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Et jordbrukstilbud på kollisjonskurs med Stortinget  

Borgny Grande, fylkesleder i Nord-Trøndelag Bondelag, er skuffet over Statens tilbud i 

jordbruksoppgjøret. - Det blir meget krevende å gå i forhandlinger på dette grunnlaget, 

sier Grande. - Som vi ser det står tilbudet langt fra Stortingets uttrykte mål for norsk 

landbruk gjennom behandling av stortingsmeldinga. 

- Vårt krav baserte seg på Stortingets målsetting om et styrket landbruk over hele landet og et 

inntektsmål som stimulerer til satsing, også for små og mellomstore gårdsbruk. Tilbudet som nå er 

lagt fram svarer ikke på dette, sier Borgny Grande. Hun støtter Bondelagsleder Lars Petter 

Bartnes full ut og påpeker at tilbudet er ei videreføring av politikken denne regjeringa har 

forsøkt å føre de tre siste årene. - Her tar regjeringa en omkamp på landbrukspolitikken som 

Stortinget ikke ville vedta, konkluderer Grande. 

For Nord-Trøndelag er tilbudet dårlig nytt. - Vi er avhengig av at regjeringen er villig til å 

bruke budsjettmidler for å styrke de små og mellomstore brukene i våre distrikt. Variert 

bruksstruktur og produksjonsomfang er kjernen i desentralisert matproduksjon i Norge, sier 

Grande. Hun legger til: - Å ta vekk beitetilskuddet på innmarksbeite når utmarksbeitene er 

ubrukelige på grunn av rovdyr, er å lure folk til å tro at dette er god distriktspolitikk. 

Tilbudet har også negativt fortegn for svinenæringa. Kostandene øker uten at det gis 

inndekning, samtidig som at produksjonen skal over i ny markedsmodell. Svineproduksjonen 

er viktig for opprettholdelse av slakteri i distrikt, som i sin tur gir arbeidsplasser i 

næringsmiddelindustrien. 

- Regjeringa skryter stadig vekk av hvor bra det går med norsk landbruk uten å anerkjenne 

lavt rentenivå, markedsbalanse og gode avlinger. Da blir det krevende at Regjeringen legger 

markedsbalanse til grunn for tilbudet, samtidig som at de åpner grensene for betydelig 

import, påpeker Grande. 

- Nord-Trøndelag Bondelag vil nå gå tilbudet etter sømmene før vi gir videre råd til 

forhandlingsutvalget i Norges Bondelag om grunnlaget for videre forhandlinger. Det er grunn 

til å spørre seg om det er dette Stortinget ønsker, avslutter Borgny Grande. 
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