på plass for å nå målene for norsk 

landbruk.  

Bonden er en aktiv naturforvalter og har ansvar for store deler av arealene i Norge. Fordi 

ressursgrunnlaget er avgjørende for bærekraft og framtidig drift, er det grunnleggende å overlate 

gården i bedre stand til neste generasjon. Areal og driftsapparat må holdes i hevd.  

Landbruket ønsker å produsere det forbrukeren etterspør; trygg og sunn mat, lokale og regionale 

spesialiteter og økologiske produkter. En matproduksjon som også i framtida er i verdenstoppen i 

dyrehelse, gir et unikt grunnlag for trygg og sunn mat fra Norge.  

Flere undersøkelser viser at forbrukerne har tillit til bonden. Bonden oppfattes som troverdig, ekte 

og kompetent, og har et godt omdømme. For tilliten til norsk mat og det landbrukspolitiske systemet 

vi har, er bondens gode omdømme viktig. Den standarden vi sjøl og omgivelsene setter for 

dyrevelferd og oppfølging fra næringa, er avgjørende for troverdigheten.  

En viktig drivkraft er ønsket om stadig å bli en bedre bonde. Det innebærer å finne nye og smartere 

løsninger på arbeidsoppgavene, og søke nye løsninger, teknologiske muligheter, agronomiske 

forbedringer og ny kunnskap. Bonden søker kontinuerlig utvikling gjennom for eksempel rådgivning, 

faglig oppdatering, ny teknologi og avl. Mer presis bruk av gjødsel og plantevern øker avkastningen 

og kvaliteten. 

Kvalitetssystem i landbruket, KSL, skal bidra til trygg og etisk forsvarlig matproduksjon, og sikrer 

kvalitet og trygghet for bonde, industri og forbruker. Et kvalitetssystem er en avgjørende forutsetning 

for å bruke og videreutvikle NYT NORGE-merket.  

Bonden ønsker ei åpen næring, med innsyn i hvordan maten produseres på den enkelte gård. Som et 

tiltak for økt åpenhet mener utvalget at resultater fra KSL-revisjoner kan gjøres mer åpent.  

Utvalget forutsetter at det også i framtida vil være et sett med landbrukspolitiske virkemidler som gir 

muligheter for å føre en aktiv landbrukspolitikk. Disse må dekke saksområder som eiendomspolitikk, 

importvern, markedsbalansering og økonomiske virkemidler.  

Bonden ønsker nye kolleger velkommen i næringa. Vi trenger motivert og kunnskapsrik ungdom som 

velger bondeyrket. Å være bonde er en allsidig jobb, du gjør noe samfunnsnyttig og har mange roller. 

Som i andre yrker er inntekt, muligheter for utvikling og investering avgjørende for yrkesvalget. Ferie, 

fritid og sosiale ordninger er også viktig.  

I mange bygder er landbruket og bøndene som driver der, et viktig lim i samfunnet. Bonden er en 

aktiv samfunnsborger, både for bygda si, og med bidrag til hele samfunnet gjennom å levere trygg 

mat og gode opplevelser.  

Å være bonde er verdens viktigste yrke, som også må være faglig og økonomisk interessant.  

 Utvalget mener:  

 Lønnsomheten i næringa må bedres og rekrutteringa styrkes. Det må legges til rette for en betydelig 

reduksjon av inntektsforskjellene til andre grupper 

 Vi trenger egne ordninger som kan gjøre det lettere for nye bønder å komme inn i næringa 
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4.1.1 Framtidsbonden utnytter alle gårdens ressurser  

Bonden søker å utnytte de naturgitte ressursene på egen gård til å skape et livsgrunnlag for seg selv 

og sin familie. Ved å utnytte særegne lokale forhold og fordelene i det unike norske klimaet, ligger alt 

til rette for å produsere rene kvalitetsråvarer. Fordi ressursene er spredt ulikt utover i landet, vil det 

ofte være mer bærekraftig å ha flere produksjoner på en gård, enn en spesialisert produksjon. 

Kombinasjonene er mange. I samspill med de menneskelige ressursene på gården, er dette 

avgjørende for å skape lønnsomhet og grunnlag for drift. Bonden skaper nye arbeidsplasser gjennom 

å utnytte gårdens samla ressurser, enten det er innenfor bygdeturisme, energiproduksjon, Inn på 

tunet-aktiviteter, spesialisert matproduksjon, utmarksnæring eller annen type næringsvirksomhet 

som snøbrøyting og vedproduksjon. Verdiskapinga med utspring i bonden er stor. 

I skjæringspunktet mellom landbruk og reiseliv ligger et stort potensial for økt verdiskaping og 

innovasjon. Disse inntektsmulighetene er en del av landbrukets verdikjede. Det må sikres at bønder 

selv i størst mulig grad skal få ta del i denne verdiskapingen. 

Et aktivt landbruk over hele landet er avhengig av at det blir lagt til rette for at den enkelte bonde 

skal kunne utnytte gardens ressurser til matproduksjon og tjenester knyttet til produksjonen av mat. 

Det er bøndene og deres familier som eier og driver gårdene i Norge. Med familielandbruket og 

ressursene som er knyttet til hver enkelt gård, finnes det mange muligheter for å drive og utvikle 

matproduksjonen videre. Næringa ser et stort behov for investeringer. Bruk av teknologi og krav om 

økt effektivitet spiller inn. Bønder som investerer tar stor risiko for å kunne utvikle drifta og ta i bruk 

alle gårdens ressurser, og fortsatt ha mulighet til å være en selveiende bonde. Det er en grense for 

hvor store kostnadene til investeringer kan være, for å være bærekraftige i et generasjonsperspektiv.  

Å gå inn i næringa er kapitalkrevende. Investeringene i ny driftsbygning ligger i spennet mellom 5 og 

12 millioner kroner. At investeringene bæres av enkeltpersoner gjør at bonden tar stor risiko basert 

på sin personlige økonomi. Utvalget vil at selveiende bønder og familiejordbruket skal utgjøre 

kjernen i det norske landbruket.  

Lovendringer som bidrar til prisøkning på landbrukseiendom vil forverre rekrutteringen. Utvalget ser 

behov for ordninger som kan legge bedre til rette for de som velger å bli bonde, som egne 

økonomiske virkemidler ved kjøp, investeringer og til å komme i gang med drifta.  

Utvalget vurderer at det fortsatt er behov for store investeringer. Både med tanke på tradisjonell 

bruksutbygging og klimatiltak, bioenergi og nye satsinger er det behov for investeringsordninger og 

støtte. Fondsavsetninger, slik vi kjenner det fra skognæringa gir fleksibilitet og incentiv til investering. 

Utvalget etterlyser fortgang i regjeringas arbeid med å få en ordning på plass. 

Utvalget etterlyser en større vilje til å satse på matproduksjon fra myndighetene.  
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4.1.2 Bonden skal være en kompetent matprodusent 

Landbruk er ikke for amatører. Brei kompetanse er nødvendig, bonden trenger blant annet kunnskap 

om plante- og husdyrproduksjon, innenfor driftsledelse, økonomi, naturforvaltning, jord og miljø og 

politisk kompetanse. Bonden tilegner seg ny kunnskap gjennom hele yrkeslivet for å utvikle sin 

næringsvirksomhet, for å tilpasse seg endret klima og for å produsere mat, energi og fiber som 

forbrukerne etterspør, på en bærekraftig måte. 

Bondelaget har som målsetting at det skal være krav til kompetanse tilsvarende agronomutdanning i 

videregående skole for utøvere. Per i dag finnes kompetansekrav på avgrensede felt, som for 

eksempel krav til plantevernsertifikat.  

Utvalget mener:  

 Myndighetene må legge bedre til rette for å investere og skape lønnsomhet i landbruket ut fra de 

naturgitte forutsetningene på gården 

 Investeringer i forbedret driftsapparat er nødvendig. Målrettede investeringsordninger er et 

effektivt virkemiddel 

 En rekke ordninger er etablert for å støtte og utvikle gården. For å sikre økonomien og videre drift, 

er dette fortsatt avgjørende satsingsområder i landbrukspolitikken 

FAKTA Vilje til å satse på landbruket

 

I 2014 utgjorde budsjettoverføringer til jordbrukssektoren 1,29 prosent av de samlede 

utgiftene på statsbudsjettet. Andelen er mer enn halvert siden årtusenskiftet.  

Overføringene til landbruket utgjør om lag 0,55 prosent av Norges bruttonasjonalprodukt 

BNP. Det er lavere enn gjennomsnittet i EU, 0,60 prosent.  
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Naturbruksskolene må styrkes som attraktive læreplasser i alle fylker og tilby fagutdanning for alle 

som skal inn i næringa. Flere prosjekter med mål om økt rekruttering til utdanning har gitt verdifull 

kunnskap. Utvalget mener videre målrettet satsing på rekruttering til utdanning er nødvendig. 

Bøndene er også avhengig av et kompetent fagmiljø rundt seg. Høy faglig kompetanse trengs innen 

utdanning, forskning, rådgivning, administrasjon og forvaltning. Finansiering av slike fag i fagskole og 

høyere utdanning må være et offentlig ansvar.  

Det er stort behov for sterkere satsing på FoU for å finne svar på mange av framtidas utfordringer. 

Klimaendringer krever ny kunnskap i tradisjonell agronomi og driftsteknikk. Det trengs ny kunnskap 

for å få avlsmessig framgang og avlingsøkninger.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Utvalget mener:  

 Det er nødvendig med økt satsing på FoU innenfor tradisjonelle fag, miljø, energi og klima og ta 

resultatene i bruk 

  Vi trenger en strategi for å styrke rekruttering til utdanning og yrker i landbruket 

 Norges Bondelag vil ha kompetansekrav for utøvere i næringa 

 Det må sikres gode offentlige utdanningstilbud slik at alle kan møte kompetansekravet 

 Det må utvikles en strategi for forpliktende samarbeid mellom skoleverket og bondens 

rådgivningstjeneste om etter- og videreutdanning og livslang læring 
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5 Beredskap og samfunn 

 
Tilgang til mat er et av menneskets basisbehov og er derfor avgjørende for at et samfunn skal kunne 

fungere og utvikle seg. Matsikkerhet er en menneskerettighet. Gjennom FN-konvensjonen om 

økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, har hver stat forpliktet seg til å sørge for matsikkerhet 

for sine innbyggere. Evnen til å kunne forsyne egen befolkning med mat, også i situasjoner hvor 

tilgangen internasjonalt er krevende, er viktig fra et beredskaps- og samfunnssikkerhetsperspektiv.  

I følge FN er Norge et av verdens beste land å bo i. En sterk oljeindustri sammen med en aktiv 

fordelingspolitikk har sørget for at de fleste i dag nyter høy levestandard og velferd, sammenlignet 

med mange andre land i verden. Det har vært, og er fortsatt, solid oppslutning om at samfunnet skal 

legge til rette økonomisk og politisk for å ha en egen matproduksjon. God matvareberedskap og 

sjølforsyning har vært uttalte mål i Norge siden andre verdenskrig. Landbruket har også vært et viktig 

virkemiddel i arbeidet for å nå andre samfunnsmål som bosetting og verdiskaping i distriktene.    

Målet om høy sjølforsyning ligger fast, også med regjeringa Solberg. Samtidig ønsker regjeringa å 

reformere landbruket i retning kostnadseffektiv matproduksjon.  Dette innebærer blant annet reelle 

kutt i offentlig støtte og fjerning av lovverk som har til hensikt å verne om matproduksjon på 

arealene. Denne regjeringen har i tillegg et mål om å svekke tollbeskyttelsen av norske 

jordbruksvarer. Alt dette utfordrer også landbruket som leverandør av fellesgoder. 

 

5.1 Sjølforsyning 
 

Sjølforsyning er et nøkkelbegrep når vi ser på det norske landbruket fra et sikkerhets- og 

beredskapsperspektiv. Denne koblingen gjøres også av dagens regjering i Sundvolden-erklæringen. 

Her er et av målene ”høyest mulig selvforsyning av beredskapshensyn”.  Det er likevel ulike 

oppfatninger av hva sjølforsyning egentlig innbærer, og følgelig også hvilken politikk som skal føres 

for å nå dette målet. Både fra Solberg-regjeringa og i ”Velkommen til bords” (Meld. St. 9 2011-2012) 

legges det til grunn at økt matproduksjon på importerte ressurser øker sjølforsyninga.  

Basert på denne definisjonen var sjølforsyninga i 2012 på 43 prosent.  Spesielt lav var den norske 

andelen av korn, poteter og frukt og grønnsaker. Dette året økte også importen av mat med 9,2 

prosent, hvor disse varene utgjorde en vesentlig del av volumet. Dersom vi ser på hvor mye av maten 

som var produsert på våre egne fôrressurser er resultatet enda svakere, med en sjølforsyningsgrad på 

35 prosent.  Dette kan forklares med at mye av råvarene vi benytter i kraftfôr til husdyr er importert. 

Denne importen øker i omfang.  

 

 

 

 

Utvalget mener  

 Det er landets evne til selv å forsyne befolkningen med mat som må ligge til grunn for mål om høy 

sjølforsyning.  En reell økning kan derfor bare skje med basis i norske ressurser 

 God lønnsomhet i hele landbruket gir høy sjølforsyning 
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Det er økt bevissthet om sjølforsyning av mat i land som det er naturlig å sammenlikne Norge med. I 

Storbritannia er en nedgang i sjølforsyningen fra 87 prosent på begynnelsen av 90-tallet til 68 

prosent i 2012, en kilde til bekymring.   

”Mens Storbritannia har god matsikkerhet for øyeblikket, vil det være uklokt å la det oppstå en 

situasjon hvor vi blir nesten helt avhengig av matimport, gitt de framtidige ufordringene for 

matproduksjon som følge av klimaendringer og endret global etterspørsel, heter det i en rapport fra 

den britiske miljø, mat og landbrukskomiteen i 2014. (House of Commons)” 

I Japan er nå det viktigste landbrukspolitiske målet til myndighetene å øke sjølforsyningen fra dagens 

39 prosent til 50 prosent innen 2020 (MAFF annual report).  

Tidligere forsvarssjef Harald Sunde har blant annet advart mot å ha en så lav egenproduksjon av mat i 
Norge, og vist til at dette gjør oss sårbare dersom vi skulle rammes av en stor atomulykke eller andre 
alvorlige kriser.  Som tidligere omtalt i rapporten taler befolkningsøkning nasjonalt og internasjonalt, 
og negative konsekvenser av klimaendringene for global matproduksjon, for en styrking av norsk 
sjølforsyningsevne. Stor avhengighet av import gjør oss også sårbare ved konflikter og kriser i 
forholdet mellom viktige mateksporterende nasjoner. Det har allerede vært episoder hvor store 
kornprodusenter som Ukraina, Russland og Argentina stengte grensene sine for eksport i perioder 
med dårlige avlinger.  

 

 

FAKTA Sjølforsyning 

 

Sjølforsyningsgraden i Norge basert på norske ressurser har falt til under 40 prosent, mens om vi 

inkluderer importerte fôrressurser, ligger den omtrent fem prosent høyere. Tallene inkluderer 

norsk fiskebruk, som utgjør ca to prosent av energimengden. Kilde: NILF.  
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5.2 Landbruket leverer 
 

Det norske landbruket er ei politisk næring. En framtidig norsk matproduksjon på dagens nivå er helt 

avhengig av en fortsatt bred støtte fra samfunnet. Framtidig legitimitet er igjen avhengig av at 

landbruket evner å gi goder tilbake til alle deler av samfunnet. I dag har landbruket bred støtte i 

folket. Noe av årsaken er at næringa også produserer andre fellesgoder enn mat, som å opprettholde 

kulturlandskapet og spredt bosetting og verdiskaping i distriktene.  

Det har lenge vært et felles mål for myndigheter og næring at alle skal ha tilgang på trygg mat av god 

kvalitet, uavhengig av blant annet inntektsnivå og hvor du bor i landet. Det er avgjørende for 

legitimiteten til norsk landbruk at dette prinsippet blir lagt til grunn, også i videre utvikling av 

næringa.  

Målet om spredt bosetting har hatt skiftende betydning for utformingen av nasjonal politikk, men har 

alltid vært helt sentralt for landbruket. I motsetning til mange andre næringer og industri, har 

landbruket ingen mobilitet, fordi landbruksproduksjonen er avhengig av jordressursene. Maten må 

produseres der matjorda ligger. Det betyr at denne næringa gir verdiskaping og viktige 

arbeidsplasser, både i primærjordbruket og foredlingsindustrien, over hele landet.  Norske 

selveiende bønder og deres familier er også ressurspersoner i lokalsamfunnet. De er leverandører av 

varer og tjenester, viktige kunder for næringslivet og utgjør mange steder en solid del av grunnlaget 

for at offentlige velferdstilbud og infrastruktur opprettholdes.  

Landbruksproduksjon er grunnlaget for å opprettholde et åpent og variert landskap over hele landet. 

Kulturlandskapet og tilgangen til lokalprodusert mat blir stadig viktigere i markedsføringen og for det 

Norge kan by på som turistnasjon.   

 

 

 

 

 

 

Skal vi beholde muligheten til å påvirke utviklinga i norsk landbruk, er det avgjørende at det 

eksisterer en konsesjonslov som regulerer eierforhold til matjordsressursene. I dag gir lovverket 

Utvalget mener  

 At vi skal øke sjølforsyningen av mat produsert i norsk jordbruk på norske ressurser 

betydelig 

 

FAKTA Ringvirkninger 

Til sammen er det nesten 90 000 sysselsatte i landbruk og 

landbruksbasert næringsmiddelindustri. Næringa står for 

en produksjonsverdi på omkring 130 milliarder kroner 

årlig. Landbruket er også grunnlag for mye annet 

næringsliv. Tallene varierer fra fylke til fylke, og viser at 

hvert årsverk i landbruket sysselsetter mellom et halvt og 

opp mot to årsverk i annet næringsliv.  
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myndighetene mulighet til å bruke en rekke virkemidler som sørger for at viktige fellesskapsoppgaver 

blir ivaretatt, og er et viktig grunnlag for familiejordbruket. 

Det er forventet at petroleumseksporten som i dag driver norsk økonomi vil avta.  En samlet 
næringskomité på Stortinget påpekte ved behandlingen av statsbudsjettet for 2015 viktigheten av å 
videreutvikle norsk bioøkonomi. Her kan landbruket spille en viktig rolle.  
 
(Komiteen)”…viser til at Norge har store naturressurser knyttet til blant annet landbruk, skogbruk, 
fiskeri og havbruk. Komiteen mener det framover i større grad bør legges til rette for økt utnyttelse av 
disse ressursene med sikte på å utvikle lønnsomme og 
bærekraftige biobaserte petroleumserstatninger”. 
 
 
 

  

Utvalget mener 

 Norsk matproduksjon skal være et fellesgode. Alle i vårt samfunn skal ha råd og tilgang til trygg, norsk mat av høy 

kvalitet 

 Matproduksjon og foredling av norsk mat skal foregå over hele landet 

 Matproduksjon skal skape grunnlag for bosetting og næringsliv i hele landet 

 Det må finnes et eiendomsregelverk (konsesjonslov) som sikrer nasjonalt og oversiktlig eierskap til jordressursene 

 Opprettholdelse av kulturlandskapet skal fortsatt være et mål for det norske landbruket 

 Det må sikres lønnsomhet i å drive arealer som er viktige for å opprettholde det biologiske mangfoldet 

 Landbruket skal være en viktig aktør i utviklingen av en framtidsrettet norsk bioøkonomi 
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6 Bærekraftig produksjon 
 

Den opprinnelige definisjonen av bærekraftig utvikling er ”En utvikling som imøtekommer dagens 

behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov 

(Brundtlandkommisjonen 1987)”. Definisjonen ble ytterligere konkretisert i Johannesburg-

erklæringen fra 2002 til at en ”bærekraftig utvikling må ivareta både sosiale og økonomiske forhold 

og ta vare på naturmiljøet.”  

Norges Bondelag ønsker å øke produksjonen av norsk mat basert på en bærekraftig utnyttelse av 

norske ressurser. Likevel er det ikke slik at vårt landbruk opererer i et nasjonalt vakuum. Handel med 

andre land innvirker i dag kraftig både på norsk produksjon og konsum av mat. Vi må derfor også ta 

vår del av ansvaret for bærekraftig matproduksjon på verdensbasis. 

 

 

 

 

 

 

6.1 Bærekraftig global matproduksjon 
 

Tilgangen på vann og dyrkbar jord er en helt grunnleggende forutsetning for å kunne produsere mat, 

enten direkte fra jorda eller gjennom husdyrhold. På verdensbasis utgjør dyrka mark 12 prosent av 

arealet. Det er tidligere anslått at en bærekraftig øvre grense for areal til matproduksjon er 15 

prosent av de isfrie arealene. Vi er derfor avhengig av en formidabel avlingsøkning på eksisterende 

arealer for å kunne møte etterspørselen etter mat i framtida, noe som også blir utfordret av 

klimaendringene.   

 

 

 

 

 

 

 

Utvalget mener: 

 Produksjonsøkningen av norsk mat må skje på en bærekraftig måte. Vi trenger en produksjon som 

dekker dagens behov av mat uten å redusere muligheten for de kommende generasjoner til å produsere 

nok mat for seg. Prinsippet om bærekraft, både nasjonalt og globalt, må være gjennomgående ved 

produksjonen av norsk mat i dag og i morgen.  

 

Utvalget mener: 

 Norge har både et menneskerettslig og moralsk ansvar for å benytte egne ressurser til en 

bærekraftig produksjon av mat.  
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6.2 Bærekraftig bruk av egne ressurser 
 

Norske husdyr yter stadig mer. De vokser fortere, gir flere avkom og mjølker mer. Det setter nye krav 

til hvordan dyrene skal fôres. Løsningen har vært å finne i avl, teknologi og sist men ikke minst i økt 

bruk av kraftfôr. Utviklingen har gitt en billigere norsk produksjon og billigere mat til forbruker, men 

har samtidig gått på bekostning av bruken av egne beite- og kornressurser. 

Behovet for å redusere forbruket av kjøtt til fordel for planter, spesielt i I-land, blir ofte fremholdt 

som et viktig mål for verden i et bærekraftsperspektiv. Dette henger sammen med at 

husdyrproduksjonen krever større arealer og fører til et større tap av energi og næringsstoff enn 

planter. For å utvikle en bærekraftig norsk matproduksjon må vi imidlertid utnytte de 

arealressursene vi har på en god måte.  

I og med at 2/3 av matjorda er dyrka eng og beite vil produksjonen av mat via drøvtyggere også i 

framtida måtte dominere norsk landbruk. Det finnes ingen andre mulighet å utnytte disse ressursene 

enn via kjøtt- og mjølkeproduksjon. Utvalget mener derfor at en bærekraftig utvikling av 

produksjonen må baserespå tilgjengelige gras- og beiteressurser så langt det er mulig. Dagens 

landbrukspolitikk og økonomiske virkemidler gir l motsatt effekt.   

Videre er det avgjørende at det er  politisk vilje og vilje internt i næringa  til å benytte den siste 

tredelen av jordbruksarealene til korndyrking.  Kornet er avgjørende for å øke sjølforsyningen. Det er 

også her vi har størst potensial til å produsere mat direkte til mennesker. De beste kornarealene 

finnes i dag på Østlandet og rundt Trondheimsfjorden, og myndighetene har i lang tid benyttet 

regelverk og andre virkemidler for at bøndene skal velge å dyrke korn her. Kornarealene har likevel 

siden 1991 blitt redusert med over 860.000 dekar. På mange av disse arealene dyrkes det i dag gras 

til drøvtyggere. Utvalget konstaterer at det er behov for virkemidler som stimulerer til 

kornproduksjon i kornområdene.  

Utvalget mener det er viktig å gi insentiver til en bedre utnyttelse av grovfôr- og beitearealer.  

Arealene ligger over hele landet, og mange steder begrenser klima, topografi og rovdyr produksjon i 

større skala. Skal vi klare å utnytte også disse arealene må det benyttes politiske virkemidler som gjør 

det lønnsomt å tilpasse driftsenheten til ressursgrunnlaget. I Norge gir dette en struktur med både 

større og mindre gårdsbruk. 

 

 

 

 

 

 

 

Utvalget mener at: 

 Det er god bærekraft i å løfte norsk kornproduksjon. Dette vil også være et viktig bidrag til å sikre 

norsk sjølforsyning 

 Et regelverk og virkemiddelapparat som sikrer en optimal utnyttelse av landets totale ressurser 

(kanaliseringspolitikken) må ligge fast 

 Det må finnes politisk vilje til å beholde og forsterke et målrettet virkemiddelapparat som kan 

kompensere for driftsulemper som følge av klima og topografi 

 Nye etableringer av storfekjøttproduksjon må skje utenfor kornområdene 
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6.2.1 Er kombinasjonskua på vei ut? 

Det tydeligste bildet på denne utviklingen finnes i produksjonen av mjølk og storfekjøtt.  

Gjennomsnittlig årlig mjølkemengde for ei norsk ku har økt fra 6100 liter i 2001 til 7300 liter i dag. 

Høy mjølkeytelse er i dag nødvendig for at bonden skal kunne få økonomien til å gå rundt. Mye tyder 

på at avdråttsøkningen skyldes økt bruk av importert kraftfôrråvare og det er uheldig for norsk 

sjølforsyning og for bærekraften i vår matproduksjon. 

For kua er det naturlig å spise gras, og nettopp gras gjennom eng og beite utgjør storparten av de 

norske arealressursene. Likevel, for at kua skal kunne produsere så mye mjølk som nå, behøver hun 

mer protein og energi i fôret enn det norske graset kan gi alene.  Løsningen er å gi mer kraftfôr. Mens 

ei ku som mjølker 6000 liter pr. år kan klare seg med 25 prosent kraftfôr og for øvrig ete gras, må ei 

ku som mjølker 10 000 liter ha minst 45 prosent kraftfôr (NMBU).   

Denne økningen i kraftfôrbruk går på bekostning av grasressursene. I perioden 1992 til 2013 er 

andelen fôr fra beite til norske mjølkekyr redusert fra 15 til 10 prosent, mens kraftfôrandelen har økt 

fra 37 til 43 prosent (Tine).  Arealstatistikken viser også at grovfôrarealet i husdyrfylkene går ned. 

Dagens rammevilkår legger også til rette for sterk strukturendring. Mange av de som satser tredobler 

mjølkeproduksjonen. Fullt fjøs og høy avdrått er nødvendig for å få økonomien til å gå rundt. 

Grovfôrkostnadene øker med økende avstand fra driftsbygningen.  

Utviklingen gir også betydelige utfordringer for storfekjøttproduksjonen.  I dag kommer 75 prosent 

av storfekjøttet fra mjølkeprodusentenes kyr og okser. Når hver ku nå mjølker mer, og etterspørselen 

etter mjølk er stabil, er det også behov for færre kyr i mjølkeproduksjonen. Det siste tiåret er antallet 

norske kyr redusert med 50.000, noe som også har gitt vesentlig færre kalver. Dette har ikke blitt 

kompensert for gjennom ammekuproduksjon og dermed har vi opplevd et fall i den totale 

storfekjøttproduksjonen fra 86.000 tonn i 2001 til 78.000 tonn i 2012. I samme periode vokste 

befolkningen i Norge med 465 000, og importen av storfekjøtt økte fra 5 til 18 prosent.  

Utvalget mener at denne utviklingen er svært bekymringsfull, og at den må møtes på to måter. 

Avdråtten i mjølkeproduksjonen må i større grad balanseres opp mot behovet for storfekjøtt.  

Dette er en problemstilling som det nå ses nærmere på i et prosjekt ved Institutt for husdyr- og 

akvakulturvitenskap (NMBU) og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF). Uavhengig 

av resultatene fra dette prosjektet trenger vi fortsatt flere ammekyr for å dekke opp for den store 

importen vi har av storfekjøtt i dag.  

Mjølk er en viktig produksjon i norsk landbruk, og av stor betydning for sysselsetting og bosetting. Fra 

1990 til 2000 ble mjølkevolumet redusert med 30 prosent, dvs 300 millioner liter mindre mjølk.  Etter 

2000 har produksjonen vært tilnærmet stabil på rundt 1500 mill liter.  

Trenden er likevel at vi drikker mindre mjølk og spiser mer ost enn tidligere. Veksten i etterspørselen 

blir dekket av import. Forbedringer av tollvernet fra 2013 var helt nødvendig for å sikre avsetning av 

mjølk og for å kunne ta ut økte produksjonskostnader i markedet. Likevel ser vi nå at import av ost er 

som før eller økende og at yoghurtimporten øker kraftig.  

Gjennomsnittskvota er på ca 160 tonn og 75 prosent av mjølkeprodusentene har kvote på 200 tonn 

og mindre. 65 prosent av brukene har fortsatt båsfjøs. Det vil være behov for mer investeringsstøtte 
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dersom det skal investeres innenfor en struktur tilpasset geografien på store deler av Vestlandet, 

kystbygdene og i distriktene ellers. Dagens rammevilkår legger i liten grad til rette for investeringer i 

mjølkefjøs mellom 25 og 35 mjølkekyr. Det er en stor utfordring for å nå målet om en livskraftig 

mjølkeproduksjon over hele landet.  

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2 Norskandelen i kraftfôret må opp 

Kraftfôr består av en blanding av kornsorter som hvete, bygg og havre i tillegg til proteinrike vekster 

som soyamel, erter og rapsfrø. I tillegg til å gi mer kraftfôr må altså innholdet i kraftfôret endres for å 

kunne øke mjølkeytelsen. Fôret må ha økt innhold av soya og raps og mindre korn. På grunn av vårt 

kjølige klima kan raps bare dyrkes i begrenset omfang, og soya må importeres i sin helhet. I og med 

at den norske andelen primært sikres gjennom kornet, kan man si at kraftforet blir mindre og mindre 

norsk. 2013 var et dårlig avlingsår, og da var andelen av norsk korn i kraftfôr nede på nesten 40 

prosent. 

  

I 2013 var hele 92 prosent av proteinet i norsk kraftfôr importert, en økning fra 51 prosent i 1997. De 

siste ti årene har forbruket av soyamel i produksjonen av kraftfôr økt med 33 prosent, og det inngikk 

totalt 215 527 tonn soyamel i kraftfôret i 2010. Hovedsakelig kommer dette fra Brasil. Det krever ca 

700.000 dekar å produsere dette, altså rundt 7 prosent av Norges totale jordbruksreal.  Samtidig har 

Utvalget mener: 

 De landbrukspolitiske virkemidlene må innrettes mot økt lønnsomhet for en bærekraftig ytelse, med 

bruk av grovfôr og flere dyr, samt bedre kornøkonomi 

 Det er et mål å øke mjølke- og storfekjøttproduksjonen i takt med etterspørselen i en økende norsk 

befolkning 

 Stor underdekning i markedet for storfekjøtt kan dekkes opp med økt kjøttproduksjon fra mjølkekyr 

og/eller flere ammekyr 

 Norge må utnytte handlingsrommet i WTO-avtalen for tollbeskyttelse av egen produksjon av mjølk 
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vårt eget jordbruksareal i drift blitt redusert med 470.000 dekar i perioden 2002 til 2012 

(Regjeringen.no).  

 

 

 

 

 

 

 

Selv om etterspørselen etter protein har økt, var interessen for å dyrke olje- og proteinvekster større 

i norsk landbruk på 90-tallet enn i dag. Dagens norske bidrag har først og fremst skjedd i form av 

kornproteinet, men faktorer som mer nedbør og dyrere mineralgjødsel gjør at proteininnholdet i det 

norske kornet har falt de siste årene.  

Norske alternativer til soya kan være erter og oljevekster, som må dyrkes på arealer hvor det i dag 

dyrkes korn. Mesteparten av det norske kornet brukes til dyrefôr, og det er underskudd på 

norskprodusert korn. Så lenge vi produserer mindre norsk korn enn det er behov for, og vi vet at 

erter og oljevekster trenger bedre vekstvilkår enn korn, er det ut fra en totalvurdering best å 

importere protein til dyrefôr. Vi ønsker mer forskning på hvordan finne andre kilder til protein som 

kan produseres i Norge, eksempelvis alger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Muligheter for en bærekraftig økning i ulike produksjoner 
 

DILEMMA: Soyaen som importeres til Norge i dag er GMO-fri. Norge er 

imidlertid et av få land i verden som setter dette kravet. Storparten av 

produksjonen for øvrig foregår på GMO-planter. Det kan derfor i framtida bli 

vanskelig å finne produsenter som kan møte den norske etterspørselen 

(Bioteknologirådet). 

 

FAKTA: Noe av årsaken til at den norske etterspørselen etter proteinråvare 

har økt kraftig, er en EU-bestemmelse som forbyr tilsetting av kjøttbeinmel 

(2003) og fiskebeinmel (2010) i kraftfôret. 

 

 

FAKTA Foods of Norway 

Foods of Norway er et nytt Senter for forskerdrevet innovasjon (SFI) ved 

NMBU, og et stort forskningsprosjekt med hovedmål om å erstatte vår 

fôrimport med norske råvarer. Målet er å utvikle miljøvennlig og 

framtidsrettet dyrefôr fra naturlige ressurser som i seg selv er uegnet som 

mat til mennesker. Skog og makroalger og biprodukter fra fisk, jord- 

husdyrbruk er utgangspunktet. I tillegg skal det også forskes på bedre 

fôrutnyttelse gjennom avl.   

 

Utvalget vil: 

 Øke bruken av norsk grovfôr og norskandelen i kraftfôret. Det krever endrede rammer for 

korndyrking, bruk av grovfôr i mjølkeproduksjonen, forbedring av grovfôrkvalitet, utvikling av 

norske proteinråvarer og avlsmessig framgang. Det må være lønnsomt å bruke norsk fôr 

 Det må stimuleres til at proteinvekster benyttes til vekstskifte i kornområdene 

 Utvikle proteinvekster egnet for norske dyrkingsforhold 

 Utvikle proteinråvare til kraftfôr basert på marine ressurser 

 Fortsatt praktisere et føre var-prinsipp som innebærer at vi ikke bruker GMO i fôr  
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Under følger en gjennomgang av mulighetene for en bærekraftig økning i de ulike produksjonene, 

foruten mjølk- og storfekjøttproduksjonen som er omtalt tidligere. . Utvalget legger til grunn at en 

sentral premiss for økt norsk sjølforsyning er bruk av norske arealressurser. Det er avgjørende for 

valg av virkemidler, og for vurderinger av mål og virkemidler knyttet til de enkelte produksjonene. 

6.3.1 Korn 

Kornarealene har gått ned med 13 prosent siste 10 år. Når vi i tillegg opplever flere år med svake 

avlinger, svekker dette norsk sjølforsyning. Sjøl om det er store strukturendringer i 

kornproduksjonen, skjer fortsatt en stor del av produksjonen på små skifter. 20 prosent av skiftene er 

under 20 dekar. Over 80 prosent av produsentene har mindre enn 400 dekar korn, og disse driver vel 

halvparten av arealet. Det er viktig å stimulere til økt norsk kornproduksjon og til bedring av 

kvaliteten. Målet er å øke matkornandelen, og øke norskandelen i kraftfôret. Utvalget mener 

følgende virkemidler er helt sentrale for å kunne nå dette målet: Økt produsentpris, økte 

arealtilskudd, fraktordninger og økt innsats på sortsutvikling, forbedret agronomi og kompetanse. 

Økt produsentpris kan tas ut i markedet, eller kompenseres med prisnedskriving for kraftfôr.  

Prisnedskrivingstilskudd er et sentralt virkemiddel med betydelig effekt på arealutnyttelse og 

konkurransekraft for husdyrproduktene. Dette krever budsjettmidler. Det viktigste tiltaket for å heve 

kornkvaliteten er å gjøre det lønnsomt å drenere. I dag koster det kornbonden mellom 4000 og 

12.000 kroner å drenere et dekar av kornjorda, mens tilskuddet som gis bare er på 1000 kroner. Det 

tyder på at tilskuddet er for lavt til at bonden ser seg tjent med å drenere.   

 

 

 

 

 

6.3.2 Sau og lam 

Det er gode markedsmuligheter for sau og lam. En stor andel av produksjonen foregår på små 

besetninger, som drives i kombinasjon med andre produksjoner eller med arbeid utenom bruket. 

Inntektsnivået i denne næringa er lavt, både i forhold til andre produksjoner og andre grupper. . 

Inntektsutviklingen har vært om lag på linje med andre grovfôrbaserte produksjoner de siste årene. 

Også for sau og lam vil økt norskandel i kraftfôret være et bidrag.  

Produktiviteten i norsk lammekjøttproduksjon er god, og i dag skjer 25 prosent av produksjonen på 

bruk med mindre enn 50 vinterfora sauer.  I og med at våre sauer ikke kan gå ute på utmarksbeite 

hele året, er bonden avhengig av tilgang på fjøs og tilstrekkelig innmarksbeite og areal for produksjon 

av vinterfôr. Dersom denne næringa skal utvikles videre med utgangspunkt i en bærekraftig bruk av 

norske ressurser kan ikke besetningsstørrelsen løsrives fra tilgangen på jord og beiteressurser. Norsk 

lammekjøtt bør i størst mulig grad produseres på grovfôr og beite. For lite tilgjengelige arealressurser 

vil føre til økt bruk av kraftfôr, også i denne produksjonen. Vi har store utmarksressurser som må 

Utvalget vil  

 Øke norsk kornproduksjon 

 At det arbeides for å øke kornarealene, og bedre kvaliteten og arealproduktiviteten 

 Forsterke innsatsen på sortsutvikling tilpasset endrede klimaforhold og økte krav til avlinger 

 Behovet i fôr- og matmjølindustrien må legge føringer for valg av kornslag og sortsvalg ved dyrking. 
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brukes i langt større grad enn i dag. For å få til dette er det i mange områder en forutsetning at 

rovdyrpolitikken blir gjennomført etter intensjonen i rovdyrforliket mellom alle partiene på 

Stortinget.  

 

 

 

 

 

6.3.3 Kraftfôrkrevende produksjoner (svin, fjørfekjøtt og egg) 

Det har vært en markant nedgang i kyllingsalget i Norge som relateres til medieoppslag om funn av 

antibiotikaresistente bakterier i kyllingkjøtt høsten 2014. Det er for tidlig å si om denne nedgangen er 

permanent. Svinekjøttsalget har samtidig økt, og er etter en lengre periode med overskudd, nå 

tilnærmet i balanse. Konsumeggmarkedet sliter fortsatt med overproduksjon pga kraftig utbygging i 

forbindelse med innføring av nye holdforskrifter. Utvalget mener at norsk forbruk av egg, svin- og 

fjørfekjøtt skal dekkes av norsk produksjon.  

Ut fra målet om økt matproduksjon på norske ressurser, er det aktuelt å se nærmere på 

fôrsammensetning og bruk av norske fôrvarer for disse produksjonene. Krav til ytelse og produksjon 

har også her ført til økt innslag av importert kraftfôrråvare. Den norske grisen er avlet for å spise 

norsk korn, og norskandelen i kraftfôret er fortsatt stabilt høyt på mellom 70 og 80 prosent. I 

motsetning til mjølk- og storfekjøttproduksjonen er proteinandelen her stabil.  

 

 

 

 

 

Den norske grisen spiller fortsatt en viktig rolle for å opprettholde et landbruk og verdiskaping over 

hele landet. Spredt produksjon danner grunnlag for slakterier og transport av kraftfôr. Fra et 

miljøperspektiv er det viktig at besetningene i svineproduksjonen og kyllingproduksjonen tilpasses 

tilgangen på spredeareal. Dette taler for å opprettholde en spredt produksjon på mindre og 

mellomstore enheter. Utvalget konstaterer at dagens regjering likevel ønsker å føre utviklingen i 

motsatt retning.  

De kraftfôrkrevende produksjonene henter mesteparten av inntektene i markedet. Det er derfor 

færre virkemidler når det gjelder å fordele produksjonen som grunnlag for landbruk i hele landet. 

Dette er ytterligere avgrenset med den nylige doblingen av konsesjonsgrensene for fjørfekjøtt.  

Utvalget mener  

 Økt produksjon vil føre til økt bruk av utmarks- og beiteressurser, som igjen er positivt for utnytting 

av norske ressurser. Det bør derfor stimuleres til økt produksjon av lammekjøtt i hovedsak på grovfôr 

og beite 

 En mer aktiv rovdyrpolitikk med bedre bestandskontroll og mer forbyggende arbeid er en 

forutsetning for å oppnå økt produksjon. Intensjonene i rovdyrforliket må gjennomføres 

 

Utvalget mener  

 Forbruket av egg, svin- og fjørfekjøtt skal dekkes av norsk produksjon. 

 Utvalget mener at det også for disse produksjonene må være et mål å øke norskandelen i fôret. 
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6.3.4 Frukt, grønt og potet 

Vi ser en positiv utvikling i markedet, men også her har importen tatt veksten. Norske grønnsaker 

utgjør litt under halvparten av det totale grønnsaksmarkedet. Potet har høyest markedsandel, ca 70 

prosent, mens frukt og bær er helt nede på 4-5 prosent. Dette er produkter som går direkte til 

menneskemat, og økt norsk produksjon vil ha direkte effekt på sjølforsyninga. I perioder er 

importvernet ikke effektivt nok, og et styrket tollvern for grønt og frukt vil være avgjørende for 

lønnsomheten og prisuttaket i markedet.  

Intensiv produksjon, høyt investeringsnivå og stort kapitalkrav gjør at produsentøkonomi er helt 

avgjørende for satsing. Kostnader knyttet til energi og oppvarming er store.  

Samtidig kan mulighetene for å utnytte bioenergi på nye måter bedre lønnsomheten i 

veksthussektoren. Mære landbruksskole er et eksempel som viser dette. Skolen mottok nylig 

Landbrukssamvirkets Innovasjonspris ”Grønn Innovasjon fra gårdens ressurser” for sitt arbeid med å 

erstatte fossilt brensel med fornybare, lokale energikilder. 

Etterspørselen etter epler og jordbær i sesong er eksempler på at forbrukeren ønsker seg mer norske 

grønnsaker og frukt.  Det gir næringa et stort potensial for vekst.  Den norske demografien endrer 

seg, og skaper også markedspotensial for nye typer grønnsaker og frukt. Slike trender er det viktig at 

næringa klarer å fange opp og tilpasse seg tidlig.  

 

 

 

 

 

 

6.4 Vern om egen ressurs 
Et godt norsk bidrag til en bærekraftig global matproduksjon forutsetter at vi klarer å verne om våre 

egne ressurser. Jord og vann er her de viktigste ressursene.  

6.4.1 Jord og vann 

I 2013 var det totale norske jordbruksarealet i drift 9,8 millioner dekar. I løpet av de siste 60 årene er 

mer enn million dekar, eller en tiendedel av de samlede jordressursene, blitt bygd ned (Bioforsk). 26 

prosent av dyrka mark ligger i de 30 største bykommunene i landet (Norges Bondelag), og 

tettbefolkede fylker som Akershus, Vestfold, Østfold og Rogaland har den høyeste andelen dyrka 

mark (mellom 11 og 19 prosent). I disse områdene, som er i kraftig vekst befolkningsmessig, finner vi 

også de mest produktive arealene (Bioforsk). Arealkrav til boligutvikling, veier og handelsetableringer 

kommer ofte i konflikt med behovet for å verne om matproduserende arealer. Flere steder er også 

fritid og rekreasjon en vesentlig årsak til omdisponering av matjord.  

Utvalget vil peke på aktuelle virkemidler som 

 Å utnytte handlingsrommet i tollvernet 

 Produktutvikling 

 Etablering av gode produsentmiljøer og tilhørende infrastruktur som pakkerier og transportløsninger 

 Kostnadssenkende og miljøvennlige tiltak mht til energi og oppvarming 
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I tillegg til nedbygging av matjord, faller store arealer ut av produksjon. En årsak til dette er at 

marginale arealer ikke lenger blir lønnsomme og går ut av drift, noe som igjen henger sammen med 

effektiviseringen som har skjedd i norsk landbruk de siste årene. Hvert foretak i landbruket 

disponerer i dag større arealer. Høyere krav til produsert mengde, billigere kraftfôr og endret 

maskinhold gjør at små arealer som ligger vanskelig til ikke blir drevet videre.  

Omtrent 75 prosent av verdens ferskvannsressurser benyttes i dag til jordbruk. Tilgang til rent vann 

er derfor en vesentlig utfordring for landbruket i mange land. I Norge har vi et fortrinn gjennom 

tilgang til mye og rent vann. Dette er et veldig godt utgangspunkt for en framtidig satsing på 

matproduksjon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.2 Fosforgjødsel og spredeareal  

All ernæring for både mennesker, planter og dyr er avhengig av fosfor. Fosfor er en ikke-fornybar 

ressurs, og de globale reservene er i ferd med å tømmes. Det kan få store konsekvenser for verdens 

matproduksjon.  Beregninger viser at de kjente forekomstene bare vil kunne dekke forbruket i 80-

130 år framover (Bioforsk).  

Jordbruket bruker nær 90 prosent av fosforet som utvinnes og et viktig tiltak er resirkulering og god 

utnytting av fosfor. Bruk av avfallsbaserte produkter som biorest og slam i gjødsel og 

jordforbedringsprodukter er viktig. . I tillegg må husdyrgjødsla utnyttes optimalt. Bærekraftig bruk av 

fosfor er avgjørende for å nå hovedmål i vannforskriften om å redusere forurensing av vannmiljøet.   

 

Størrelsen på husdyrbesetninger må vurderes opp mot tilgjengelig spredeareal. Arealet må i tillegg 

ligge i nærheten til bruket for å unngå unødvendig stor transport eller overgjødsling.  

 

  

Utvalget mener at: 

 Matjorda må få et strengt juridisk vern, gjerne etter modell av forurensningsloven  

 I utgangspunktet skal det være forbudt å omdisponere matjord, både dyrka og dyrkbare arealer, til 
andre formål  

 Ved utbygging må det nydyrkes det dobbelte av de arealene som bygges ned 

 Å legge til rette for bosetting og arbeidsplasser i hele landet vil sikre jordressursene til 
matproduksjon  

 Gjennom forskning, kompetanse og økonomiske virkemidler må bonden gjøres i stand til effektiv 
håndtering av negative effekter som følge av at klima endrer seg   

 En bærekraftig produksjon må ha som mål å begrense de negative effektene som landbruket kan gi 
på vannkvalitet, spesielt i intensivt drevne områder 
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6.5 Bærekraft vs. kostnadseffektiv produksjon 
 

Det norske landbruket har vært gjennom en kraftig effektivisering. I dag produseres det totalt like 

mye mat på vesentlig færre gårdsbruk enn for bare noen år siden. Intensivering og klimaendringer 

utfordrer allerede i dag bærekraften i produksjonen på flere områder. I tillegg til utfordringene som 

er vist til ovenfor kan vi nevne problematikk knyttet til store overskudd av næringsstoffer i jorda flere 

steder, jordpakking og økt bruk av sprøytemidler. Behovet for å øke produksjonen ytterligere, 

sammen med endringer i klima vil kunne gi enda større utfordringer i årene som kommer. Samtidig 

vil det bli viktigere å gi bærekraftsprinsippet en mer framtredende rolle i forvaltningen av norsk 

matproduksjon.   

Utvalget setter ambisiøse mål, både for norsk sjølforsyning og en bærekraftig utvikling av 

landbruket. Dette er ikke et ansvar som bonden kan bære alene.  Som bedriftseier er det bondens 

ansvar å drive lønnsomt, og hun eller han vil tilpasse seg de rammevilkårene som gjelder 

virksomheten til enhver tid.  Noen av tiltakene som utvalget her har pekt på er ikke forenlige med 

denne regjeringas ensidige mål om kostnadseffektiv matproduksjon, men vil kunne sikre viktige 

fellesgoder som matsikkerhet og bærekraftig utnyttelse av nasjonale ressurser. Det er derfor 

nødvendig med betydelige økonomiske bidrag fra samfunnets side dersom disse målene skal 

kunne nås. Dette krever vesentlige endringer i politikk og virkemidler, som gjør at det blir 

samfunnsmessig- og bedriftsøkonomisk lønnsomt å utvikle gården i retning av en bærekraftig økt 

norsk matproduksjon på norske ressurser.  
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7 Vi vil produsere trygg og ærlig mat til alle  
 

 

 

 

7.1 Norsk mat skal være tryggest i verden 
Det er ingen selvfølge at vi kan spise bløtkokte egg og biff tartar uten fare for å bli syke. Det er lett å 

ta trygg mat for gitt, men bak ligger tydelige prioriteringer og kloke valg hos norske bønder, 

myndigheter og matindustrien for å tilby sunn og trygg mat i verdensklasse. 

7.1.1 Friske dyr trenger ikke antibiotika  

I Norge brukes det lite medisin i husdyrholdet. Strategien er å kun behandle de dyra som faktisk er 

syke. Mange av de smittsomme husdyrsykdommene som er utbredt i andre land, og som driver 

antibiotikaforbruket opp, er fraværende i Norge. Dersom vi får et utbrudd av sykdommer som 

fotråte, salmonella og antibiotikaresistente gule stafylokokker (LA-MRSA), følger strenge reaksjoner 

som å slakte ut hele besetninger.  Norske bønder og myndigheter har valgt denne strenge linjen med 

nulltoleranse av sykdommer som er vanlige i andre land, fordi vi mener det er best for dyra, best for 

forbruker, og mest lønnsomt i det lange løp.  

Norske husdyr har god helse.  De får godt stell i fjøs som gir mulighet for naturlig adferd. Bøndene 

driver forebyggende helsearbeid med vekt på godt husdyrmiljø, i dialog med veterinærer og 

myndigheter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKTA Salg av antibiotika til matproduserende dyr, inkl hest, i 26 europeiske land i 2012. 

*Others/andre omfatter amfenikoler, cafalosporiner, andre kinoloner og andre antibakterielle midler.  
Kilde: “Sales of veterinary antimicrobial agents in 26 EU/EEA countries in 2012 Fourth ESVAC report”, figure 9, side 
28.  
Merk at statistikken inneholder alle matproduserende dyr, også fisk. Siden norskoppdrettet fisk får svært lite 

antibiotika per kilo, trekker det de norske tallene ned. Beregninger viser at dersom statistikken hadde utelatt fisk, 

ville den vist norsk antibiotikabruk på linje med Sverige, altså fortsatt blant de som bruker desidert minst i Europa.   

 

Utvalget mener at:  

 Alle forbrukere skal ha tilgang til trygg mat av høy kvalitet 
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Vi ønsker å ta vare på den gode tilstanden vi har med lite medisinbruk og god dyrehelse. Derfor har 

Norges Bondelag satt et høyt mål om at norsk mat skal være blant verdens tryggeste. Selv om dette 

målet er vanskelig å oppnå og å måle, er det viktig å strekke seg etter.  

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2 Vi vil utvikle våre produksjonsfortrinn 

At store deler av Norge ligger i ytterkanten av hvor det er mulig å produsere mat, gir oss flere 

klimatiske fortrinn. Kortere sesonger og kaldere vær kan gi mindre avlinger, men det gjør også at vi 

har mindre utfordringer med plantesjukdommer og ugras, fordi de ikke trives i norsk klima. Det gjør 

at norsk mat kan produseres med mindre bruk av plantevernmidler, bidrar til god plantehelse og gir 

forbrukeren smakfulle produkter som søte jordbær. Relativt små besetninger og avstander mellom 

gårdene gir mindre smittepress av dyresykdommer. 

Vi har stadig mer kontakt med utlandet: Vi reiser mer, og importerer mer mat, råvarer og planter. 

Denne kontakten over landegrensene gir et positivt mangfold, men den bringer også med seg flere 

uønskede stoffer til Norge som kan utgjøre en trussel for vår trygge mat. Svineinfluensa, blåtunge, 

fotråte og antibiotikaresistente bakterier er noen eksempler på ny smitte som er påvist hos norske 

husdyr de senere årene. Smitten har blitt overført til våre husdyr via folk som har fått den med seg 

fra andre land, import av dyr eller spredning via insekter som har kommet med sønnavinden. Økt 

Utvalget mener at: 

 Norsk mat skal være blant verdens tryggeste, og ingen skal bli syke av å spise norsk mat 

 Alle forbrukere skal ha tilgang til trygg mat av høy kvalitet. At maten er trygg å spise og kommer fra dyr 

med god helse, er et fellesgode, og skal ikke være avhengig av forbrukers kjøpekraft 

 Vi skal jobbe mot at norsk matproduksjon skal bli fri for antibiotikaresistente bakterier. 

Medisinforbruket i norsk husdyrproduksjon skal skje kontrollert, og på en måte som sikrer et lavt og 

sporbart forbruk 

 Det er et samfunnsansvar at vi har god dyrehelse 

 Landbruket bør ha en føre-var-holdning, som innebærer lavt medisinforbruk  

FAKTA om antibiotikaresistens hos kylling 

Selv om forekomsten av resistente bakterier er betydelig lavere i Norge enn 

de fleste andre steder i verden, tar fjørfenæringa funnene av resistente 

bakterier hos fjørfe på alvor. Næringa jobber i hele produksjonskjeden, fra 

bonde til industri, for å redusere forekomsten, og har iverksatt en egen 

handlingsplan for dette. Målene i handlingsplanene er å kartlegge 

smitteveiene i verdikjeden fra avl til bonde, øke kompetansen om 

betydningen av god hygiene, og sikre at bruken av antibiotika er på et 

absolutt minimum. Det er også søkt om forskningsmidler til å finne 

alternativer til antiparasittmiddelet naracin.  

Næringa har også satt krav om at rugeegg og avlsdyr som leveres til Norge 

ikke skal være behandlet med antibiotika.  
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internasjonal handel og reisevirksomhet skaper nye og effektive veier for sykdommer og 

skadegjørere. Også framover må det forventes at nye smittestoffer introduseres til Norge via 

internasjonal kontakt.  

Friske planter er grunnlaget for trygg mat og godt dyrefôr. Selv om Norge har god status når det 
gjelder plantesykdommer og planteskadegjørere, ser vi at endret klima med våtere og mildere vær 
over store deler av landet gjør at bønder finner nye typer skadegjørere og plantesykdommer i 
åkeren. 
 
For å bekjempe skadegjørere som ugras, innsekter og sopp, brukes både kjemiske stoffer og 
biologiske metoder. Plantevernmidler som selges i Norge krever offentlig godkjenning, og alle som 
skal bruke plantevernmidlene må ha autorisasjon. Slik sikrer vi at maten og fôret ikke sprøytes mer 
enn nødvendig.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Norsk matproduksjon er fri for genmodifiserte organismer, GMO. Til nå har ikke myndighetene tillatt 

import eller dyrking av noen former for GMO i Norge. Norges Bondelag er i mot dyrking og import av 

alle typer GMO som finnes i landbruket i dag fordi vi mener vi må være føre var. Ingen kjenner 

konsekvensene av GMO for artsmangfoldet, naturen og helsa vår.  

For å holde husdyra så friske som mulig, er det viktig å ha en svært restriktiv linje for  import av dyr, 

og ha tydelige regler for karenstid før fjøsbesøk.   Det er i noen produksjoner strenge krav for besøk i 

fjøset for at husdyras miljø skal være tryggest mulig. Bøndene er opptatt av åpenhet rundt 

produksjonen og ønsker å vise fram hvordan dyra har det, men ofte må vi begrense besøk for ikke å 

utsette dyra for unødig smitterisiko.  

  

DILEMMA: Klimatiltak fører til mer sprøyting 

Gode tiltak kan ha utilsiktede negative følger. Av hensyn til klimaet og for å 

hindre avrenning fra jorder til bekker og innsjøer, pløyes det stadig mindre 

om høsten. Dette har ført til mer ugras på jordene, og mer behov for 

sprøyting. Landbruk som biologisk produksjon møter stadig på slike 

dilemmaer.  

 

DILEMMA: Krav om feilfrie matvarer gir matsvinn 

I frukt- og grønnsaksdisken i butikkene ligger frukt og grønnsaker som er 

plettfrie og like store. Det krever mer plantevernmidler å produsere feilfrie 

varer enn dersom forbrukerne hadde godtatt skjønnhetsfeil og variasjoner 

som ikke går på bekostning av kvaliteten. Kravet om feilfrie varer fører til 

mer matsvinn, og at større deler av brukbar avling må kastes eller brukes til 

dyrefôr.  
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Egenskapene hos både planter og dyr i norsk matproduksjon er et resultat av bevisst avl med brede 

avlsmål. Mens en del andre land har rask vekst og høy ytelse som viktigste avlskriterium, har norsk 

avl også lagt vekt på fruktbarhet og helse. Dette langsiktige avlsarbeidet har gitt robuste dyr, og 

norske husdyrgener har blitt en ettertraktet eksportartikkel. 

For å opprettholde den gode dyrehelsa, friske planter og mattrygghet, er bondens kunnskap og god 

praksis hver eneste dag viktig.  

Forbrukerne er stadig mer opptatt av opprinnelse, trygg og sunn mat, og fortrinnene norsk 

landbruk har kommer til å bli ytterligere vektlagt i framtida. Kaldere klima, relativt små 

besetninger spredt over hele landet, god plantehelse og dyrehelse, god dyrevelferd og liten bruk av 

medisin og plantevernmidler er verdt å ta vare på.  

 

 

 

  

DILEMMA Importerte sykdommer 

Mens det er strenge restriksjoner på import av livdyr og planter til mat- og 

fôrproduksjon, er det mer import av blomster, prydbusker og frukttrær. På 

plantene og i jorda som følger med kan det gjemme seg både sykdommer, 

frø og smådyr som vi ikke ønsker i Norge. Et nytt eksempel er et omfattende 

funn av en ny type bakterie i et parti importerte grunnstammer for 

plommetrær. Sykdommen er funnet i en del europeiske land de siste årene, 

men er ikke tidligere oppdaget i Norge.  

 

 

 

 

 

 

Utvalget mener:  

 Matproduksjonen i Norge skal skje med en restriktiv bruk av plantevernmidler 

 Landbruk over hele landet og en variasjon av mindre og store bruk gjør oss ikke så sårbare ved utbrudd 

av sykdommer 

 Norsk mat skal være fri for GMO 

 Vi skal ha et svært restriktivt regelverk for import av levende dyr og planter 

 Vi skal sikre en norsk avl og sortutsutvikling, for å få dyr og planter som er tilpasset norske forhold 

 Kostnadene for norsk avl må fordeles. Dette FoU-arbeidet gir positive ringvirkninger og verdiskaping for 

bonde og samfunn i et langt perspektiv 

DILEMMA Vi importerer rester av sprøytemidler 

I norsk matproduksjon brukes det mindre sprøytemidler enn mange andre 

land. Dette er gunstig for folkehelsa og miljøet. Maten vi importerer er 

produsert etter reglene i opprinnelseslandet. Burde vi stille samme strenge 

krav til all mat som selges i norske butikker, samme om den er produsert i 

Norge eller et annet land?  
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7.1.3 Sunn mat 

Sunn hverdagsmat og et variert kosthold gir godt grunnlag for god helse, og bidrar til at vi får i oss 

næringsstoffene vi trenger. Helsedirektoratet anbefaler et variert kosthold med mye grønnsaker, 

frukt og bær, grove kornprodukter og fisk, og begrensede mengder bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt 

og sukker.  

Forskning fra NTNU viser at norsk mjølk inneholder mindre tungmetaller enn mjølk fra Tyskland, 

Sverige og Danmark. Norske bær blir sprøytet med plantevernmidler i mye mindre grad enn 

importerte bær. I følge Bioforsk er det små funn av rester av plantevernmidler i norsk frukt og 

grønnsaker. 

For at vi skal få sunn mat må husdyra få fôr som er gunstig for både dyre-og folkehelse. Studier ved 

NMBU viser at dyrets fôr gjenspeiles i kjøttet og påvirker helsa vår. I studien byttet forskerne ut 

soyaolje med mye omega 6-fettsyrer med rapsolje og linolje som er rike på gunstige omega 3-

fettsyrer i fôret til kyllinger. Studentene som spiste kjøtt fra kylling fôret med raps- og linjoljekraftfôr, 

hadde tydelig høyere omega 3-innhold. Dyr har også mulighet til å danne gunstig omega 3 fra gras, 

særlig gras med mye kløver. 

Mat fra råvarer som norske bønder har produsert er sunn, men små grep som nevnt over kan gjøre 

den enda sunnere. Utvalget ønsker å bruke denne kunnskapen. Vi gir husdyra sunt og næringsrikt 

fôr for deres velferd, og for at produktene vi henter fra dyra, kan bidra til et sunt kosthold. En økende 

andel forbrukere etterspør økologiske råvarer og utvalget mener den norske bonden skal dekke 

etterspørselen med norske råvarer. 

 

 

 

 

 

7.2 Ærlig mat 
 

Bonden står inne for råvarene som forlater hans gård. Ærlig mat dreier seg om god dyrevelferd, 

kunnskap og gode holdninger hos bonden, og sporbarhet og åpenhet om eierskap og prisdannelse i 

foredling og handel. 

 

 

 

 

Utvalget mener:  

 Du skal kunne ha et sunt og balansert kosthold ved å spise norsk mat  

 Det skal brukes rene råvarer i alle ledd i produksjonen 

  Forskning og utvikling må tas i bruk for å sikre sunne råvarer 

 At bruken av palmeolje må fases ut 

Utvalget mener:  

 Forbruker skal få god informasjon om hva maten inneholder og hvordan den har blitt laget  

Vi skal vise åpenhet i alle ledd av produksjonen  
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7.2.1 Våre husdyr skal få godt stell også i framtida 

Velferden til husdyra våre er god og det er en målsetting at Norge skal være blant de fremste land i 

verden på dette området også framover. Bøndene og alle ledd i verdikjeden følger strenge regler om 

dyrevelferd. I internasjonal sammenheng har vi her til lands et strengt dyrevelferdsregelverk. Alle 

produksjonsdyr skal ha god dyrevelferd.  

 

God dyrevelferd handler om god helse, dyrets opplevelse av sin egen tilværelse og mulighet for å 

utøve naturlig atferd. Kunnskap om disse forholdene er viktig for å sikre dyras velferd. Velferd 

handler også om holdninger og verdisyn, og om hvordan vi omsetter kunnskapen til praktisk handling 

i hele verdikjeden. 

 

Det er viktig med åpenhet om hvordan standarden på dyrevelferd er i ulike produksjoner, og hva 

næringa og myndighetene gjør for å møte aktuelle utfordringer. At dyra blir tatt hånd om av 

kompetente bønder er med på å sikre godt miljø og godt stell. Ved å invitere forbrukerne inn og tilby 

et innblikk i produksjonen, kan de få større innsikt i hvordan maten produseres og forståelse for hva 

som er god dyrevelferd. Både medieoppslag og tiltak som Åpen Gård er med på å gi slik innsikt.  

 

Bøndene møter stadig krav til effektivitet og i alle dyrehold øker gjennomsnittlig størrelse på 

besetningene. Dette kan ikke gå på bekostning av dyrevelferden. Bøndene vil alltid produsere mat på 

en lønnsom måte, samtidig som det er bærekraftig, oversiktlig, og etisk forsvarlig. Vi utvikler 

dyrevelferden etter hvert som vi får ny kunnskap og teknologi. Eksempler på dette er kumadrasser, 

løsdrift, mosjonskrav for storfe, og nye, større miljøbur for verpehøns.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2 Kvalitet i alle ledd  

Kvalitetssystem i landbruket, KSL, sikrer at matproduksjonen foregår på en trygg måte i henhold til 

lover og forskrifter. På enkelte områder går KSL-standarder utover myndighetenes krav. Det dreier 

seg om etisk produksjon, dyrevelferd, miljøhensyn, HMS og arbeidsmiljø. Kvalitetssystemet gjør at 

forbrukeren kan være trygg på norskproduserte matvarer.  

 

Utvalget mener:  

 At norske bønder skal ha gode holdninger og verdisyn i hele verdikjeden  

 At maten skal være produsert på en etisk forsvarlig måte  

 Vi vil ha et godt og strengt regelverk for dyrevelferd  

 Vi vil at våre husdyr skal ha en velferd som ligger i verdenstoppen  

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

 At vi må bidra til en kontinuerlig utvikling og bedring av dyrevelferden. Bonden vil søke å ta i bruk ny 

kunnskap om dyrevelferd, slik at husdyra får utøve sin naturlige adferd knyttet til beite og utforming 

av husdyrrom 

 Det er avgjørende å sikre et godt samarbeid mellom bonde, øvrig verdikjede, veterinær og 

myndigheter 
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I tillegg til bondens kvalitetssystem på gården har Mattilsynet kontroll av produktene. Brudd på 

regelverk eller bransjens standarder følges opp med tiltak og krav om bedret kvalitet, som gjør at vi 

stadig forbedrer oss. Arbeidstilsynet sørger også for å kontrollere at arbeidet som foregår på gården 

er i henhold til regelverket.  

 

Vi er trygge på at råvarene produseres på en etisk forsvarlig måte hos bonden. Vi må også kunne stå 

inne for foredling og salg av våre råvarer. Forbrukerne skal lett få vite hva de spiser. Merking av 

innhold og opprinnelse i matvarene er viktig.  

 

 

 

 

 

7.2.3 Forbruker skal sikres et bredt vareutvalg fra store og små foredlere  

Det er svært høy innovasjonsgrad  i verdikjeden mat og stadig nye produkter kommer på markedet. 

Samlet tilbyr den samvirkeorganiserte matindustrien mer enn 3500 produkter, og årlig lanseres mer 

enn 150 nye. I tillegg til volumproduksjon av mat, produserer samvirkebedriftene regionale 

matspesialiteter og et bredt spekter av økologiske produkter.  

 

Utvalget ønsker fortsatt at Gilde, Tine, Prior og Møllerens skal være hovedmerkevarene i norsk 

samvirkebasert foredling av mat. Samtidig er lokalmat og andre arenaer verdifulle tillegg som bidrar 

med mangfold. Økningen i salget av lokalmat viser at det kommer til å bli stadig mer viktig. 

Lokalmatprodusentene er gode ambassadører for norsk matproduksjon. De er med på å øke 

bevisstheten rundt mat og matens opprinnelse, og skaper viktige allianser mellom forbruker og 

bonde. Den økte forståelsen er med på å bygge opp preferansen for norsk mat, og styrke det 

mentale grensevernet.  

Lokalmatprodusentene og samvirkene Tine, Nortura og Felleskjøpet utfyller hverandre. Sammen kan 

de ta ut en større verdiskaping, skape nye produkter i et voksende marked, og utnytte kjøpekraft hos 

grupper som er opptatt av kvalitet og identitet. Lokalmatprodusentene legger vekt på at de er 

avhengig av den forutsigbarheten og tryggheten som ligger i mottaksplikt og fellesdistribusjon fra 

markedsregulatorene. Utvalget er positive til utvikling av regionale produkter hos samvirkene og 

nye former for samvirke som kan jobbe med salg og integrering i hele verdikjeden.  

For å øke forståelsen for hvordan maten produseres og hvordan husdyra har det, ønsker utvalget å 

stimulere til økt salg direkte fra bonden, eller fra mindre utsalg. Bondens marked, andelslag, 

andelslandbruk eller nye samvirkebaserte produsentsammenslutninger som Rørosmat kan også være 

en måte å engasjere forbrukeren i hvordan råvarene blir til. Motsatsen til mangfoldet av 

lokalmatprodusenter og andre uavhengige foredlere av mat, er at de store matvarekjedene går 

stadig lengre bakover i verdikjeden for mat gjennom vertikal integrering.  Eksempelvis eier 

Reitangruppen næringsmiddelbedriftene som leverer alle kyllingprodukter til Rema 1000. Det er kun 

Solvinge og Stange Kylling som har plass i Rema 1000-hyllene, og disse bedriftene eies av 

Utvalget mener:  

 Det bør bli bedre samordning mellom kontrollører og ulike tilsyn i produksjonsleddene 

 Det er nødvendig med koordinering av regelverk slik at det blir lite byråkratisk 
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Reitangruppen som igjen eier Rema 1000. Dette gir bonden mindre kontroll over verdikjeden, mindre 

oversiktlig prisdannelse, og ikke det mangfoldet som forbrukerne vil ha.  

Samvirkeorganisasjonene i landbruket kan være en motvekt til matvarekjedenes egne merkevarer 

(EMV) og vertikale integrering ved å lage et nettverk av produktutvikling og distribusjon rundt små 

tilbydere. Dette kan være med på å sikre tilgang til markedet, og den langsiktigheten og tryggheten 

små produsenter trenger.  

 

 

 

 

 

7.2.4 Matprisene må gjenspeile hva det koster å produsere maten 

Norske matvarer er produsert med et høyere kostnadsnivå på arbeid og innsatsfaktorer enn varer fra 

mange andre land. Maten i Norge er trygg, og produseres av kompetente bønder og ansatte i 

industrien.  Utsalgsprisen på matvarene i butikken må reflektere hva det koster å produsere varen. I 

følge SSB bruker norske forbrukere kun 11,8 prosent av inntekta på mat. Bønder og ansatte i 

næringsmiddelindustrien må ha en inntekt på linje med andre i samfunnet.  

Vi vet at forbrukerne foretrekker norsk mat, men det mentale grensevernet er ikke nok. For at vi skal 

kunne ha et aktivt landbruk i Norge, og tilby trygg og ærlig mat til alle, er vi avhengige av et 

importvern som sikrer den nasjonale produksjonen av mjølk, kjøtt, egg og korn.  

Internasjonale handelsavtaler kan begrense vår mulighet til å produsere mat til norsk pris. 

Forbrukerne foretrekker trygg mat, og norsk mat. Slik kan internasjonale avtaler som artikkel 19 og 

protokoll 3 i EØS-avtalen, frata forbrukeren valgmuligheter. Utvalget presiserer at det er viktig at 

norske myndigheter i forhandlinger med EU og andre handelspartnere, forsvarer norske interesser 

og er restriktive i å gi markedsadgang for produkter vi har gode forutsetninger for å produsere i 

Norge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Norges Bondelag, Odd Mehus, Mats Olsen, Mina Mjærum Johansen. Live Skinnes  

 

Utvalget mener:  

 Matprodusenter i større grad må benytte seg av interessen for matens opprinnelse i utvikling av nye 

produkter 

 At verdikjeden for mat skal være oversiktlig 

 At eksisterende omsetningskanaler må utvikles og nye kanaler etableres i samarbeid med og ved siden 

av samvirkeorganisasjonene for å møte den økende interessen for lokalmat 

 

 

Utvalget mener:  

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

 Vi må ha et fleksibelt og velfungerende importvern for varer vi har gode forutsetninger for å 

produsere i Norge og som gjør det mulig å ta ut kostnadsveksten i produksjonen i markedet 

 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  

 At lov om god handelsskikk må iverksettes, slik Matkjedeutvalget foreslo i sin rapport i 2011.  

 Det er nødvendig med politisk vilje til å kjempe for norske interesser i internasjonale forhandlinger. 
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