
 

 

U9: Landbrukspolitisk uttalelse 1 

Vi registrerer virkningene av en landbrukspolitikk som er ødeleggende for norsk landbruk; i 2 
særdeleshet for landbruket i Troms; 3 
Kravet om større driftsenheter har økt kraftig med den blåblå regjeringa. Landbruket rundt om i 4 
landet har dårlige forutsetninger for å lykkes i denne utviklinga.  5 
Relativt små dyrkbare arealer fører mange steder til at gårdbrukeren må leie jord rundt omkring, og 6 
dette fører til at gårdbrukeren må kjøre langt for å ha nok jord å drive. Etableringa av større bruk, 7 
fører med andre ord til økt tidsbruk og store transportkostnader, og økt bilbruk med økt forurensing. 8 
Kravet om større produksjonsenheter har ført til nedleggelser av mindre bruk i hele landet. Dette har 9 
ført til at utallige jordlapper med fruktbar jord i dag ligger brakk.  10 
Grovforproduksjonen har gått ned, og beitebruken er redusert. Dagens husdyr lever i større grad enn 11 
tidligere på importert for.  12 

 *En større og større del av dyrefor må importeres. I form av kraftfor 13 
* Vi sitter med andre ord med en lavere sjølforsyning enn tidligere. 14 
 15 

SV vil ha et landbruk basert på naturgitte forhold! 16 

Vi må stoppe den sentraliserende landbrukspolitikken, og reversere 17 

de negative følgene av den. De naturgitte fordelene vi har rundt om 18 

i landet må utnyttes bedre! 19 

Dyrka jord og dyrkbar jord må fredes. Vi har ikke råd til å bygge ned 20 

den matjorda vi har. 21 

Økt grad av sjølvforsyning av mat er et mål!  22 

 23 

1. SV vil holde den dyrkbare jorda i hevd!   24 

SV vil at bo- og driveplikten skal håndheves aktivt.  25 
Beitekvaliteten er mange steder i landet svært god, og må utnyttes bedre. 26 
Produksjonen må tilpasses lokale forhold. Kvalitet framfor kvantitet! 27 
Økologiske produksjonsformer må stimuleres.  28 
Tiltak som bedrer agronomien, og reduserer bruk av importert for må støttes. 29 
SV vil satse på økt produksjon av kjøtt og egg i de deler av landet, der det er gunstig.. Dyrevelferd må 30 
prioriteres. Merking av produkter med godkjent dyrevelferdsmerking er viktig. 31 
 32 

2. SV vil ha målretta virkemidler for bedre beitebruk.  33 

Vi vil f.eks. gi støtte til bedre vedlikehold av gjerder, sporbare radiobjeller på beitedyr, og til tilsyn av 34 
dyra på utmarksbeite. 35 
 36 

3. SV vil stimulere grønnsak-/ fruktproduksjon i hele landet! 37 



 

 

Produksjonen av både frukt og grønnsaker har gått nedover i de senere årene.  Denne produksjonen 38 
må stimuleres!  39 
SV vil satse på god og oppdatert rådgivingstjeneste.  Effektive produksjonsformer, som utnytter 40 
naturgitte forutsetninger best mulig skal støttes.  Det er viktig for å bygge ut et bærekraftig jodbruk. 41 
Støtte til godt dokumenterte driftsformer, samt støtte til nye framtidsrettede driftsformer, er viktig. 42 
 43 

4. SV vil sikre en god inntektsutvikling innen landbruk! 44 

Jordbruksavtaleinstituttet må opprettholdes. 45 
Importvernet må styrkes. 46 
Markedsregulering må fortsatt skje i regi av samvirket. 47 
Vi vil intensivere forskning og utvikling i grovforproduksjonen. 48 
Vi vil øke støtten til små og mellomstore bruk i jordbruksoppgjøret, både på kort og lang sikt. 49 
Vi vil innføre og stimulere til merking av dyrevelferd. 50 
 51 

5. SV vil stimulere til lokal matproduksjon og økt sjølforsyning! 52 

Vi trenger bredde i norsk matproduksjon; ikke bare trenger vi egg, melk og kjøtt, men også potet og 53 
rotvekster, andre grønnsaker, bær og urter. 54 
Der markedsunderskuddet er størst, og mulighetene for produksjon gode, bør det settes i gang 55 
målretta tiltak for å stimulere lokal produksjonen. 56 
Vi må stimulere til lokal foredling av lokale råvarer rundt i landet. 57 
Torgsalg og bondens marked er nyttige omsetningsformer som øker folks bevissthet rundt verdien av 58 
lokalprodusert mat. Dette er tiltak som bør stimuleres, slik at torgdager blir vanlig rundt i landet.  59 
Dyrevelferd må prioriteres når vi vil satse på økt produksjon av kjøtt og egg i landet.  60 
Landbruket gir klimaavtrykk. Dette må reduseres! Bruk av skogen vil være et viktig bidrag.  61 
 62 

6. Bedre jordvern og jordbearbeiding  63 

Det er viktig å bevare områder med matjord til den viktigste oppgaven - å produsere mat.  Matjorda 64 
må fredes. Nedbygging av matjord og nydyrking er dårlig framtidsretta utvikling! Vi vil i framtida 65 
trenge mer matjord.  Godt vedlikehold og stell av dyrkbar jord er viktig. Nydyrking er nødvendig for å 66 
veie opp for brakklegginga som skjer over store deler av landet. 67 

7. Skogpleie 68 

Skogpleie er nyttig klimapolitisk tiltak. Vi vil stimulere bygging og vedlikehold av infrastruktur i 69 
skogbruket. Lønnsomheten i skogbruket må økes! mer skog vil utnyttes og gjengroing forhindres. 70 
Ved kutting av småskog, vil gjengroing av tidligere dyrkbare områder hindres. På kort tid får vi 71 
småved/flis. 72 

8. Flisfyring 73 

Flisfyring er et godt klimarettet tiltak.  74 
Flisen kan brukes til effektiv oppvarming i større flisfyrings-/ forbrenningsovner. Eksempler på 75 
eksisterende flisfyringsovner i dag: høyhus, boligkomplekser og militærleire. 76 
Det er viktig å stimulere til samarbeid produsentene i mellom, for kontinuerlig å kunne levere nok flis 77 
til flisfyringsanlegg. 78 



 

 

 79 
SVs hovedprinsipper: Et landbruk basert på naturens premisser! 80 
            Matjorda og dyrkbar jord MÅ fredes!! Matjorda SKAL ikke bygges ned! 81 
            Vårt mål er: økt sjølforsyningsgrad av mat! 82 
 83 


