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Hamskifte for norsk
landbruk?

Gir KrF håp?

Fem års jordbruksforhandlinger med
FrP-statsråd er over. Om det betyr endring gjenstår å se. Ingen hadde forventninger på vegne av landbruket da Venstre gikk inn i regjeringa for et år sida.
Men KrF kan gi grunn til håp.
Sylvi Listhaug gikk til verket med
mål om å kutte milliarder i landbruket.
Hun hadde følgende erklæring da hun
tiltrådte: : ”Å modernisere landbruket
er som å flytte en kirkegård. Du får lite
hjelp av dem som er der.” Akkurat det
fikk hun rett i. Bedre gikk det ikke med
etterfølgeren.
Etter fem jordbruksoppgjør med FrP
er det klart at overføringene har økt
med en drøy milliard. På spørsmål om
det er FrPs program, eller virkeligheten,
det er noe galt med ville ikke daværende statsråd Jon Georg Dale svare.
KrF i opposisjon har bidratt til bedre
jordbruksoppgjør når Stortinget har fått
saka i sine hender. Nå er vi spent på om
Olaug Bollestad er i strand til å følge
dette opp i regjering.
Venstres ”grønne politikk” har blitt
borte i regjering. Det eneste svaret de
har når spørsmål om klima og miljø
kommer opp er: El-bil.
Vi er ennå åpne for at KrF kan innfri. Når hun sier: ”Eg har moka drit, og
det er eg i stand til å gjere framleis”, får
vi håpe det gir noe godt fra regjeringa i
årets jordbruksoppgjør.
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E

r endringane i norsk matproduk- Tilpassingsevne
sjon og forbrukartrendar anno “Han tilpasser seg nok”, skriv Rolf Ja2019 av ein karakter som kvalifi- cobsen i diktet Den lille bonden frå
serer til ein reintroduksjon av omgrepet 1979. Her er Jacobsen ved kjerna av
hamskifte?
det som har kjenneteikna norsk
I
1942
kom
Trond Klaape, fylkesleiar
matproduksjon
diktaren
Inge
i Oppland Bonde- og
opp
gjennom
Krokann
med
Småbrukarlag
historia.
Den
boka Det store
norske bonden
hamskiftet i boner ein ekstremt
desamfunnet.
Hamskiftet refererer til den omfattan- omstillingsdyktig yrkesutøvar. Norsk
de endringsprosessen Noreg gjekk landbruk har sidan hamskiftet på
gjennom på 1800- talet: frå eit arbeids- 1800-talet gått frå å vere arbeidsintenintensivt landbruk med lite bruk av sivt til arbeidseffektivt. Vi har tilpassa
landbruksmaskinar, til nye typar rei- produksjonsmåtar- og volum i takt med
skap og maskinar som reduserte beho- vekslande politiske føringar og forbruvet for human arbeidskraft. Handelen kartrendar. Der representantar frå to
mellom by og land auka, og vi gjekk eller tre generasjonar for nokre tiår atgradvis over frå naturalhushaldning til tende utgjorde arbeidsfellesskapet på
garden, er arbeidsstyrken jamt over
salsjordbruk.
kokt ned til ein person. I mange tilfelle
supplerer bonden inntekta med arbeid
Halvert inntak
Nyleg lanserte Gunhild Stordalen rap- utanfor garden. Avspasering er eit fenoporten frå EAT-Lancet-kommisjonen. men som høyrer framandordboka til.
Rapporten konkluderer med at sunn
mat til eit aukande folketal på verds- Sjølvforsyning og bærekraft
basis, vil krevje halvert inntak av Vinstrabonden Jørn Skoe har ei grunnraudt kjøtt og sukker globalt. Sam- kvote på 132 tonn mjølk og plass til 22
stundes forhandlar Norsk Bonde- og mjølkekyr i båsfjøset. Han fôrar fram
Småbrukarlag og Norges Bondelag alle oksekalvane og leverer på eit godt
med staten om kutt i klimagassut- år opp til 20 tonn bygg til den lokale
slepp frå jordbruket. Forhandlingane mølla. På den same mølla arbeider han
skal vere avslutta innan 1. april. Re- to dagar i veka med fôroptimalisering.
gjeringserklæringa frå Granavolden Skoe er oppteken av sjølvforsyning og
legg opp til ei svekking av dei regio- bærekraft i eit nasjonalt og globalt pernale rovviltnemndene, og er i prak- spektiv, vel vitande om at innsatsen
sis ei utarming av demokratiet innan må ha eit lokalt forankringspunkt. Det
norsk rovviltforvaltning. Erklæringa lokale og kortreiste kornet tek han atopprettheld vedtaket om avvikling av tende til kraftfôr på eigen gard. Han
pelsdyrnæringa, og fører til yrkesfor- ynskjer å tilpasse seg det gjeldande krabod i ei lovleg næring for 450 norske vet om lausdrift for mjølkekyr i 2034,
pelsdyrbønder. Kva rolle spelar sum- og søkte Innovasjon Norge om midlar
men av desse signala for den norske til påbygging og ombygging av eksisbonden? Vil dei få konsekvensar for terande fjøs. Avslaget kom i 2016, med
satsingsvilje, framtidstru, lønnsemd følgjande grunngjeving: Prosjektet var
ikkje “offensivt nok”. Han planla tilog psykisk helse?

passinga utan planar om auka mjølkekvote, og havna i kategorien “en defensiv holdning”. Her kunne Innovasjon
Norge valt ei heilt anna tilnærming, og
bidrege til å statuere eit eksempel med
presedens for liknande søknader til omstilling i landbruket. Kva med å innta
rolla som vegvisar og rådgjevar, der ein
saman med bonde og utstyrsleverandør
vurderer løysingar som reduserer den
totale omstillingskostnaden? Innovasjon Norge kunne nytta høvet til å vise
at produksjonen må ta utgangspunkt i
det totale areal- og ressursgrunnlaget på
garden. Behovet for innkjøpt fôr kunne
reduserast, utslepp ved transport av fôr
og husdyrgjødsel ville gå ned, og bonden kunne oppleve auka lønnsemd ved
ei bærekraftig utvikling av eigen gard.

Over heile landet

Mykje tyder på at ny landbruks- og
matminister blir utnemnd i løpet av
veka. Vedkomande blir minister for ei
næring med i underkant av 40.000 yrkesutøvarar, spreidd over heile landet.
Den nye ministeren må handtere tema
som overproduksjon, reduserte klimagassutslepp, inntektsgap til andre yrkesgrupper og auka krav til dyrevelferd.
Framfor alt vil vedkomande få erfare at
norske bønder er ei yrkesgruppe som
ikkje går bakvendt inn i framtida. Saman skal vi vise at matproduksjon, basert på norske areal- og fôrressursar, let
seg gjennomføre. På små, mellomstore
og store bruk over heile landet. Kompetansen er nedarva og utvikla gjennom
generasjonar. I løfta flokk skal vi ta definisjonsmakta over hamskiftet attende,
og omsetje orda frå diktaren Rolf Jacobsen til handling: Men døren har han
ennå litt på klem, den lille bonden. Han
hører når graset gror og når jorden på
nytt skal føde. Han som har tapt. Til nå.
Men som vi kanskje må spørre snart om
veien. Dit vi kom fra. Der det gror.

Solberg-regjeringas forbud mot nydyrking av
myr rammer landbruket i Sør- Varanger
REPLIKK
Uttalelse fra årsmøtet i Sør-Varanger småbrukerlag
Den nye Solberg-regjeringen har med
Venstre i spissen, kommet opp med et
forslag om å forby nydyrking av myr.
Dette er frontet som et viktig klimatiltak. Det skal altså bli forbudt å produsere mat mens det fremdeles er lov å
ødelegge myrer for å bygge vei og industri. Årsmøtet i Sør-Varanger Bondeog småbrukerlag stiller spørsmålet om
Venstre fullstendig har sviktet som et
miljøparti?
I Norge nydyrkes omlag 2000 dekar
myr hvert år. Dette er beregnet til å gi et
Co2 utslipp tilsvarende 1500 nye biler,
samtidig øker antall biler med 30.000
nye biler per år i Norge. På toppen av
alt ble det 15. januar, tildelt 83 oljeutvinningstillatelser på norsk sokkel som
er den største tildelingen noensinne. 14
av disse er i Barentshavet. Siden matproduksjonen i hovedsak drives med

fornybart karbon, ja, grønne planter og
dyrket jord binder karbon, så skjønner
alle at den nye regjeringen driver med
svært dårlig klimapolitikk.
Det er rett og slett ulogisk å forby bønder å disponere myr for matproduksjon,
mens det fremdeles skal være tillatt å
totalt ødelegge myr ved utbygging av
vei og industri. Dette vil jo føre til mer
matimport og økte klimautslipp. For at
kongeriket Norge skal kunne øke beredskapen og matsikkerheten for folket,
trenger vi stadig å nydyrke mer areal.
Dette skal vi bønder selvfølgelig utføre
på den mest klimavennlige måten. I Pasvikdalen har vi stilt dyrket areal til disposisjon for NIBIO sitt forskningsarbeid
på klimavennlige dyrkingsmetoder.
Vi gårdbrukere og Norsk Bonde- og
småbrukerlag er svært opptatt av å drive
matproduksjon mest mulig klimavenn-

lig. Av den enkle årsak at vi er den næringen som først og fremst blir rammet
av klimaendringer. I 2017 regnet det så
mye at deler av Norge opplevde kraftig
avlingssvikt og i 2018 hadde vi den tørreste sommeren på 70 år. Totalt hadde
norske bønder et avlingstap på omlag 6
milliarder kroner i 2018. Kun myrjorda
klarte å gi normale avlinger i rekordtørken. Det er altså viktig for Norges matvaresikkerhet å ha landbruk over hele
landet med bruk av ulike jordtyper.
I Pasvikdalen er det stort sett bureisingsbruk som kun fikk tildelt myrområder for oppdyrking. Staten skulle drive
med uttak av tømmer på øvrige arealer.
Vi som er ei stedbunden næring er altså
nu fratatt muligheten for videre utvikling av gårdene. Dette forslaget er ikke
i nærheten av god klimapolitikk, kun
dårlig nærings- og distriktspolitikk.

Klare for klimaforhandlinger
”Regnet svikter når det
trengs som mest. Det
regner altfor mye når det
ikke skal regne og det
settes ekstremrekorder
oftere og oftere.
Temperaturen stiger,
planteskadegjørere øker
i omfang. Flere og mer
energirike stormer tar
med seg veier, broer
og avlinger. Jordas
matsikkerhet er allerede
truet. Både vår og
verdens matsikkerhet
er avhengig av at den
globale oppvarmingen
stanses på et lavest
mulig nivå”.
AV LEONID RØDSTEN
Slik heter det i innleiinga på
landbrukets forhandlingsdokument som blei overrakt staten
nylig. Dokumentet er bondeog småbrukarlaget og bondelagets innspill til klimaforhandlinger med staten. I løpet av
inneværende måned skal staten komme med sitt innspill til
forhandlingene. Går det som
alle håper vil partene komme
fram til enighet om nødvendige og mulige klimakutt i norsk
landbruk.

Klimakrise på veg

De par siste åra har gitt grunnlag for bekymring for klimaforandringenes påvirkning også
på norsk landbruk. Vekstsesongen 2017 og 2018 ga rekordmye nedbør og rekordtørke.
”Faglagas forhandlingsutvalg
mener det er helt nødvendig at
arbeidet med å redusere klimagassutslippene fra norsk jordbruk ikke forsterker presset på
matproduksjonen ytterligere,
men bidrar til å sikre en mer
klimarobust matproduksjon.
Tiltak som styrker bondens
klimarobusthet bør vektlegges
høyt”, heter det i jordbrukets
forhandlingsdokument.
Kjersti Hoff, leder av Norsk
Bonde- og Småbrukarlag, peker på flere pågående prosesser
som vil kunne påvirke jordbrukets utslippsregnskap og gi
mer kunnskap om mulige klimakutt. Hun mener det blir avgjørende i de videre forhandlingene.
- Vi må i forhandlingene ta
høyde for de mange klimagrepene som allerede gjøres på
norske gårdsbruk, og som per
dags dato ikke blir godskrevet
i jordbrukets utslippsregnskap.
I tillegg må vi også tørre å peke
på noen av de løsningene som
fortsatt er på tegnebrettet, sier
Hoff.
Ny forskning vil gi verdifull
kunnskap om klimatiltak og
effekter. Bare denne våren blir
det presentert forskningsrapporter som kan gi svar på sentrale spørsmål i de pågående
klimaforhandlingene.

Støtte fra Stortinget

Jordbruket viser til at Stortinget allerede har gitt landbruket god støtte i de forestående

forhandlingene. De viser til
klimakomiteens innstilling til
Stortinget under behandling
av statsbudsjettet for 2018:
Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Sosialistisk
Venstreparti, viser til at det
i statsbudsjettet vises til forhandlingene med jordbrukets
organisasjoner der det overordnede målet er å inngå en
politisk avtale om hvor mye
jordbrukssektoren skal redusere sine utslipp fram mot 2030.
Regjeringen varsler samtidig
at det skal vurderes å innføre
klimagassavgifter på jordbrukets utslipp som i dag ikke er
ilagt avgifter. Disse medlemmer vil understreke at Stortinget tidligere har slått fast at de
biologiske prosessene ikke skal
avgiftsbelegges. Disse medlemmer ber regjeringen legge dette
til grunn for klimaforhandlingene med jordbruket”.
Faglaga viser til at klimaforhandlingene ikke skal gå på
bekostning av de mål som er
vedtatt for landbruks- og distriktspolitikken.
De viser også til at FNs bærekraftsmål og Parisavtalen har
som prinsipp av ingen klimatiltak skal trua matproduksjonen.

Forutsigbarhet

Landbruket viser til at alle tiltak
må sikre forutsigbarhet. Mange
av de nødvendige tiltakene vil
kreve store investeringer. Bedre
grøfting gir økt grovfôrkvalitet.
Bedre grovfôrkvalitet gir mindre metanproduksjon i vomma
på kua. Det kan også redusere

Faglagas ledere Kjersti Hoff, NBS og Lars Petter Bartnes, NB overrakte landbrukets
forhandlingsdokument til Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) og Landbruks- og matminister
Olaug Bollestad (KrF). (Foto: Kaja Schill Godager, LMD)
behovet for kraftfôr for samme
ytelse, men det kan gi lavere
avlingsnivå og dermed behov
for et større areal til fôrproduksjon.
Landbrukets forhandlingsdokument viser også til NMBU-rapporten som viser at en
redusert ytelse i mjølkeproduksjonen kan gi mindre utslipp
av klimagasser fra produksjonen av melk og kjøtt samla.
Faglagas forhandlingsutvalg
mener at det må gis tilstrekke-

Tørkesommar gav
importrekord i 2018

Tørka i sommar førte til dårlege avlingar for svært mange bønder,
spesielt på Sør- og Austlandet. (Foto: Berit Roald/NTB scanpix/
NPK)

Aldri før har det vorte
importert meir høy og
halm enn i 2018, og i år
har dei tollfrie høykvotane
gått unna i rekordfart til
rekordhøg pris.
Den rekordvarme sommaren i
fjor skapte problem særleg for
bønder i Sør-Noreg, der fleire
såg seg nøydde til å slakte dyra
sine på grunn av tørke, avlingssvikt og mangel på fôr.
Per 1. januar 2019 hadde
Landbruksdirektoratet mottatt
14.950 søknader om erstatning
etter klimarelaterte skadar og
tap, og utbetalt heile 1,6 mil-

liardar kroner til bønder som
vart ramma av tørka i fjor. Avlingssvikten var størst for grovfôr til husdyr, og det var verst i
Oppland, Akershus, Buskerud,
Østfold og Hedmark.
I samråd med Landbruksdirektoratet, bønder og Mattilsynet opna regjeringa 13. juni for
tollfri import av høy for å bøte
på fôrkrisen. Dette vart truleg
redninga for mange dyr då dei
norske kornavlingane svikta.
Tollfritaket heldt fram ut
året, og i 2018 importerte norske bønder over 100 millionar
kilo høy og halm. Det er nesten
fire gonger så mykje som normalen dei siste sju åra. (©NPK)

lig med tid til å utvikle ønskede
egenskaper hos dyra for å sikre
mulighet til å vektlegge ulike
ønskede egenskaper i avlsmålene. Her er det potensial for
framgang og utslippskutt.

Bedre beitebruk

Jordbruket viser til at bruk av
naturbeitemark/utmarksbeite
kan være et godt klimatiltak.
Det er derfor viktig at en avtale
om klimakutt i landbruket er
dynamisk og ny kunnskap om

beitedyr må kunne inkluderes.
Faglaga advarer også mot å
konkludere allerede nå på
spørsmålet om dyrking av myr.
”Regjeringen har fremma et
forslag om forbud av nydyrking av myr som ligger til behandling i Stortinget. Faglagas
forhandlingsutvalg vil påpeke
det usikre kunnskapsgrunnlaget for myr. Her er det behov
for ytterligere data og kunnskap”, heter det i forhandlingsdokumentet.

Medlemskontingent 2019
Det er tid for utsending av
kontingentkravet for 2019. I uke 8 vil
dere på ulikt vis motta kravet; enten
som giroblankett i brev på vanlig
måte eller som vedlegg i en e-post
eller dere vil motta kravet i VIPPS.
VIPPS som betalingsmåte er ny av året. Alle medlemmer
som bruker VIPPS og som i tillegg har krysset av for å motta regninger i VIPPS vil få kravet tilsendt på denne måten.
Vil dere likevel ikke motta medlemskontingentkravet på
denne måten så gi beskjed til NBS. I fjor tok vi i bruk utsending av medlemskontingentkravet via e-post, med noe
blandede erfaringer. Vi håper dette fungerer bedre i år. Det
er viktig at dere faktisk åpner og leser e-poster som kommer fra NBS nå i februar da denne e-posten kan inneholde
kontingentkravet for 2019. Hvis dere savner kontingentkravet så sjekk søppelkassa i epostprogrammet Medlemmer som har en e-postadresse, men som likevel ikke vil
motta kontingentkravet som vedlegg til en e-post må gi
beskjed til NBS. Det er firmaet Zubarus som drifter medlemsregistret vårt fra og med 2018. Dersom navnet Zubarus dukker opp i en eller annen digital sammenheng med
Norsk Bonde- og Småbrukarlag så er dette ikke søppel eller
spam som bare skal slettes, men en faktisk henvendelse fra
NBS til deg som medlem.
I fjor tok vi også i bruk et nytt kontonummer for innbetaling av medlemskontingenten. Mange har trolig lagret
det gamle kontonummeret i sin nettbank og får det nummeret opp når en starter betalingsprosedyren. Det er svært
viktig at dere kontrollerer at det kontonummeret dere betaler inn til faktisk er det samme som står påført fakturaen
som dere mottar. Kontonummer for medlemskontingenten er 810 28 72631.
Alle beskjeder om endringer i navn, adresser, kontingentklasser, e-postadresser osv. sendes enten til medlem@
smabrukarlaget.no eller post@smabrukarlaget.no eller dere
kan ringe 22 00 59 10.

