
 

 

1.Hvilke kjerneoppgaver bør Bionova ha?  

Kjerneoppgavene til Bionova bør være å bringe landbruket tilbake til en posisjon hvor det er lønnsomt å 

forsørge samfunnet med mat, fiber og et trygt, godt landskap å bo i.  Den rådende situasjon – 

jordbrukets miljømessige, økonomiske og sosiale tilstand, samt matforsyning, beredskap, matsikkerhet 

nasjonalt og globalt, tydeliggjør behovet for å styrke matsystemene gjennom bedre jordhelse, folkehelse, 

biomangfold og klima. Dette omtales i dag som et regenerativt landbruk. 

Det er ingen begrensninger i dag på hvilke verktøy og teknologi bønder har tilgang på. Utfordringen er å 

bruke rett verktøy på rett tid uten at det bærer med seg økonomiske, sosiale eller miljømessige 

utilsiktede konsekvenser.  

 Å styrke bondens evne til å se sin egen drift i et helhetlig perspektiv, og ha gode rammeverk for å ta valg 

som er tilpasset eget liv, familie og ressursbase, vil sette bønder i stand til å jobbe med glede og 

effektivitet innenfor de naturgitte begrensninger. Man kan kalle det et kompetanseløft, men det handler 

om mer enn det. Det handler om å gi bonden og familien livskvaliteten tilbake. Det bør være Bionovas 

første oppgave og grunnfjellet som alt annet arbeid bygges videre på. 

Helhetlig forvaltning ved hjelp av planleggingsverktøyet Holistic Management(HM) er gjennomprøvd i 

landskap over hele kloden med dokumenterte resultater for bedre økosystemtjenester. Regenerativt 

Norge(RN) anbefaler HM og mener det er viktig at bonden enkelt får tilgang på inspirasjon og kunnskap 

om hvordan disponere egne og naturgitte ressurser for å styrke egen bedrifts bærekraft. 

 

2.Hvilke utfordringer løses ikke ved dagens virkemidler? 

Landbrukets natur er uhyre kompleks og enkle løsninger på komplekse problemstillinger svekker 

landbruket som helhet til tross for gode intensjoner.  

Ingen nye tiltak inn mot landbruket vil avbøte på dagens situasjon hvis ikke det adresserer roten til 

problemet; velmenende beslutningen med uheldige utfall.  

Effektive klimatiltak kan oppnås med et godt forvaltet landbruk. Dagens forvaltning bygger på uttak av 

kortsiktige gevinster og har ført til en svekket økonomi i næringa, utslipp av klimagasser og utslipp til 

vann, f. eks Oslofjorden. RN mener en politikk med større vekt på biologisk karbonfangst og lagring ville 

vært et godt bidrag. En annen samfunnsutvikling som kan bedres ved et mer robust landbruk er økt 

bosetting og bedre forvaltning av distriktene. Vi opplever også for stor nedbygging av matjord og av 

beiteområder til hyttefelt svekker vår bærekraft. 

 

3.Hvordan kan Bionova organiseres for best mulig målretting av innsats og størst mulig 

brukervennlighet og kostnadseffektivitet? 

Bionova kan kun organiseres når det foreligger en tydelig retning for arbeidet som hensyntas i alle 

aspekter ved landbruket. Sosiale, økonomiske og naturgitte. Når en tydelig intensjon er på plass må også 

en tydelig definisjon av utfallet på plass slik at det er mulig å følge opp de valg tas i lys av Bionovas 

intensjon.  



 

 

Bionova vil oppnå svært mye ved å benytte eksisterende organisasjoner og institusjoner som allerede er 

en del av bondens nettverk og som har tillit i næringa.  

Regenerativt Norge er allerede er i samarbeid både med Norsk Landbruksrådgiving og Selskap for Norges 

Vel (SNV) i arbeid med disse problemstillingene. Sammen med Norsk Landbruksrådgiving Østafjells har vi 

initiert et prosjekt, «Målrettet beiting for bedre jord- og økosystemhelse», over Klima- og 

miljøprogrammet, for å utdanne rådgivere og bønder. Sammen med SNV er vi i ferd med å bygge en 

kunnskapsplattform for regenerativt landbruk, godt støttet av Nestlé. 

 

Foreningen Regenerativt Norge har sitt utspring i et nordisk og internasjonalt nettverk i sterk vekst. 

Gjennom siste 10 år har vi arbeidet for å styrke landbruket gjennom naturlige prosesser, et mer fruktbart 

og bærekraftig jordsmonn. En presentasjon finnes på vår nettside 

https://www.regenerativtnorge.no/om-organisasjonen/.  I dagens situasjon med økende priser på 

energi, derigjennom de fleste innkjøpte driftsmidler i landbruket, ser vi dette som ytterligere aktualisert. 

Mye tyder på at vi kan bidra med kunnskap i en konstruktiv gjennomgang av jordbrukets funksjonalitet i 

samfunnet og å styrke sårbare matsystemer.   

 

 

 

 

 

 

 


