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Hovedinntrykk
• Positiv omtale av effekten av eksisterende 

virkemidler, men ingen vilje til å utvikle med 
basis i noe som fungerer

• Deregulering/avvikling som mål, 
sentralisering og svekket økonomi som 
resultat

• Tre hovedområder som angripes
– Markedsordningene
– Melkekvoteregioner
– Andre dereguleringer f.eks avløserordningen

• Svekket inntektsmål og forhandlingsinstitutt



Reaksjonen på meldinga



Meldinga oppleves dramatisk



Endrer Stortingets hovedmål
Fra «Matsikkerhet, landbruk over hele landet, 
økt verdiskaping og bærekraftig landbruk

til «Hovedformålet med 
jordbrukspolitikken skal være en 
kostnadseffektiv matproduksjon»



Inntekt
• I meldingen står det at «Konkretiseringen av inntektsmålet i 

forhandlingssammenheng har vært prosentvis lik inntektsvekst som 
andre grupper»

• «Regjeringen vil i større grad enn i dag avveie inntektsmålet mot 
andre målsettinger»



Markedsbalansering
Regjeringa foreslår å gjøre endringer i samtlige 
markedsordninger
• Avvikler markedsordningene for geitemelk, potet og 

epler
• Avvikler markedsordningen for egg og korn, men gir 

staten mulighet for å administrere tiltak
• Avvikler målpris for gris og legger om 

markedsordningen til volummodellen



Markedsbalansering forts
• Bonden skal fortsatt finansiere en rekke tiltak 

og ordninger, uten at vi selv er ansvarlige for 
gjennomføring – utover at landbruket har 
flertall i Omsetningsrådet

• Avvikler muligheten for å finansiere 
opplysningskontorene med omsetningsavgift

• Viderefører finansering av faglige tiltak over 
omsetningsavgiften



Korn

• Avvikle markedsordningen for korn og Norske 
Felleskjøp som markedsregulator

• Gi Landbruksdirektoratet ansvaret for å administrere 
reguleringstiltak
– Fortsatt finansiere sentrale virkemidler i kornsektoren 

gjennom omsetningsavgift 

• Beholde målprisene, men ingen har lenger ansvar for 
å ta de ut 

• Fjerne mottaksplikten



Hva blir effektene av å avvikle  
markedsbalansering i kornsektoren?
• Sikkerhet for pris til produsent svekkes: 

– Ingen markedsaktør har lenger et selvstendig ansvar for å  sikre at bonden kan oppnå 
målpris.

– Konkurransen i kornmarkedet vil avgjøre prisdannelsen noe som betyr mye større 
geografiske og sesongmessige prisvariasjoner. 

– Kornarealer vil gå ut av drift

• Sikkerhet for avsetning for produsent svekkes: 
– Ved bortfall av mottaksplikten øker risikoen for bonden
– Spesielt for mathvete, rug og havre som tidvis har hatt et overskudd kan det bli 

kontraktproduksjon

• Sikkerheten for stabile leveranser og priser i engrosmarkedet svekkes

• Økt byråkrati



Produksjonsfordeling

• Kraftfôrbaserte produksjoner
«Både av miljøhensyn, og for å redusere kostnadsnivået i produksjonen, mener 
regjeringen at de kraftfôrbaserte produksjoner i hovedsak bør finne sin lokalisering 
som et resultat av markedsbaserte rammebetingelser, og produsentenes egen 
ressursutnyttelse».

• Større prisforskjeller i kornproduksjonen

• Svekke økonomien i grasproduksjonen i 
kornområdene



Forenkling
• Regjeringen støtter «Revolusjonsalternativet» 

i forenklingsrapporten til Sponheim
– Innebærer 7 ordninger. Fjerne mange 

tilskuddsordninger

• Til framtidige jordbruksoppgjør:
– Pålegge partene å gjøre omfattende 

forenklinger/fjerne ordninger og begrense nye 
ordninger

Vi trenger målretta tiltak som gjør bondens hverdag 
enkel- det må ligge til grunn for utforming av 
verktøykassa



• Videreutvikle landbruksmodellen
• Avvise regjeringens nye hovedformål
• Samvirkebaserte markedsordninger
• Målrettinga i virkemiddelapparatet må styrkes for å ivareta 

et landbruk over hele landet
• Investeringsmulighetene må forsterkes med vekt på små og 

mellomstore bruk
• Landbruket skal være en del av klimaløsningen

Hva vil landbruket?



Norge trenger bonden
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