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• 60.000 medlemmer
• 500 lokallag og 13 fylkeslag
• 3.500 tillitsvalgte 
• Medlemsnytte:
• næringspolitiske rammebetingelser
• regnskap og juridisk service
• yrkessosialt fellesskap
• lokal interesseorganisasjon

• 120 ansatte - i Oslo og alle fylker
• Partipolitisk nøytral
• Innlandet – matregion nr. 1 - En smak av 

mangfold



Innlandet er landets største jordbruksfylke målt i verdiskaping

• Komplette verdikjeder for mjølk, korn, potet, grønnsaker, kjøtt og egg

• Landets største potetfylke

• Størst på storfekjøttproduksjon

• Flest dyr på utmarksbeite

• Norges kjerneområde for dyreavl og planteforedling

• Flest setre/støler i drift

• Landets nest største kornfylke

• Tredje størst på mjølkeproduksjon

• Grunnlag for totalt 15 500 arbeidsplasser
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Norsk matproduksjon har et bredt 
samfunnsoppdrag

Stortingets mål for norsk landbruk (St. meld. 
11 (2016-2017)):

• Matsikkerhet og beredskap

• Landbruk over hele landet

• Økt verdiskaping 

• Et bærekraftig landbruk med lavere utslipp av 
klimagasser
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"arbeidet med å redusere klimagassutslipp 
fra norsk jordbruk må prioriteres samtidig 
som målet om økt matproduksjon med 
intensjon om økt selvforsyning ligger fast." 



Verdenssituasjonen tilsier økt fokus på matberedskap –
vi er en del av totalberedskapen
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Vil du destabilisere et samfunn, 
tar du først energien, og 
deretter maten…….

Fra medlem i totalberedskapskommisjonen



Flaskehalsar utfordrar mattryggjing
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• 45% av kveita gjennom 3 knutepunkt: 
Bosporos, Suez og Malakkastredet

• 53% av eksporten av kveite, mais og 
soyabønner frå USA, Brasil og Svartehavet

• 1/5 av kveita passerer Tyrkia-stredet

• Kveite, mais og ris: 60% av energiopptaket i 
verda

• 6 land står for 70% av global 
gjødselproduksjon og 50% av eksporten

• Frå 43 til 54% av korn og gjødsel passere
desse punkta frå 2000 til 2015

NORGES BONDELAG

….geografisk konsentrasjon av kaloriproduksjonen til Midtvesten i USA, Brasil, Europa inkludert 

Svartehavsområdet og India

Katrina-liknande uvér stenge eksport frå USA samtidig med ekstremt
Brasil-regn som stenger vegar og estrem hete ved Svartehavet: 51% av 
soyabønner, 41% av mais og 18% av kveitetransporten ramma



Et fåtall land produserer mat til store 
deler av verdens befolkning
Maten produseres:

• Midtvesten i USA

• Brasil

• Europa inkludert Svartehavsområdene

• India

Avhengige av import:

• Nord-Afrika og Midtøsten

• Afrikas Horn og Øst-Afrika

• Gulfstatene

• Japan og Korea

• NORGE



Innlegg på WTO 
møte i Geneve

• Norges Bondelag arrangerte 
sammen med Sveitsiske og 
Canadiske bondelag et møte i 
Geneve. Temaet var hva frihandel vil 
bety for matsikkerhet. I panelet satt 
Canada, Rwanda, Ukraina og Norge.

• Bondelaget sitt budskap var at alle 
land må ha rett til å produsere mat 
til egen befolkning innafor rammene 
i WTO systemet. 



Mer fokus på nok mat
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Ny rapport om matsystemene fra Miljødirektoratet 
– viser at vi må opprettholde norsk landbruk!!!

«Vi vurderer at store svingninger i global matvareproduksjon 
kan utfordre matsikkerheten hos deler av den norske 
befolkningen. I ekstreme tilfeller kan det også bli nødvendig 
med rasjonering av knappe matressurser. Risikoen, 
både muligheter for tap og ekstra gevinster på enkelte 
primærproduksjoner, vil øke. 
Til tross for at vi har et matsystem med stor tilpasningsevne 
til fluktuasjoner i internasjonale forhold og nasjonale 
avlinger, må vi forvente at forbrukernes tillit til matsystemet
og matpolitikken blir satt på alvorlige prøver. Dette 
begrunner aktiv, forebyggende klimatilpasning og andre 
tiltak for å styrke matsystemets motstandskraft.»



Vi kjenner også på klimaendringer 



Totalberedskap i Norge omfatter matsikkerhet

• Totalberedskapskommisjonen 
skal gjennomgå den samlede 
beredskapen i Norge

• Matvaresikkerhet en viktig del 
av utredningsarbeidet – hele 
kjeden 

• Selvforsyningsgrad

• Logistikk

• Teknologiavhengighet 

• Mangel på innsatsfaktorer

• Forsvarskommisjon også i
arbeid nå. Knut Storberget



Bærekraft i Norsk 
matproduksjon
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• All matproduksjon setter 
økologiske og klimatiske 
fotavtrykk.

• Definisjonen som blir lagt til grunn 
i strategien: mat fra framtidas 
norske jordbruk skal 
produseres på en måte som 
ikke forringer ressursene, 
som ivaretar levedyktigheten i 
økosystemene og som bidrar 
til å redusere den globale 
oppvarmingen.

• Samtidig må matproduksjonen gi 
sosial og økonomisk 
bærekraft. Herunder er rettferdig 
betaling for maten, både til bonden 
og de ansatte i verdikjeden, viktig.
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Bondelagets Bærekraftstrategi:
• Økt selvforsyning 

• Øke produksjon av grønnsaker, frukt, bær 
og poteter 

• Øke produksjon av proteiner 

• Øke produksjon av fornybar energi 

• Redusere utslipp av klimagasser og økt 
binding av karbon 

• Bedre bruk av husdyrgjødsla 

• Bevare og styrke biologisk mangfold i       
jordbrukslandskapet 

• Redusere bruk av plantevernmidler 

• Økologisk landbruk 

• Bedre jordhelse

•
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• Bedre dyrehelse og dyrevelferd

• Forebygge forekomst av 

antibiotikaresistente bakterier hos norsk 

husdyr 

• Redusere matsvinn

• Redusere mengden landbruksplast på 

avveie 

• Styrket jordvern 

• Rettferdig betaling for maten

• Levedyktige bygder og distrikstpolitikk

• Likestilling mellom kjønnene 

• Utdanning 

• Arbeidskraft 



Noen satsingsområder vil gjelde hele 
landbruket og kommer samfunnet til 
gode
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• Økt selvforsyning

• Reduserte klimagassutslipp

• Styrket jordvern

• Styrke biologisk mangfold i 
jordbrukslandskapet

• Fokus på utdanning

• Sørge for levedyktige bygder.



Vi løser ikke klimakrisen med økt 
import av mat

• 2/3 av matjorda vår kan kun brukes til å dyrke gras til drøvtyggerne
– Kutter vi ut drøvtyggerne kutter vi i norsk matproduksjon og matberedskap

– Beitebruk er viktig for biologisk mangfold og kulturlandskap

• Mindre norsk matproduksjon flytter utslippene i stedet for å kutte

• Men vi har et viktig ansvar og store muligheter til å gjøre matproduksjonen vår 
mer klimavennlig
– Forutsetter økonomisk handlingsrom og bedre klimastøtte til bonden

– Utdanning og forskning basert på norske forhold
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Innlandet Bondelag på Stortinget – klare innspill til 
politikerne



Kjedemakt
• Like konkurransevilkår for aktørene i 

verdikjeden 

• Like vilkår i konkurransen mellom 
dagligvarekjedenes egne merkevarer 
(EMV) og bondens produkter

• Dagligvaretilsynet føre tilsyn med 
logistikkområdet og bruken av EMV i 
dagligvaremarkede

• Råvareprodusentene må sitte igjen 
med en større andel enn vi gjør i dag

• Slutt på usynliggjøring av den norske
bonden via EMV

22.01.2023

EMV visker ut opphav: 
her tysk og norsk kjøtt



Men nå trenger 

bonden også Norge: vi 

må se penga på 

bordet, det trengs 

friske budsjettmidler 

og et godt tilbud i årets 

jordbruksoppgjør!



Skjebnetime for norsk landbruk – politikk må til!

22.01.2023

Næringspolitisk program 2020-24 Norges Bondelag
Øke investeringsmidlene til fornying av driftsapparatet. 
Investeringene må ta utgangspunkt i gårdens samlede 
ressurser, og ikke betinge kapasitetsøkning. Det er spesielt 
viktig med investeringsordninger for overgangen fra båsfjøs 
til løsdrift.

2021:
717 båsfjøs og 550 løsdrift
Gjennomsnitt 18,2 årskyr per båsfjøs 
2019: 21 % av båsfjøsa i landet.



Matberedskap
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Korn er helt avgjørende for 
selvforsyningsgraden.

Kornøkonomien avgjøres av målpriser, 
tilskudd og ikke minst været.

Økt fokus på norsk innkjøp til offentlig 
sektor

Korn- økt bruk av norske råvarer i 
kraftforet til dyra våre

Bruk norske råvarer på solskinnsdager-
da har vi en oppegående produksjon 
når stormen kommer.



Hvordan få brukt de 
arealene vi har best 
mulig ? 
Kanaliseringspolitikk 
med effektive 
virkemidler
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Dyrevelferd
• Næringa jobber kontinuerlig med 

dyrevelferd

• Avlsframgang bedrer dyrevelferden: friske 
dyr, «rundere» gris, lynne, kalvingsvansker

• Dyrevelferdsprogrammer rulles ut: 
dokumentasjon og løft av dyrevelferd i alle
dyrehold

• Stortingsmelding om dyrevelferd: tiltak 
må være kunnskapsbaserte, praktisk og 
økonomisk gjennomførbare

• Dyrevelferd- god dyrehelse og trivsel

• Rutiner-holdninger og handlinger



Rovdyr
• Jerv

Ligger langt over bestandsmålet

Det rovdyret som tar flest sau.

Forferdelig skadesituasjon i Nord-
Gudbrandsdalen i sommer.

• Ulv

Over bestandsmål.

• Bjørn

Skadedyr må tas ut.

Store beiteressurser går tapt fordi 
rovdyra har fått fortrinn, også utenfor 
ulvesona.



Hvert gårdsbruk er forskjellig
• Finnes ingen «one size fits all»

– Stor forskjell på mulige framtidige løsninger for en 
grønnsaksbonde og en sauebonde

– Geografi, økonomi og klimatiske forskjeller gir ulikt 
utgangspunkt også innenfor samme 
landbruksproduksjoner

Vi trenger forutsigbare og stabile rammevilkår. 
Langsiktighet og trygghet for investeringer.

•
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Bønder støtter bønder

• Samarbeid med: Norges 
Bygdeungdomslag, Utviklingsfondet og 
lokale organisasjoner for å styrke 
bønders levekår i Malawi.

• Prosjektramme: 350 000 kr årlig 
(innsamling + budsjettstøtte).

• Pengene går til: Utdanning av 
modellbønder, såkorn, husdyr, spare- og 
lånegrupper, frøbanker, danne 
kooperativer og ungdomsarbeid.

Malawi: 
• 18 millioner innbyggere, 80% lever av landbruk
• 169. Plass på FNs utviklingsindeks (liste basert på tre indikatorer: 

forventet levealder, utdanning og bnp per innbygger)  
• 5. plass på Global Climate Risk Index (liste over land hardest 

rammet av klimaendringer siste 20 år)

– Vi rammes også av klimaendringer her. Men vi 
klarer å dyrke ulike vekster. Vi har begynt å plante i 
groper fordi det gir større avlinger. Gropene bevarer 
fuktigheten bedre.

Esther, modellbonde i Malawi

VIPPS 535701



Takk for meg!
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