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Kanskje 
var dette 
oppvåkningen
reGjerinGen slutter som den star-
ter - med brudd i forhandlingene.

Regjeringen Solberg startet jordbruks-
politikken med et brak da Sylvi Listhaug 
ble landbruks- og matminister høsten 
2013. Det ble akkurat like konfliktfylt 
som antatt og toppet seg med bruddet i 
jordbruksforhandlingene i 2014, da 
både Norges Bondelag og Norsk bonde- 
og småbrukarlag brøt forhandlingene. 
Det var særlig retningen som Listhaug la 
opp til som var umulig å være med på. 
Økning av kvotetaket på melk fra 450 
000 liter for enkeltbruk og fra 750 000 
liter for samdrifter, til 900 000 liter for 
alle, var særlig tungt. Det gjorde at det 
ble større kamp om produksjonskvote-
ne og dyrere å kjøpe melkekvote.

Videre hevet Listhaug støttegrensen 
for dyreholdet fra 250' til 500' kroner og 
opphevet taket for arealstøtte som tidli-
gere gjorde at man ikke fikk støtte for 
drift over 800 mål. Ideen i norsk jord-
bruk til da, var at stordrift skulle lønne 
seg uten støtte, med jordbruksoppgjøret 
i 2014 ble stordrift aktivt støttet, og det 
har tæret på jordbruket siden. 

i tilleGG hevet Listhaug produksjons-
grensen på kylling fra 140 000 til 280 
000 fugl i året, og fra 30 000 til 60 000 
kalkun per gård. Listhaug satte ekstra 
fart i norsk jordbruks kurs mot stadig 
større enheter og det løpet var Venstre 
og Kristelig folkeparti også med på, og 
utgjorde Stortingsflertallet bak i jord-
bruksoppgjøret 2014. 

Det er større sjanser for brudd i valgår. 
Heller ikke John Georg Dale (Landbruks- 
og matminister des 2015 – aug 2018) fikk 
til en avtale i valgåret 2017. Da hang 
manglende enighet på den økonomiske 
ramme der bøndene krevde 1 400 milli-
oner, mens regjeringen ville tilby 410 
millioner. Den manglende viljen til å 
tette gapet mellom inntekt hos bonden 
og bøndene generelt var hovedårsaken 
til bruddet da.

siden januar 2019 har KrF sittet med 
Landbruks- og matministeren og skulle 

forsvare siste del av jordbrukspolitikken 
før valget, løpet er snart fullført. Men 
underveis har frustrasjonen bygget seg 
opp. Nye krav til dyrehold, der løsdrifts-
kravet for melkekyr fra 2034 henger 
over melkesektoren som en mare, 
mens det allerede fra 2024 kommer 
nye krav til kalvingsbinger og beite. 
Stadig høyere kostnader for land-
bruksbygg, dyre innkjøpskostnader 
generelt og kamp om arbeidskraften 
tærer på. Særlig er kapitalbehovet 
prekært og i de fleste regioner er alle-
rede investeringsvirkemidlene 2021 
oppbrukt. Videre har den påfallende 
lave viljen til å bruke jordbruket som 
motkonjunktur under koronasitua-
sjonen, f.eks ved å øke rammene for 
investeringer, bidratt til å øke spen-
ningen. Derfor krevde jordbruket 
også en ekstraordinær investerings-
pakke på 450 millioner kroner i år.

de siste årene har jordbruksoppgjø-
rets andel av statsbudsjettet stabili-
sert seg på drøye 1.1 % med 16-17 mrd 
kroner. Det er neppe mulig å nå de po-
litiske målene om å øke total areal-
bruk og produksjon over hele landet, 
uten at andelen stiger litt. Ved tusen-
årsskiftet var andelen nærmere 3 % av 
statsbudsjettet. Et fallende antall 
bønder sliter med å drive hele det 
norske jordbruksarealet og arealbru-
ken er sårbar. Særlig synker den i 
Nord-Norge og på Vestlandet mens 
kornproduksjonen har falt jevnt de 
siste årene. Og for hvert år som går 
synker antall bønder med rundt to om 
dagen og akkorden blir stadig tøffere 
for de gjenværende.

2021 ble året da disse trendene og 
Listhaugs endringer virkelig kom til 
overflaten. Bondeopprøret viser at nå 
mener bøndene at nok er nok. Det ga 
et rekordhøyt krav på drøye 2 100 mil-
lioner i tillegg til en pakke på 450 mill 
kroner til å fylle opp investeringsvir-
kemidlene rundt om i landet. Samti-
dig ville jordbruket redusere kvoteta-
ket for melk til 600 000 liter. 

det ble for mye for statsråden og re-
gjeringen, som i 2014 også hadde satt 
mye inn på å endre jordbrukets ram-
mer og fremme stordrift. Det kunne 
ikke reversers siste året før valget. Nå er 
det opp til velgerne og et nytt Storting 
og regjering å avgjøre veien videre. 
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som kan gi et lenge etterlengtet løft for 
norsk jordbruk på linje med opptrap-
pingsvedtaket for jordbruket i 1975. 

Chr. anton smedshaug, 
daglig leder AgriAnalyse, førsteam. 
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Mjølbebygda 
Gausdal?
Gd sin bedrøvelige statistikk om utvik-
lingen av antall mjølkebruk i Gudbrands-
dalen viser at Gausdal var ei mjølkebygd. 
Men det er her den største nedgangen 
har vært på 2000-tallet. 

Dette har skjedd i en kommune styrt 
av Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Beg-
ge partier, særlig nå i et valgår, påstår at 
de vil støtte distriktsjordbruket. I Gaus-
dal støtter og vedtar de samme partiene 
sammenslåing av drivverdige garder, og 
er derved pådrivere for en bruksrasjona-
lisering som bidrar til disse stygge talle-
ne.

Hvor er Gausdalspolitikernes stemme 
for å bevare det de skriver om i partipro-
grammene sine? Vi har et stort bemannet 
felles landbrukskontor i kommunen. Det 
utarbeides og revideres stadig både en 
felles landbruksplan for kommune her i 
Sør Gudbrandsdal, og det utarbeides det 
som på nytt språk kalles dynamiske næ-
ringsplaner. Hvor er finner en de klare 
signaler for å bevare landbruket og den 
sysselsettingsmessige viktigste sektoren 
mjølkeproduksjon? 

Utviklingen benevnes nærmest med et 
skuldertrekk, det er det ikke mye dyna-
mikk i. Nå er det snart bare 70 garder som 
driver med mjølkeku her i Gausdal. Har 
noen politikere tenkt på å sette i gang en 
redningsaksjon for dem som er igjen? 
 olav iverslien,

Gausdal, pensjonert mjølkeprodusent 
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Fem øre til 
norsk mat
av Hver krone vi nordmenn tjener, 
bruker vi 11 øre på mat. Og drikke. Dette 
er omtrent lavest i verden. Jo rikere vi er 
desto mindre bruker vi på mat. Andelen 
norsk mat av dette er under halvparten, 
så enkelt forklart bruker vi nordmenn 5 
øre på norsk mat. Fem øre, altså! Det er 
definitivt lavest i verden.

Noen synes dette er rent for mye og vil 
heller bruke pengene sine på andre ting. 
Akkurat på hva vet jeg egentlig ikke. 
Sukkertøy, kanskje? Eller på enda en 
elektrisk bil? 

Ja, politikerne våre bruker mer penger 
på dette enn på mat. Utrolig nok. 1 pro-
sent av statens utgifter brukes på mat. 

Men hva får vi så igjen for denne fem-
øringen? Bortsett fra verdens reneste og 
tryggeste mat. Som i tillegg metter og 
smaker godt i våre norske ganer. Jo, vi 
får et land som ser ut slik vi ønsker at det 
skal se ut. Utenfor byene våre. Vi får en 
verdiskaping på langt over 100 milliar-
der som gir 100,000 nordmenn en me-
ningsfull jobb å gå til. Hver dag. Vi får 
biologisk mangfold, levende bygder, be-
redskap, kulturlandskap, matkultur og 
mye av det andre som gjør at vi kan leve 
trygge og gode liv. Alt for fem øre! Som 
noen mener er rent for mye, altså. I fullt 
alvor! 

oG Hva med disse menneskene som la-
ger denne maten? For fem øre. De blir 
vel hedret som helter? De blir hundset 

og herset med. Uten å få betalt for det. 
De må spe på inntekten sin med annet 
inntektsbringende arbeid for å overleve. 

Er det slik vi vil ha det? I et av verdens 
rikeste og mest velfungerende land? Jeg 
synes ikke det. Jeg synes det er en skam!

anders nordstad, 
generalsekretær, Norsk Bonde- og 

Småbrukarlag 
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Brudd –  
exit KrF?
det er brudd i jordbruksforhandlinge-
ne. Etter statens framlagte tilbud, så 
landbrukets organisasjoner ingen mu-
lighet til å komme i mål med en avtale, 
og brøt før forhandlingene var kommet i 
gang. KrF som sitter med landbruksmi-
nisteren og virkelig kunne trenge en po-
litisk seier, går på et smertelig nederlag.

Norsk landbrukspolitikk styres i dag 
etter Fremskrittspartiets prinsipper. I 
2014, mens Sylvi Listhaug var land-
bruksminister, ble tilskuddene til land-
bruket kraftig lagt om. De brukte det 
omvendte Robin Hood- prinsippet- å ta 
fra de små og gi til de store. Resultatene 
var ikke vanskelig å se, f.eks. fikk lan-
dets største jordbærprodusent, og siden 
2014 landets største tilskuddsmottaker 
en økning i sine årlige tilskudd fra ca. 
700.000 til over 3 millioner kroner. 

tallet på foretak som får over 1 milli-
on i støtte har økt kraftig, selv om de to-
tale rammene ikke har økt tilsvarende, 
og tallet på små bruk minker kraftig. Ta-
ket på melkekvote pr. bruk ble økt fra 
400000 liter til 900000 liter, noe som 
har ført til at noen selvsagt har satset 
stort. Men samtidig ser vi en eskalering 
av nedlegginger, og en kraftig og snart 
uhåndterlig økning i prisen på kvoteleie. 
Dette fører igjen til en dreining fra å støt-
te de aktive melkeprodusentene, til at 
flere og flere ser seg tjent med å legge 
ned sin egen produksjon, og leie bort 
melkekvota.

like viktiG som å øke kronebeløpene i 
årets krav, var landbrukets krav om å 
starte dreiningen vekk fra de uheldigste 
virkningen av Fremskrittspartiets land-
brukspolitikk. F.eks. ble det krevd å re-
dusere maksimal melkekvote på foretak 
fra 900000 til 600000 liter. Det ble også 
krevd å gjeninnføre en maksgrense på 
arealtilskudd. Dette ville vært en intern 
fordeling av midlene, og ikke kostet sta-
ten noe ekstra.

Det var ingen tegn til noen slik vilje til 
omfordeling i Statens tilbud til bønde-
ne. Landbrukspolitikken skal fortsatt 
styres etter Fremskrittspartiets og fi-
nansdepartementets prinsipper. Land-
brukets organisasjoner brøt dermed før 
forhandlingene var kommet i gang.

Det er forunderlig at ikke Høyre lot 
KrF få en politisk seier i denne saken. 
KrF har nettopp hatt landsmøte, der de 
bla vedtok å øke landets selvforsyning 
fra dagens noenogtredve prosent til 50 
prosent, et ambisiøst mål, som det ikke 
finnes spor av i årets tilbud til bøndene.

det er valg til høsten og KrF er despe-
rate etter en politisk seier. Noe mer iøy-
nefallende enn en god jordbruksavtale 
er vanskelig å få øye på. Nå fortjener de 
en plass godt under sperregrensa, 
sammen med Venstre med sin rovdyr og 
pelsdyrpolitikk. Høyre er avhengig av et 
oppegående KrF for å ha noen sjanse til 
å fortsette sitt regjeringsprosjekt etter 
valget, de har kanskje allerede gitt opp?

leif olav aurlien, 
melkeprodusent i Rudsbygd

opp til velGerne: Nå er det opp til velgerne og et nytt Storting og regjering å 
avgjøre veien videre, skriver Chr. Anton Smedshaug.
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