
Ny leder av Nord-Trøndelag Bondelag, Borgny Kjølstad Grande, oppfordrer til politisk ivaretakelse av 

landbruksinstitusjonen: 

Setter vår lit til Krf og Venstre 

Forrige uke skulle Næringskomiteen på Stortinget legge frem sin innstilling til jordbruksmeldingen, et 

framlegg vi hadde store forventinger til gitt politiske signal fra blant andre støttepartiene V og Krf. 

Næringskomiteen valgte i siste liten å utsette sin innstilling – en politisk prosess som grenser til 

politisk spill over den framtidige landbruksmodellen. 

Landbruket er en næring som er avhengig av politiske og langsiktige rammer, og det er med 

frustrasjon vi nå står på sidelinjen og er vitne til en vanskelig situasjon med manglende 

forutsigbarhet. Dagens regjering ønsker å stake ut en ny kurs for jordbruket, men Nord-Trøndelag 

Bondelag og Norges Bondelag mener den fremlagte jordbruksmeldingen peker ut en retning for 

landbruket som vi ikke ønsker. Regjeringen ønsker å gjøre et kostnadseffektivt landbruk til hovedmål 

for framtiden. Dette mener vi vil føre til økt sentralisering, større enheter og redusert mulighet til 

utnyttelse av våre naturgitte ressurser til matproduksjon i Norge. 

Nord-Trøndelag Bondelag ønsker at økt matproduksjon på norske ressurser skal være hovedmålet 

for landbruket i framtiden. Siden Regjeringen la frem jordbruksmeldingen har vi snakket med de 

politiske partiene for å sikre langsiktige rammer for et landbruk over hele landet. Vi opplever mange 

gode diskusjoner, mange gode ord og stor forståelse for den retningen vi ønsker for landbruket.  

Nord-Trøndelag er et Norge i miniatyr. Landbruket strekker seg fra fuktige kyststrøk, via kornjorder 

på flat mark, til bratte graslier og skogs- og fjellbeiter. Vi dekker samtlige produksjoner og sørger for 

11 % av all norsk mat – dette er vi stolt av. Gjensidig avhengighet mellom små, mellomstore og større 

driftsenheter synliggjøres gjennom intakte markedsordninger, og gjør Nord-Trøndelag i stand til å 

levere produkter ut til forbrukere i hele landet. Prinsippene bak den norske landbruksmodellen er 

essensen i vår suksess, og er for oss en forutsetning for videre matproduksjon i distrikts-Norge. 

Norsk kostnadsnivå krever toll, markedsbalansering og politisk støtte til et landbruk over hele 

landet. I likhet med resten av næringslivet er vi er ikke i stand til å konkurrere med andre land på 

pris. Samtidig ser verden til Norge for sin lave antibiotikabruk, gode dyrehelse og dyrevelferd. Vi har 

verdens sunneste kombiku, eksporterer svinegenetikk og utnytter utmarksbeiter. Vi har lavt 

smittepress, spredt landbruk og små besetninger sett i lys av det industrialiserte globale landbruket. 

Dette er et landbruk vi ønsker å videreutvikle, og det er sammenfallende med forbrukernes ønsker 

for dyrevelferd, klima og matsikkerhet.  

Norge har også et politisk og samfunnsmessig ønske om økt selvforsyning. Ikke bare for vår egen del, 

men også fordi det er solidarisk med verdens befolkning å dele ansvaret for matsikkerhet og 

mattrygghet. I et langstrakt land med mange klimasoner, utfordrende topografi og stor variasjon i 

vekstsesong har vi et grunnleggende behov for lokal tilrettelegging av støtte, tilskudd og alternative 

driftsmetoder. Dette er norsk, og nordtrøndersk, landbruk i stand til å møte, men det krever politisk 

vilje og verdsetting av verdiene som norsk matproduksjon representerer.  

Politikerne ønsker et landbruk over hele landet. Det etterspørres økt matproduksjon på norske 

ressurser, og det flagges høyt for jordvern, god dyrevelferd og et klimavennlig landbruk. Og her er 

det viktig å ikke drukne i ordflommen, for Norge er allerede i verdenstoppen når det gjelder 

bærekraftig landbruk. Det er dette norsk landbruk står for i dag. 



Bønder over hele landet kan, og vil, levere. Den norske landbruksmodellen er avhengig av lagspillere 

som ønsker norsk mat produsert på vår måte. Vi ønsker å gi jorda, dyra, forbrukerne, maten og 

klimaet de beste forutsetninger for en vedvarende og bærekraftig produksjon. Dette krever 

virkemidler og investering, og ikke minst langsiktig politisk planlegging. 

Nylig avholdt Nord- og Sør-Trøndelag Bondelag parallelle årsmøter hvor både Venstre, ved partileder 

Trine Skei Grande, og Kristelig Folkeparti, ved Åste Marie Lande Lindau, holdt innlegg og framsnakket 

den norske bonden. Vi merket oss en tydelig entusiasme for grønn næring, det grønne skiftet, og et 

landbruk som fins der jorda, folket og dyrene er. Et genuint ønske om å ta hele landet i bruk ble 

understreket av begge som grunnlaget for framtidig, norsk matproduksjon.  

I disse dager står kampen om hvordan de langsiktige rammene for et framtidig landbruk skal se ut. 

Krf og V har en viktig oppgave i å synliggjøre hva de ønsker for det norske landbruket, og videreføre 

det gode arbeidet som er gjort for å tøyle dagens regjering. Nord-Trøndelag Bondelag har stor tiltro 

til en bærekraftig landbruksstøtte fra Krf og V, slik at vi sammen kan øke matproduksjon på norske 

ressurser basert på et landbruk i hele landet. 


