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Programkomiteens innstilling: Avviste forslag til årsmøtet 
 

Dette er nr. 1 av 2 samledokument for endringsforslag som er kommet til styrets innstilling til nytt næringspolitisk program.  

Programkomiteen har gjennomgått alle forslag. Det du kan lese her, er ei oversikt over dem komiteen ikke har imøtekommet, med en kort begrunnelse.        

I dokument nr. 2 i samler vi forslaga som komiteen foreslår å ta inn i teksten. 

Linjenummeringer det henvises til i dette dokumentet samsvarer med styrets innstilling av 24.06.2020.  Tekst fra forslagsstiller er skrevet i kursiv. Det gjelder 

også tekst eller punkter som er foreslått strøket   

Om forslagsstiller, eller andre medlemmer av årsmøtet, ønsker å opprettholde ett eller flere av forslaga, ber vi om at melding om dette blir gitt seinest 24.09 

 

Gammelt 
linjenr. 

Innsendt  
av 

Forslag til innstilling Vurdering 

8 Hedmark 
Bondelag 

Tillegg: (…) programperioden i tråd med at også resten av samfunnet har 
fornyet fokus på temaet og på FNs bærekraftsmål.  

Redaksjonelt. Endrer ikke meningen i hverken setningen 
eller dokumentet som helhet. 

12 Hordaland 
Bondelag 

Tillegg: Forbruker skal være trygg på at norsk matproduksjon gir 
forbrukerne ren mat som er produsert på en etisk måte. 

Ivaretatt. Kommer også inn i marked linje 63-66, eller i 
samfunnsoppdrag linje 353-356 

26-28 Vestfold 
Bondelag 

Dette skal vi møte med åpenhet og ambisjoner (…) 

Stryk siste setning i avsnittet. 

Ønsker å beholde avsnittet slik det står. Dette blir derfor 
gjentakende. 

32 Vestfold 
Bondelag 

(…) og øke vårt opptak (..) Redaksjonelt. Endrer ikke meningen i setningen.  

52-55 Hedmark 
Bondelag 

Stryk avsnittet. Avsnittet programfester dilemmaet og har en 
opplærende effekt. 

54-55 Vestfold 
Bondelag 

(…) norsk landbruk! 

Stryke resten av setningen. 

Ønsker å beholde setningen slik den er for å forsterke 
budskapet om distriktslandbruk. 

66 Hedmark 
Bondelag 

(…) beholde økonomiske virkemidler og (…) Økonomiske virkemidler kan også være negative og kan 
derfor endre mening i setningen. 
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72 Trøndelag 
Bondelag 

Stryk siste setning: En tilleggsstrategi er å videreutvikle og øke småskala 
videreforedling og direkte slag fra bonde til forbruker 

 Her er det en tilleggsstrategi, og ikke en hovedstrategi, 
som beskrives. Dette kommer flere til gode, og ikke bare i 
sentrale strøk. 

74-76 Vestfold 
Bondelag 

Stryke avsnitt. Siste setning kan flyttes til linje 90. Ønsker å beholde denne omtalen. 

81-82 Vestfold 
Bondelag 

Nye etterspørselstrender, som ferdigmat og vegetarmat, skal møtes med 
nye produkter 

Redaksjonelt. Setningen omhandler ikke nødvendigvis 
bare nye produkter, men også bruk av norske råvarer i 
eksisterende produkter. 

84 Akershus 
Bondelag 

Stryke del av setning: (…), og det er nødvendig å ta et spesielt hensyn til 
Nord-Norge). 

Mener dette er spesielt viktig for Nord-Norge, nå de 
nærmest åra. Det er der den negative utviklinga er 
kommet lengst og behovet for å gjøre noe er mest akutt. 

90-91 Vestfold 
Bondelag 

Eksisterende virksomhet må ha sterk beskyttelse mot inngrep, og 

endringer i regelverket må gi langsiktige og forutsigbare rammevilkår. 

Samt stryke siste setning: Inntil et regelverker som hindrer 
næringsforbud er på plass, (…) 

Forslaget er ikke tatt inn, men det er gjort en forenkling i 

forbindelse med dette avsnittet. Linje 89 og første 

setning i linje 90 slås sammen. Resten fra linje 90-92 

flyttes til tiltak (under linje 151). 

93 Troms 
Bondelag 

Nytt kulepunkt: Etablere en forståelse hos våre folkevalgte om at 

landbruket har vært lønnstapere det siste tiåret.  

Nytt kulepunkt: Forhandlingsutvalget bes om å gjennomføre 
uravstemning der måloppnåelse ikke virker synlig og gå i brudd der den 
ved stor sannsynlighet ikke blir nådd. 

Tiltakene for lite effektive og målretta.  

En uravstemning vil binde opp forhandlingsutvalget. 

110-111 Hedmark 
Bondelag 

Konkurransefremmende tiltak er ikke nødvendige lenger, og ordningen 
må fjernes. 

Forslaget er ikke tatt inn, men eksisterende setning er 

noe omformulert. «…i meierisektoren skal være  

tidsavgrenset og finansieres over statsbudsjettet 

 

114 Vestfold 
Bondelag 

(…) konkurransen i dagligvaremarkedet og begrense vertikal integrasjon. Redaksjonelt. Begrepet er bevisst unngått, kan være 
vanskelig å forstå hva det betyr. 

119 Gartner- 
hallen 

Tillegg: Forbruksveksten av grønnsaker, frukt og bær må i størst mulig 
grad dekkes av norske råvarer, sikre virkemidler (….)  
Utvikle og kommunisere mål og strategier som sikrer bærekraft som 
konkurransefortrinn for norsk matproduksjon.  

Første setningen er generelt ivaretatt i punktene fra 118 

til 124 og utover.  

Andre setning blir for lite konkret. 
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127 Telemark, 
Akershus 
og 
Rogaland 
Bondelag 

Ønsker siste setning strøket: Vurdere gjeninnføring av et tallfesta mål 
for økologisk landbruk 

Mener det er riktig å vurdere slik gjeninnføring nå. 
Situasjonen for norsk øko-produksjon er bekymringsfull, 
og det er risiko for at markedet i økende grad dekkes av 
import. 

132 Sogn og 
Fjordane 
Bondelag 

Tillegg: Dette må være grunnlaget også for fremtidige krav om merking.  Ivaretatt i linje 132 

133-137 Trøndelag 
Bondelag 

Flytte dette kulepunktet til linje 121. Rekkefølgen på punktene er tilfeldig. Det er ikke gjort 
noen prioritering i tiltakene.  

141 Vestfold 
Bondelag 

Tillegg: (…), og til ny teknologi i grøntsektoren for å styrke 
konkurransekraften mot import. 

Ivaretatt under nytt punkt i linje 121. 

Sogn og 
Fjordane 
Bondelag 

Tillegg: Det er derfor viktig med en vesentlig bedring i dagens 
økonomiske virkemidler, for å kunne fornye bygninger og teknologi, også 
på mindre gårdsbruk. 

Ivaretatt i linje 262-263. 

Gartner- 
hallen 

Tillegg: (…) løsdrift, og til ny teknologi i grøntsektoren for å styrke 
konkurransekraften mot import. 

Ivaretatt under nytt punkt i linje 121. 

Finnmark 
Bondelag 

Tillegg: (…) løsdrift, spesielt i områder med lav pantesikkerhet. Ivaretatt i linje 264. 

142 Hedmark 
Bondelag 

Tillegg: Ha bedrestyring med nyetablering innen egg-, fjørfe- og 
svineproduksjonen(…)  

Som kontraktproduksjon finnes det ingen mulighet for å 
ta inn fjørfe her. Det kunne vært muligheter for å 
regulere etablering gjennom gjødselvareforskift og 
spredeareal eller konsesjonsgrensene, men dette gir 
ingen restriksjoner på hvor selve etableringen skjer. 

145 Østfold 
Bondelag 

Stryke siste del av setningen: (…), med spesielt fokus på Nord-Norge. Det er viktig å ha hele og intakte verdikjeder også i Nord 
Norge. Det er nødvendig for å ha verdiskaping over hele 
landet.  

149 Trøndelag 
Bondelag 

Tillegg: (…), kommersiell jakt og fiske som tilleggsnæringer. Ikke nødvendig å ha inn denne begrensningen når det er 
landbruksbasert tjenesteyting som er beskrevet. 

154 Telemark 

Bondelag 

Ønsker kulepunktet strøket: Ved innskrenkning av eller forbud mot ei 
lovlig næring må næringsutøveren ha full dekning (…) 

Punktet skal sørge for at de som blir rammet er 
skadesløse, og gjøre det dyrest mulig å fatte slike 
beslutninger.  
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157 Østfold 
Bondelag 

Areal-landbruket skal forvalte hele landet.  Redaksjonelt. 

164 Vestfold 
Bondelag 

(…) å videreføre arbeidsdelinga i norsk jordbruk (…) Mener det er behov for en styrking, ikke kun videreføring 

170 Østfold 
Bondelag 

(…) framfor dyrking av fôr, så sant det er agronomisk og økologisk 
forsvarlig. 

For detaljert. Vi må forutsette at bonden tar agronomiske 

hensyn og at eventuelle økologiske hensyn fanges opp i 

RMP etc. Hensikten med miljøvirkemidler må være at de 

kompenserer for tapet ved å bli pålagt annen produksjon 

enn den mest lønnsomme. 

172 Telemark 
Bondelag 

(…), og mener import av soya må erstattes med egne proteinråvarer 
innen 2030. 

Det er viktig at omfanget av norsk landbruk ikke 
reduseres og at vi sikrer best mulig utnyttelse av 
jordbruksareal over hele landet. Produksjon av 
proteinråvarer i norsk jordbruk må derfor balanseres opp 
mot det målet. 

Vestfold 

og 

Hedmark 

Bondelag 

Bytte ut 2030 med 2025. Tidspunktet fastholdes til 2030. Vurdert av mange ikke 
minst av styret i NB da de behandla programforslaget 

175 Telemark 
Bondelag 

Stryk siste setning: Norsk mat og fôr skal være fri for GMO GMO kom inn i forbindelse med styrebehandlingen. 
Styrets opprinnelige tekstforslag er likevel omformulert 
til å være lik siste styrevedtak om GMO/CRISPR 
 

189 Østfold og 

Akershus 

Bondelag 

Stryke: Dette er en særlig utfordring i arealsone 5-7. Mener utviklinga som beskrives er godt dokumentert og 
derfor kan stå slik det er skrevet. Det er likevel foreslått 
en omformulering av avsnittet.: 
«(…). Øke kornarealet der det er mulig, og stoppe 
utviklinga der dyrka mark og innmarksbeite går ut av 
drift. Dette er en særlig utfordring i arealsone 5-7» 

Vestfold 
Bondelag 

Stoppe utviklinga der dyrka mark og innmarksbeite går ut av drift, og 

øke kornarealet der det er mulig. 

Stryke:  Dette er en særlig utfordring i arealsone 5-7. 
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192 Gartner- 
hallen 

Tillegg: Mye av den beste matjorda i landet ligger i områder med stort 
utbyggingspress. For å sikre vekst i grøntproduksjon, som er avhengig av 
spesielt gode vekstvilkår, må matjorda i disse områdene bevares. 

Ivaretatt i linje 196 og 233. 

195 Hedmark 
Bondelag 

Tillegg: Vi vil jobbe for at bruken av soya fra land med regnskog 
avskaffes som proteinkilde innen 2025. 

Se vurdering av innspill i linje 172. 

204 Trøndelag 
Bondelag 

Konsesjonsloven, jordloven og odelsloven må styrkes. Språket er mer aktivt, men vi mener det er rett å bruke 
begrepet «ikke svekkes». Det er mest samlende for synet 
på alle de tre lovene, Odelsloven inkludert. 

207 Vestfold 
Bondelag 

Nydyrking av myr må være tillatt dersom dette er forsvarlig i et 

klimaperspektiv.  

Stryk resten av setningen. 

Nydyrking av myr er mer enn et spørsmål om klima. Må 
være rom for noe vurdering her. «Dersom» blir for 
bastant. Hensynet til matsikkerhet og til grunneier bør 
beholdes 

Trøndelag 
Bondelag 

Nydyrking av myr må være tillatt når hensynet til matsikkerhet i den 
konkrete saken veier tyngre enn motstridende hensyn. 

Målet har en sammenheng med tiltak i 240. 
Grunneierhensyn bør ikke tas ut. 

218 Hedmark 
Bondelag 

Finne virkemidler som stimulerer til bedre kornøkonomi.  Ønsker ikke å utelate «høyere avlinger», det trengs for å 
styrke økonomien uten å øke prisen. Under dette punktet 
er det lagt inn et tillegg som også ivaretar dette forslaget. 

216 Østfold og 
Hedmark 
Bondelag 

Nytt kulepunkt: Etablering og økning av husdyrhold må betinge nok 

spredeareal og bærekraftig arealbruk. 

 
 

Dette handler ikke om kanaliseringspolitikk. Det er andre 
faktorer som vil styre lokalisering, som gjødselforskrift 
etc. Temaet er også omtalt i linje 142. 

Østfold og 
Hedmark 
Bondelag 

Nytt kulepunkt: Gjennomgå sonesystemet og vurdere andre virkemidler 
for å oppnå målsettingene ved kanaliseringspolitikken. 

Hvis målet er å styrke kanaliseringspolitikken mener vi at 
dette ikke er rett ende å starte opp i. Her må det i første 
omgang hentes inn et grunnlag for å kunne vurdere 
konsekvenser. 

Rogaland 
Bondelag 

Nytt kulepunkt: Dele sone 3 inn i 3a og b, jamfør sone 5. Vi ønsker ikke gå inn på et slikt enkeltelement i en stor 
debatt som fordrer en mer overordna tilnærming 

233 Hedmark 
Bondelag 

(…) sterkeste vern av dyrket jord. Vi går inn for et nasjonalt mål på maks 2000 dekar (linje 
238), men mener det i praktiseringa for å oppnå det 
målet er riktig med ei gradering der vi peker på hvilke 
jordkvaliteter som må ha det absolutt sterkeste vernet. 



20/00563-27 
 

14.09.2020         6 
 

237 Rogaland 
Bondelag 

Styrke fylkesmannen sin rolle ved omdisponering av matjord. Mener dette allerede er ivaretatt i kravet om at 
myndighet flyttes fra kommunen til fylkesmannen 
 

240 Vestfold 
Bondelag 

Stryk kulepunktet: At jordloven må endres slik at grunneier gis rett til å 
øke eiendommens areal ved nydyrking av myr, (…) 

Vi ønsker ikke å knytte nydyrking av myr kun opp 
klimavurderinger. 

241 Trøndelag 
Bondelag 

Stryk siste del av setning: (…), så lenge dette er forsvarlig i et 
klimaperspektiv 

Eksisterende tekst ivaretar balansen mellom ulike 
hensyn. 

245 Trøndelag 
Bondelag 

Nytt kulepunkt: Sikre beiteretten i utmark. 

Nytt kulepunkt: Klargjøring og styrking av gjerdeloven og retter og 
plikter ved gjerdehold. 

Første punktet her er ivaretatt under mål i linje 198-201. 
 
Problemet ligger som oftest ikke i gjerdeloven, men i 
lokale, eller mangel på, avtaler/retter og plikter. Med 
færre dyr på beite går avklaringer rundt dette sjeldnere i 
beitebrukers favør. Løsningen på problemet vil derfor 
ikke dekkes i dette tiltaket. 

248 Trøndelag 
Bondelag 

Sikre grunneiers rettigheter ved tradisjonell næringsvirksomhet i 
utmark. 

Poenget her er å sikre grunneiers rettigheter når andre 
starter næringsvirksomhet i utmark, uavhengig av om 
aktiviteten er tradisjonell. 

262-263 Sogn og 
Fjordane 
Bondelag 

Styrke de økonomiske investeringsvirkemidlene på en måte som gjør det 
økonomisk mulig å bygge mindre løsdriftsfjøs i melkeproduksjonen, 
tilpasset arealgrunnlaget og arbeidskraftsituasjonen på det enkelte bruk. 

Omtalen av og fokuset på 15 -30 kyrs-bruka er etter hvert 
anerkjent i offentlige styringsdokument, også. Bør derfor 
ikke endre måten vi omtaler dette på nå.   

263 Agder 
Bondelag 

Bytte ut 15-30 kyr med 6-15 kyr. Jf. omtalen over 

286 Trøndelag 
Bondelag 

(…), et ansvar for å bidra til å løse klimagassutslippene. Redaksjonelt. Ikke riktig å skrive «å løse 
klimagassutslippene.»  Vi kan løse en krise/et problem, 
men redusere utslipp 

306 Rogaland 
Bondelag 

Tillegg: Dette forutsetter politisk vilje og økonomisk stimuli. Økonomisk stimuli kan også være negativt, eksempelvis 
avgifter. 

Buskerud 
Bondelag 

Målet er en markant reduksjon i bruk av fossile energikilder i norsk 
landbruk.  

Fossilfritt landbruk 2030 er definert i Landbrukets 

klimaplan. Vår vurdering er at dette er ikke er tidspunktet 

for å senke eget ambisjonsnivå og gå vekk fra målet om 

fossilfritt landbruk.  
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312 Gartner- 
hallen 

Nytt kulepunkt: Sikre økonomiske virkemidler til innovasjon og ny 
teknologi, som er avgjørende for å øke robustheten for norsk produksjon 
i et røffere klima. 

Ivaretatt i 121 og i 323. 

 

316 Trøndelag 
Bondelag 

Ta i bruk klimakalkulatoren som et verktøy for å redusere utslipp fra 
egen gård. 

Vi mener at det vil bli viktig framover med positive 
stimuli for bruk av kalkulatoren i programperioden. Det 
er mulig å innføre bransjestandard som et krav samtidig 
som vi belønner bruken av kalkulatoren. Et godt 
eksempel på dette er KSL-tillegget. 

320 Gartner-
hallen 

Nytt kulepunkt: Øke investerings- og bedriftsutviklingsmidlene for å 
stimulere til vekst og økt konkurransekraft for norsk grøntproduksjon. 

Grønt ligger inne under «økt norskandel» under 

punktene i linje 118 og 121. Tiltaket i linje 226 er et viktig 

for andre del av innspillet. 

 

379 Hedmark 
Bondelag 

Nytt mål: Jobbe for økte inntektsmuligheter for bonden innen det grønne 
skiftet og bioøkonomien. 

Dette blir for diffust og lite konkret. Nye mål må også 
følges opp med tilhørende tiltak, som mangler. 

381 Hedmark 
Bondelag 

Nytt kulepunkt: Satse på tiltak for økt produksjon og verdiskaping i korn- 
og grøntproduksjonene. 

Dette er ivaretatt under punkter i «økt norskandel» fra 
linje 117. 

Gartner- 
hallen 

Utnytte restråstoff fra grøntproduksjon til fullverdige og 
forbrukervennlige bearbeidede varer. 

Ivaretatt under punkt i linje 382. 

388 Telemark 
Bondelag 

Norsk landbruk skal minst halvere bruken av importert soya i all 
husdyrproduksjon innen utløpet av programperioden. 

For ambisiøst innenfor programperioden på 4 år. Kan få 
negative følger f.eks. for produksjonen av matkorn 

407-408 Oppland 
Bondelag 

Stryk denne siste delen av setningen: (…), og jobbe med utfasing av 

forebyggende bruk av antikoksidiotika i kalkunproduksjon  

 

Samvirkene er allerede i gang med å jobbe mot en 
kalkunproduksjon som er fri for koksidiostatika. Nortura 
har en målsetning om koksfri kalkun innen 2022, og 
Felleskjøpet Agri jobber med et konsept om koksfri 
kalkun. 

426 Trøndelag 
Bondelag 

Flytte kulepunkt til linje 422. Tiltakene er ikke satt i prioritert rekkefølge. 

436 Rogaland 
Bondelag 

At det innføres kompetansekurs i alle produksjoner, (…) Vi ønsker kompetansekrav for å sikre at alle har en 
minimumskompetanse. Dette henger sammen med 
avsnittet linje 357-360. 

 


