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Nasjonal strategi for økologisk jordbruk 

Det vises til Prop. 94 S (2017-2018) «Endringer i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og 

matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2018 m.m.) og vedlegg 3: Nasjonal strategi for 

økologisk jordbruk. Nasjonal strategi for økologisk jordbruk har ikke vært en del av 

forhandlingene mellom partene i årets jordbruksoppgjør. Norges Bondelag har deltatt i en 

arbeidsgruppe i forkant av at regjeringen nå legger fram sin strategi. 

 

Norges Bondelag mener følgende punkter er viktig å ta stilling til i strategien: 

 Strategien må ha et konkret mål for både produksjon og forbruk.  

 Målet på forbruk må kobles til norsk produksjon. Det er vanskelig å arbeide etter en 

strategi dersom det ikke er et mål å arbeide mot. Økologisk landbruk er et viktig 

bidrag i matmangfoldet i Norge og det er viktig at forbrukere over hele landet får 

tilgang på norske økologiske råvarer.  

 For å sikre økologisk landbruk sin spydspissfunksjon må vi ha en økning i den 

økologiske produksjonen over hele Norge.  

  Økologisk landbruk bør være i førersetet når det gjelder å produsere på lokale 

ressurser og ha høyere andel grovfor og norskprodusert kraftfor.  

 Myndighetene innehar en viktig rolle i å utvikle markedet for norskprodusert 

økologiske varer ved å være en av de store markedsaktørene. Dersom alle 

offentlige kantiner stiller krav om norsk økologisk andel i sine innkjøp så vil dette 

være med å utgjøre en buffer for markedet og minimere risikoen for produsentene. 

 

Økologisk spydspiss 

Norges Bondelag er fornøyd med at regjeringen i Nasjonal strategi for økologisk jordbruk 

anerkjenner økologisk jordbruk sin spydpissfunksjon særlig innenfor dyrevelferd, bruk av 

plantevernmidler, gjødsling og jord- og plantekultur. Dette er viktig å presisere da vi i dag 

har et marked som er umodent og/ eller kan variere fra år til år. 

 

I strategien problematiseres det en potensiell målkonflikt mellom en satsing på økologisk 

jordbruk og å redusere klimagassutslippene fra jordbruket. Det vil på nåværende tidspunkt 



Norges Bondelag  2 av 3 

 
 Vår dato Vår referanse 

 29.05.2018 17/00748-5 

 

 

være feil å konstatere at økologisk drift er ensbetydende med høyere utslipp av 

veksthusgasser (CO2 ekvivalenter) enn konvensjonell matproduksjon. Dette begrunnet i at 

det ikke foreligger et godt nok tallmateriale i Norge (eller i utlandet) i dag som kan 

bekrefte utsagnet. Norge vil med prosjektet Klimasmart landbruk på sikt kunne gi et 

tallgrunnlag som gir et sikrere bilde før både konvensjonelt og økologisk drift. Inntil da er 

det meget viktig at det ikke brukes argumenter som kan gi et feilaktig bilde og få 

utilsiktede konsekvenser. 

 

Norges Bondelag ber Stortingets næringskomiteen merke seg at det ikke foreligger 

tallmateriale som kan bekrefte dette utsagnet og at dette ikke skal vektlegges i 

strategien. 

 

Kunnskap, rådgivning og kompetansebygging 

Norges Bondelag er positive til at strategien vektlegger kunnskap og kompetanse og ser 

dette som svært viktig for utvikling av økologisk landbruk videre, og at viktige aktører som 

Norsk landbruksrådgivning og Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) får en 

viktig rolle i dette arbeidet. Norges Bondelag mener det bør legges ekstra føringer i 

utlysningsteksten av forskningsmidler for å ivareta pådriverrollen økologisk landbruk har 

og for å imøtekomme nytt regelverk innen økologisk produksjon. 

 

Mål for strategien 

Norges Bondelag vil påpeke at det er lite forpliktende med en strategi uten et overordnet 

mål. Som ellers i landbrukspolitikken er det uforutsigbart for den enkelte produsent å styre 

økologiske produksjon etter markedet og at det er viktig med politiske føringer for å skape 

denne forutsigbarheten, og ikke minst for å anerkjenne den spydspissrollen produksjons-

formen har. Norges Bondelag vil også minne om at flertallet i næringskomiteen i Innst 251 

S (2016-2017) la vekt på at strategien må ha et konkret og oppdatert mål for økologisk 

produksjon og forbruk. 

 

Norges Bondelag ber Stortingets næringskomité legge føringer for et klart og 

overordna mål for både produksjon og forbruk av norskproduserte varer.   

 

Norges Bondelag savner i Strategi for økologisk jordbruk et svar på hva regjeringen kan 

bidra med for å utvikle norsk økologisk landbruk i tida framover både som pådriver og for 

å dekke den økende etterspørselen. Norges Bondelag mener det er for lite forpliktende av 

regjeringen å legge opp til at utfordringene skal løses av aktørene i verdikjeden selv.  

 

Norges Bondelag ber Stortingets næringskomité legge føringer på at myndighetene 

må bidra til å utvikle markedet for norskproduserte økologiske varer. Alle offentlige 

kantiner bør stille krav om norsk økologisk andel i sine innkjøp. Dette vil da utgjøre 

en viktig buffer for markedet og dermed lette tilgangen til økologiske råvarer i hele 

landet. 

 

Økologiprogram og dialogforum 

Strategien legger opp til at aktørene i verdikjeden skal samarbeide og at det er nødvendig å 

løse utfordringene i hele verdikjeden. Dette er Norges Bondelag enige i og mener at 

Økologiprogrammet bør være et slikt fora ved siden av dialogforumet. Strategien sier 
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ingenting om hva og hvem som skal utgjøre Økologiprogrammet eller hvordan dette skal 

opprettes. Det er viktig at Økologiprogrammet blir forankret i jordbruket. 

 

Dialogforum kan være en viktig arena for å diskutere ulike utfordringer på tvers av 

verdikjeden. Norges Bondelag mener at ressursgruppa til prosjektet ØKOLØFT kan være 

et utgangspunkt for et slikt dialogforum. Her er hele næringa samlet med unntak av 

handelen som det også er viktig å ha med i et dialogforum.   

 

Norges Bondelag ber Stortingets næringskomité legge føringer om at faglagene skal 

være en del av Økologiprogrammet og at aktørene i ØKOLØFT blir en del av 

dialogforumet. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

 Lars Petter Bartnes        Per Skorge 

 

 

 

 

          

 


