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Ny landbruksmelding - uttalelse fra Oppland Bondelag 

Vi viser til tilsendt brev og notat i forbindelse med ny landbruksmelding. Oppland Bondelag 

synes de opptrukne problemstillingene og notatet gir en bra beskrivelse av de utfordringer 

som landbruket står overfor og som må behandles i den nye landbruksmeldinga. 

 

Flere representanter fra Oppland Bondelag deltok på samråd med Landbruks- og 

Matministeren den 8. mars. Ny landbruksmelding var tema på årsmøtet i Oppland Bondelag i 

mars. Styret i Oppland Bondelag har hatt den nye landbruksmeldingen som sak flere ganger, 

senest på sitt møte den 14. april.   

 

Oppland Bondelag gir følgende innspill til den nye landbruksmeldinga: 

 

Matproduksjon er landbrukets viktigste rolle, både nå og i framtida. Dette må komme 

klart fram i meldinga. 

 

Videre må den nye meldinga fastslå og avklare følgende: 

 

- Verne om retten til egen matproduksjon her i landet 

 

- Matproduksjonen må økes minst i takt med befolkningsøkningen, og Norge må beholde en 

selvforsynsingsgrad minst på nivå som i dag.  

 

- Inntektsnivået i landbruket må opp. Den nye landbruksmeldingen må ha klare målsettinger 

og forpliktelser om inntektsnivået i landbruket. Det må fortsatt sikres et landbruk over hele 

landet. 

 

- Det må stimuleres til kvalitetsproduksjon fra jord til bord 

 

- Det er viktig at landbruket tar sin del av ansvaret for miljø og klima, men vi mener det er 

urealistisk å gjøre landbruksproduksjonen uavhengig av fossil energi. 

 

- Produksjonsveksten av norsk mat må baseres på bruk av egne arealer og ikke importert 

kraftfôr. Det er derfor viktig at vi tar i bruk alt areal både av innmark og at vi også fortsatt 

kan utnytte de store utmarksbeiteressursene til matproduksjon. 

 

- Staten må ta sitt ansvar for å oppnå målsettingen om økologisk produksjon, bl.a. gjennom 

egne forpliktende innkjøpsordninger. 

 

- Norske bønder må sikres bestemmelse og disposisjonsrett over egne ressurser 

 



- Den norske modellen må opprettholdes og styrkes gjennom dialog og politisk forståelse for 

viktigheten av å opprettholde matproduksjon og et aktivt landbruk over hele landet. Det er 

viktig å opprettholde dagens ordninger med jordbruksforhandlinger, markedsordninger og 

reguleringsmuligheter og ikke minst tollvernet. 

 

- For å øke lønnsomheten, må det være en politisk vilje til å gi næringa det nødvendige 

økonomiske løftet. Lønnsomheten må økes bl.a. gjennom økte budsjettoverføringer, 

målrettede støtteordninger og ved at det gis muligheter til å ta alle gårdens ressurser i bruk 

for å skape inntektsgivende produksjon/aktivitet.  

 

- Næringsmiddelindustrien er avhengig av et sterkt norsk landbruk som leverer gode råvarer. 

Tollvernet er avgjørende for å sikre norsk næringsmiddelindustri. 

 

- Landbrukssamvirket og den næringsmiddelindustrien som det utgjør må sikres 

konkurransedyktige og rettferdige rammevilkår. 
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