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Jordbruket trenGer kapi-
taltilførsel og forsterket plante-
produksjon og regjeringen 
trenger en seier. En vinn-vinn 
situasjon burde være mulig

Norsk jordbruks potensial for 
verdiskaping kan bare realise-
res i spennet mellom en velfylt 
jordbrukpolitisk verktøykasse, 
størst mulig bruk av markedet 
og vilje til å bruke budsjettmid-
ler. Samtidig er jordbruket nå i 
medvind, jordbrukets verdikje-
de er stabiliserende for sam-
funnet, det gir konjunkturuav-
hengige arbeidsplasser og koro-
nasituasjonen viser viktigheten 
av forsyningssikkerhet og nett-
opp stabile nasjonale verdikje-
der. 

de siste årene har jordbruks-
oppgjørets andel av statsbud-
sjettet stabilisert seg rundt 1.1 
%. Det er neppe mulig å nå de 
politiske målene om å øke total 
arealbruk og produksjon over 
hele landet, uten at andelen sti-
ger litt. Et fallende antall bøn-
der sliter med å drive hele det 
norske jordbruksarealet og are-
albruken er sårbar. Særlig syn-
ker den i Nord-Norge og på 
Vestlandet mens kornproduk-
sjonen har falt jevnt de siste 
årene, med unntak av 2020. 
Trøsten er at siden jordbruks-
oppgjøret utgjør en liten del av 
statsbudsjettet, vil små sum-
mer i statsbudsjettet kunne 
gjøre stor forskjell i jordbrukets 
lange verdikjede. Koronasitua-
sjonen har ytterligere begrun-
net hvorfor en prioritering av 
jordbruket er viktig og riktig nå.

et hovedelement må være 
en satsing på fornying av pro-
duksjonsgrunnlaget, gjennom 
drenering og grøfting, omleg-
gingstilskudd for gras og andre 
stimuli for å øke produktivite-
ten på arealet. Mer og bedre 

grovfôr i tråd med erfaringer fra 
prosjektet Grovfôr 2020 og mer 
dyrking av norske proteinvek-
ster, stimulering av høyere pro-
teininnhold i fôrkorn, samt en 
balansert melkeavdrått, er vir-
kemidler for å senke behovet 
for import av protein- og andre 
kraftfôrråvarer.

videre må investeringsmid-
lene økes og målrettes mot 
gjennomsnittsbruket over hele 
landet, slik at Norge viderefører 
en struktur som kan utnytte 
vårt varierte land. De nye kra-
vene til husdyrhold i 2024 med 
lufting og kalvebinger, og løs-
driftskrav fra 2034 gjør at det er 
liten tid. Samtidig må dyrehol-
det utvikles løpende gjennom 
dyrevelferdsprogrammer for å 
møte nye pålegg og fase inn ny 
kunnskap, det krever også nye 
investeringer.

beitebruk kan stimuleres 
blant annet gjennom ny tekno-
logi der digital sporing og virtu-
elle gjerder er blitt nye virke-
midler. Det gir muligheter for 
utvidet og mer målrettet beite-
bruk i inn- og utmark og bør gi 
enhver landbruksminister kløe 
i fingrene etter å utnytte fram-
tidsrettet norsk teknologi, bed-
re dyreholdet og styrke nasjo-
nal ressursutnyttelse. 

Et styrket jordbruk over hele 
landet vil gi større produksjon 
også av fellesgoder som kultur-
landskap, biologisk mangfold, 
levende bygder, ivaretakelse av 
kulturarv, åpen utmark, med 

mer. Videreføring og tilretteleg-
ging av fortsatt seterdrift bør 
være et særlig poeng.

en investerinGspakke må 
også treffe norsk kornproduk-
sjon med vekt på korntørker og 
siloer for gårder med produk-
sjon opptil 250-300 tonn. Det 
vil treffe mange små og mel-
lomstore enheter og samtidig 
øke kvalitet og fleksibilitet i 
produksjonen. Pakken bør også 
legge til rette for utvidelse av 
sentrale kornmottak og siloka-
pasitet på Østlandet slik at Sta-
vanger Havnesilo kan frigjøres. 
Da får Norge økt lagerkapasite-
ten, bedret kornflyten og styr-
ket produksjonen.

GJennom en ny grønn visjon 
kan jordbrukspolitikken for-
sterke bruk av norsk areal og 
minske importen og dermed 
også øke produksjon av felles-
goder. Da kan jordbruket økolo-
giseres, beredskapen økes, og 
lønnsomheten bedres. Dette 
må kombineres med en styrket 
driftsøkonomi, med vekt på 
gjennomsnittsbruket og en re-
videring av grepene fra jord-
bruksoppgjøret i 2014.

lite er mer effektivt for et 
land enn oppgradere sine pro-
duksjonssystemer, særlige når 
de inngår i lange verdikjeder 
som jordbruket og gir store 
ringvirkninger både i form av 
verdiskaping, arbeidsplasser og 
fellesgoder. 
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varm vårsol og oppmyking av nasjonale smit-
tervenregler kan være en farlig kombinasjon. 
Lokalt illustrerer bilder av trengsel i heiskø i 
Hafjell og fra uteservering andre steder hvordan   
vi fra en dag til en annen endrer adferdsmøn-
ster. Politiet slår fast at de ikke har noen mulig-
het til å ha verken oversikt eller kontroll, og 
oppryddingen dagen derpå bekrefter at ikke alt 
er som det bør være.
over alt kjenner folk på behovet for forandring, 
for kontakt og sosial omgang. Strenge smitte-
verntiltak berører oss svært ulikt, og alt for 
mange tegn i tiden tyder på at dette er tøffest for 
de unge. Fra Gjøvik melder Oppland Arbeider-
blad at Barne- og ung-
domspsykiatrisk polikli-
nikk (Bup) opplever så 
mange henvisninger at de 
ikke klarer å ta unna alle 
innen gjeldende tidsfris-
ter. De ser en trend der 
jenter tyr til selvskading 
for å bli akuttinnlagt. 
trolig er påkjenningen vi 
har påført de unge det som  
på sikt er den alvorligste konsekvensen av det vi 
som fellesskap har vært igjennom. Gjenåpning 
og normalisering er viktig for en hel generasjons 
helse. 
utviklingen i smittetallene har vært positiv en 
periode. Samtidig ser vi hvor lite som skiller 
enkelttilfeller fra å bli nye, lokale smittebølger. 
Personer som har vært eksponert for smitte, 
testes flere ganger før viruset blir påvist. Det gjør 
at det fortsatt går mange uker før vi kan bevege 
oss forholdsvis fritt og trygt der folk flest møtes.
det går noen dager før vi ser om det som skulle 
være en forsiktig gjenåpning sist helg kan 
stemples som vellykket, eller om trengselen på 
mange møteplasser ender med nye smitteut-
brudd. Det viktigste etter gjenåpningshelga, er å 
minne hverandre om at alvoret fortsatt vil henge 
over oss ei god stund. 
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