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Fortsatt blått
• Liberalisering, større enheter, 

mer marked og effektivisering

• Omkamper

• V inn i regjeringa

– Styrt avvikling av pelsdyrnæringen - næringsforbud

• KrF på vippen



Noe positive formuleringer
Jordbruket er viktig for matproduksjon, bosetting og ivaretakelse 
av kulturlandskapet (samme som forliket 2014)

Landbruket er en viktig bidragsyter i det grønne skiftet, både 
gjennom binding av karbon og produksjon av fornybar, biobasert
energi og drivstoff.

• Styrke arbeidsdelingen i norsk jordbruk 

• Styrke landbruksutdanningen

• Legge til rette for økt konkurranse innenfor detaljhandel og 
distribusjon av matvarer og andre dagligvarer (?)



Reduser inntektsgapet

Stortinget:

«…mener komiteen at 
inntektsmålet skal være å 
redusere inntektsgapet 
mellom jordbruket og andre 
grupper i samfunnet. God 
markedstilpasning og 
produktivitetsutvikling vil 
være en forutsetning for 
inntektsdannelsen.» 

Regjeringa

«Ha inntektsutvikling i 
jordbruket forutsatt lav 
kostnadsutvikling, 
produktivitetsforbedring og 
markedstilpasning. Målet er at 
inntekter for bonden i størst 
mulig grad hentes fra 
markedet.»



Inntekt: Mål og virkemiddel
• «inntektsmålet skal være å redusere inntektsgapet 

mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet.»
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Jordbruket 3,4 % Andre grupper 3,1 %

Jordbruket Kr-messig lik

«Statens forhandlingsutvalg vil 

fortsatt legge til grunn at all 

nivåheving ut over lik prosentvis 

vekst, er reduksjon i 

inntektsforskjeller/inntektsgap»



Jordbruksoppgjøret 2018 

• Overproduksjon på flere områder

• Prioritere produksjoner?

• Fordele ramme på 

– målpris (lite?) og 

– budsjett (mye?)



Tollvern

Effektivt tollvern som sikrer 

avsetningen av produkter avgjørende

Mer av inntekter skal hentes i markedet – men  
regjeringen vil:

«Arbeide for gjensidig reduksjon i tollsatsene for 
å bidra til økt frihandel.» 



Eiendomspolitikk

• Stimulere til at bønder som i dag driver eiendommer 
i større grad kan eie disse, gjennom nødvendige 
liberaliseringer av konsesjonsloven. Driveplikten skal 
videreføres.

• Utrede konsekvensene av å avvikle odelsloven og 
grunnlovsvernet av odelsretten

• Sette ned et lovutvalg med sikte på å samle 
landbrukslovgivningen i færre og mer oversiktlige 
lover.



Dyrevelferd
• Norge har et godt 

dyrevelferdsregelverk

• Mattilsynet sentralt

• Holdninger og rutiner/praksis

• Handlingsplan for dyrevelferd hos slaktegris
– Dyrevelferdsprogram der slakteri forplikter seg til å 

stille krav til sine produsenter:
• Minst ett årlig veterinærbesøk
• Manglende oppfølging  -> vesentlig trekk i slakteoppgjøret



Pelsdyr

• Næringspolitikk uten 

forutsigbarhet !!

– Brei politisk behandling i 2017

• Næringsforbud fra næringslivspartier



Rovdyr og naturforvaltning

• Sikre levedyktige bestand av de fem store 
rovdyra

• Overklagenemnd på rovdyr – avpolitisering

• Øke antall prioriterte arter (for vern)

• Følge opp jordvernstrategien

• … begrense statlige myndigheters innsigelse til 
kommunale planer



Klima

• Innføre flat CO2-avgift for alle 
sektorer på 500 kroner og 
trappe denne gradvis opp i 
perioden. 

– Dette skal også omfatte 
landbruk og fiskeri, men ses i 
sammenheng med 
kompenserende tiltak i samråd 
med næringene. 

• Stoppe neddyrkingen (!?) av 
myr og restaurere ødelagt 
myr



Avfallsmeldinga

Næringskomiteen

• …et mål for Norge at 30 prosent av norsk 
husdyrgjødsel skal gå til biogassproduksjon

• konkretiseres og tidfestes

• ved bygging av nye industrielle anlegg for produksjon 
av biogass basert på matavfall, skal gjøres en 
utredning om det er hensiktsmessig å ta inn 
husdyrgjødsel i produksjonen



Klimapolitikk - Klimameldinga

• Paris-avtalen: Nå klimamål uten å true 
matproduksjon

– Føre en klimapolitikk som legger til rette for aktivt 
jord- og skogbruk

– Unngå karbonlekkasje (flytte prod. ut av Norge)

• Europeisk samarbeid og EU’s regelverk

– Ikke tilpasset Norge og norsk landbruk

– Norske forhandlere har en tøff jobb!

• Utnytte handlingsrommet som ligger i regelverket, LULUCF



• EU forts.

– Stortinget bør kreve å få avtalen til sin godkjennelse

– Norge bør vurdere alternativer til EU-samarbeid – gi 
Stortinget et valg 

• Næringa bidrar!

– Fase ut bruk av fossile kilder til transport, bygg og 
energibruk

– Biologiske prosesser - flere små knepp kan redusere 
utslipp pr prod. enhet (men ikke utslippsfri)

• Avl, fôr, biogassproduksjon, matsvinn, klimarådgivning på 
gårdsnivå

• CO2-avgift på biologiske prosesser gir liten mening

• Klimatiltak må finansieres!



Politisk strategi
• Politikkutvikling

– Klima

– Dyrevelferd

– Markedsbalansering

– Matmakt

– Bioøkonomi/grønt skifte/bioenergi

– Klassisk landbrukspolitikk

• Systematisk politisk kontakt- og 
påvirkningsarbeid


