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Næringas samfunnskontrakt

• Trygg mat

• Dyrevelferd – og dyrehelse

• Matvaresikkerhet

• Klima

• Bosetting, levende bygder og kulturlandskap



Undersøkelse blant bønder i Hedmark og Oppland



Jordbruksavtale 2018
• Styrket markedsbalanseringa og muligheten for å ta ut økte 

priser til bonden på kort og lang sikt
– virkemidler som vil bidra til bedre markedsbalanse for særlig svin og 

sau/lam. 

• Målretta ordninger mot små og mellomstore bruk
– vesentlig forbedra strukturen i Statens tilbud

– mulighet for mangfold – store og små bruk

• Bedret inntektsutviklinga for produksjoner med 
markedsbalanse og markedsmuligheter



Avtale – brudd?
• Solberg-regjering i 4 år 

• «Landbruksflertallet»

• Inntektsmålet gjelder

• Klimaforhandlinger

• Resultat for bonden på lang sikt



Bedre markedsbalanse svin

• Regulering av smågrisproduksjon og innstramminger i 
engangspurkeproduksjonen. Utrede
• Regulering av smågrisproduksjon basert på antall avlspurker. Det skal 

gjøres særskilte vurderinger for foredlings- og formeringsbesetninger.

• Etablering av register for livdyromsetning av purker

• WTO-legalitet knyttet til mulige utkjøpsordninger av 
svineprodusenter

• Utforming av overgangsordninger

– Mulighet til å forsterke markedsbalanseringen gjennom 
samordnet opptreden på initiativ fra markedsregulator

– Effekt av jordbruksavtalen er 3 øre høyere kraftfôrpris



Krevende markedssituasjon for sau

• Reduserer lammeslaktetilskuddet med 50 kr

• Øke distriktstilskudd til kjøtt med 30 øre/kg i sone 
2 og 3 og 20 øre/ kg i sone 4 og 5

• Økning i utmarksbeitetilskudd med 10 kr pr dyr

• Det skal ikke utbetales IBU- midler til 
saueprodusenter i 2019, av hensyn til 
markedssituasjonen

• Midler til organisert beitebruk økes med 

5 mill kr



Dyrevelferd - tilliten til norsk mat står på 
spill

Nullvisjon for dyrevelferdssaker



Lov om god handelsskikk

• Tilsyn med uavhengig rolle

• Stortinget: bedt regjeringa utrede om 
distribusjon kan hemme konkurransen i 
dagligvarehandelen



Klima

• Parisavtalen

• Dialog med regjeringa

• Klimapolitikk inn i landbrukspolitikken

• Sikre handlingsrom for utvikling i norsk 
jordbruk

• Kan gjøre mye sjøl – agronomen



Gjødselvareforskriften

• Tilpasset oss reglene over år

• Forslag virker direkte på driftsopplegg og 
økonomi

• Økning i spredeareal (50%) dramatisk

Må balansere

• miljøhensyn

• produksjon i hele landet



Rovdyrpolitikken
Todelt målsetting

• skal være mulig å drive beiting 

og utnytte utmarka 

• skal ivareta rovdyra

Partshjelp i ankesaken fra WWF

Forvaltning

• kreve fellingstillatelser for å ta ut rovdyr i 
beiteprioriterte områder

• Lisensjakt – i og utenfor ulvesona


