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Oppland Bondelag - Innspill til Næringspolitisk program 

Vi viser til tilsendt høringsutkast til Næringspolitisk program. 

 

Oppland Bondelag har orientert om forslaget til Næringspolitisk program på regionmøtene 

i januar og programutkastet har vært til høring i lokallagene med Questback utarbeidet av 

Mina Mjærum Johansen 

 

Vi gir tilbakemelding på grunnlag av innspillene fra regionmøter, høringene i lokallagene 

og diskusjonen i fylkesstyret. 

 

Styret i Oppland Bondelag syns det er et godt gjennomarbeidet dokument og støtter de fire 

hovedtemaene i programmet med de mål og tiltak som foreslås der. 

 

Kommentarer på målene / tiltakene: 

- Under Klimatilpasning – Være tydeligere på at det offentlige må ta ansvar for å 

forebygge naturskade og også reparere etter naturskader. 

- Vi savner Inn på Tunet – det bør inn under hovedtema «Marked og verdiskaping» 

- Vi mener at jordvernmålet bør styrkes ytterligere, og at vi må ha et mål om maks 2.000 

dekar reduksjon per år   

- Vi støtter mål om avskaffing av soya som proteinkilde til svin, ammeku og sau innen 

2025. Det må utarbeides en plan for utfasing av soya i fôr til alt norsk husdyrhold.  

- Vi mener det må gjeninnføres tak på arealtilskudd i alle produksjoner og innføre 

trappetrinnsystem på tilskudd i alle produksjoner. Noe av dette bør være med i krav til 

årets jordbruksforhandlinger, samtidig som det sikkert er behov for å jobbe videre med 

det i programperioden. 

- Vi syns ordlyden omkring rovdyr er noe moderat. Vi må være tydeligere på at 

forvaltning skal skje i henhold til vedtatte bestandsmål og at det må gis full erstatning 

for alle sannsynliggjorte tap utover normaltap. 
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- Kommunikasjon 

Oppland Bondelag vil peke på den store utfordringen som ligger i kommunikasjon og 

kunnskapsbygging om norsk matproduksjon. Ikke minst har vi sett det i debatten som 

nå går om klima, ernæring og rødt kjøtt. Det er avgjørende at vi kommer på offensiven i 

klimadebatten og ikke blir sittende i skyttergrava. 

 

Vi mener Kommunikasjon og kunnskapsbygging må vies større plass og betydning 

under hovedtema «Landbrukets samfunnsoppdrag». I tillegg bør kommunikasjon av 

budskap komme med under hvert kapittel ut fra en strategi: «er det ikke synlig, har det 

ikke skjedd». 

 

 

Hovedprioriteringer i Questbacksvarene fra lokallagene: 

 

Kapittel 1 «Norsk matproduksjon i et klima i endring 

Hovedprioritering: 

«Øke norsk produksjon av frukt, grønt og matkorn for å gjøre oss mindre avhengig av 

ressurser fra andre land. Landbruket må tilpasse produksjonen så den blir mer hardfør i et 

endra klima» 

 

Kapittel 2 «Marked og verdiskaping» 

Hovedprioritering: 

«Norskandelen i mat og fôr skal opprettholdes eller økes i alle produksjoner. Også 

etterspørsel etter ferdigmat og vegetarmat skal møtes med norske produkter.» 

 

Kapittel 3 «Areal – landbruket skal bruke landet» 

Hovedprioritering:  

«Norsk proteinproduksjon økes gjennom dyrking av proteinvekster, høyere proteininnhold 

i gras og andre fôrvekster, utvikling av nye proteinkilder og bedre utnyttelse av 

eksisterende proteinkilder.» 

 

Kapittel 4 «Landbrukets samfunnsoppdrag» 

Hovedprioritering: 

«Øke den norske ressursandelen i matproduksjonen, der en større andel enn i dag av både 

mat og fôr er henta fra areal i Norge. Vi vil øke selvforsyningsgraden til 45 prosent i løpet 

av programperioden.» 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

Klikk her for å skrive inn tekst. Ola Råbøl 
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