
Dagsaktuelle landbrukspolitiske 
saker

Lars Petter Bartnes



Næringspolitisk organisasjon

• Partipolitisk uavhengig

• Arbeider for å sikre landbrukets rammebetingelser og for å synliggjøre 

betydningen av landbruket i det norske samfunnet.

Tilstede over hele landet

• 63.000 medlemmer og 3.000 tillitsvalgte

• 60% av alle bønder i Norge er medlemmer

• Over 500 lokallag og 18 fylkeslag

• Sekretariat Oslo og alle fylker
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Samfunnskontrakt
• Trygg mat

• Dyrehelse og dyrevelferd

• Matsikkerhet – beredskap

• Mindre klimautslipp

• Bosetting, levende bygder og 
kulturlandskap

• Mer oppmerksomhet

– omdømme i spill



God dyrevelferd 
- varemerke

• Alle dyr skal ha det godt

• Pressgrupper - arbeidsmetoder

• Dyrevelferdsprogrammer

• Merkeordninger?

• Prosess i næringa



EAT, bærekraft og helse

• Langt framme på norsk dyrehelse og 
matsikkerhet
– Lave forekomster smittbare sykdommer og lav 

antibiotikabruk

– Viktig å bevare/styrke denne statusen 

• Forbruker være trygg på at norsk kjøtt er  
produsert bærekraftig – bli enda bedre
– Effektiv kombinasjonsku og god dyrehelse spiller inn her

– Utnytter norske ressurser, produsert lokalt 



Politisk handlingsrom
• 2013 - 2017 – H og FrP 

– Mindretallsregjering med støttepartier KrF og V
– V og KrF stoppet mye - landbruksflertallet
– Bærebjelkene videreført

• 2017 – mindretallsregjering H, FrP, V
• 2019 – KrF inn i regjeringa – ny situasjon 

Ny plattform

Landbruksflertallet finns ikke lenger

 Flertallsregjering – alle avgjørelser i 

regjeringa
 KrF garantist? Landbruksminister Bollestad



Granavollen-plattformen
• De fire bærebjelkene og de viktigste virkemidlene i 

norsk landbrukspolitikk

• Savner ambisjoner for næringa

• To klare tap

– Pelsdyr

– Myr

• Ikke ytterligere liberalisering av jord- og 
konsesjonslovgivningen, videreføre bo og driveplikt

• Samle landbrukslovgivning

– Men denne gang «uten politikkendring»



Noen positive punkt

• Sikre et velfungerende importvern og ivareta norsk 
matproduksjon i bilaterale og multilaterale forhandlinger
- Men: Arbeide for gjensidig reduksjon i tollsatsene for å bidra til økt 

frihandel 

- Øke handelen med fattige land – kan gi økt landbruksimport

• Videreføre markedsregulering og omsetningsrådet

• Reell mulighet til inntektsutvikling på linje med andre 

(kr eller %??)
- Men forutsetninger om kostnadsutvikling, markedstilpasning og 

produktivitetsutvikling

• Kanaliseringspolitikken sikres



Vårt marked krymper



Importvernet
• Norsk landbruk pressa av økt import

• Overproduksjon i mange produksjoner i Norge

• Strategier for å utvikle og sikre hjemmemarkedet

– Markedsbalansering  

– Høg tiltro til norsk landbruk avgjørende 

– Tilpasning til norske preferanser og forbrukertrender

Norges Bondelag vil opprettholde hovedstrategien om 

å oppfylle samfunnskontrakten ved å produsere mat 

og tilleggsgode for norske forbrukere. 



Utfordringer
Positivt:

• Følge Stortingets to rovviltvedtak (ikke med i «Jeløya»)

• Styrke samspill med lokale fellingslag

• Nye jaktmetoder

Utfordring:

• Naturmangfoldsloven ligger fast

• Uavhengig rovviltklagenemnd

• Økt antall «prioriterte arter», naturtyper og 
kulturlandskap - vern



Pelsdyr
• Stortinget -2017: Ei bærekraftig pelsdyrnæring med god 

dyrevelferd skulle bevares og videreutvikles. 

• Næringsforbud basert på et mangelfullt høringsutkast

• Ved et mulig forbud må kompensasjonsordningen sikre at  
aktørene erstattes fullt ut for hele det økonomiske tapet 
som forbudet medfører 

• Erstatningen må beregnes individuelt for hver enkelt 
aktør

• Et mulig forbud mot produksjon av pels i Norge må følges 
opp med forbud mot omsetning av importerte 
pelsprodukt



• Beiteprioriterte områder må få økt forutsigbarhet
– Uttak av jerv, bjørn og ulv før beitesesongen 2019

• Ulvesona skal ikke være et reservat 
– Stortingets bestandsmål må følges

• Rovviltnemndene må opprettholdes og med økt ansvar
– viktig for tillit og konfliktdemping

• Rovviltklagenemnd – sammensetning og hvem som oppnevner 
er avgjørende. 

• Liten tillitt til miljøforvaltninga. Det politiske handlingsrommet 
må utnyttes. 

Rovviltforvaltning



Klimaforhandlinger
Bakteppe
Avtale med EU om ikke-kvotepliktig 

sektor

Granavollen-plattform
• Norges ikke-kvotepliktige utslipp skal reduseres med minst 45 prosent 

sammenlignet med 2005. Regjeringen har som mål at reduksjonen skjer gjennom 
innenlandske tiltak og planlegger for dette. Om strengt nødvendig kan 
fleksibiliteten i EUs rammeverk benyttes. 

• Unntakene for landbruk og fiskeri fjernes dersom det partssammensatte utvalget 
for fiske og forhandlingene mellom staten og jordbruksorganisasjonene om en 
klimaavtale ikke kommer frem til tiltak som gir reelle og tilstrekkelige 
utslippsreduksjoner. Dette skal ses i sammenheng med kompenserende tiltak i 
samråd med næringene. 



Regjeringas tiltak
Beregningsgrunnlag og merknad

Aktuelle tiltak – oppsummering Tiltak som krediteres i 
utslippsregnskapet, 2021-2030 (CO2-
ekv). Akkumulert i 2030.

Effektivisering og optimalisering av produksjonen – tiltak på 
gårdsnivå (Jordbrukssektoren)

415 000

Redusert matsvinn.(Jordbrukssektoren) 1 310 000*

Endret kosthold, overgang fra kjøtt til mer vegetabilsk mat og fisk. 
Kostholdsråd følges i 2050. (Jordbrukssektoren)

2 660 000*

Stans i nydyrking av myr (CO2). (LULUCF) 920 000**

Biogass til oppvarming/transport. (Byggsektoren, 
transportsektoren)

280 000

SUM 5.585 000

Særmerknad fra jordbruket sine representanter i arbeidsgruppa 

Når det gjelder oppsummeringen i avsnittet over, vil jordbruket understreke at arbeidsgruppen ikke 

har vurdert regjeringens forslag til måltall eller beregningsgrunnlaget for dette måltallet. Jordbruket 

viser til at arbeidsgruppen har kommet frem med mange andre tiltak som også kan inngå i grunnlaget 

for et måltall. Arbeidsgruppen har også vist at det foreligger nye beregninger for grunnlagsår og 

forutsetninger som vil gi andre tall for utslippsreduksjoner for noen tiltak. Arbeidsgruppen har heller 

ikke diskutert innfasingsbanene av tidsmessige årsaker. 



Hvorfor er det vanskeligere for 
Norge enn andre land?
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Norges Bondelags posisjoner
• Sikre maks fleksibilitet i forhandlingene med EU

• Ivareta landbrukspolitiske mål 
– matproduksjon på norske ressurser, landbruk i hele landet

– ikke sette tak på norsk husdyrhold

• 5 millioner tonn CO2-ekv er altfor høyt

• Tiltakene i regjeringens forslag er feil (!!)

• Skyggeregnskap og bred tilnærming er bra
– Jordbrukets positive klimabidrag må telles med

• Kunnskapsbaserte forhandlinger
– 30 tiltak

– tiltak for tiltak

– «Klimasmart Landbruk»

• Umulig tidsfrist, TBU-J 1. juli 2019 blir viktig



Viktige klimasatsinger for norsk 
landbruk framover

• Klimaoptimalisering av gårdsdrifta. Små og store tiltak.
– 40 000 bønder tar beslutninger

– Klimakalkulatoren blir et viktig hjelpemiddel

– Fossilfritt

• Mer husdyrgjødsel må bli til biogass 
– 1 prosent => 30 prosent

– Virkemidler for økt produksjonen og bruk

• Bedre og mer klimavennlig fôring
– Grovfôrkvalitet og tilsettingsstoffer

– FoU – stort potensial

• Avl 
– ku med lavere klimaavtrykk

– GENO:  teoretisk potensial 20 prosent redusert metanproduksjon





Verdiskaping i alle ledd



Drivkrefter i endringer
• Politikk 

• Teknologi

• Drive bedre enn før 

• Hvor mye kan politikk kompensere?



• Inntekt

• Markedsmuligheter

• Utnytte norske arealer – korn/kraftfôr

• Avlingsskadeordning

• Klima og miljø

Jordbruksforhandlinger 2019


