
 

 

Tale til årsmøtet i Nord-Trøndelag Bondelag 2017 av fylkesleder 

Asbjørn Helland 
 

Kjære ordstyrer, og kjære forsamling.  

Ny jordbruksmelding. 

Vi har fått framlagt ei ny jordbruksmelding som nå er til behandling i Stortinget, nærmere 

bestemt i Næringskomiteen. De avgir sin innstilling om ei uke.  

Ei jordbruksmelding er regjeringas program for hvordan matproduksjonen skal foregå 

framover. Utsagn fra landbruksminister Dale om at «det kunne vore mykje verre» tyder på at 

han la fram ei melding som var avslepet i forhold til FRP sin landbrukspolitikk.  

Etter hvert som meldinga er lest og analysert, viser den store endringer i forhold til den 

landbrukspolitikken som stortinget har trukket opp. Med bakgrunn i «de fire store» i norsk 

landbrukspolitikk, importvernet, markedsbalanseringa, jordbruksavtalen og 

eiendomsregelverket, er det store endringer. Jeg nevner de viktigste, 

- Avvikle avløsning ved ferie og fritid 

- Frata Felleskjøpet rollen som markedsregulator på korn. Direktoratet overtar og 

mottaksplikten oppheves. 

- Gris tas ut av målprisordningen og flyttes over i volummodellen med 

markedsbalansering 

- For egg avvikles mottaksplikt og markedsbalansering 

- For geitemelk avvikles markedsbalansering, og det gjennomføres en oppkjøpsordning. 

- Alt tilskudd til innmarksbeite legges over på utmarksbeite  

- Usikkerhet om egg og hvitt kjøtt, hvor vil produksjonen foregå? 

                                                 

Det legges vekt på i meldinga at det skal produseres mer mat over hele landet, 

jordbruksavtalen skal opprettholdes og markedsordningene skal videreføres, men 

markedsordningene «er et gammelt system med behov for opprydding og økt konkurranse» 

står det i meldinga.  Samtidig vil man sikre grunnlaget for geografisk produksjonsfordeling 

dvs kanaliseringspolitikken.  

Samvirkene 

Hva betyr bondesamvirkene for oss bønder og for forbrukerne? I 85 år har bønder stått på 

skuldrene til hverandre og bygd opp kapital og drevet Tine, Nortura og Felleskjøpet så de 

framstår slik vi kjenner dem i dag. Da vi fikk konserndannelsene ble det mye snakk om at det 



måtte inn såkalte profesjonelle styremedlemmer, resultatene har vist at dette klarer vi bønder 

selv. 

 Ved siden av en omsetning på 60 mrd. Kr, er denne industrien plassert over hele landet, og en 

samlet matindustri er uten tvil fastlands Norges største industri. Ringvirkningene når det 

gjelder økonomi, skatteinntekter og arbeidsplasser er svært store. Norturas samfunnsregnskap 

viser at de sysselsetter 26 000 årsverk, bidrar til 5 mrd i skatteinntekter og kjøper varer og 

tjenester for 13 mrd. 

Når staten setter inn 14 mrd. Kr i form av budsjettmidler i primærleddet fører det til 100 000 

arbeidsplasser totalt i matproduksjonen. Tar man verdiskapingen og skatteinngangen i 

betraktning, må dette være en meget lukrativ butikk for staten. 

Bondesamvirkene er lokomotivene i norsk landbruk, deres markedsmakt må ikke svekkes 

gjennom omlegging av politikk som følge av meldinga.  Det er helt nødvendig at 

markedsreguleringen utføres av aktører med stor markedsmakt. Å sørge for at markedene er i 

balanse er både effektivt og produktivt. Uten balanse i markedene, vil vi pulverisere både 

produksjonsmålene og produksjonsfordelingen. 

Importvernet. 

Statsråd Dales mantra er at importvernet er «brukt opp». Derfor må vi få en mer 

kostnadseffektiv produksjon som vil styrke vår konkurransekraft. Dermed heises 

kostnadseffektivitet opp som hovedmålet for produksjonen. Stortinget har derimot sagt at 

matproduksjonen skal være bærekraftig, det skal være landbruk over hele landet og det skal 

være sikker mat og økt verdiskaping. 

Når vi kjenner til at jordbruket i Norge har effektivisert med 4,6 % årlig de ti siste årene, er 

nok farten stor nok skal vi ha nødvendige hender for å opprettholde produksjon på alle 

arealene. Vi skal fortsatt effektivisere, men vi stille krav om at produksjonen skjer med god 

dyrevelferd, det skal være bærekraft og arealene må holdes i hevd, altså en produksjonsform 

som er bra for folkehelsa og som vekker tillit hos forbrukerne. Det er greit med strenge krav 

for norsk produksjon, jeg tror det er riktig veg å gå.  Men man må jo kunne forlange det 

samme med importert mat. 

Jordbruksavtalen 2017 

I meldinga foreslåes det å opprettholde jordbruksavtalen, men det spørs hvor mye det blir å 

forhandle om når så mange produksjoner tas ut av målprisordningen, altså fremtidige avtaler 

med mindre innhold. Klimaaspektet ble spilt opp i forhandlingene i fjor, og dette temaet vil 

nok få stor plass i de kommende forhandlinger. Det er mye fokus på Det Grønne Skiftet, men 

foreløpig har det ikke fått plass i statsbudsjettet. 

Jordbruksforhandlingene i år blir litt av en prøvestein med de politiske signalene som ligger i 

meldinga. Først og fremst blir det en kamp for små og mellomstore bruk der inntektene sakker 

akterut. Inntektsutviklingen de siste årene har vært gunstig, takket være godt vær, lav rente, 

grisemarked i balanse og spesielt gode resultater fra Tine. Men fremdeles er det stor avstand, 



ca 150 000 kr, til andre grupper i samfunnet. Begrepet «lik inntektsutvikling» må parkeres, 

det må forhandles i kr og ikke i %. (det er bare på salg at man handler i %).  

Akkurat nå når inntektene har gått opp, er det viktig å investere i norsk landbruk for fornying 

og videre drift. Dette må derfor stimuleres med muligheter til avsetning til investeringsfond 

med skattefritak til klimatiltak, og det må til mer investeringsvirkemidler. Fraktordningene må 

styrkes, det er selve limet i landbrukspolitikken. 

Klimaendringene merkes hos bøndene 

Alt tyder på at vi får to graders temperaturøkning fram mot 2050, samtidig blir vi 9 mrd. 

mennesker, og FN mener produksjonen vil gå ned med 20 %. Da vil 1 til 2 mrd mennesker 

legge ut på vandring, altså er de folkevandringene og sultkatastrofene vi nå ser, bare 

forbokstaven av hva vi kan forvente. 

Hva skjer da? Allerede innen 10 år regner man med at prisene på matvarer vil stige på 

verdensmarkedet, samtidig som handelen med mat vil få en utenrikspolitisk maktdimensjon. 

Og utfordringene ser ut til å komme nærmere for hvert år som går. 

For det norske folk vil det bety at matforsyningen vil bli svært krevende til tross for stor 

kjøpekraft. Da er det en utfordring at vi ikke har et godt beredskapslager, og at sjølforsyninga 

i Norge går ned. 

Målsettinga for mat og klima blir altså todelt, vi må produsere mer mat samtidig som 

utslippene må ned. Norge har forpliktet seg til å kutte utslippene med 40 % innen 2030 i 

såkalt ikke kvotepliktig sektor der jordbruket inngår. Landbruket har satt seg mål om å være 

fossilfritt innen 2030. 

Landbrukets muligheter og trusler utforskes og vi må finne løsninger for en mer miljøvennlig 

produksjon. Nå har Mære fått en ledende stilling på forskning og utvikling innen dette 

området. Med status som nasjonalt klima og energisenter innen landbrukssektoren, stilles det 

store forventninger til utviklingen her. 

Som næring må vi skape forståelse for at kua og sauen sin natur ikke kan endres på kort sikt, 

men det er mange andre tiltak vi kan gjøre. Norsk landbruk utvikler nå hjelpemidler som kan 

tas i bruk på den enkelte gård for å få en oversikt, og derigjennom fremme et mer 

klimavennlig landbruk. Men fremdeles er det nok god agronomi med en produksjon som er 

tilpasset ressursene som er den beste oppskriften. Som sentral aktør innen bioøkonomien har 

vi også store muligheter. Vi jobber i og med naturen, det er der løsningene ligger. 

Nord- Trøndelag 

Fylket er et Norge i miniatyr, også når det gjelder landbruket. Vi har store, fin jorder, men 

også små og bratte, vi er høgt til fjells og ut mot havet. Arealene er godt utnyttet, men spesielt 

i Indre Namdal er det mye beiter som ikke nyttes pga rovdyrtrykket. Vi har de fleste 

produksjoner, størst er melkeproduksjonen som står for over halvparten av verdiskapinga. 

Men det finnes muligheter i markedene, spesielt innen grønt og storfekjøtt. 



Lokalmatproduksjonen har en gunstig utvikling, det samme må sies om økologisk 

produksjon. 

I Nord-Trøndelag bor under 3 % av befolkningen, og vi produserer 11 % av maten. Det betyr 

at vi må sende 80 % av det vi produserer til andre deler av landet. Vi driver derfor det mest 

utpregede distriktslandbruket, det er vi som er mest avhengig av at markedsordningene med 

fraktutjevning fungerer slik at produktene når fram til forbruker. Altså er det vi som er mest 

avhengig av en fungerende landbrukspolitikk. 

Men det er noen utfordringer. Rovdyr er nevnt, dette kan bare ikke fortsette. Det må en helt 

ny tenking til.  

En annen er veg og baneutbygging gjennom fylket. God infrastruktur er viktig for oss som er 

avhengig av å få inn driftsmidler og sende ut produkter. Men nye traseer for spesielt E6 er 

svært arealkrevende. Strekningen Kvithamar til Åsen er i startgropa, mens Åsen til Mære kan 

tidligst skje i 2022.  En firefelts motorveg for 110 km/t krever helt annen arealbruk enn 

tidligere veger. Det blir krav om tilførselsveger og trafikkmaskiner som er svært 

plasskrevende. Det er nå fire alternativer til linjevalg. Gjennom Innherred blir dette en stor 

utfordring i forhold til bruk av dyrkajord. 

Det er viktig at dere i lokallagene er tidlig på banen, det dreier seg om arealbruk, men også 

om arrondering, eventuelt jordskifte og nydyrking. Er det best med felles kurver med 

jernbanen, er flytting av matjord aktuelt og kan gamle veger opparbeides? Det må tas hensyn 

til grøfting og avløp, og er bergkvaliteten så god at den kan brukes til veggrunn? 

Nå vil jordvernet bli styrket gjennom at det legges inn i plan- og bygningsloven. Men 

fremdeles vil trykket på dyrkajorda forbli sterkt fordi det er den billigste veggrunnen. Når det 

koster flere milliarder å bygge ei mil med veg framstår utgiftene til veggrunn som promiller. 

Det er derfor tvingende nødvendig å avgiftsbelegge beslaglegning av dyrkajord i alle 

sammenhenger sånn at det er interessant å se på andre traseer eller nydyrke. 

Så er det slik at hele fylket må få bedre infrastruktur. Geografisk likhet til samfunnets goder 

må ligge som en premiss i politiske beslutninger, laksetraileren og melkebilen må fram fra der 

verdiene skapes. Det er et krav at en gigantutbygging av vegnettet på Innherred ikke går på 

bekostning av utbedring av E6 og fylkesvegnettet gjennom resten av fylket. 

Den norske landbruksmodellen 

Den Norske Landbruksmodellen består av importvernet, markedsordningene, 

jordbruksavtalen og eiendomsregelverket. Som underordna er kanaliseringspolitikken og 

fraktutjevningen viktig. Modellen er bygget opp over mange tiår, og ordningene har en 

hensikt; å ivareta norsk matproduksjon. En viktig faktor i modellen er den selveiende bonden 

som forvalter jorda si i et evighetsperspektiv. Modellen er god og en ytterliggående politikk 

må ikke få undergrave den.  

Den har vært bra for oss bønder, men enda bedre for forbrukerne. For det er slik at stadig 

færre bønder produserer verdens reineste mat til Norske forbrukere som betaler stadig mindre 



for maten. Staten på sin side bruker mindre og mindre andel av statsbudsjettet til 

matproduksjonen.  Vi har økende tillit hos forbrukerne, men taper markedsmakt. 

Inntektsfordelinga i matvarekjeden er ikke god, det må til en lov om god handelsskikk, 

hvorfor ikke? 

Sentralisering  

Landbruket er bærebjelken i distriktene. Det er viktig for oss at distriktspolitikken og 

matproduksjonen sees i sammen heng. Med matproduksjonen skaper vi kulturlandskapet, vi 

opprettholder spredt busetting og er viktig for beredskap og turisme. Ingen næring er i 

nærheten av å skape så mye kollektive goder som landbruket. Men man må forstå at 

matproduksjonen som sådan ikke kan bære utgiftene alene. Kollektive goder krever kollektiv 

finansiering. 

Med bakgrunn i den sentraliseringa som skjer, har det oppstått et distriktsopprør. Jeg bare 

nevner politi, sykehus, post og infrastruktur, det er regionreformer og 

kommunesammenslåinger -  frivillig og ufrivillig. Det reageres på at det over tid er brukt en 

retorikk som ikke verdsetter bygdenes samfunnsinnsats. Man går ikke av vegen for å bruke 

formynderi og autoritet ved de såkalte reformene. Stikk i strid med de demokratiske 

spilleregler vi kjenner. Så kom ulvesaken, det ble den utløsende faktor for store 

demonstrasjoner og lite tillit til regjeringen. 

Avslutning 

Er vi organisert for å møte framtida? Norges Bondelag har gode ledere og flinke 

medarbeidere og er meget godt organisert. Men en omorganisering av det offentlige Norge, 

kan føre til at man må se på organiseringa med nye øyne. En ting må man ikke glemme, 

organisasjonen er til for medlemmene, og de bor spredt. 

Så er det et ønske at norske politikere i tide ser signala med matmangel og folkevandringer. 

Man er enig om at det skal produseres mer mat, men de politiske signalene er ikke entydige. 

Det norske storting bør enes om en felles matpolitikk der man gir norske bønder en klar 

marsjordre; det må produseres mer mat, og tiltaket må finansieres opp. 

Jeg ser fram til et godt årsmøte, og håper lokallaga benytter anledningen til å delta i debatten, 

og å komme med innspill til det nye styret.  

 

 

 

 

 



  

 

 


