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Prioriterte saker for Norges Bondelag 2017/2018 - etter styrebehandlingen 

 

 

Vedtak 

Norges Bondelag vil i arbeidsåret 2017/2018 prioritere følgende saker: 

 

 Oppfølging av Stortingsvalget og den nye politiske situasjonen 

o Ny regjeringsplattform 

o Statsbudsjettet 

o Importvern og handelspolitikk 

o Maktforholdene i verdikjeden for mat og god markedsbalanse 

o Jordbruksforhandlingene – Stortingets mål for norsk matproduksjon 

o Eiendomspolitikk – sikre den sjøleiende bonde 

 Rovdyrpolitikk – færre rovdyr og bedre erstatningsordninger 

 Styrket jordvern 

 Trygg mat  

 God dyrevelferd 

 Bioøkonomi 

 Klimasmart matproduksjon 

 Synliggjøre landbruket og Bondelaget, og bevege holdninger 

 Organisasjonsutvikling 

o Opplæring av lokale tillitsvalgte 

o Beredskap og trygghet for bonden og lokalsamfunnet 

o Medlemsverving – vi må tørre å spørre! 

 

Innspill som kom fram i møtet legges til grunn i det videre arbeidet. 

 

Saksutredning 

Norges Bondelag arbeider for å sikre næringa og det enkelte medlems interesser gjennom å 

sette saker på dagsorden og synliggjøre resultatene som oppnås. Særlig viktig er arbeidet med 

å styrke finansieringen av næringa, samt bedre markedsmulighetene og avsetningen av 

landbrukets produkter i det norske markedet.  

 

Norges Bondelag vil prioritere organisasjonsopplæring i de kommende arbeidsår. 

 

De løpende styringsdokumentene for Norges Bondelag består av årsmøtets føringer gjennom 

næringspolitisk program, styrets årlige prioriteringer av saker samt økonomiske prioriteringer 

gjennom vedtatte budsjett. Som ledd i oppfølging av prioriterte saker utarbeides det 

oppfølgingsnotater for de ulike saksområdene som tydeliggjør mål, status i arbeidet, 
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argumentasjon og organisatorisk oppfølging. Prioriterte saker legger føringer for arbeidet i 

øvrige organisasjonsledd. Samtidig er Norges Bondelags arbeidsfelt svært omfattende, og 

mange saker som ikke er blant de prioriterte må løses når de oppstår.  

 

Stortingsvalget og de viktigste saker i den nye politiske situasjonen 
De politiske skillelinjene i landbrukspolitikken er tydeliggjort gjennom Stortingets 

behandlingen av jordbruksmeldinga og årets jordbruksoppgjør. Fram mot valget er vårt mål at 

partienes landbruks - og matpolitikk skal ha betydning for hvordan folk stemmer. Vi arbeider 

for å løfte mat og landbruk som sak i valgkampen gjennom tiltak, arrangementer og utspill, 

synliggjøre politiske skillelinjer og mobilisere til valgdeltakelse. Vårt mål er et Storting som 

er opptatt av å videreutvikle den norske landbruksmodellen og næringas rammevilkår, særlig 

styrke økonomien for de mindre brukene og sikre et landbruk over hele landet. 

 

a) Ny regjeringsplattform 
Utfallet av stortingsvalget vil få betydning for Bondelagets arbeidsform og hvilke saker som 

må prioriteres kommende år. Norges Bondelag vil følge opp valgresultatet og arbeidet med 

regjeringsdannelsen og etablering av ny regjering. Umiddelbart etter valget skal 

regjeringsplattform og budsjettvedtak påvirkes. Budskapet vil være et landbruk som 

verdiskaper og verdivalg. Kommunikasjonsarbeidet til Norges Bondelag skal løfte 

oppmerksomheten om sentrale saker for jordbruket, og vise betydningen disse har for folk. 

Arbeidet vil følge linjen fra arbeidet med stortingsmeldinga og inn mot Valg17. Målet er å 

bygge videre på og utvikle den opinionen som er opptatt av matproduksjon. Dette er et viktig 

arbeid foran nye jordbruksforhandlinger med en ny regjeringskonstellasjon.  

 

I kommunikasjonsarbeidet må hele organisasjonsapparatet være med å øke og utvikle 

forståelsen blant politikerne og i opinionen for hvordan maten skal produseres i framtida, og 

betydningen av landbruket. I jobben skal organisasjonen bruke de kanalene og virkemidlene 

som til enhver tid er best tilpasset budskapet og hvem vi skal nå. Det være seg tradisjonelle 

medier, sosiale kanaler, møteplasser og alliansearbeid med forbruker og andre interessenter 

fra mange sektorer. Sosiale kanaler er nå en integrert del av kommunikasjons- og 

organisasjonsarbeidet og forventes brukt på lik linje med andre kanaler. I etterkant av valget 

skal det utarbeides planer for politisk kontakt og systematisk formidling av kunnskap og 

standpunkter i landbrukspolitikk til de politiske miljøene på alle nivåer. 

 

b) Statsbudsjettet 2018 
Regjeringen legger fram budsjettet 12. oktober. Ved et regjeringsskifte vil den nye 

regjeringens prioriteringer innarbeides i en tilleggsproposisjon, normalt 3-4 uker etter 

opprinnelig budsjett er framlagt. Blant våre prioriterte saker er tiltak for å styrke 

investeringsevnen, herunder fondsordning, og kompensasjon for økte importkvoter fra EU.   

 

c) Importvern og handelspolitikk 
Norges Bondelag jobber for å opprettholde et sterkt importvern som sikrer norsk 

matproduksjon. Vi jobber opp mot norske myndigheter og følger utviklingen i internasjonale 

prosesser. Det er viktig at organisasjonen har tilstrekkelig ressurser og kompetanse slik at en 

har god beredskap når temaet aktualiseres. 

 

- Mercosur-forhandlingene  

Det pågår for tiden forhandlinger om ny handelsavtale mellom EFTA og Mercosur 

(Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay). Norges Bondelag arbeider både overfor norske 

myndigheter og overfor alle EFTA-ministrene. I samarbeid med EFTA-landenes øvrige 
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bondeorganisasjoner arbeider Norges Bondelag for at de pågående forhandlingene ikke skal 

svekke markedsmulighetene for norsk produksjon.  

 

- WTO 

EU og Brasils felles forslag om betydelige reduksjon i internstøtten med basis i 

produksjonsverdi vil kunne ramme norsk landbruk dramatisk. Norges Bondelag må følge 

arbeidet i WTO tett, og arbeide for at det nasjonale handlingsrommet i landbrukspolitikken 

ikke svekkes.  

 

d) Maktforholdene i verdikjeden og god markedsbalanse 
Norges Bondelag jobber for å utvikle og bedre markedsordningene, og sikre bondens posisjon 

i verdikjeden for mat, herunder bondens rett til å samhandle om utbud av matvarer og hindre 

vertikal integrering. Det er haster å få på plass en lov om god handelsskikk. 

 

e) Jordbruksforhandlingene – oppfølging av Stortingets mål for norsk 
matproduksjon 

Gjennom sin behandling av jordbruksmeldinga har Stortinget avvist regjeringens 

landbrukspolitikk. Stortinget har videreført den norske landbruksmodellen, løftet ambisjonene 

for næringa og vedtatt framtidas landbrukspolitikk der hovedmålet er økt matproduksjon med 

grunnlag i norske ressurser. Det skal stimuleres til et mangfoldig landbruk med gode 

rammevilkår også for små og mellomstore bruk. Stortinget slår fast at inntektsnivået er 

gjennomgående lavt i jordbruket, og at inntektsgapet til andre grupper skal reduseres. 

 

Norges Bondelag vil arbeide for at den nye regjeringen følger opp Stortingets ambisjoner for 

norsk matproduksjon. God rekruttering og øke investeringer i næringa forutsetter forutsigbare 

rammevilkår. Kommende jordbruksoppgjør må sikre lønnsom og bærekraftig matproduksjon 

over hele landet.  

 

f) Eiendomspolitikk – sikre den sjøleiende bonde 
Regjeringen med støtte av Venstre vedtok å svekke konsesjonsloven på flere punkter våren 

2017. Norges Bondelags mål er en sterk konsesjonslov som sikrer den sjøleiende bonde og 

som gjør det mulig for ungdom å velge landbruk som levevei.  At den enkelte bonde har et 

helhetlig eierskap og bruksrettighetene til jord, skog og andre utmarksressurser skaper en 

fleksibel og bærekraftig næring.  

Rovdyrpolitikk – færre rovdyr og bedre erstatningsordninger  
Norges Bondelag arbeider for å styrke rammevilkårene for beitenæring, og dermed øke 

matproduksjonen og verdiskapingen basert på utmarksressursene.  

 

Både rovdyr- og ulveforliket må følges opp av forvaltningen. Potensielle skadedyr må tas ut 

før beitesesongen, og rovdyr som gjør skade på beitedyr må felles umiddelbart. Dette gjelder 

alle rovdyr, ulv, bjørn, jerv, gaupe og ørn. Den økonomiske situasjonen for bonden må bedres 

ved at: 

- Erstatning for tap av husdyr må praktiseres ihht rettspraksis (Krokann-dommen).  

- Alle forebyggende tiltak må dekkes fullt ut. 

- Ved omstilling må alle tap av rettigheter (beiterett, jaktrett mv) dekkes fullt ut.  

 

Styrket jordvern 
Norges Bondelag arbeider for at jordvern skal være overordnet i samfunnsplanlegging og 

framtidig arealforvaltning. Vi arbeider for at dyrket og dyrkbar jord gis et særskilt juridisk 
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vern. Dispensasjoner skal behandles av statlig myndighet, skal kun gis for nasjonalt viktige 

samfunnsinteresser og med krav om høy utnytting av arealene.  

 

Intensjonen i den nasjonale jordvernstrategien må følges opp, mellom annet ved å innarbeide 

jordvern i dokumenter og prosesser som legger nasjonale føringer. Konsekvensene av ulike 

avbøtende tiltak bør vurderes og synliggjøres.  

 

Det arbeides med å fornye Norges Bondelags jordvernstrategi. Videre skal det utarbeides 

standardavtaler og retningslinjer for håndtering av matjord ved grunnavståelse i ulike 

sammenhenger som samferdselstiltak mv. Norges Bondelag vil arbeide for å øke næringas 

egen bevissthet rundt jordvern slik at minst mulig areal bygges ned av næringa sjøl.   

 

Trygg mat  
- MRSA og antibiotikaresistens 

Norske forbrukere har svært høy tillit til norsk mat. Tilliten kommer ikke av seg selv og 

næringa må hele tiden jobbe for å sikre verdikjeden fra jord til bord. Forflytning av dyr og 

mennesker over landegrensene øker risikoen for matbåren smitte og overføring av 

antibiotikaresistens. Norges Bondelag arbeider sammen med øvrige aktører i næringa og 

myndigheter for å unngå antibiotikaresistens i husdyrproduksjonen. Det er avgjørende med 

god kunnskap og riktig kommunikasjon om temaet. Bonden må sikres full kompensasjon for 

det økonomiske tapet knyttet til sanering. 

 

God dyrevelferd 
Dyrevelferd blir stadig viktigere for forbrukerne og norskprodusert mat skal være en garanti 

for god dyrevelferd. Norges Bondelag har selv faglig troverdighet og setter dagsorden når 

dyrevelferd for produksjonsdyr diskuteres og krav til dyrevelferd utvikles. I saker der kravene 

til dyrevelferd er i endring vil vårt perspektiv være bærekraftig husdyrproduksjon der sosial, 

økonomisk, økologisk bærekraft alle må tillegges verdi. 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Bioøkonomi 
De fornybare ressursene i landbruket utgjør et betydelig grunnlag for norsk bioøkonomi. 

Norsk matproduksjon er fastlandets største sammenhengende verdikjede med 90.000 

arbeidsplasser med en omsetning på 150 mrd kroner. I Norges Bondelags arbeid prioriteres 

tiltak som utnytter potensiale for verdiskaping og som gir positive klimabidrag særlig 

innenfor følgende områder: 

- produksjon av mat og fôrråvarer  

- produksjon av biodrivstoff  

- økt bruk av tre og bedre utnyttelse av restråstoffer og avfall, herunder optimalisering 

av gjødselhåndtering  

 

Arbeidsgruppa for økt norsk fôrandel står sentralt i arbeidet med å utvikle virkemidler, 

samarbeide med øvrige prosjekter og dermed bidra til økt fôrproduksjon.   

  

Det arbeides for å øke kunnskapen og bevisstheten om landbrukets rolle i bioøkonomien. Økt 

FoU-innsats er viktig. Norges Bondelag arbeider for at den enkelte bonde fortsatt skal eie 

ressursene, slik at næringa får sin del av verdiskapingen. 

 

Klimasmart matproduksjon  
Et overordna mål for klimaarbeidet i Norges Bondelag er å sikre en klimapolitikk som 

stimulerer til god utnytting av norske jordbruksressurser, med fokus på utslippsreduksjoner 
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per produserte enhet. Vi må jobbe for realistiske ambisjoner og målsettinger for 

utslippsreduksjoner for vår sektor, og nok tid og ressurser til å gjennomføre gode klimagrep i 

landbruket.  

 

Det arbeides langs to spor:  

a) En politisk prosess med et godt samarbeid i hele landbruksnæringa, der Tine, Nortura, 

Felleskjøpet, Norges Skogeierforbund og Norsk Landbrukssamvirke er med. Det er også 

god kontakt og samordning med andre aktører. Samarbeidet med NHO-mat og drikke og 

NNN/LO videreutvikles.  

b) Tiltak som vi må gjennomføre i næringa og på gårdsnivå. Dette innebærer bl.a å sikre 

framdrift og resultat i prosjektet Klimasmart landbruk. Prosjektet har fått betydelige 

midler over Statsbudsjettet, som bidrar godt til gjennomføring. Egen prosjektleder er i 

gang med arbeidet. Prosjektet er et samarbeid mellom Bondelaget, NLR, Tine, Nortura og 

Felleskjøpet. 

 

I tillegg til dette, må det jobbes med kunnskapsbygging blant tillitsvalgte på alle nivå, etter 

samme mønster som i tidligere store saker (f.eks internasjonale spørsmål). Hensikten er både 

forankring av arbeidet og å kunne drive påvirkning på brei front.  

 

Synliggjøre landbruket og Bondelaget, og bevege holdninger 
Det er viktig å løfte landbruket som et samfunnsområde i den offentlige debatten, og ta del i 

diskusjoner om utviklingstrekk på sektorer som ligger nær oss. Det krever arbeid fra 

organisasjonen for å få på aktuelle saker, i medier eller på andre arenaer, og følge opp 

mulighetene til synliggjøring av landbruket når de byr seg. Aktuelle områder er dannelsen av 

ny regjering, konkretisering av klimadebatten, rovdyrdebatten med fokus på belastningen av 

rovdyrpolitikken og diskusjonen rundt eventuelle nye handelsavtaler. Vi skal fokusere på 

tema og saker om produksjon av mat på norske ressurser som forbruker er opptatt av.  

  

Organisasjonsutvikling 
 

Opplæring av lokale tillitsvalgte 
Lokallaga er grunnfjellet i organisasjonen. Aktive og velfungerende lokallag er en 

forutsetning for at Norges Bondelag skal kunne drive politisk påvirkning, og for at 

Bondelaget skal være et attraktivt sosialt og faglig fellesskap for medlemmene. Lokallaga er 

derfor avhengig av dyktige styrer med tillitsvalgte som gjør jobben sin. Motiverte og aktive 

tillitsvalgte kommer ikke av seg sjøl, og det vil derfor i kommende arbeidsår prioriteres 

ressurser til å skolere de tillitsvalgte i lokallaga. 

 

Alle tillitsvalgte i lokallaga skal i framtida få tilbud om organisasjonsopplæring. Målet er at 

dette skal bli en fast rutine i alle fylker, slik at det på sikt kun vil være behov for å skolere de 

nye. Det utvikles et felles kursopplegg og utdannes kursledere sentralt, slik at man sikrer lik 

skolering for hele landet. Organisasjonsopplæringa må i hovedsak tilpasses de enkelte 

fylkenes eksisterende møtearenaer, slik at ressursbruken holdes på et akseptabelt nivå. Høsten 

vil bli brukt til å utarbeide kursopplegg, skolere kursledere og forankre opplegget i 

fylkesstyrene, før oppstart i 2018.  

 

Beredskap og trygghet for bonden og lokalsamfunnet 
Lokallaga er viktige aktører for trygge lokalsamfunn. I forbindelse med kriser og uforutsette 

hendelser kan lokallaga på kort varsel stille med ressurser i form av maskiner og utstyr, samt 

mobilisere mannskap med lokalkjennskap. Lokallaga er også viktige når enkeltpersoner 
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rammes av kriser som for eksempel rovdyrangrep, brann, flom eller personlige tragedier og 

sykdom.  

- Å forebygge dyretragedier på grunn av vanskjøtsel fra bondens side vil være en 

prioritert oppgave for Norges Bondelag i kommende arbeidsår. Bedre varslingsrutiner 

og tettere nettverk kan være med på å forebygge dyretragedier, som også gir et 

omdømmetap for hele landbruksnæringa. 

- Studieopplegget Tryggere sammen ble ferdigstilt høsten 2016, og gjennomføres i 

flere lokallag i løpet av 2017. Tryggere sammen skal videreutvikles og gjøres enda 

bedre og mer tilgjengelig i kommende arbeidsår. Vi vil knytte opplegget for 

godtbondevett.no om psykisk helse og landbruk bedre sammen med med Tryggere 

sammen, og utvikle en ny del om Flom.  

 

Medlemsverving – vi må tørre å spørre! 
Medlemstallet i Norges Bondelag har hatt positiv utvikling siden 2013. Ved utgangen av 2016 

var medlemstallet så høyt som det ikke har vært siden 1997, og pr dato i 2017 ligger vi 300 

medlemmer høyere enn på samme tid i fjor. Antall bruksmedlemmer er svakt nedadgående, 

men reduseres ikke i samme grad som antall årsverk i jordbruket. Altså øker vi andelen 

organiserte bønder. Medlemsverving har fortsatt prioritet. Spesielt viktig er det å verve nye og 

unge bønder, målet er at alle som starter opp i landbruket skal kontaktes og tilbys 

medlemskap. November utpekes som årets store vervemåned, hvor alle oppfordres til å gjøre 

en ekstra verveinnsats. I tillegg legges det til rette for tettere oppfølging av utmeldte 

bruksmedlemmer. 
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