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Fortid (1975 – 2010) 

• «The man with 15 cows» 

• Akseptable inntektsforhold for små og 
mellomstore bruk 

• Effektivisering, strukturendringer 

• Omstilling under forholdsvis stabile og 
forutsigbare rammevilkår 

 

 



Den «norske» landbruksmodellen 

• Landbruket en «politisk næring» 

• Klima og geografi og kostnadsnivå krever en 
politikk som er tilpasset norske forhold 

• Importvern 

• Markedsordninger og produksjonsregulering 

• Korn- og kraftforpolitikken 

• Utjevningstiltak struktur og distrikt 

• Krever handlefrihet (EU og WTO) 

 

 



Nåtid  

• Mange piler peker i feil retning – redusert 
kornprod. – svekket sjølforsyning – økt import - 
rekrutteringssvikt 

• Dagens politikk et speilbilde av debatten på 80- 
og 90-tallet 

• Formidabelt politisk press om reduserte priser, 
overføringer og avregulering 

• Solberg-regjeringens retorikk og politikk et svar 
på en debatt på 90-tallet, ikke på framtidas 
utfordringer og langt mindre dens muligheter 

 



Framtida 

• Ny bevissthet omkring landbruk og matproduksjon 

• Befolkningsvekst og sterkt økende behov for mat 

• Klimatrussel, ressursødeleggelse 

• Mattrygghet (antibiotikaresistens osv) 

• Økt fokus på norsk mat og matkultur 

• Fra svarte til grønne karboner 

• Utfasing av oljeøkonomien 

• Hva kan gjøres for at disse trendene kan bidra til 
politisk medvind i Norge på kortere sikt? 

 



BIOØKONOMI 

• «Bærekraftig produksjon og omdannelse av 
biomasse til mat, helse- og fiberprodukter, til 
industrielle produkter og energi» 

• Bioøkonomi er uttrykk for en utviklingsretning der fornybare 
ressurser etter hvert erstatter ikke fornybare og den 
oljeøkonomien vi preges av i dag. Begrepet bioøkonomi vil 
bidra til å løfte perspektivet for de tradisjonelle, 
råstoffbaserte næringene, og synliggjøre at dette er næringer 
som i framtida vil få sterkt økende betydning. 

 



Hva skal til? 

• Norsk modell basert på handlefrihet 

• Fokus på arealbruken, der ligger nøkkelen til 
klimatilpassing og økt norsk produksjon 

• Inntektsmuligheter som skaper framtidstro 
og rekruttering.  

• Inntekt gjennom god ressursutnyttelse og 
totalkvalitet ute og inne  

• Ikke gjennom en ensidig stordriftsutvikling 
som skaper danske gjeldstilstander.  


