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Rogaland Bondelag

• Største fylkeslag 

• 6 376 medlemmar. 

• Norges Bondelag 63 000 medlemmar. 

• Viktige arbeidsområde:

– Politisk kontakt

– Medlemskontakt

– Organisasjonsarbeid



Kva tenker du er landbrukspolitikk?



• Landbrukspolitikk vil si at man setter inn 
virkemidler og styrer landbruket i en annan
retning enn man forventer at markedskreftene 
alene vil gi. 



Landbrukspolitikken skilles fra annen
næringspolitikk fordi:



De særnorske utfordringene knytta til klima, 
geografi,
topografi og kostnadsnivået gjør at:



Landbrukspolitiske verktøy

• Markedsregulering

• Importvern

• Juridiske virkemidler

• Økonomiske virkemidler



Hvorfor forhandlinger:



Formålet med 
markedsreguleringen er å:



Markedsordninger forts

Utover pris, er de vanlige avsetningstiltakene:



Importvern
• Norsk landbruk har høyere kostnader enn 

mange andre land. Dette skyldes blant 
annet:

• Naturgitte og klimatiske forhold med kort 
vekst

• sesong og generelt lave avlinger

• Et generelt høyt lønns- og kostnadsnivå 
drevet

• opp av oljeøkonomien

• Landbrukspolitiske mål knyttet til 
distriktspolitikk, miljø og struktur.



Kronetoll og prosenttoll

• En tollsats i kroner/ kg eller liter

• En tollsats i prosent

• Internasjonale avtaler skal sikre både import 
og eksport!



Internasjonale Handelsavtaler

• WTO

• Artikle 19

• EØS



De viktigste lovene for bønder og 
grunneiere:

• Jordloven  • Skogbruksloven• Konsesjonsloven

• Odelsloven• Forurensningsloven

• Vannressursloven• Husdyrloven• Matloven

• Jordskifteloven • Forpaktningsloven • Friluftsloven

• Viltloven • Naturmangfoldloven

• Kulturminneloven • Markaloven

• Plan- og bygningsloven• Forvaltningsloven

• Beiteloven • Grannegjerdeloven



Jordbruksforhandlinger

• Det forhandles om målpriser og tilskudd, men

ikke skatt, avgift og tollvern.

• Forhandlingene er årlige.

• Avtalepartene er Staten, Norges Bondelag og

Norsk Bonde- og Smabrukarlag.

• Avtaleåret går fra 1. juli til 30. juni.

• Tilskudd følger kalenderåret fra 1. januar til

31. desember.



Kanaliseringspolitikken av 1950

I prisforhandlingene for jordbruket i 1950 ble 
en enige om følgende:

– Kiloprisen på hvete skulle ikke være lavere enn 
1,5 ganger gj.sn. literpris for melk

– Dette var innledningen til det som senere har fått 
navnet kanaliseringspolitikken

– Kornprisen ble dermed benyttet til å få til en 
omlegging fra husdyrhold til kornproduksjon i de 
deler av landet som var egnet til det



ca. 500.000 tonn 

årlig

Kornproduksjon 
og kraftfôrforbruk 

i Norge

Korn

Kraftfôr 

30 %
11 %

44%

1% 26%

88%



Jordbruksarealet i Norge blir brukt til 
forproduksjon.
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Norsk støtte



Høye ambisjoner for norsk 
matproduksjon

Stortingsmelding nr. 11 (2016-2017):

«Hovedformålet skal være kostnadseffektiv 

matproduksjon»

Stortingsflertallet aviste dette og mener 

at hovedmålet skal være:

«jordbrukspolitikkens hovedmål skal være 

økt norsk matproduksjon med grunnlag i 

norske ressurser»



Stortinget har gjennom behandlingen av jordbruksmeldingen vist at 
flertallet er opptatt av at norsk mat skal produseres med grunnlag i 

norske arealer

➢ Komiteen mener at arealressursene er den viktigste ressursen i jordbruket. 
Kunnskap i bruk og forvaltning av areal og biologiske prosesser er vesentlig 
for å utnytte disse.

➢ Komiteen viser til innstillingen til jordbruksoppgjøret 2015 (Innst. 385 S 
(2014– 2015)) der en samlet komité uttaler at: «reell økt 
selvforsyningsgrad er avhengig av at økt matproduksjon skal være med 
grunnlag i norske ressurser. Dette må legges til grunn ved utforming av 
landbrukspolitikken».

➢ Komiteen viser til at formålet med å øke matproduksjonen er å øke 
selvforsyningsgraden, styrke beredskapen, og dekke etterspørselen.

Fra Innst 251 S (2016-2017)



H + FrP = 72

H + FrP + KrF + V = 88

Må ha med både V og KrF

Andre flertallsmuligheter
H/FrP 72 sammen med SP 19 => 91
AP/SP/SV 79 med enten V 8 eller KrF 8 => 87



Ny statsråd



Landbruksquiz

1. Hvilke underliggende etater er han sjef for

2. Hvem er styreleder i Nortura

3. Hvor mange millioner var krisepakka på?

4. Hvor mange spenner har ei ku

5. Hvilke kommune kommer departementsråd Leif Forsell egentlig fra?

6. Nevn fem butikkjeder i Norgesgruppen

7. Hvilke kommune har størst jordbruksareal i drift?

8. Hva er en vallak

9. Hvem satt lengst som landbruksminister av Listhaug og Dale?



Fasit
1. Hvilke underliggende etater er han sjef for

Landbruksdirektoratet, vetrinærinstituttet, Norsk institutt for bioøkonomi og Mattilsynet

2.     Hvem er styreleder i Nortura

Trine Hasvang Vaag

3.     Hvor mange millioner var krisepakka på?  

525 millioner,

4.    Hvor mange spenner har ei ku?

4

5.     Hvilke kommune kommer departementsråd Leif Forsell egentlig fra?

Verran i Trøndelag

6.     Nevn fem butikkjeder i Norgesgruppen

Kiwi, spar, meny, joker og Bunnpris( innkjøpssamarbeid)

7. Hvilke kommune har størst jordbruksareal i drift?

Ringsaker

8.      Hva er en vallak 

Kastrert Hingst

9.     Hvem satt lengst som landbruksminister av Listhaug og Dale?

Dale, 2 år og 7 mnd. Listhaug 2 år og 2 mnd



Takk for meg


