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Klima kan velte
jordbruksoppgjøret
Da Kjell Ingolf Ropstad
(KrF), Sveinung
Rotevatn (V), Erna
Solberg (H) og Guri
Melby (V) la fram
regjeringas klimaplan
for perioden 2021–
2030 var det ingen
penger til landbrukets
klimaplan.
AV LEONID RØDSTEN
Til tross for at landbruk er ett
av områdene i planen der det
er planlagt store kutt i klimagassutslipp er det så langt ikke
øremerka noen midler til næringas klimaplan.
Det skal skje i jordbruksoppgjøret, ifølge statsrådene
Sveinung Rotevatn (V) og
Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Til vårens
jordbruksforhandlinger

– Det vi legger opp til i planen, er ganske ambisiøse
målsettinger for klimakutt i
jordbruket. Men det er ting
organisasjonene selv har sagt
at de skal klare. Så er det en
del virkemidler vi kommer til
å utrede framover, for eksempel på avgiftssida når det gjelder gjødsling. Men det er klart
at jordbruksoppgjørene som
er så viktige for hele sektoren,
også vil være viktig for å nå
klimamålene i jordbruket. Der
vil en selvfølgelig måtte vurdere justering av virkemidler
etter hvert som årene går, da
en ser hvilken effekt de har og
ikke, uttalte klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn
til Nationen.

Bollestad tar regninga?

I en kommentar til klimameldinga skryter landbruks- og
matminister Olaug Bollestad
av landbrukets klimaplan.
– Allerede i juni 2019 inn-

gikk regjeringen en klimaavtale med organisasjonene i
jordbruket om å redusere klimagassutslippene og øke karbonopptaket med til sammen
5 mill. tonn CO2-ekvivalenter
fram mot 2030. Våren 2020
presenterte jordbruket en
plan for å oppfylle avtalen.
Planen er ambisiøs og viser at
jordbruket tar klimaarbeidet
på alvor. Derfor er klimaavtalen selve bærebjelken for jordbruksdelen av klimaplanen,
sier Bollestad.

Klima mot inntekt?

Men regninga kommer altså
i vårens jordbruksforhandlinger om bøndenes inntekt.
– De årlige jordbruksoppgjørene er sentrale for utvikling
av virkemidler, og det er også
i disse prosessene vi må følge
opp klimaarbeidet, sier statsråden.
Spørsmålet er hvordan partene skal forhandle om inntekt til bøndene, og behovet
for klimakutt. Statens tilbud i
årets jordbruksforhandlinger
kan blir «rekordhøyt» om det
ligger inne midler til klimakutt. Hvis utviklinga fortsetter
som før, så er det overhengende fare for at landbruket kan
komme i en skvis der de må si,
og med det nei til klimakutt.
Det vil i tilfelle bli en håpløs
situasjon for landbruksnæringa, og for klima.

Både barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad…(Foto: Astrid Waller)

…og klima- og miljøminister
Sveinung Rotevatn er enige
om å sende regninga for
klima til bøndene. Foto:
Bjørn H. Stuedal)

Jordbruket blir «skjerma» i ny klimaplan
Det kjem ingen nye krav
om kutt i jordbruket i
den nye klimaplanen
til regjeringa
for 2021–2030.
Klimaplanen byggjer i
staden vidare på den
avtalen jordbruket
allereie har inngått
med styresmaktene,
opplyser Landbruks- og
matdepartementet i ei
pressemelding.
Klimaavtalen for jordbruket
vart inngått i juni 2019.
I avtalen forpliktar partane

seg til å arbeide for utsleppskutt og auka opptak av CO2
tilsvarande 5 millionar tonn
for perioden 2021–2030. I den
nye klimaplanen som vart lagt
fram fredag, er det framleis dette målet som gjeld.
– I klimaplanen slår vi fast at
klimaavtalen mellom staten og
jordbruket er berebjelken i det
vidare klimaarbeidet i landbruket, seier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).
I den store utgreiinga Klimakur 2030 kjem det fram at
det største potensialet for utsleppskutt i jordbruket ligg i
ein reduksjon i produksjonen
av raudt kjøtt. Men i avtalen
jordbruket har inngått med re-

gjeringa, blir det lagd til grunn
at utsleppa skal kuttast utan at
det går ut over matproduksjonen.
Ein stor del av kutta som
ligg inne i avtalen, blir dessutan bokført formelt som kutt i
utslepp frå sektorar som transport og bygg, og ikkje som utslepp frå jordbruk.
(©NPK)

Landbruks- og matminister
Olaug Bollestad (KrF)
vil ikkje skjerpe krava til
utsleppskutt i jordbruket.
(Foto:Vidar Ruud/NTB/
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