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Mål og tiltak, NPP 2020 – 2024  Styrets innstilling til årsmøtet 

Marked, verdiskaping og økonomiske vilkår 
Mål   Tiltak   

Etablere en økt forståelse i samfunnet for 
at importvernet for landbruksvarer må 
styrkes.  
 

➔ Styrke importvernet 

A Forsterke vår argumentasjon på området og etablere 
allianser som kan være med og gi arbeidet politisk tyngde 

1 

At handlingsrommet i eksisterende handelsavtaler blir 
brukt, og at det vurderes mer fleksibel bruk av krone- eller 
prosenttoll for å holde på et velfungerende importvern. 

2 

At det ikke gis økte konsesjoner i nye frihandelsavtaler 
eller innenfor WTO. 

3 

Jobbe for innarbeidelse av tydeligere standarder for 
matsikkerhet og antibiotikabruk i importerte varer. 
 

4 

Sammen med NHO, LO og andre alliansepartnere som 
arbeider for norsk verdiskaping, finne effektive virkemidler 
som reduserer grensehandelen. 

5 

Arbeide for at Norge ikke starter en prosess for å søke EU-
medlemskap. 
 

6 

Bondens posisjon i verdikjeden styrkes. 
Dette innebærer at det må legges bedre til 
rette for nasjonal matproduksjon, og at 
bonden gis inntektsmuligheter på linje med 
andre grupper. 
 

➔ Styrke bondens posisjon i 
verdikjeden for mat 

B Øke oppslutningen om samvirket. Bidra til kunnskap om 
samvirke i samfunnet, og til økt forståelse for deres 
oppgaver med å balansere produksjon og marked. 
 

1 

Arbeide for å styrke og utvide redskapskassa for 
markedsbalansering og produksjonsregulering.   

2 

At eventuelle konkurransefremmende tiltak skal 
finansieres over statsbudsjettet, og ikke innenfor 
prisutjevningsordningen på melk. 

3 

Sikre effektiv implementering av lov om god handelsskikk, 
med et uavhengig tilsyn. Jobbe for reguleringer som gir 
mer konkurranse i distribusjonsleddet i verdikjeden for 
mat, for å bedre konkurransen i dagligvaremarkedet. 

4 

Norskandelen i mat og fôr skal 
opprettholdes eller økes i alle 
produksjoner. Også etterspørsel etter 
ferdigmat og vegetarmat skal møtes med 
norske produkter. 
 

➔ Øke norskandelen 

C Legge til rette for produksjoner som øker norskandelen 
også i plantebasert kosthold.  

1 

Sikre virkemidler som kan styrke «den norske smaken» 
gjennom egne sorter tilpasset norsk klima og et tett 
samarbeid grossister og dagligvarebransjen. 
 

2 

Prioritere forskning/utviklings- og innovasjonsmidler til:  
o Sortsutvikling for å møte forbrukerpreferanser 
o Nye omsetningskanaler 
o Nye fôrråvarer 
 

3 

Sikre at norsk produksjon er leveringsdyktig og -stabil på 
økologiske varer og på spesialiteter. Bedre 
produksjonsplanlegging og mer aktivt markedsarbeid for å 
øke norskandelen i det økologiske markedet. Vurdere 
gjeninnføring av et tallfesta mål for økologisk landbruk. 

4 
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Sammen med regjeringa, næringsmiddelindustrien og 
kjedene finne virkemidler for å øke forbruket av norske 
råvarer i det innenlandske markedet. 

5 

Utrede endringer i regelverket som kan sikre større bruk av 
norske produkter ved anbud innen det offentlige og 
offshore. 

6 

Slutte opp om og styrke merkeordningene med 
utgangspunkt i landbrukets kvalitetssystem (KSL). 

7 

Jobbe for bedre opprinnelsesmerking og 
produktinformasjon på matvarer. Merkevaren NYT NORGE 
må styrkes gjennom økt oppslutning blant aktuelle 
merkebrukere og bedre synlighet i produktutvalget hos 
dagligvarekjedene. Jobbe for krav om 
opprinnelsesmerking, og øke bevisstheten rundt 
opprinnelse på storhusholdningsmarkedet, som 
restauranter, kantiner og catering. 

8 

Verdiskapinga fra norsk landbruk må økes 
over hele landet. Dette krever at den 
nasjonale infrastrukturen rundt landbruket 
opprettholdes, og det er nødvendig å ta et 
spesielt hensyn til Nord-Norge. 
 

➔ Øke verdiskaping over hele landet 

D Øke investeringsmidlene til fornying av driftsapparatet. 
Investeringene må ta utgangspunkt i gårdens ressurser, og 
ikke betinge kapasitetsøkning. Det er spesielt viktig med 
investeringsordninger for overgangen fra båsfjøs til 
løsdrift. 

1 

Ha bedre styring av nyetablering innen egg- og 
svineproduksjonen for å ivareta spredt matproduksjon, 
dyrehelse og miljømål.    

2 

Utvikle virkemidler sammen med Staten, også utenfor 
jordbruksavtalen, som bidrar til å sikre en fungerende 
verdikjede for mat over hele landet, med spesielt fokus på 
Nord-Norge. 

3 

Vi vil styrke båndet mellom bonde og 
forbruker, og bygge kunnskap hos 
forbrukerne om hvordan maten blir 
produsert. Sentralt her er å styrke det 
mentale importvernet gjennom tettere 
kobling mellom bonde og forbruker med 
åpenhet og informasjon. 
 

➔ Styrke båndet mellom bonde og 
forbruker 

E Legge til rette for bruk av alternative omsetningskanaler og 
mer direktesalg fra bonde til forbruker i lokale verdikjeder.  

1 

Øke volum og verdi på landbruksbasert tjenesteyting, 
reiseliv, kommersiell jakt og fiske. 

2 

Jobbe for at lokal mat blir sterkere prioritert innenfor 
nasjonale reiselivsstrategier. 

3 

Norges Bondelag er prinsipielt mot 
næringsforbud.  
 
Eksisterende virksomhet må ha sterk 
beskyttelse mot inngrep. Inntil et regelverk 
som hindrer næringsforbud er på plass, 
skal det arbeides for at grunneier sikres 
retten til å ta i bruk tilgjengelige, men ikke 
benyttede ressurser på egen eiendom for å 
sikre eller utvide driften. 
 

➔ Ha bedre vern for bondens 
næringsvirksomhet 

F Endre regelverket slik at lovlig næringsvirksomhet ikke kan 
innskrenkes eller forbys uten at det er framlagt solid faglig 
grunnlag, som er behandlet i en åpen og demokratisk 
prosess.  
 

1 

Ved innskrenkning av eller forbud mot ei lovlig næring, må 
næringsutøveren ha full dekning for sitt økonomiske tap. 
 

2 
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Areal – ha landbruk i hele landet 
Mål  Tiltak  

Forhindre nedgang av jordbruksareal, og 
på den måten sikre landbruk over hele 
landet. Stoppe utviklinga der dyrka mark 
og innmarksbeite går ut av drift. Dette er 
en særlig utfordring i arealsone 5-7. 
Samtidig er det viktig å øke kornarealet der 
det er mulig. 

➔ Opprettholde arbeidsdelinga i 
norsk jordbruk 

 
➔ Ha landbruk over hele landet 

A For å ta vare på produksjonen hos små og mellomstore 
bruk vil vi innføre tak på arealtilskudd og 
trappetrinnsystem på tilskudd i alle produksjoner.  
 

1 

At staten tar kostnaden ved arkeologiske utgravinger når 
bonden vil bygge eller nydyrke på egen gård. 

2 

B At etablering av nytt husdyrhold må betinge nok 
spredeareal og bærekraftig arealbruk.  
 

1 

Jobbe for at videre vekst i ammekuproduksjonen skjer i 
grasområdene i sone 5-7. 

2 

Finne virkemidler som stimulerer til høyere kornavlinger. 3 

Planteproduksjonen økes, og mer av 
arealene brukes til den mest høgverdige 
veksten. Dyrking av mat prioriteres framfor 
fôr, gitt at det kan omsettes i markedet. 
 

➔ Øke planteproduksjonen 

C Utvikle en helhetlig korn- og proteinstrategi innen våren 
2022, som sikrer lønnsomhet i kornproduksjonen. 

1 

Framskynde jordsmonnskartlegging på dyrka mark i hele 
landet, og gjøre dette tilgjengelig for bonden. 

2 

Bidra til FoU-arbeid som finner tiltak for bedre jordhelse og 
dens betydning for matjorda. 

3 

Styrke utviklingsarbeidet for forbedret sortsmateriale 
tilpasset lokale forhold. 

4 

Proteinproduksjonen økes gjennom 
dyrking av proteinvekster, høyere 
proteininnhold i gras, korn og andre 
fôrvekster. Utvikling av nye proteinkilder 
og bedre utnyttelse av eksisterende 
proteinkilder vil kunne bidra til dette. 
 

➔ Øke produksjon av proteiner 

D Dyrke mer proteinvekster.  1 

Øke proteininnholdet i gras og fôrkorn. 2 

All matjord, både dyrka og dyrkbar, gis et 
juridisk vern, ved at 
dispensasjonsmuligheten i jordlova 
begrenses. Landbrukets egen nedbygging 
av matjord må reduseres. 
 

➔ Styrke jordvernet 

F At jordvernet kun kan vike for samfunnskritiske 
infrastrukturtiltak når det ikke finnes alternativt areal, og 
det gjennomføres så arealeffektivt som mulig. Vi vil jobbe 
for det sterkeste vern av korn- og grønnsaksjord. Det må 
også innføres et mål om reduksjon av omdisponering av 
dyrkbar jord. 
 

1 

Bøndene må bremse egen nedbygging av dyrka mark, og i 
større grad legge nybygg på annen grunn. 

2 

Flytte myndighet for omdisponering av matjord fra 
kommunen til fylkesmannen.  

3 

At jordvernmålet skjerpes og reduseres til maksimalt 2 000 
dekar dyrka jord per år. 

4 

Styrke arbeidet med å sikre at jordloven overholdes. 5 

At Jordloven må endres slik at grunneier gis en rett til å øke 
eiendommens areal ved nydyrking av myr, så lenge dette 
er forsvarlig i et klimaperspektiv. Adgangen til å nekte 
nydyrking av myr må være faglig forankret, og det må være 
gjennomført en interesseavveining mellom hensynet til 
matvaresikkerhet, grunneierens behov og de hensyn som 
taler mot nydyrking. 

6 

Sikre mest mulig lokalt eierskap til areal og 
ressurser i skog og utmark, og at 
grunneiers råderett er ivaretatt slik at 

G At det skal legges til rette for mer lokalt eierskap og 
grunneierstyrt forvaltning for å stimulere til 
næringsutvikling i grunneiers regi. 

1 
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utmarka gir verdiskaping for bonden. 
Rovviltpolitikken må sikre beiting og 
bærekraftig utnyttelse av inn- og utmarka, 
både utenfor og innenfor rovdyrsonene.  
Som et minimum må Stortingets 
rovviltforlik følges opp av forvaltningen. 
 
 

➔ Utvikle utmarka som 
ressursgrunnlag 

 
➔ At rovdyr ikke skal hindre bruk av 

utmarka 

Sikre grunneiers rettigheter ved næringsvirksomhet i 
utmark. 

2 

Bidra til videreutvikling og tilgang til teknologi for beitedyr. 3 

Styrke virkemidlene knyttet til ammeku og sau i utmark. 4 

Jobbe for økt kunnskap og forståelse som demper 
konfliktnivået rundt rovdyr og beitedyr. 

5 

H Bestandsmålene for rovdyr ikke skal overskrides og at det 
ikke skal tillates ynglinger av rovdyr utenfor sonene.  

1 

Utvide periodene for lisensfelling, for å sikre effektiv jakt. 2 

At det skal være lavere terskel for tillatelse til skadefelling, 
og det må åpnes for mer skadeforebyggende felling av 
rovdyr i forkant av beitesesongen i beiteprioriterte 
områder. 

3 

Erstatning skal ytes for alle sannsynliggjorte tap og 
følgekostnader ut over normaltapet. Erstatningen skal ikke 
avkortes utover normaltap der det er forekomst av rovvilt. 
Alle tap av husdyr til rovdyr må erstattes, og merkostnader 
dekkes. 

4 

Styrke lokale produsentmiljø ved å sikre 
infrastruktur og servicetilbud, som 
veterinærtjenester, i utsatte områder. 
Flere lokale fellestiltak innen rådgiving og 
kompetanseutvikling.  
 

➔ Ha sterke produsentmiljøer 

I Videreutvikle virkemidlene og øke potten innen 
Investerings- og bedriftsutviklingsmidlene (IBU), slik at 
overgangen fra båsfjøs til løsdrift blir mulig også for bruk 
med 15 – 30 kyr.  

1 

Arbeide for toppfinansiering av investeringer i landbruket i 
områder der panteverdien er lav. 

2 

Kartlegge sårbare produsentmiljøer og områder der arealer 
går ut av drift, og videre etablere et prosjekt for å bygge 
bærekraftige produksjonsklynger over hele landet. 

3 

Drive aktivt rekrutteringsarbeid, videreføre mentorordning 
og sikre finansiering av fagskoletilbud i landbruket. 

4 

Konsesjonsloven, jordloven og odelsloven 
må ikke svekkes ytterligere. 
Eiendomsregelverket må styrkes for å sikre 
lokalt eierskap og bruk av arealressursene. 
Videre må det legges til rette for at de som 
har landbruk som yrke kan erverve, utvikle 
og leve av inntektene fra et familiebruk.  
 

➔ Styrke familiejordbruket 

J Adgangen til å erverve en landbrukseiendom for 
aksjeselskaper og andre selskaper med begrenset ansvar, 
må strammes kraftig inn. 
 

1 

Priskontrollen må reflektere eiendommens 
inntektsmuligheter fra landbruk. Den må være 
produksjonsnøytral, slik at aktuelle kjøpere kan konkurrere 
på like premisser og med lik ramme. 
 

2 

Priskontroll på rene skogeiendommer må gjeninnføres. 
 

3 

Nydyrking av myr må være tillatt så lenge 
dette er forsvarlig i et klimaperspektiv og 
når hensynet til matsikkerhet eller 
grunneieren i den konkrete saken veier 
tyngre enn de motstridende hensyn. 
 

K   
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Norsk matproduksjon i et klima i endring  
Mål   Tiltak   

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og 
Småbrukarlag har forplikta seg til å innfri 
klimaavtalen i samarbeid med 
myndighetene. Landbrukets klimaplan 
viser hvilke klimaløsninger som skal 
prioriteres og delmål for utslippskutt. 
Norges utslippsregnskap for klimagasser 
må forbedres slik at alle klimaløsninger i 
jordbruket fanges opp og krediteres. 
 

➔ Innfri klimaavtalen og gjennomføre 
klimaplanen 

A Jobbe for å tilrettelegge for økonomisk smarte klima- og 
miljøløsninger. Dette inkluderer etablering av et klima- og 
miljøfond for jordbruket som stimulerer til klimasmarte 
investeringer på gården.  

1 

Belønne de som tar i bruk klimakalkulatoren som 
dokumentasjon på klimautslipp på gårdsnivå og verktøy for 
å redusere utslipp fra egen gård. 

2 

Stimulere til økt lagerkapasitet for husdyrgjødsel, og sikre 
at husdyrgjødsel brukes på planter i vekst. 

3 

Optimalisere bruk av innsatsfaktorer for å redusere utslipp 
gjennom presisjonslandbruk. 

4 

Øke vår produksjon av korn, poteter, 
grønnsaker, frukt og bær for å gjøre oss 
mindre avhengig av ressurser fra andre 
land. Landbruket må tilpasse produksjonen 
så den blir mer hardfør i et endra klima. 
 

➔ Satse på grønt 

B Arbeide for å øke investeringene til hydrotekniske anlegg, 
vanning og dekkvekster for å gi større og bedre avlinger. 

1 

Jobbe for investeringsvirkemidler til teknologi og 
robotløsninger som tilpasser planteproduksjonen til et 
røffere klima. 

2 

Jobbe for fortsatt tilgang til trygge og målretta 
plantevernløsninger. 

3 

Tilpasse miljøvirkemidler til lokale forhold, og styrke dem. 4 

Landbruket skal øke produksjonen av 
fossilfri energi, og fase ut fossile 
energikilder på egen gård.  Vi vil blant 
annet arbeide for å nå målet i klimaplanen 
om at 25 prosent av husdyrgjødsla skal 
brukes til produksjon av biogass i 2030. 
 

➔ Bruke mer og produsere mer 
fossilfri energi 

C Stimulere til økt bruk av biodrivstoff i jordbrukets 
maskinpark, uten at det går på bekostning av 
lønnsomheten i gårdsdrifta.  

1 

Få myndighetene med på å styrke lønnsomheten i 
biogassproduksjon både i store sambehandlingsanlegg og i 
mindre skala. Dette gjelder både tilbuds- og 
etterspørselssiden.   

2 

Sikre virkemidler og løsninger for innfasing av fossilfrie 
løsninger i landbrukets bygninger. 

3 

Redusere bruk av fossilplast i landbruket, og sammen med 
myndighetene sikre bedre returordninger for 
landbruksplast med mål om at 100 prosent av den fossile 
plasten samles inn. 
 

4 

Karbonbinding i jord og skog skal økes. 
 

➔ Øke karbonbindingen 
 

D Øke karbonbinding i jord blant annet gjennom økt 
beitebruk, samt bruk av fangvekster og biokull. 

1 

At skogeierne planter ny skog, og etterlever 
foryngelsesplikten. 

2 

Landbrukets klimautfordringer må ivaretas 
bedre i kommunalt og statlig planverk enn i 
dag. Erstatningsordningene for klima- og 
naturskade må forbedres og tilpasses 
lokale forhold. 
 

➔ Ha klimahensyn i planverk og 
erstatninger 

E Arbeide for at kommunene skal ta hensyn til 
klimaendringer i planlegginga, slik at ikke dyrka mark blir 
påvirket negativt. Viktige tema er håndtering av 
overflatevann, dimensjonering av vann- og avløpsnett og 
kapasitet på renseanlegg i nedbørrike perioder.  

1 

Styrke tiltak som forebygger naturskade. 2 

Forbedre naturskadeordningen som hjelpemiddel når 
ekstremvær treffer. Gi kommunen og fylkesmannen større 
roller i håndteringen av naturskadesaker. 

3 

Forbedre de klimabetingede erstatningsordningene, blant 
annet for avlingsskade og vinterskade. 

4 
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Landbrukets samfunnsoppdrag  
Mål  Tiltak  

Øke den norske matproduksjonen, der så 
mye som mulig av både mat og fôr er 
henta fra areal i Norge. Vi vil øke 
selvforsyningsgraden til 50 prosent i løpet 
av programperioden. 
 

➔ Øke norskandelen i produksjonen 

A Bedre ressursutnyttelsen gjennom hele verdikjeden. Alt 
som blir produsert i norsk landbruk skal bli spist, fôra opp 
eller anvendt i annen verdikjede.  

1 

Redusere matsvinnet ved å utfordre dagligvarekjedene til å 
tilby matvarer i andre størrelser og fasonger enn det som 
er standard. 

2 

Bidra til et koordinert og systematisk arbeid i verdikjeden 
for å øke andelen norsk fôr og for å sikre 
konkurransekraften for norske råvarer. 

3 

Norsk landbruk skal redusere bruken av importert soya i all 
husdyrproduksjon innen utløpet av programperioden. Vi 
skal utnytte norske proteinkilder bedre og totalt øke 
andelen norsk fôr i fôrseddelen. 

4 

Videreføre forskning på og stimulere til økt nyutvikling av 
proteinråstoff i Norge, som alternativ til soya. 

5 

Arbeide for å gjøre løsninger fra Foods of Norway 
tilgjengelige og lønnsomme. 

6 

Øke bruken av restprodukter fra matproduksjon som 
proteinrikt fôr til husdyr. Dette gjelder både fiskemjøl, i 
samarbeid med sjømatnæringa, og å jobbe for å få bruke 
animalske proteiner til ènmaga dyr. 

7 

Gi forbruker og samfunn større forståelse 
for og innsikt i landbruksproduksjon 
gjennom åpenhet og kunnskapsformidling. 
 

➔ Kommunisere ærlig og åpent 
 

B Kommunisere ærlig og åpent om norsk landbruk, med 
særlig vekt på hvordan dyra har det og måten maten blir 
produsert.  

1 

Åpne opp mer om alle deler av produksjonen. 2 

At hele landbruksnæringa øker innsatsen for 
kunnskapsoppbygging om matproduksjon blant barn og 
unge gjennom skolen. 

3 

Vi vil bedre dyre- plantehelse og 
dyrevelferd i norsk landbruk ytterligere. Vi 
vil ha dyrevelferdsprogram for alle 
produksjoner, og redusere risiko for 
planteskadegjørere ved import av 
plantemateriale og andre produkter.  Et 
viktig redskap er å sikre oppslutning om 
KSL, både blant bønder og hos andre 
landbruksaktører. KSL gir en felles standard 
og sikrer dokumentasjon og kvalitet i 
landbrukets produksjoner. 

 
➔ Ha god dyrevelferd, dyre- og 

plantehelse 

C Opprettholde minimal bruk av plantevernmidler, og legge 
til rette for mer integrert plantevern, gjennom for 
eksempel å ta i bruk ny teknologi.  

1 

Arbeide for felles nordisk sertifisering av plantevernmidler.   2 

Videreføre prinsippet om ingen forebyggende bruk av 
antibiotika til husdyr, og jobbe med utfasing av 
forebyggende bruk av antikoksidiotika i kalkunproduksjon. 
Følge opp handlingsplanen mot antibiotikaresistens. 

3 

Fullføre arbeidet med å lage og ta i bruk 
dyrevelferdsprogram i alle husdyrproduksjoner. 

4 

Styrke kompetansen og det økonomiske handlingsrommet 
til Mattilsynet. Vi vil arbeide for at tilsynet oppnår sterkere 
tillit både blant produsenter og forbrukere. Få tydeligere 
skiller mellom mindre og alvorlige avvik ved tilsyn fra 
Mattilsynet. Raskere sanksjoner mot alvorlige brudd på 
dyrevelferdsloven.  

5 

Styrke landbrukets rolle som en del av 
nasjonal og regional beredskap, og få på 
plass beredskapsløsninger på den enkelte 
gård. 

D Arbeide for en spredt og desentralisert ordning for 
beredskapslagring av matkorn, såkorn og frø. 

1 

Løfte landbrukets rolle i beredskapssammenheng, som 
sikkerhet for trygg og nok mat. 

2 
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➔ Løfte landbruket som en del av 

beredskapen 

At landbrukets innsats og ressurser tas med i kommunale 
beredskapsplaner, og blir en mulig ressurs for 
fylkesmannens beredskap. 

3 

Jobbe for at hvert gårdsbruk har en beredskapsplan for å 
drive i 72 timer ved kriser. 

4 

Godt arbeidsmiljø, fysisk og psykisk 
bondehelse. Færre ulykker i landbruket, og 
ingen dødsulykker i næringa i løpet av 
programperioden. Risiko for kriser og 
alvorlig hendelser på gårdsbruk fanges opp 
bedre og tidligere enn i dag.  
 

➔ At alle skal ha godt arbeidsmiljø 

E Ivareta helse, trivsel og arbeidsevne for de som har 
arbeidsplassen sin i landbruket, og sikre gode arbeidsvilkår 
i henhold til lover og regler.  

1 

Sikre relevant og oppdatert forskning gjennom Nasjonalt 
fagkompetansesenter for landbrukshelse. 

2 

Styrke velferdsordningene i landbruket. 3 

Sikre god fysisk og psykisk helse i for de som jobber i 
jordbruket. Bidra til å etablere plattformer og møteplasser 
for bønder, både i organisasjonen og annen regi. 

4 

Sikre ressurser som kan hjelpe bønder i krise, i samarbeid 
med Norsk landbruksrådgiving og lokal helsetjeneste.  

5 

Økt kompetansenivå blant bønder. 
 

➔ Øke bøndenes kompetanse 
ytterligere 

F Arbeide for at landbruksutdanninga på videregående- og 
høgskolenivå (fagskole) skal være relevant og oppdatert.  

1 

Ivareta den desentraliserte landbruksutdanningen, 
inkludert tilbud om voksenopplæring innenfor landbruk. 

2 

At det innføres kompetansekrav i alle produksjoner, og at 
opplæringsprogrammer er tilgjengelige og målretta 

3 

Likestilling: Økt andel kvinnelige bønder, 
både eiere og drivere av gårdsbruk. 
 

➔ Ha likestilling i landbruket 
 

G Utarbeide en strategi som gir økt kvinneandel i landbruket. 1 

 

 

 

 


