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Næringspolitisk organisasjon

• Sikre landbrukets rammebetingelser 

• Synliggjøre betydningen av landbruket i det norske samfunnet

• Partipolitisk uavhengig

Tilstede over hele landet

• 61.500 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

– kjøtt, klima, 

dyrevelferd, rovdyr



Drivkrefter i endringer

• Politikk 

• Teknologi

• Forbedre drifta

• Hvor mye kan politikk kompensere?



2019 - året for avtaler
• Politisk handlingsrom

– Flertallsregjering –
alle avgjørelser i 
regjeringa

• Jordbruksavtale

• Klimaavtale

• Avtale om nedskalering 
av mjølkeproduksjonen



Jordbrukets klimaavtale

• 5 mill. tonn CO2-ekv. utslippskutt og økt opptak fra 2021 
til 2030

• Klimaoptimalisering av gårdsdrifta. Små og store tiltak.
– Klimakalkulatoren - 40 000 bønder tar beslutninger
– Fossilfri maskinpark og oppvarming
– Økt opptak og lagring av karbon i jorda

• Bedre og mer klimavennlig fôring
– Grovfôrkvalitet og tilsettingsstoffer
– FoU – stort potensial

• Avl 
– ku med lavere klimaavtrykk

• Mer husdyrgjødsel må bli til biogass 
– 1 prosent => 30 prosent
– Virkemidler for økt produksjonen og bruk



Framtidsretta å investere i klimatiltak

Spleiselag

• ENOVA 

– Ny teknologi

– Redusere fossile 
utslipp

• Investeringsmidler

• Jordbruksavtalen

• Klimafond 

– skattefordel for 
næringsutøvere



Klimakur 2030



Klimakur 2030



Klimakur 2030

• Positivt at flere klimaløsninger i jordbruket er tallfesta enn 
tidligere – viktig at dette arbeidet fortsetter
– Grunnlag allerede i dag for å tallfeste klimakuttpotensial for økt 

grovfôrkvalitet og bruk av tilsetningsstoffer i fôr fram mot 2030

• Ny teknologi vil endre landbruksnæringa, noen eksempler:
– GENO i gang med avl på kyr med lavere metanavtrykk – prosjekt 

ferdig i 2023-2024
– TINE og NMBU: Tilsetningsstoff i fôr – prosjekt ferdig i 2023-2024
– N2 Applied: Fjerner metan fra husdyrgjødsla – pilotering i gang

• Klimakur må forutsette teknologiutvikling i landbruket på lik 
linje med skipsnæringa og bilparken



God dyrevelferd 

• Årsmøte 2018 – nullvisjon

• Bondelaget går inn for

– Felles dyrevelferdsarbeid i et samlet landbruk

– Dyrevelferdsprogrammer for alle produksjoner 

– Generiske løsninger



Arbeid med dyrevelferd 
eksempel slaktekylling

Kyllingprodusenter

Dyrevelferd



Forbud mot pels, ny erstatningsordning

Stortingsvedtaket:

• Stortinget ber regjeringen endre kompensasjonsordningen slik 
at det gis kompensasjon som om det dreier seg om et 
ekspropriasjonsartet inngrep

• Må utforme et opplegg for takster basert på faglige 
verdivurderinger som tar utgangpunkt i 
ekspropriasjonsrettslige regler

• Videreføre øvrige ordninger som er alt er fastsatt i forskriften

• Ny forskrift er venta på høring om kort tid. Ambisjon om å ha 
den klar før sommeren

• I norsk erstatningsrett gjelder at erstatning skal betales til 
dekning av det lidte økonomiske tap



Nedskalering av mjølkeproduksjonen

• Ca 8% av melkeproduksjon

• Gjennomføres som en 
kombinasjon av forholdstall og 
utkjøp

• Konsekvenser
– Arealbruk

– Sysselsetting

– Verdiskaping



Jordbruksoppgjøret 2020
• Ambisjoner

– Tette gap? Hvor mye?

– Midler til produksjoner med 
overproduksjon?

– Investeringer?

– Finansieringsandel målpris/tilskudd?

– Økt jordbruksfradrag også i år?

• Prioritere produksjoner? 

• Prioritere  bruksstørrelse (tak)? 
– Be om tak for 6 gang?

• Prioritere noen områder?

• Prioritere velferd?

• Ny situasjon i Stortinget
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Prognose 2020



Norskandel fôr

• Mål om 85 prosent innen 2025

• Utkast til nytt næringspolitisk program:

– Øke den norske ressursandelen i norsk 
matproduksjon, øke selvforsyningsgraden til 45 
prosent i løpet av programperioden

– Videreføre forskning og stimulere til økt 
nyutvikling av proteinråstoff i Norge, som et 
alternativ til soya



Korn og kraftfôr

• Generelt god tilgang på korn og 
proteinvekster i 2019. Fortsatt nedgang i 
kornareal. Hvordan motvirke nedgangen?

• Produksjon av havre og økologisk korn 
dekker ikke etterspørselen. Hva skal til? 

• Økt norskandel i fôret og ønske om å øke 
norsk proteinproduksjon. Hvordan øke 
produksjonen av olje- og proteinvekster?

• Hvordan styrke kornøkonomien?



Grøntsektoren
• Grøntsatsing i 2019 – videreføres i 2020

• Utvalg for innovasjon og vekst

– Bredt sammensatt av hele verdikjeden

– Innspill og faktainnsamling

– Rapport til forhandlingene

• Investeringsvirkemidler

• Målpriser

• Viktigste barrierer for økt frukt 

og grønt

– Sterk konkurranse med import  

– Prispress fra dagligvarekjedene



Rovdyrpolitikk
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