NORSK LANDBRUK INN I FRAMTIDA.
Hovedmanteret for norsk landbruk har i den siste tida vært at vi skal produsere mer av maten vår på
våre egne og fornybare ressurser. Dette målet får stadig større fokus etter hvert som klimakrisen
tiltar, global sult øker migrasjonen i verden og pandemien stiller spørsmål om hvor pålitelig
internasjonal handel og transport er. Dette er også i tråd med anbefalinger fra FAO, FN’s mat og
landbruksorganisasjon.
Et land med bare 3% dyrka jord har store utfordringer til å dekke matbehovet til egen befolkning.
Heldigvis har Norge store og ubenytta beiteressurser som kan tas i bruk for å frigjøre dyrkajorda til å
produsere korn og grønsaker. Men det krever en radikal omlegging av dagens landbrukspolitikken
som ikke stimulerer en slik måte å produsere maten på. Møre og Romsdal bonde- og småbrukarlag
mener at en sterk økning i bruken av beiteressurser i både inn og utmark er en forutsetning for at
Norge kan ivareta sine nasjonale og internasjonale forpliktelser.
Nedlegging av bruk, strukturendringer til stadig større bruk og konsentrasjon av melkekvoter er
hovedutfordringen. Fylkeslederne i NBS har allerede skissert hvordan kvoteregelverket må endres.
I tillegg må økonomien i kornproduksjonen forbedres. Med så begrensa arealer som er egnet til å
produsere korn og grønsaker er det viktig at nettopp slik produksjon stimuleres og at disse produkter
går til menneskemat og ikke til dyrefor så lenge det finnes alternativer.
Prisnedskrivingen av korn og intensiv produksjon av melk og kjøtt er hovedårsaken til at det brukes
alt for mye kraftfor til drøvtyggere. Dette reduserer beitebruken. Møre og Romsdal bonde- og
småbrukarlag vil at disse budsjettmidlene i stedet skal gå med til å gjøre beiting lønnsomt, ikke bare
redusere en kostnad. Både investeringer og beitetilskudd må prioriteres for å nå disse målsettinger.
Støtte til utmarksbeiting, seterdrift og tilrettelegging skal gi et inntektsløft for bonden som vil
redusere kraftforbruken og tilpasse produksjonen til det arealet som garden har. Møre og Romsdal
bonde- og småbrukarlag har som målsetting at beitebruk i utmarka og seterdrift igjen skal bli den
vanligste måten å produsere melk og kjøtt på i Norge. Da må dette bli bondens økonomiske
førstevalg.
Det er mulig å vurderer prisnedskrivning på korn til enmaga dyr, men ikke slik at det endrer
konkurranseforholda til produkter fra drøvtyggere. Det samme kan vurderes overfor matkorn.
Møre og Romsdal bonde- og småbrukarlag krever at en slik omlegging starter allerede ved vårens
jordbruksforhandlinger med en opptrapping på 10 år.
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