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Innspill til melding om jordbruket 
 
Landbruksdirektørene la muntlig fram et innspill til meldingen under møtet med Landbruks- og 
matdepartementet på Gardermoen 12. januar. Vestfold stiller seg bak det som ble sagt der. Vi vil likevel 
komme med en utdyping av et par ting som vi er opptatt av i vårt fylke. 
 
Det er målsetning om å øke norsk matproduksjon i Norge, minst i takt med befolkningsveksten. Skal disse 
mål nås må det i en framtidig jordbruksmelding legges til rette for at intensiv produksjon som frukt, bær og 
grønnsaker får en forutsigbar framtid.  
 
I lys av dagens matvareberedskapssituasjon bør en ny jordbruksmelding legge føringer for en større 
dreining over til et kosthold basert på produksjoner som frukt, bær og grønnsaker, som har atskillig høyere 
verdi for forsyningsevnen vår, og i tillegg svært positiv for vår helse. Det er store andeler naturlig svinn i 
disse produksjonene, og det bør legges til rette for FoU til å finne løsninger på bedre utnyttelse av disse 
produktene, produktutvikling.  
 
Det bør i en jordbruksmelding være en forståelse for markedsmakt og grøntsektoren, de er i en svært utsatt 
posisjon i markedet.  Frukt, bær og grønnsaker er lokal mat med lokal identitet, ved å synliggjøre dette i en 
jordbruksmelding vil det gjøre norsk produksjon mer konkurransekraftig, i forhold til import . Dette er 
produksjoner som med dagens produksjonsmetoder er svært utsatt for de klimaendringer vi er inne i. Det 
bør legges til rette for både FoU og bondens initiativ til å utvikle nye produksjonsmetoder og investeringer 
for å styrke seg før de klimaendringene vi står foran, eller allerede ser komme. 
 
Når det gjelder rekruttering, er det viktig å understreke at ungdom i dag er opptatt av bærekraftig 
produksjon, økologisk, lokal og kortreist produksjon. Det bør legges til rette for at skole/utdannelse 
gjenspeiler denne interessen og vil kunne være et løft for den tradisjonelle produksjonen. 

 
Med hilsen 
Fylkesmannen i Vestfold 
 
Olav Sandlund 
landbruksdirektør 
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