
Kvifor produsere mat i Norge? 



Kvifor ikkje importere 
all maten? 

• Mat er basisbehov. I følgje FN-konvensjonen skal alle land sørgje 
for mattryggleik for sine innbyggarar. 

• Moralsk og etisk ansvar. Hugs 1 mrd svelt. 

• Klimaendringar og stor folkeauke 

– Vi er rike, men kvart land vil først sørgje for sine ved matmangel 

• Sårbart. Vi importerer over halvparten av det vi et. 

• Landskapsendringar. Attgroing, fråflytting. 

Borgar nr 7.000.000.000 



Kvifor landbrukspolitikk? 
Kan ikkje marknadskreftene få virke fritt? 

• Landbruket produserer 
fellesgode som ikkje kan 
omsettast. Matvaremarknaden 
sikrar ikkje desse. 

• Langsiktig. 

• Det er noko heilt anna å 
produsere basisbehovet mat, 
enn spikar eller sko 

– Biologisk produksjon 

– Jorda er ikkje flyttbar 



Kva skil Norge frå 
andre land? 

 

• Låge avlingar, 

avgrensing i vekstar 

• Langstrakt. Store 

klimatiske skilnader 

• Oljedreven økonomi 

•Fordel: God dyre- og 

plantehelse. Unike 

smakar 

Norge er våtare, kaldare, brattare, meir avsides og dyrare enn andre land  



Korleis løyse 
utfordringene i Norge? • Må føre ein nasjonal 

landbrukspolitikk der 
bonden si inntekt kjem frå 
både marknad og tilskot.  

– Tilskot må tilpassast dei 
store ulikskapane i 
produksjon og klima.  

• Eit importvern med toll på 
sentrale varer frå norsk 
landbruk for å utjamne 
skilnaden i kostnader 
mellom Norge og andre 
land. 

 



Ei produktiv næring! 

 



Faresignal: Arealnedgang! 

Fulldyrka areal 

per innbygger 



 

Velkommen til bords 

Ny landbruks- og matmelding 
Meld. S. 9 (2011-2012) 



Matproduksjonen i Norge har ikkje auka 

 

1 % per år? 



Kva vil Bondelaget? 

• Produsere meir god og trygg 
kvalitetsmat til ei aukande befolkning 

• Utnytte jord- og beiteressursar over 
heile landet 

• Produsere på ein miljøvenleg måte, og 
ha god dyrevelferd 

• Forvalte kulturlandskapet; halde det 
ope, vakkert og variert 

• Ta vare på matjorda for framtidige 
generasjonar 



Ingen matproduksjon utan inntekt 

• ”Gode inntektsmuligheter er det viktigste 
virkemiddelet for å nå de jordbrukspolitiske 
målene”  (Meld. S. 9 (2011-2012)) 

• Lågt inntektsnivå 

• Konkurransedyktig inntekt for å sikre 
rekruttering 

• Utan betre inntektsmoglegheiter - urealistisk å 
nå målet om auka matproduksjon 
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Inntekt per årsverk 2012 

Lønsmottakar = 470.000 kr 



Verktykassa 

• Importvern 

• Økonomiske 

verkemidlar 

• Juridiske verkemidlar 

• Marknadsordningar 



Importvern 

• Tollsatsar og  kvotar 

• Importen er meir enn dobla sidan 2000. 

• Den norske delen av matmangfaldet er 
pressa. 

• WTO-avtala: Velje den som beskyttar 
best av krone eller prosenttoll. 

• Viktig politisk grep: Frå 2013 vert tollen 
på biff og filet av storfe, lammekjøt og 
faste ostar (type Norvegia og Jarlsberg) 

endra til prosenttoll.  

 

 



Økonomiske verkemidlar 

• Fastsett i jordbruksforhandlingar 

• Målpris 

• Tilskot 



Marknadsordningar 

• Fordel for bønder og forbrukarar 

• Verkemidlar:  

– Mottaksplikt 

– Forsyningsplikt 

– Unntak frå konkurranselova 

– Marknadsreguleringstiltak 

• Effektivt: Finansierast av bønder – 
utøvd av marknadsaktør. 

 



Politikar: Vi treng ditt bidrag 
• Medverk til at matjorda ikkje vert bygd 

ned 

• Snakk med partifellar og andre politikarar.  
– Medverk til å få rammevilkår for næringa som 

sikrar inntektsvekst og dermed 
produksjonsauke. 

– Få auka medvit kring kva landbruket bidreg 
med, og meirverdien av å ha eit landbruk over 
heile landet 

• Legg til rette for lokal verdiskaping og 
arbeidsplassar 

• Gje tryggleik for investeringar i landbruket 
 

 

 

 

Gje bonden moglegheiter – så skal vi produsere mat og 

fellesgode ! 

 


