MANIFEST
LANDBRUK OG MATPRODUKSJON
Et samarbeid mellom Bondelaget i Sør-Trøndelag og
Sør- og Nord-Trøndelag Arbeiderparti

Ren mat – det mest grunnleggende primærbehovet for
vår eksistensberettigelse
MANIFESTET BYGGER PÅ FØLGENDE GRUNNPILLARER:
1. Markedsregulering
2. Importvernet
3. Juridiske virkemidler
4. Økonomiske Virkemidler

MÅLSETTINGER
1. Matproduksjonen i Trøndelag skal øke med 1,5 % årlig fram til 2030, for
å bidra til å opprettholde den nasjonale selvforsyningsgraden i takt med
befolkningsøkningen.

2. Verdiskapingen av landbrukets samlede ressurser skal økes. Næringen
skal i denne sammenhengen kunne hente økt kompetanse fra FoUmiljøenes bidrag fra forskning og utviklingstiltak.

3. Landbruket skal utvikles som en miljø- og klimavennlig næring, med en
bærekraftig produksjon av mat og fiber.

4. Landbruket skal produsere ren og trygg mat og den unike
helsesituasjonen i husdyrproduksjonen skal opprettholdes, som en viktig
forutsetning for en fortsatt offensiv matsatsing i Trøndelag.

TILTAK
 Økningen i matproduksjonen skal først og fremst skje ved at alle tilgjengelige
produksjonsarealer i regionen opprettholdes og brukes.
 For å nå målsetningen om økt matproduksjon og en miljø- og klimavennlig
produksjon, er det en forutsetning at vi i større grad evner å utnytte
utmarksbeitets potensiale. Tamreinens potensielle vinterbeiteområder må
kartlegges. Dagens rovdyrpolitikk må vurderes opp mot den virkeligheten som
beitenæringen opplever.
 Rovdyrforliket bygger på en todelt målsetning: En bærekraftig stamme av
rovdyr, samtidig utnyttelse av utmarkssressursene som en viktig forutsetning
for å nå mål om økt matproduksjon. Rovdyrforliket må evalueres og
gjennomgås. Bestandsmål og forvaltning av kongeørn må være en del av denne
gjennomgangen.
 Innsatsen for å verne jordbruksarealer mot inngrep og annen bruk skal
intensiveres. Hvis samfunnet har behov som forringer mulighetene for
matproduksjon, skal tiltak og ordninger for flytting og nydyrking av matjord
iverksettes for å kompensere for dette.
 Det skal arbeides for en mer regionalt tilpasset virkemiddelbruk som legger til
rette for å utnytte Trøndelags naturlige forutsetninger for produksjon, og
gjennom dette opprettholde landbruket i hele regionen.
 Verdiskapingen skal økes gjennom økte produksjonsmål og gjennom tilpasset
lokal matproduksjon samt kunnskapsbasert drift.
 Gjennom FoU bidra til at en større andel av fôret kommer fra norske ressurser,
hvor skog og ressurser i havrommet har et uutnyttet potensiale.
 Det utarbeides kompetanseprogram for næringen i samarbeid mellom næringen
og kompetansemiljøene jfr. Kompetanseløft trøndersk landbruk.
 Det er viktig å styrke Skjetlein Grønt Kompetansesenter og Mære
Landbruksskole som viktige bidragsytere til kompetanse rettet inn mot
landbruket. Disse har også en viktig rolle tilknyttet næringsutvikling innenfor
landbruket og nye næringer innenfor landbruket.

 Det søkes nærmere samarbeid i kompetansesammenheng med NTNU, Sintef,
NIBIO, Bygdeforskning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet,
Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Nord-Trøndelag.
 For å nå et mer klimavennlig jordbruk må det satses på god agronomi og
utnyttelse av beiteressursene, samt økt gjennomføring av miljøtiltak gjennom
Regionalt Miljøprogram.
 Det skal arbeides for at næringsmiddelindustrien sikres konkurransedyktige og
forutsigbare rammevilkår.
 Det må etableres nærmere kommunikasjon mellom matprodusenter og
forbrukere for informasjon om produksjon og produkter.
 Arbeide for nasjonale standarder for helse miljø og sikkerhet, samt sikre god
beredskap ved alvorlige hendelser, kriser og dyresykdommer.
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