
 
Norsk mat er: 

• Produsert med minimal bruk av sprøytemidler. 

Norske jordbruk utmerker seg i verdensmålestokk 

med lite bruk av sprøytemidler på vekstene.  

• Produsert med minimal bruk av antibiotika. Norsk 

husdyrproduksjon er helt i verdenstoppen når det 

gjelder lav bruk av antibiotika. 90 prosent av norsk 

antibiotika brukes på mennesker, og kun 10 prosent 

på dyr. På verdensbasis brukes 70 prosent av anti-

biotikaen på dyr, og 30 prosent på mennes-

ker. Norsk husdyrhelse er i verdenstoppen. 

• Produsert uten genmodifiserte organismer (GMO) 

og vekstfremmende hormoner. 

Med andre ord: Norsk mat er sunn, trygg og god! 

Kos deg med norsk mat! 
Her er ei fersk og god 

pannekake til deg.  

Den inneholder mange 

kvalitetsråvarer fra norsk 

landbruk: 

• Melk 

• Smør 

• Egg 

• Mel 

• Bær 

Norsk mat gir: 

• 90.000 arbeidsplasser i jordbruk og industri. Verdikjeden 

fra gårdsbruk til matindustri er Norges største fastlands-

industri. 

• Viktig matberedskap. I en verden med befolkningsøkning 

og sult er vi etisk forpliktet til å produsere mest mulig av 

maten vår sjøl. 

• Åpne kulturlandskap. 

• Bosetting i hele Norge. 



 

Vi i Bondelaget vil: 

• Produsere god og trygg mat til en økende 
befolkning 

• Bruke jord- og beiteressurser over hele 
landet 

• Drive matproduksjon på miljøvennlig og 
bærekraftig vis, med god dyrevelferd 

• Forvalte kulturlandskapet til beste for sam-
funnet, og sikre at matjorda blir brukt til 
matproduksjon nå og i framtida 

• Fremme forståelse for hva som skal til for å 
produsere mat, og sørge for god rekrutte-
ring inn i grønn næring 

Norsk mat er ikke dyr! 

Nordmenn bruker i snitt 12 prosent av 

inntekten på mat.  

Årsaken til at vi kan kjøpe maten billigere i 

andre land, er at vi har et høyt kostnadsnivå i 

Norge. Norske lønninger ligger høyere enn 

lønninger ellers i Europa, og da ligger også 

prisene høyere.  

Jordbruket har hatt en årlig produktivitets-

vekst på 6 prosent de siste åra. 

Fakta om jordbruket i Hedmark: 

• Vi har 10 prosent av landets jordbruksareal 

• Komplette verdikjeder for alle hoved-
produksjoner 

• Mjølk er den største og viktigste produksjonen 

• 40 prosent av landets potetproduksjon 

• Har klart mest nydyrking av alle landets fylker 

• Norges kjerneområde for dyreavl og plante-
foredling 

• 3500 sysselsatte i primærjordbruket, som gir 
grunnlag for i alt 8000 arbeidsplasser 

• Største private verdiskaper i store deler av  
fylket. Landbruksbaserte verdikjeder står for en 
årlig verdiskaping på nær 6 milliarder kroner, 
tilsvarende 9 prosent av samlet verdiskaping i 
fylket 

Vi er stolte av jordbruket i Hedmark, og synes du kan ta del i 

denne stoltheten når du spiser maten som er produsert her.  


