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Innspel til jordbruksforhandlingane 2021
Forslag til vedtak:
Møre og Romsdal fylkeskommune vil sende følgande uttale til partane i
jordbruksforhandlingane i 2021:
1.

Berekraftig matproduksjon må i størst mogleg grad vere basert på lokale
fôrressursar. Politikken må innrettast slik at det vert meir lønsamt å dyrke eige
kvalitetsfôr og å utnytte beiteressursane.

2.

Norsk kraftfôr må innehalde meir norske råvarer. Jordbruksavtalen må
stimulere til utviklingsarbeid på området.

3.

Det må stimulerast til vekst og nyetableringar i produksjonar som frukt, bær og
grønt der marknaden gir rom for dette.

4.

Mjølkeproduksjon er berebjelken i landsdelen. Investeringsvirkemidla må sikre
at også små og mellomstore bruk får oppgradert driftsbygningane til nye krav.
Investeringsrammene må aukast.

5.

Velferdsordningane i jordbruket må forbetrast, særleg ved svangerskap og
fødsel. Det vil vere positivt for rekrutteringa å legge til rette for meir likestilling
i jordbruket.

6.

Det må leggast meir til rette for auka produksjon av økologisk mat for å dekke
etterspørselen lokalt og nasjonalt.

7.

Det bør stimulerast til auka bruk av trevirke i bygg og konstruksjonar.

8.

Kystskogmidlane må oppretthaldast og styrkast.

Bakgrunn
Dei årlege jordbruksforhandlingane skjer mellom Staten og dei to organisasjonane i
jordbruket, Bondelaget og Bonde- og småbrukarlaget. Prosessen fører fram til
jordbruksoppgjeret, som regulerer prisar på jordbruksvarer, og andre viktige
rammevilkår for jordbruksnæringa.
Vilkåra for å drive matproduksjon i Noreg kan variere stort frå region til region.
Nokre stader kan det vere både dyrt og tungvint å produsere mat. Men

jordbrukspolitikken handlar om meir enn å produsere billeg mat. Den handlar like
mykje om å utnytte ressursane og sikre busetting i distrikta, om beredskapen som
ligg i å produsere eigen mat, om eit levande kulturlandskap, om dyrevelferd, miljø
og meir.
Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker å sette utfordringane for jordbruket i vår
region på dagsorden, slik at rammevilkåra sikrar vekst og nyskaping også for
matprodusentane i Møre og Romsdal.
Vurdering
Berekraftig matproduksjon, mangfald og lokale ressursar
Landbruksmelding for Møre og Romsdal 2017-2021 er vedteken i Fylkestinget, og
har som hovudmål at «Møre og Romsdal skal ha eit berekraftig og aktivt landbruk
over heile fylket». Dette er i tråd med dei overordna måla i Fylkesplan for
berekraftsfylket Møre og Romsdal 2020-2024. Her kan vi spesielt trekke fram måla
under Miljøfylket der vi skal redusere tap av natur og sikre matproduksjon, og måla
under Verdiskapingsfylket der vi skal satse på næringsutvikling med grunnlag i
lokale ressursar.
Matproduksjonen i Møre og Romsdal er i stor grad basert på grasdyrking og
husdyrhald, eit resultat av både topografi og klimatilhøve i regionen. Det vert dyrka
gras på 96 prosent av matjorda i fylket, og rundt 8 prosent av kjøtt- og
mjølkeproduksjonen i landet skjer her. Vi har også lokalt sterke miljø på grønsaker
(t.d. Sunndalpotet og Smølagulrot) samt på frukt og bær (50 prosent av jordbær til
industrien vert dyrka i Valldal).
I 2019 bestod norsk kraftfôr av omlag halvparten importerte råvarer. Politikken
gjer det lønsamt med høgast yting pr. ku, noko som fører til auka kraftfôrforbruk.
Utviklinga går i retning større bruk, og dermed større areal og lengre køyreavstand
for å hauste og gjødsle areala. Alt dette bidreg til dyrare grovfôr. Politikken må
innrettast slik at det vert meir lønsamt å dyrke eige kvalitetsfôr og å utnytte
beiteressursane. Dersom vi kan stimulere til å basere mest mogleg av husdyrfôret
på lokale ressursar, vil det kunne bidra til ei meir sjølvforsynt og berekraftig
jordbruksnæring. Til dømes kan auka stimulering til bruk av beiting vere positivt for
bioøkonomien. Kraftfôr vil framleis vere ein viktig del av menyen for
produksjonsdyr, men det må gjennom forsking og prising stimulerast til meir
norske råvarer i det norske kraftfôret.
Mangfald i matproduksjonen vil styrke matberedskapen i fylket og i landet.
Regjeringa har sagt at ein større del av marknaden skal dekkast av norskprodusert
frukt, bær og grønsaker. For å få til dette må det stimulerast til auka produksjon
der det i dag er lite eller ingen produksjon, i tillegg til å styrke dei godt etablerte
områda for frukt, bær og grønt. Vi må arbeide for å få på plass ordningar som
sikrar små og mellomstore driftseiningar ein betra økonomi, og politikken må legge
til rette for vekst og nyetableringar der marknaden gir rom for det.
I økologisk landbruk er det etterspørselen som skal styre produksjonen. Det
økologiske landbruksarealet i Noreg har hatt ein jamn nedgang dei siste åra, medan
storhushaldning, bakeri, alternative salskanalar som REKO-ringar og
andelslandbruk har auka omsetninga. Det er viktig at marknaden vert dekt av
norske økologiske produkt. Vi må legge til rette og stimulere til økologisk
produksjon, både i liten og stor skala, slik at vi kan dekke lokal og nasjonal
etterspørsel.

Investeringsbehov fram mot 2034
I Møre og Romsdal er i underkant av 60 prosent av mjølkefjøsa framleis båsfjøs.
Kravet om lausdriftsfjøs trer i kraft i 2034. Investeringsverkemidla til landbruket i
Innovasjon Norge vert brukt opp tidleg på året. Investeringstrykket er stort. Skal
matproduksjonen i Møre og Romsdal oppretthaldast og utviklast, er vi avhengige av
at bøndene får gjort dei nødvendige investeringane for å tilfredsstille dei nye krava
som kjem.
Mange av dei små og mellomstore bruka kan få problem med å tilpasse seg nye
krav til bygg utan å måtte investere meir enn drifta kan forsvare.
Investeringsvirkemidla må innrettast slik at desse bruka får sjanse til å
modernisere bygningane sine til nye krav. Det er også behov for å auke
investeringsrammene for å sikre at dei som treng å oppgradere/bygge nytt får
kome i gang.
Betre velferdsordningar for å sikre rekrutteringa
I Fylkesplanen 2020-2024, Verdiskapingsfylke mål 6, står det at vi skal «ha eit
mangfaldig arbeidsliv som legg til rette for likestilling og inkludering, og som legg
reglar og avtalar i arbeidslivet til grunn». Og i Landbruksmeldinga 2017-2021 er eit
av delmåla at «landbruket skal stå fram som ein attraktiv arbeidsplass». Dersom
landbruket skal vere ein attraktiv arbeidsplass må det vere mogleg å ta fri, vere
sjuk eller få born utan at bedrifta skal gå over ende.
Gjennom jordbrukspolitikken er det etablert velferdsordningar som skal sikre dette.
Bondeorganisasjonane i Møre og Romsdal er opptekne av at desse ordningane vert
styrka, særleg når det gjeld svangerskap og fødsel. Det vil også vere positivt for
likestillinga i landbruket.
Skogen, eit klimatiltak
Bygg og konstruksjonar i tre har 40-50 prosent lågare CO2-avtrykk enn betong og
metall (kjelde: Allskog). Auka bruk av trevirke er klimavenleg og gir betre
inneklima. Utnytting av norsk tømmer skapar ringverknadar og arbeidsplassar
lokalt.
Kystskogbruket spelar ei viktig rolle for å sikre god aktivitet i skogbruket i kystfylka
frå Agder til Troms og Finnmark. Dei har stor kompetanse på flaskehalsar,
taubanedrift og infrastruktur som er felles utfordringar i kystregionen. Skogbruket i
Møre og Romsdal har hatt stor nytte av kystskogsamarbeidet gjennom til dømes
oppskriving av vegar og bygging av tømmerkaier. For å sikre aktiviteten i
skogbruket er det viktig å oppretthalde kystskogmidlane.
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