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– Rammebetingelsene 
må bedres og drive-
plikta må opprett-
holdes, sier leder 
Oddvar Mikkelsen i 
Møre og Romsdal 
bondelag.

Sigmund Tjelle
sigmund.tjelle@driva.no

Lokale bondelagsledere i Møre og 
Romsdal var i helga invitert til 
Rauma kulturhus for en gjennom-
gang av rapporten «Vestlandsjord-
bruket-vinn eller forsvinn». Det er 
Agri Analyse som har utarbeidet 
rapporten på oppdrag fra bonde-
lagene i Møre og Romsdal, Sogn 
og Fjordane og Hordaland.

Utgangspunktet er utviklingen i 
vestlandsjordbruket som har vært 
særlig krevende etter årtusen-
skiftet. Det er gått ut mye produk-
sjonsareal, og landsdelen 
produserer nå langt under poten-
sial.

Sakker akterut
Leder Oddvar Mikkelsen i Møre og 

Romsdal bondelag sier de tre 
fylkene som rapporten tar for seg 
har sakket akterut når det gjelder 
produksjonsareal. I tidsrommet 
2000 til 2014 er produksjonsare-
alet redusert med 70.000 dekar. 

– Vi har hatt en nedgang i stor-

feproduksjonen på 30 prosent og 
19 prosent på sau i det samme 
tidsrommet, sier Mikkelsen. 

Virkemidler
 I rapporten fra Agri Analyse pekes 
det på at avgangen på areal i 
kombinasjon med løsdriftskrav og 
et generelt behov for fornying, er 
et tydelig varsel om at det er 
nødvendig med virkemidler til 
revitalisering i vestlandsjord-
bruket. Ellers risikerer Norge at 
dette arealet forsvinner i stort 
omfang de neste ti åra.  

«Vi ser allerede at Vestlandet 
ikke klarer å holde følge med 

resten av landet hva gjelder 
produksjon som andel av lands-
produksjonen. Statistikken viser at 
Vestlandet mister andeler av 
produksjonen på storfe- og saue-
kjøtt, melk, frukt og bær. Mulighe-
tene for å opprettholde 
matproduksjonen på norske 
ressurser svekkes ved at vestlands-
jordbruket svekkes,» skriver Agri 
Analyse.

– Interesse for mat
Oddvar Mikkelsen sier konklu-
sjonen etter gjennomgangen av 
rapporten er at rammebetingel-
sene må opp på et nivå som gjør 
det interessant å fortsette med 

landbruk også på våre kanter av 
landet. I dag er inntjeningen for 
dårlig. 

–Hvordan er stemningen blant 
bøndene i Møre og Romsdal?

– Det som er artig opp i all elen-
digheten er at det er stor interesse 
for mat i befolkningen. Det er 
mange som er opptatt av smak, 
kvalitet og ikke minst hvor maten 
er produsert. I denne sammen-
hengen er det flott å kunne fortelle 
at norske bønder bruker minst 
mulig medisin i produksjonen. 
Der ligger vi best an sammen med 
islandske bønder.   

Vinn eller forsvinn for vestlandsjordbruket:

– Må få bedre vilkår
Mange frammøtte: Tross en møtekollisjon med «Storfe 2016» på Lillestrøm var de lokale bondelagene godt representert på helgas møte i Rauma. Alle foto: Arild Erlien. 

Innledere: Fylkesleder i Møre og Romsdal Arbeiderparti, Per Vidar Kjøl-
moen (t.v.) og distriktssjef i HV-11, Per Olav Vaagland, var blant innle-
derne sammen med fylkesleder Oddvar Mikkelsen.

Fra møtesalen: Bondelagslederne mener rammevilkårene må bedres 
dersom vestlandslandbruket skal opprettholdes.
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