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HOVEDSATSINGER 
Status og retning for jordbruket er langt fra der vi ønsker og det framtida trenger. 
Selvforsyninga svekkes og effektiviseringsjaget går på helsa løs for bøndene, dyra og 
jorda. Vi vil ha et landbruksoppgjør som setter ny kurs for norsk matproduksjon. Slik vil vi 
vise at Miljøpartiet De Grønne er Norges egentlige bondeparti: 

Hovedsatsing 1: God dyrevelferd, fruktbar jord og miljø som rammer 
Matproduksjonen må være etisk forsvarlig og driftes i et evighetsperspektiv. God 
dyrevelferd, gode klimavalg og sikring av fruktbar jord og biologisk mangfold må ligge til 
grunn som rammer for all matproduksjon. 

Hovedsatsing 2: Ny kurs: ta jorda i bruk!  
Matjorda og beiteressurser må tas mye bedre i bruk, med mål om å sikre høyest mulig 
selvforsyning. Vi opplever at flere bønder er en forutsetning for å klare dette innen de 
gitte rammene. Derfor vil vi avslutte sentraliseringskursen og gi et særlig løft til små og 
mellomstore bruk med sikte på økt rekruttering. 

Hovedsatsing 3: Inntekten må løftes kraftig 
Bonden må få rettferdig betalt for sine samfunnsoppdrag og jordbruket må tiltrekke seg 
flere. Inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet må reduseres og på 
sikt tettes helt. 

NØKKELTALL 
Ramme, jordbruksavtala

Jordbrukets krav Statens tilbud MDGs tilbud

Budsjettmidler 1220 mill 490 mill 1377 mill

Målprisøkning 717 mill 400 mill 1039 mill

Overførte midler fra 
2020

32 mill 32 mill 32 mill

Endret verdi 
jordbruksfradraget

145 mill 40 mill 145 mill

Totalt 2,114 mrd 962 mill 2,593 mrd
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1. ET JORDBRUK PÅ FEIL KURS 
Mat er helt grunnleggende for å leve  gode liv.  Verden har i dag mer enn nok mat til at å 
mette alle, og bedre forutsetninger enn noen gang for å utrydde sult. Likevel går 
utviklingen feil vei. Sult og matusikkerhet øker. Matmakt samles på færre hender. Klima- 
og naturkrisa utfordrer matproduksjonen, og industrielt drevet matjord utarmes. Norge 
har en rolle i dette.  

Vi har stolt tradisjon for å dyrke mat i hele vårt langstrakte land. Kunnskapsmiljøene er 
sterke og vi har en landbrukspolitiske verktøykasse med stor slagkraft, om den brukes 
riktig.  

Dessverre utnytter ressursene våre for dårlig. Selvforsyningen holdes under 40% og 
matsvinnet er høyt, samtidig som matsvinnet er svimlende. Tre prosent av Norges 
landareal er verdifull dyrka mark, med mye frodig matjord som kan dyrke matplanter, og 
45% er utmark som kan beites av husdyr. Likevel brukes hele 90%  av dyrka marka til 
husdyrfôr, samtidig som utmarksressursene gror igjen. Fugler, insekt og andre arter i 
kulturlandskapet er i sterk tilbakegang.  

Politikken jager etter evig effektivisering. Det svekker bygdesamfunnene, og går på helsa 
løs for både naturen, dyrene, jorda og bonden. De små gårdsbrukene i distriktene blir lagt 
hurtig ned, og de store gårdsbrukene som overtar denne produksjonen tjener ikke 
penger. Bønder som driver stort, rapporterer enormt arbeidspress og høy gjeld. Jord går 
ut av drift over hele Norge til fordel for import av soya og andre fôrråvarer, utmark brukes 
mindre og mindre og jorda som er i drift forringes gjennom intensiv drift. Samtidig ser vi 
en alarmerende insekts-død, artsmangfoldet i og rundt jordbruket er generelt 
nedadgående. Midt oppi alt dette er matsvinnet enormt.  

Bondeopprøret som har oppstått roper et dramatisk varsko om arbeidspresset og den 
økonomiske situasjonen. Situasjonen er kritisk for rekrutteringen av framtidens bønder. 
Staten gjør likevel ikke noe forsøk verken på å svare opp inntektskravet som ligger i 
opprøret, eller ta tak i strukturene som skapte situasjonen.  

Alt dette viser at jordbruket er på kollisjonskurs med Stortingets egne vedtatte mål for 
jordbruket: matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og et bærekraftig 
landbruk med lavere utslipp av klimagasser. At det skjer er ikke jordbrukets ansvar - det er 
Stortingets. Miljøpartiet De Grønne sitt  alternative jordbruksoppgjør tar et oppgjør med 
dagens jordbrukspolitikk og viser hvordan vi vil stake ut en ny kurs. 
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1.1 HAVARIKOMMISJON 
Det på tide å spørre oss hvorfor utviklingen går som den gjør, og at Stortinget tar 
jordbruket mer alvorlig. En jordbrukspolitikk som ikke gir forbedring i Stortingets vedtatte 
mål for jordbruket, og samtidig sender bøndene i økonomisk uføre, er alvorlig for 
samfunnets sikkerhet. 

Vi foreslår en statlig havarikommisjon for å finne ut hva som har gått galt med 
jordbrukspolitikken. Arbeidet må være grundig, innspill må hentes fra et bredt sett med 
aktører. Når havarikommisjonen er ferdig må innsikten resultatene gir følges opp med ny 
politikk.  

I forbindelse med dette foreslår vi også å flytte ansvaret for den samfunnskritiske 
jordbruksproduksjonen ut av næringskomiteen på Stortinget, og gjenopprette komitéen 
for landbruk som ble nedlagt i 1993. 
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2. HVA VIL VI? 
Miljøpartiet De Grønne sin jordbrukspolitikk søker å være solidarisk med andre land og 
folkeslag, og bidra til nasjonal og global matsikkerhet. Matproduksjonen må skje i et 
evighetsperspektiv, og bygge på prinsippet om å levere gården i bedre stand til neste 
generasjon. Jordsmonnet må pleies og bygges opp, det må gjøres gode kretsløps- og 
klimavalg og jordbruket må bidra til et styrket naturmangfold. God dyrevelferd må ligge til 
grunn for alt husdyrhold.  

Basert på disse prinsippene skal matproduksjonen gi en selvforsyningsgrad som 
overstiger 60% innen 2030, og bidrar til god helse, matmangfold, kultur og verdiskaping. 
Bøndene må sikres inntekt og velferdsordninger på nivå med resten av samfunnet. Det er 
en forutsetning for at de kan innfri samfunnsoppdragene på en god måte, og for ny 
rekruttering. Miljøpartiet De Grønne vil være det ledende partiet i utformingen av en 
offensiv jordbrukspolitikk basert på disse hovedlinjene. I avsnittene som følger utbroderer 
vi hva våre hovedsatsinger og hva vi mener det er særlig viktig å oppnå. 

2.1 GOD DYREVELFERD, FRUKTBAR JORD OG MILJØ 
God dyrevelferd, gode klimavalg og sikring av fruktbar jord og biologisk mangfold må 
ligge til grunn som rammer for all matproduksjon. Matproduksjonen må være solidarisk 
overfor dyra og driftes i et evighetsperspektiv.  

2.1.1 DYREVELFERD OG DYREETIKK 
Miljøpartiet De Grønne jobber for et samfunn der solidaritet også omfatter dyr og natur. Vi 
vil sikre at produksjonsdyr og familiedyr behandles godt og ta større hensyn til dyrs behov 
i samfunnsutviklingen forøvrig. Miljøpartiet De Grønne  vil grunnlovsfeste dyrs egenverdi. I 
dag lever flere hundre millioner dyr i norske fjøs, haller og oppdrettsmerder. At disse dyra 
har egenverdi betyr at dyrenes liv har verdi i seg selv, uavhengig av hvor nyttige eller 
unyttige dyra er for mennesker. Dyr som holdes i fangenskap av mennesker skal ha 
mulighet til å utfolde sin naturlige atferd, inkludert hvile, bevegelse og stimulerende 
aktiviteter, å være utendørs og få dekket sosiale behov.  

Miljøpartiet De Grønne mener dyrevelferd fortjener en langt større plass i norsk politikk. 
Hvis dyrenes rettigheter skal respekteres, er det behov for en reform av mange typer 
dyrehold i Norge og en langt strengere håndheving av dyrevelferdsloven. Enkelte former 
for dyrehold, som pelsdyroppdrett, er uforenlig med god dyrevelferd og bør derfor være 
forbudt. 
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Det er behov for større åpenhet og transparens i husdyrproduksjonen. Særlig innen svine- 
og fjørfeproduksjon skjer mye av produksjonen bak stengte dører av hensyn til smittevern 
og et industrielt husdyrhold. Få personer får besøke husdyrrommene. Dette er negativt i 
forhold til dyrevelferd og i forhold til folks kunnskap om husdyrproduksjon. I tillegg til at 
det er behov for at flere folk kommer inn i husdyrrommene, er det stort behov for at dyra 
får mer tilgang til utearealer og naturlig luft og lys.  

2.1.2 ET PRODUKSJONSSYSTEM I ØKOLOGISK BALANSE 

I dag bidrar jordbruket til både artstap og global oppvarming, men slik trenger det ikke å 
være. Jordbruket har potensial for å være mer skånsomt for planeten og i beste fall bidra 
netto positivt både til det biologiske mangfoldet og til et stabilt klima. Jordbruket selv er 
avhengig av et rikt biologisk mangfold, et stabilt klima og et vedvarende fruktbart 
jordsmonn. Å sørge for et jordbrukssystem i økologisk balanse er både et middel og et 
mål for å pleie planetens tålegrenser så vel som framtidens matsikkerhet.  

Miljøpartiet De Grønne har mål om 20% forbedring av naturens tilstand innen 2050 og 
95% kutt i klimagassutslippene innen 2030. Jordbruket spiller en sentral rolle i å få til 
dette. 

Regenerativt jordbruk 
Fruktbarheten og karboninnholdet i matjorda er generelt svakt nedadgående og enkelte 
plasser sterkt nedadgående. Manglende organiske materiale kan gi kollaps i 
dyrkingsjorda ved for lite og for mye vann.  

Denne trenden vil Miljøpartiet De Grønne snu. Vi vil at jord skal bygges, ikke ødelegges. Vi 
vil ha økt mikroliv og økt organisk materiale i jorda. Jordas evne til å produsere mat under 
vekslende klimatiske forhold skal styrkes, biomangfoldet økes og karbonlagringen skal 
opp.  Vi vil særlig gjøre det gjennom en satsing på regenerativt jordbruk.  

Regenerativt jordbruk er jordbrukspraksis som bygger opp og reparerer naturlige 
kretsløp. Det er dyrknings- og beitemetoder som binder mer CO2 enn de slipper ut. Det 
innebærer blant annet å tilbakeføre organisk materiale til jorda, minimere pløying, bidra til 
å øke det biologiske mangfoldet, tilføre kompost, bruke jorddekke, benytte ulike former 
for dekkvekster, fangvekster og grønngjødsel. 

I tillegg ønsker vi å starte en gjødselrevolusjon der en reell resirkulering av næringsstoffer 
gjennom hele verdikjeden gjør kunstgjødsel overflødig. Dagens store gjødseloverskudd i 
husdyrdistriktene og et næringsfattig vekstskifte og gjødselsunderskudd i korndistriktene 
kan ikke fortsette.  Vi vil jobbe for bedre fordeling av husdyrgjødsel av hensyn til jordhelse 
og næringskretsløp. 

Minimere matsvinn 
417 000 tonn mat ble kastet i 2019  fra matindustri til forbruker. Svinnet i primærleddet er 
ikke kartlagt som del av dette. Regjeringen har sagt de skal innføre en matkastelov, men 
foreløpig bare etablert en bransjeavtale for matsvinn innen matindustri, serveringssteder 
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og matbutikker, med frivillige forpliktelser for mål om 50% mindre matsvinn innen 2030. 
Denne mener vi løser matsvinnutfordringene for sakte og setter for svake mål. Miljøpartiet 
De Grønne innfører en matkastelov og har mål om 70% mindre matsvinn fra hele 
verdikjeden innen 2030. 

2.2 NY KURS: TA JORDA I BRUK! 
Å investere i en produksjonsstruktur som kan gi god, hensynsfull bruk av jord er å 
investere i framtida. Matjord og beiteressurser blir ikke optimalt utnyttet i Norge i dag. De 
må tas bedre i bruk, med mål om å sikre høyest mulig selvforsyning, innen rammene av 
god dyrevelferd og et produksjonssystem i økologisk balanse.  

2.2.1 BEDRE AREALBRUK 
Store areal som i dag produserer gress, fôrkorn og anna fôr til husdyr har potensial for å 
produsere matkorn, grønnsaker, proteinrike matplanter, frukt og bær. Skal arealene i 
Norge mette flest mulig mennesker bør jorda som kan produsere plantebasert mat til 
mennesker gjøre det. Restråstoff fra slik andre produksjoner og gress- og utmarksrssurser 
som ikke kan brukes til noe anna er det vi primært ønsker å basere norsk hudyrproduksjon 
på. Variasjonen i hva slags type areal det er snakk om, hvor tungt eller lett det er å drive 
dem og hvilke produksjonspotensial de har er kjempestort, det vil vi ta hensyn til gjennom 
finmaskede driftsvansketilskudd. 

2.2.2 FLERE BØNDER, SMÅ OG MELLOMSTORE BRUK 
Vi opplever at flere bønder er en forutsetning for å få til bedre arealbruk ved hjelp av 
produksjonsmetoder som spiller på lag med naturen. Derfor vil vi avslutte 
sentraliseringskursen i norsk jordbrukspolitikk. I første omgang vil vi strekke oss langt for å 
slutte å miste bønder, i neste omgang for å rekruttere flere. Vi vil bruke både 
konsesjonslovgivning, reguleringer, tilskudd og toll for å gi et særlig løft til små og 
mellomstore bruk, som har blitt nedprioritert lenge. 
  

2.3 INNTEKTEN MÅ LØFTES KRAFTIG 
Bonden må få rettferdig betalt for å fylle sine samfunnsoppdrag.  Inntektsgapet mellom 
bønder og andre grupper i samfunnet må derfor reduseres og på sikt tettes helt. 
Avstanden mellom ulike inntektsgrupper internt i jordbruket må også dempes. Inntektene 
må sikre stabilt rom for normalt privatforbruk og gi grunnlag for gode rettigheter ved 
sykdom, uførhet og pensjon.  
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Inntektsløft er det viktigste utgangspunkt for å rekruttere flere hender til jordbruket. Vi 
mener det er nødvendig med flere hender for at jordbruket skal klare å innfri 
samfunnsoppdragene sine på en best mulig måte, med nødvendige hensyn til folk, dyr, 
jord og miljø. Derfor mener vi det er alvorlig og feil at dagens jordbrukspolitikk legger til 
grunn at en andel av bøndene hvert år skal legge ned drifta, for at gjenværende bønder 
skal få sin inntektsutvikling. Dette ser vi både i statens tilbud og i jordbrukets krav. Tida er 
moden for å ta et skritt tilbake, for så å føre en politikk for et jordbruk i balanse. 

Vi tror ikke det kapitalintensive jordbruket og investeringsmidler alene løser jordbrukets 
økonomiske, sosiale eller økologiske problem. Vi ønsker at statlige investeringsmidler i 
langt større grad går til nyskaping enn til bygninger og maskiner. Rom for investeringer i 
eksisterende driftsapparat må sikres ved bedring av bondens økonomi og mulighet for 
skattefrie fondsavsetninger. 

Vi mener det er feil at produksjoner de senere åra har blitt i stor grad løsrevet fra 
ressursgrunnlaget til den enkelte gård. Dette vil vi endre, og vi vil imøtekomme 
gjeldsutfordringer for bønder som har investert mye i produksjoner løsrevet fra 
ressursgrunnlaget, blant annet ved å utrede rasjonelle bruksomstillinger og rettferdige 
kompensasjonsordninger for store fjøs i denne kategorien. 
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3. HVA GJØR VI? 
Svarene for hvordan vi innfrir mål er ikke hugget i stein, og å gjennomføre en kursendring 
vil kreve en grundig prosess med flere aktører for å konkludere hvordan vi best beveger 
oss i den kursen vi håper å samle flertall for. Som nevnt innledningsvis ønsker vi å nedsette 
en havarikommisjon for å finne ut hva som ikke fungerer med norsk jordbrukspolitikk, 
innsikten fra en slik en vil være veldig nyttig for videre utforming av jordbrukspolitikk. Her 
er likevel en del forslag til hvordan vi ser for oss å gå til verks. 

3.1 OPPTRAPPINGSPLAN FOR Å TETTE INNTEKTSGAPET 
Vi foreslår at regjeringen utarbeider en opptrappingsplan for bøndenes inntekt, der målet 
er at den gjennomsnittlige bondeinntekta per årsverk trappes opp til minst samme nivå 
med sammenlignbare inntektsgrupper i samfunnet over en periode på 4 år. Dette må skje 
på en måte som gir høyere måloppnåelse for de vedtatte målene for jordbruket enn i dag. 
Bøndene må kjenne seg igjen i tallgrunnlaget som brukes til å beregne inntektsutvikling. 

3.2 TILSKUDD INSPIRERT AV ØSTERRIKE OG SVEITS 
For å klare hovedsatsingene om bedre inntekt, bedre bruk av jord og gode 
produksjonsmetoder, kan vi hente inspirasjon fra landa i Europa der bøndene har god 
økonomi. I front er Sveits og fjellregionen Vorarlberg i Østerrike. 

Tilskuddspolitikken disse stedene kjennetegnes ved at de premierer bonden for ønskede 
produksjonsmetoder i stedet for høyest mulig volum, slik vi gjør i stor grad gjør i Norge. 
Tilskuddene brukes særlig til biomangfold, fruktbart jordsmonn, dyrevelferd, spesielle 
produktkvaliteter og god bruk av arealer gjennom svært finmaskede driftsvansketilskudd. 
Dette minner litt om måten det tildeles tilskudd gjennom regionalt miljøprogram (RMP) i 
Norge, men her utgjør slike tilskudd lite i forhold.  

I Vorarlberg brukes absolutt ingen tilskudd på å gjøre korn og kraftfôr billig for husdyra å 
spise, noe vi i Norge bruker flere hundre millioner kroner på. Det forklarer forskjellen på 
hva Dagros spiser - i Østerrike er det en selvfølge at kuene som kan spise gras 
hovedsakelig spiser gras, i Norge er nær halvparten av fôret kraftfôr. 

Resultatet av å satse målrettet på kvalitet framfor kvantitet med tilskuddene er at 
produksjonen høster stor tillit og stolthet i befolkningen. Forbrukere blir villige til å betale 
mer for maten og støtte opp om jordbrukspolitikken. Kursen demper også presset på 
sentralisering og kapitalintensitet, og sikrer levende og livskraftige distrikt.  
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Som EØS-land kan Norge bruke alle virkemidler som EU-landet Østerrike bruker, pluss 
enda flere - toll, juridiske virkemidler og markedsregulering. Vi kan løpende bytte mellom 
%-toll og Kr-toll til det som gir sterkest tollvern, som Sveits. Det er ingen grunn til at Norge 
ikke skal klare å bli like gode som Vorarlberg, og enda en del bedre. 

Driftsvansketilskudd 
Vi vil bruke en vesentlig del av tilskuddspotten på god arealbruk gjennom et finmaska 
driftsvansketilskudd, med poeng etter topografi, hvor mye jordteigene er splittet opp, 
fremkommelighet, hvor værutsatt klima gården har, hvor fruktbart jordsmonn du har, om 
du har brukt traktor eller måttet bruke tohjulstraktor eller ljå og høydemeter over havet.  

Tilskuddstak 
Vi vil gjeninnføre tak på alle husdyr- og arealtilskudd, og foreslår disse takene.  I tillegg til 
tilskuddstakene vil vi føre tilskuddstrapper som ligner jordbrukets krav. 

MDGs tak i antall for husdyrtilskudd: 
● Melkekyr 70 kyr 
● Ammekyr 70 kyr 
● Andre storfe 200 dyr 
● Melkegeit 200 geit 
● Sau 300 

MDGs tak i areal for  produksjonstilskudd i planteproduksjon: 
● Korn 800 dekar 
● Gras 800 dekar 
● Potet 500 dekar 
● Grønnsaker 500 dekar 
● Frukt 100 dekar 
● Bær 100 dekar 

MDGs endring av kulturlandskapstilskuddet 
Vi i kan ikke fortsette å støtte et landbruk hvor bonden oppholder seg mer på offentlig vei 
enn på jordet eller i fjøset. Videre er det behov for tiltak for å unngå krysskjøring til 
leiejord. 

Dagens kulturlandskapstilskudd gir kr 162,- for alt areal. Vi foreslår at det avkortes med 20 
% for hver 10 km fra driftssenteret (hjemmegård og seter). Tilskuddsendringa må ses i 
sammenheng med at vi vil skjerpe driveplikta og øke lønnsomheten i å drifte vanskelige 
areal gjennom gode driftsvansketilskudd.  

Krav for å få tilskudd 
Vi ønsker også å hente inspirasjon fra Vorarlberg til krav for å få noen tilskudd som helst, 
tilpassa norske forhold. Eksempler fra Vorarlberg vi liker er: 

● Krav til vekstskrifte på åker - har du mer enn 50 daa må du ha 25% andre kulturer 
enn korn, ingen kultur kan være mer enn 66% av jorden, med unntak grovfor, har 
du mer enn 100 daa jord må du ha minst 3 forskjellige kulturer. 
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● Krav til biodiversitetsområde - 5% av totalt jordområde skal være tilrettelagt som 

biodiversitetsområde, uten gjødsling, sprøyting eller brakklegging, og med 
konkrete kriterier til antall arter i frøblandinger, insektsvennlighet med mer.  

● Krav til å være med i landets dyrevelferdstjeneste for å få visse typer tilskudd. 

Tilskudd for regenerativt jordbruk og biomangfold 
Her er eksempler på nye tilskudd vi ønsker å prøve ut: 

● Regenerativ beitepraksis i grasproduksjon, herunder virtuelle gjerder 
● Regenerative dyrkingsmetoder i planteproduksjon 
● Verneverdige nytteplanter 
● Konstant plantedekke, underkulturer, grønngjødsling 
● Direktesåing og redusert jordarbeiding 
● Nedmolding eller direkte injisering av gjødsel  
● Mekanisk ugrasbekjemping, økt støtte 
● Biokull til jordforbedring og karbonbinding 
● Risiko-tilskudd til proteinproduksjon som åkerbønner, erter, edamame 
● Tilskudd til slåtteng og andre tiltak for økt biomangfold 
● Økt tilskudd til vekster for pollinerende insekter  
● Måle og premiere biomangfold, også under bakken, med et premietilskudd til 

elitejord  

Tilskudd til dyrevelferd 
Her er eksempler på dyrevelferdstilskudd vi ønsker å styrke eller innføre: 

● Beitetilskudd for gris og fjørfe, etter gitte kriterier 
● Investeringstilskudd til å bygge vinterhager for fjørfe 
● Tilskudd til alternativer til kirurgisk kastrering 
● Lokale og mobile slakterier 
● Dobling av setertilskuddet med differensiering etter lengde på seteroppholdet 
● Tiltak for dokumentert spesiell kontakt mellom ku og kalv 
● Tilskudd til kastrerte okser på beite 

Vridde investeringssatser 
Vi ønsker å bruke differensiering i sats for investeringsstøtte for å vri investeringer i miljø- 
og dyrevennlig retning. Eksempel: 

● Høyere tilskuddsprosent til dyrere maskiner som sparer miljøet enn andre 
maskiner 

● Høyere tilskuddsprosent for gårdbrukere som investerer i økt dyrevelferd  
● Investeringsstøtte til avlsdyr, særlig bevaringsverdige raser 

Tilskudd vi vil ha mindre av 
Vi vil gi mer til mange, men også mindre til en del. Her er noen eksempler på hva vi tenker 
det er klokt å kutte i: 

● Kvalitetstilskudd til slakt etter EUROP-systemet 
● Husdyrtilskudd 
● Prisnedskriving på korn til kraftfôr 
● Matkorntilskudd for prisnedskriving for korn til mat 
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3.4 TILTAK FOR DYREVELFERD OG MATSVINN 
Tiltak for dyrevelferd 

● Tilrettelegge for naturlig adferd og artstypiske behov hos alle dyreslag, og at 
bondens økonomi, krav i lov og forskrift og innretningen på tilskuddene sikrer 
godt tilsyn og godt stell av dyra  

● Omstille norsk kylling-, kalkun-, svin- og eggproduksjon ved å kreve sunnere raser 
og sikre individene mer plass, miljøberikelser, bedre luft og tilgang på dagslys og 
uteområder  

● Utvikle ambisiøse dyrevelferdsprogram for alle husdyrproduksjoner med vekt på 
helse, atferd, oversikt og velfungerende stimulerende husdyrrom 

● Starte utfasing av burhøns og maserasjon av hanekyllinger i eggindustrien 
● Forby kirurgisk kastrering av griser og CO2 som bedøvelsesmetode   
● Styrke forskning på og utvikling av driftsformer med samvær mellom ku og kalv  
● Stille krav til utemuligheter også for okser 
● Stille krav om kortere dyretransporter og legge til rette for økt bruk av lokale gårds- 

og bygdeslakterier og mobile slakterier. Jobbe langsiktig for at alle husdyr kan 
slaktes hjemme på gården eller i nærhet til denne 

Tiltak mot matsvinn 

● Vi innfører en matkastelov, med blant annet krav om: 
- at spiselig mat som er utgått på dato selges til nedsatt pris eller gis bort 
- emballasje som bidrar til mindre matsvinn 
- merverdiavgift på mat som kastes 

● Vi motvirker overproduksjon gjennom å vri tilskudd vekk fra volum og over på 
produksjonsmetode 

● Vi utreder hvordan animalske overskuddsprodukter som bukkje, verpehøns etter 
endt verpeperiode, sau og biprodukter som innvoller kan omsettes i balanse med 
hovedproduksjonene de tilhører, ved hjelp av aktiv virkemiddelbruk 

● Vi utreder omfang av og omsetningsmuligheter for øvrig matsvinn i primærleddet, 
som frukt og grønt med ugunstig fasong og størrelse 

● Markedsreguleringsordningene utvides med mulighet for prisdiffrensiering med 
lavere pris på produkter fra produsenter som etablerer seg i overskuddssituasjoner  

● Vi  reduserer kvalitetskrav på matkorn for at mindre skal degraderes til dyrefôr 
● Vi gjør det vi kan opp mot EU for at kjøttbeinmel igjen kan bli en fôringrediens i 

kraftfôr, og vil støtte oppretting av norsk industri tilknyttet dette 
● Vi støtter løsninger mot matsvinn, herunder en økt støtte til Matsentralen på 5 

millioner kroner. Andre eksempel kan være: 
- Folkekjøkken 
- Industri basert på restråvare 
- Kokk i butikk som lagar ferdigmat av  potensielle svinnvarer 
- Distribusjonstiltak 

https://www.tv2.no/a/8144425/


13

3.5 ØKT RAMME OG NYE PRIORITERINGER 
Det viktigste i år mener vi ikke er hvilke tiltak vi foreslår akkurat nå, men hvilken kurs vi vil 
endre jordbruket i og hvilke ambisjoner vi har for inntekt. Uansett hva som blir foreslått og 
vedtatt ved dette jordbruksoppgjøret så er det etter all sannsynlighet ikke nok, og tar ikke 
alle riktige hensyn. Det trengs en grundig prosess for å få til en plan som virkelig er bra. 

Selv om vi mangler en gjennomarbeidet opptrappingsplan ønsker vi likevel å umiddelbart 
bremse den pågående nedbygginga av jordbruket allerede i år. Vi tilbyr en økonomisk 
ramme for jordbruksoppgjøret til årets jordbruksforhandlinger som er litt større enn 
jordbrukets krav, samtidig som vi starter med en viss kursendring vekk fra dagens kurs. 

Oversikt over endring vi foreslår i målpris  fra 1. juli 2021: 

Budsjettmidlene fordeler seg i hovedsak slik: 

MDG ramme, jordbruksavtala

Jordbrukets krav Statens tilbud MDGs tilbud

Budsjettmidler 1220 mill 490 mill 1377 mill

Målprisøkning 717 mill 400 mill 1039  mill

Overførte midler fra 
2020

32 mill 32 mill 32 mill

Endret verdi 
jordbruksfradraget

145 mill 40 mill 145 mill

Totalt 2,114 mrd 962 mill 2,593 mrd

Produkt Mill. l/kg/kr Målpris, kr/l/
kg

Endring, kr/l/
kg 

Endring, mill. 
kr

Melk, ku og 
geit

1513,0 5,47 0,12 181,5

Gris 137,8 33,89 1,2 165,3

Poteter 222,1 5,32 0,4 88,8

Grønnsaker 
og frukt

3575,7 8% 286,0

Matkorn, erter 
m.m

208,7 3,63 0,35 73,0

Annet korn 1221 flere 0,20 244,2

Sum 1038,8



14

Formål MDGs 
forslag (hele 
1000)

Kommentar

Matmerking/vet. institutt/
NIBIO

30 000 Merking, agroøkologisk forskning 
m.m.

Tilskudd til klimatiltak 200 000 Oppvarming, energiproduksjon

Dyrevelferdstiltak og 
dyretilsyn

62 000 Vi overfører ansvaret for dyretilsyn 
fra Mattilsynet til et nytt, uavhengig 
dyretilsyn under klima- og 
miljødepartementet, og styrker 
Mattilsynets øvrige arbeid

Organisasjoner, 
matkasting

15 000 Genressurser, matsentral

Økt veterinærdekning 30 000

Fjerne bunnfradraget 240 000 Kr 6000 økt inntekt pr bonde, størst 
betydning for de små

Direkte tilskudd 400 000 Driftssvanske, grøntprodusjon, beite, 
miljøprogram og dobling økologisk

Investeringstilskudd 
husdyr

200 000 Invest. tilskudd for dyrevelferd inkl. 
løsdriftskrav, økes ytterligere ved kutt 
i tilskudd til investeringer utover 
ressursgrunnlag

Investeringstilskudd 
grønt

100 000 Nye grøntprodusenter, urbant 
landbruk m.m.

Kornberedskap 100 000 Såkorn og matkorn

Sum 1 377 000
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Verbalforslag til Stortinget 
1. Stortinget ber regjeringen gå gjennom tollvernet for poteter, frukt og grønt, og 

vurdere å fremme forslag om å endre fra kronetoll til prosenttoll for frukt og 
grønnsaker som kan dyrkes i Norge, samt poteter 

2. Stortinget ber regjeringen gjennomgå og forbedre ordningen med tilskuddssoner, 
slik at det stimuleres til å produsere matplanter der det er gode nok 
produksjonsforhold for det 

3. Stortinget ber regjeringen gradvis øke målprisen på korn uten økning i 
prisnedskrivning for kraftfôr, for å stimulere til mer bærekraftig dyrehold med 
mindre bruk av kraftfôr, og mer bruk av grovfôr og utmarksbeite 

4. Stortinget ber regjeringen gjøre det mer lønnsomt for norske bønder å produsere 
korn, olje- og belgvekster samt frukt og grønt, ved å prioritere økt støtte og 
risikoavlastingstiltak til disse produksjonene over jordbruksavtalen 

5. Stortinget ber regjeringen prioritere økt støtte til utmarksbeite over 
jordbruksavtalen 

6. Stortinget ber regjeringen senke kvotetaket for kumelk til 450 000 liter (og 
geitemelk til 200 000 liter), slik at ingen nye produksjoner overgår dette  

7. Stortinget ber regjeringen starte en prosess for avvikling av melkekvotebørsen og 
gjeninnføre statlig tildeling av melkekvoter, som skal baseres på lokalt 
ressursgrunnlag 

8. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å øke støtten til seterinvesteringer 
gjennom Innovasjon Norge
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