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Heisann ! 
  
Her kommer innspill til melding om Jordbrukspolitikken fra Målselv Bondelag. 
  
Hilsen 
  

Mette Pedersen Anfeltmo 
leder Målselv Bondelag 
  



Innspill til melding av jordbrukspolitikken 

1. Hvordan kan konkurransekraften til jordbruksnæringen økes ? 

Norske jordbruksvarer har strenge dyreetiske retningslinjer og stor restriktivitet til 

plantevernmidler (krav om gjødslingsplan, kurs for kjøp av plantevernmidler og sterke 

begrensninger i bruk av antibiotika) og matsminke. Det er veldig bra for kvaliteten på norsk 

mat, men det koster tid og belaster økonomien på norske produkter. Når Norge importerer 

matvarer som ikke er underlagt samme krav har disse produktene derfor et 

konkurransefortrinn (i tillegg til svært mye bedre klimatiske betingelser) i billigere 

tilvirkningskostnader og ikke minst er noen av de, mye penere (eksempel potet og 

antigroingsmidler – som ikke er lov i Norge).  

 

Hvordan ? Vi kan bedre vår konkurransekraft med å stille krav til importerte varer. 

2. Hvordan øke matproduksjon ? 

 Få flere til å overta gårdene 

 Ha gode ordninger for mottak av råvarer og videreforedling 

 Ta heile landet i bruk 

 Utnytte gras og beitearealene bedre 

 Bygge flere nye og arbeidseffektive driftsbygninger 

 Utvikle kompetanse og innsatsfaktorer i tråd med utvikling og endring i klima 

 

 

Hvordan ? 

 Ved å styrke økonomien til de som produsere råvaren (gårdbrukerne) vil det bli attraktivt å 

overta og det vil lønne seg å bygge nye driftsbygninger. 

 

 Forsknings og kompetansemiljø må utvikles og arenaer for videreformidling av kunnskap til 

gårdbrukerne må bygges. 

 

 Jordloven og konsesjonsloven må bestå. Hvis de som eier produktiv jord og skog gis et 

oppdrag i å produsere mat, så er verktøyene til styring av avgjørende betydning.  

 

 Samvirkeorganisering med mottaksplikt og markedsregulering er avgjørende for 

volumproduksjon i hele landet og trygger økonomien i næringa. 

 

 Tilskudd til bygging av nye driftsbygninger må økes. 

 

 Landbruksarealene ligger ikke i byene. Vi må ha naboer, infrastruktur (veier) og skoler der 

vi bor. 

 

 

 I mange A- områder for rovvilt er tapstallene på sau og rein store. Det vil redusere 

beitebruken og matproduksjon.  
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