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Avgjørende: 91 prosent av de spurte mener det er viktig å produsere mat i Norge.– Det er vår jobb å løfte maten opp til å bli en avgjørende faktor den  11. september, sier Lars Petter 
Bartnes. (Foto: Stian Eide)

Vil ha mat på dagsordenen 
til høstens stortingsvalg
Lars Petter Bartnes fortalte Bondetinget at de har tapt slaget om inntektsutvikling 
i årets jordbruksoppgjør. Bondelagslederen fant likevel et lyspunkt i at heller ikke 
regjeringen har vunnet gjennom.

ÅRSMØTE
Tekst: Stian  Eide og Iver Gamme

V i vant slaget om å avvise regjerin-
gas tilbud i Stortinget, men vi tapte 
slaget om kronemessig lik utvik-
ling, sa Lars Petter Bartnes i talen 
under årsmøtet.

Venstre brøt som kjent forhandlingene med Ap, 
KrF, Sp og SV, og vil etter alt å dømme få flertall for 
sitt eget forslag sammen med regjeringspartiene. 

Det opplever Bartnes som krevende.
– Det har vært ordinære forhandlinger. Det er 

oppstått et brudd, og bruddprotokoll er skrevet. 
Det blir svært vanskelig å få til en god løsning, 
med en ramme som øker inntektsforskjellen til 
andre grupper. I praksis tvinges vi til å fordele en 
økonomisk ramme vi mener er for dårlig til å skri-
ve under på.

Politisk gjennomslag
Sett vekk fra jordbruksoppgjøret fant Bartnes li-
kevel mye å glede seg over. Foran 300 deltakere på 
årsmøtet spurte han hvorfor regjeringa ikke har 
fått gjennomslag for mange av sine saker i land-
brukspolitikken. 

Svaret han ga på sitt retoriske spørsmål, var at 
regjeringa har møtt massiv motstand fra ei samla 
næring, og at de har måttet søke flertall mot sen-
trum, der KrF og Venstre ofte har holdt igjen.

– I løpet av denne stortingsperioden har hele 
bredden i organisasjonen mobilisert, gang etter 
gang, på alle nivåer. Året vi har lagt bak oss har 
økt interessen for norsk matproduksjon i det of-
fentlige rom. Media, politikere og forbrukere i 
hele landet har diskutert saker som angår vår 
næring. Det skal vi være glade for, sa Bartnes som 

viste til en undersøkelse fra AgriAnalyse og Tan-
kesmien Agenda.

Den viser at 91 prosent av de spurte mener det 
er viktig å produsere mat i Norge.

– Men folk er også opptatt av mye annet. Det er 
vår jobb å løfte maten opp til å bli avgjørende fak-
tor for stemmegivningen 11. september.

Bartnes viste til at regjeringa gikk tidlig ut og 
ville fjerne hele konsesjonsloven. 

– Norges Bondelag har jobbet hardt i hele stor-
tingsperioden for å videreføre mest mulig av re-
gelverket. Det er avgjørende for at vi fortsatt skal 
ha et familiebasert jord- og skogbruk i Norge, for 
muligheten til å øke volumet i matproduksjonen 
og for å unngå en gjeldsboble – som knekket ryg-
gen på dansk jordbruk.

Endringer i konsesjonsloven
Sist uke behandlet Stortinget det siste forslaget 
om endringer i konsesjonsloven. 

– Vi konstaterer at regjeringa har gått på et 
nederlag i sitt forsøk på å svekke loven vesentlig, 
men de har dessverre fått gjennomslag for økning 
av arealgrensa for priskontroll og boplikt fra 25 
til 35 da innmark – med støtte fra Venstre. De har 
også fått gjennomslag for fjerning av priskontroll 
på reine skogeiendommer – med støtte fra Ven-
stre.

Et samla jordbruk brøt årets jordbruksfor-
handlinger fordi regjeringa ikke viste vilje til å 
følge opp Stortingets vedtatte politikk, sa Bartnes 
til årsmøtet.

– På samme måte som regjeringa ikke ville føl-
ge opp Stortingets vedtatte politikk i ulvesaken 
som har rast det siste halve året. På samme måte 
som regjeringa ikke vil følge rådene fra 9 av 10 
kommuner om å beholde konsesjonsloven.

Skryt til fylkes- og lokallag
– Jordbruksmeldinga som kom i desember skap-
te et tydelig skille mellom de ulike fløyene i norsk 
politikk. Den samla hele næringa til felles kamp 
mot forslagene. Meldinga ble kraftig justert av 
Stortinget. Og mange av våre innspill fikk gjen-
nomslag, sa Bartnes.

– Stortinget satte mål om å redusere inntekts-
gapet mellom bønder og andre grupper for å øke 
rekrutteringa. Dette er det mest offensive inn-
tektsmålet på lang tid. De videreførte markeds-
regulering og samvirke sin rolle blir opprettholdt. 
Det er jeg glad for, la han til.

Han mente viktige grunner til endringene var 
at Bondelaget mobiliserte for fullt og gjennom-
førte fylkesvise debattmøter med viktige politis-
ke aktører og god oppslutning. 

– En samlet næring og solide bidrag fra sam-
virke og fylkeslag resulterte i god politisk påvirk-
ning, sa Bartnes og beskrev jobben som har blitt 
gjort av fylkes- og lokallag som uvurderlig.

– Som sagt i årsmøtet for ett år siden: Vi må 
så før vi kan høste. Solid politisk arbeid over tid 
er grunnlaget for å nå fram i arbeidet med jord-
bruksmeldinga.

Frykter blodig sommer
Bondelagslederen mener det er viktig at håndte-
ringen av ulvesaken ikke får smitteeffekt på for-
valtning av de andre rovdyrene.

– Regjeringas håndtering av ulvepolitikken 
har ført til et kraftig distriktsopprør. Det ble ikke 
tatt ut ulv før denne beitesesongen og sauen er 
den store taperen. Det vi nå ser i de groteske an-
grepene på Hadeland og Toten er det vi advarte 
Helgesen mot i vinter. Jeg er redd vi går en blodig 
sommer i vente, sa Bartnes.

– Det er et ufravikelig krav fra Norges Bonde-
lag at rovdyrbestandene skal reguleres for å sik-
re beitebruk, og at ulvesona ikke skal bli et ulve-
reservat, la han til. •


