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NATIONEN MENER

Det er grunn til å være bekymret for 
framtidas matproduksjon her til lands – 
om en legger Lanbruksbarometeret 2019 
til grunn. Barometeret er utarbeidet av 
AgriAnalyse, og baserer seg på en spørre-
undersøkelse blant 906 bønder i perioden 
14. mars til 3. april i år. 

Få bønder vil anbefale de unge å velge bon-
deyrket. Samtidig trives de selv godt i yrket. 

Hele 83 prosent av bøndene trives godt 
med å være bonde. Kun fire prosent av de 
spurte svarer at de er «helt uenige» i på-
standen «jeg trives godt som bonde». En 
hovedårsak er nok at det er meningsfylt 
arbeid å produsere mat.  

Samtidig er det ikke så mange bønder som 
har tro på at bondeyrket har høy anseelse i 
samfunnet: Kun fem prosent, ifølge baro-
meteret. Det er overraskende få, med tanke 
på at oppmerksomheten rundt sunn og 
kortreist mat øker. Det samme gjør bevisst-
heten rundt antibiotikabruk og antibiotika-
resistens i norsk og importert mat.  

Når en så stor andel av bøndene trives med 
å være bønder, kan det virke overraskende 
at kun 15 prosent er helt sikre på at de vil an-
befale unge i dag å velge bondeyrket. Det er 
nærliggende å tro at årsaken er usikker og 
uforutsigbar økonomi. Til tross for at Stor-
tinget har vedtatt at inntektsgapet mellom 
bønder og andre grupper skal tettes, så øker 
gapet, ifølge AgriAnalyse. 

Oppsummert

Fornøyde..

1 Hele 83 prosent av bøndene 
trives med å være bønder, viser 
årets landbruksbarometer fra 

AgriAnalyse.

..men uten tro på framtida

2 Bare 15 prosent av bøndene er 
helt sikre på at de vil anbefale 
de unge å velge bondeyrket.

Inntektsgapet øker

3 Inntektsgapet til andre grup-
per øker, til tross for at Stor-
tinget har vedtatt at det skal 

tettes. Landbruksminister Olaug 
Bollestad bør gi bøndene noe av 
framtidstroen tilbake, og snu utvik-
lingen.

Få bønder vil anbefale de unge å velge  
bondeyrket. Landbruksminister Olaug  
Bollestad bør gi bøndene noe av framtids-
troen tilbake.   

Hele 53 prosent av bøndene i barome-
teret svarer at lønnsomheten på bruket 
er ganske dårlig eller veldig dårlig. Da er 
det neppe å undres over at 66 prosent av 
bøndene mener regjeringa fører en dårlig 
landbrukspolitikk. 76 prosent av bøndene 
er dessuten uenige i at det er nødvendig 
med en strukturutvikling mot færre og 
større bruk.  

Landbruks- og matminister Olaug Bol-
lestad (KrF) bør merke seg at manglende 
framtidsoptimisme ser ut til å stå i veien for 
rekrutteringen til landbruket. Det er alvorlig. 

Når inntektsgapet øker til tross for Stor-
tingets føringer om utjevning, er det forstå-
elig at bøndene mister troen på framtida. 
Landbruksministeren har mulighet til å gi 
bøndene noe av troen på framtida tilbake 
– ved å sørge for at inntektsgapet minker i 
årets oppgjør. Den muligheten bør Olaug 
Bollestad gripe, og bruke. Fordi bøndene 
fortjener en anstendig lønn for samfunns-
viktig arbeid i landbruksnæringa, og – Ikke 
minst – av hensyn til rekrutteringa til bon-
deyrket. 

Bøndene har også god grunn til å forvente 
at inntektsgapet skulle reduseres – ut fra 
formuleringene i regjeringsplattformen: 
«For å sikre rekruttering og inntektsmulig-
heter for dem som bruker hele eller meste-
parten av arbeidskraften sin i næringen, er 
det viktig å redusere inntektsgapet mellom 
jordbruket og andre i samfunnet.»

«Bygg er en kornart vi kan og bør spise mer av.» Kronikk side 18

Sagt av andre
Listhaug-effekt
«Medlemsmassen til Driv-
kraft har i løpet av helga økt 
med 33 prosent, etter at over 
50 personer har meldt seg inn 
siden fredag formiddag.»
Vårt Land melder om med-
lemsboost for Drifkraft, 
nettverket av «røde» KrF-
folk, etter at Sylvi Listhaug 
ble utnevnt til statsråd.

Jensens tale
«At Jensen vil knuse sosialis-
men, er like sjokkerende som 
at Bjørnar Moxnes vil knuse 
kapitalismen.»
Dagbladets kommentator 
 Ola Magnussen Rydje 
lot seg ikke sjokkere 
av Siv Jensens «jævla 
sosialister»-bemerkning,

Hard medfart
«En kjegle kunne gjort bedre 
jobb enn ham før 4–0. Må 
benkes etter dette.»
Romerikets Blad med ram-
salt kritikk av LSK-spiller 
Mats Haakenstad etter 
stortap mot Bodø/Glimt.

Mellom ørene
«Jeg kjøper ikke at spillerne 
er dårlig trent. Dette sitter 
mellom ørene.»
Rosenborg-entusiast 
 Anne Irene Enge i leser-
brev i Adresseavisen. 
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