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-Om 40 år 9 mrd. mennesker (er 7 mrd i dag).
- Om 20 år er vi 1 mill. flere mennesker i Norge
-Velferdsøkning på jorda. Spiser mer kjøtt. FN beregnet at matproduksjonen må øke
med 60 % de neste 40 åra. Skal ikke også Norge ta et ansvar her?
-Se på nyhetsbildet. Vi hører oftere om flom og tørke og avlinger som går tapt. I år
er det USA. I 35 av 50 delstater har avlingene tørket bort. Russland har også tørke,
det hadde de også i 2008. Da innførte de eksportforbud av hvete. Viser at land først
vil sørge for sitt folk i en global krisesituasjon.
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Eksempler på fellesgoder som ikke kan omsettes er: Kulturlandskap, spredt bosetting
i distriktene, biologisk mangfold, matsikkerhet
- Alternativet uten landbrukspolitikk: Hvis man BARE lar markedskreftene knyttet til
matproduksjonen virke, vil det føre til produksjon av jordbruksprodukter der
kostnadene ved produksjonen er lavest. DVS, der de naturgitte forholdene er gode
slik at avlingene blir høye, og der prisen på innsatsfaktorer er lave, slik som
lønninger, materialer, maskiner etc. Derfor har alle land en eller annen form for
landbrukspolitikk, der man setter seg noen mål, og fyller på med ulike virkemidler for
å nå målene.
(Kom gjerne med noen billedeksempler fra eget fylke/kommune på et pent
kulturlandskap)
- Langsiktighet: Vil ta lang tid å få opp nasjonal matproduksjon dersom den legges
ned. Jorder har grodd igjen, eller omdisponert til f.eks boliger. Kunnskap er gått tapt.
Tør vi ofre matsikkerheten for å skaffe oss litt billigere mat nå, slik at vi kan shoppe
flere klær eller en finere bil?
Eksempel på langsiktighet. Biffproduksjon. Vil du ha mer norsk biff, tar det omtrent
tre år. Flere kviger må bli med kalv, og kalven må vokse seg stor.
(Biologisk produksjon og langsiktighet: Eksemplifiser gjerne fra egen gård)
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-BILDE 1: 25 skurtreskere med 18 såmaskiner bak fra Brasil. Flatt,
-BILDE 2: Skurtresking på Vinstra i Nord-Fron (Oppland) Norge. Bratt. Mindre egnet
for stordrift. (CC: Vemund Hagen, Magasinet Traktor)
-BILDE 3: Hjørundfjorden
-Eks. Kan ikke dyrke mais til fôr (veldig vanlig i Europa), varmekjære vekster.
-Lengden på vekstsesongen, halvparten av områdene rundt Paris.
-Jæren 3-4 avlinger, Nord-Norge 1 grasavling.
-Lange avstander gir mye transport. = Større kostnader
-Oljedrevet økonomi gir høye kostnader. Lønnsveksten stor. Fra 2000 til 2010 steg
lønningene i Norge med 60 %, EU med 20 % og Tyskland med 7 %. Påvirker
landbruket som trenger snekkere til å sette opp driftsbygning, veterinærer mm.
Lønninger i andre deler av verdikjeden. Gir høyere matpriser.
- Husk: En husholdning bruker 11,8 prosent av inntekten på mat, inkludert
alkoholfrie drikkevarer. På 1950-tallet brukte vi 40 prosent av inntektene på mat.
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-Vi produserer om lag like mye nå som ved årtusenskiftet, men
-på 1/3 færre gårder.
-med nesten 35 prosent mindre arbeidsinnsats og
-ti prosent mindre kapitalinnsats.
-Produktivitetsframgangen i norsk landbruk er enorm. Kun oljeindustrien kan vise til
tilsvarende. Framgangen er like stor som hos storeksportøren USA.
Tall og fakta om landbruket i din kommune/region:
• sysselsetting
• verdiskapning
• andre næringer som server landbruket (les: snekkere, transport, apotek,
byggvare, elektro, entrepenører)
Tips til databank: http://www.ssb.no/jordbruk/
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Komiteen ønsker et miljøvennlig, bærekraftig og fremtidsrettet norsk landbruk med
små og store bruk i hele landet. Det er et mål at norsk landbrukspolitikk skal
stimulere til økt matproduksjon, med intensjon om økt selvforsyning, blant annet av
beredskapshensyn. Det må opprettholdes en differensiering i virkemidlene som
legger til rette for en variert bruksstruktur og sikrer bærekraftig produksjon på
jordbruksarealene i hele landet.
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Befolkningsvekst 2015-2030: Ca 600.000. 15 %
Matproduksjonen (volum): økt med 5 %, dvs 0,3-0,4 % pr år.
Stortinget har som mål i sin siste Stortingsmelding om landbruket (Meld. St. nr. 9,
2011-2012) at målet er å øke norsk matproduksjon ”med intensjon om økt
sjølforsyning”, dvs. mer enn 1 % pr år.
Taktomslag trengs for å øke med 1 % i takt med bef.vekst.
Kommentarer til grafen: Dårlig kornår i 2011. Godt kornår 2008. Gir utslag i
produksjonen.
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Politikerne har lagt gode og riktige ambisjoner for landbruket i landbruks- og
matmeldinga. Vi ønsker å følge de opp.
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Sitat fra Landbruks- og matmeldinga. Vedtatt av Stortinget.
Jordbruket konkurrerer om arbeidskraft med annet næringsliv. Skal en få rekruttering
og investeringsevne, må inntektene i jordbruksnæringa være konkurransedyktig med
annet næringsliv.
Stortinget vedtok en måned før jordbruksforhandlingene 2012 et nytt og høyere
ambisjonsnivå for matproduksjonen i Norge. Selv om inntektsutviklingen for
bøndene har fulgt samme takt som lønnsmottakeren de siste åra, har ikke dette vært
tilstrekkelig å øke matproduksjonen vesentlig. Inntektsnivået er for lavt.
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Figur på forrige plansje viser at inntektsutviklingen for gjennomsnittsbonden har
vært om lag like god som lønnsmottakeren. Denne figuren viser at det til tross for
denne inntektsutviklingen er det et betydelig inntektsgap mellom bondeyrket og
andre yrker i samfunnet. Ingen referansebruk har, forutsatt normalårsavling, ei
inntekt i nærheten av gjennomsnittet for lønnsmottakere. Selv om referansebrukene
ikke er ment å være et eksakt og komplett speilbilde av norsk jordbruk,
dokumenterer regnskapstallene at inntektsforskjellene mellom bønder og andre
grupper i samfunnet er for stor.
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Virkemidlene i verktøykassa er innrettet mot at Norge har et generelt høyt
kostnadsnivå og stor variasjon i størrelsen og ressursgrunnlaget.
De juridiske virkemidlene blir ikke omtalt i denne presentasjonen, men omhandler
blant annet konsesjonslovgivning, priskontroll, bo- og driveplikt og odelsretten.
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-Sikrer forbrukerne varene de ønsker, til noenlunde lik pris over hele landet.
-De sikrer også bøndene avsetning på produktene sine til omtrent samme pris, uansett hvor
mye de produserer og hvor i landet de driver.
-Felles for alle jordbruksvarer er at de er lite priselastiske. Vi greier ikke spise oss enda
mettere. Det betyr at ved overproduksjon må prisen senkes veldig mye, for å selge litt mer
av varen.
-Samvirkebedriftene Tine, Nortura og Norske Felleskjøp er ansvarlige for å regulere
markedet med varer slik at målprisen som er fastsatt i jordbruksoppgjøret kan oppnås.
-For å unngå store prissvingninger foretas det markedsregulering.
-Bøndene selv finansierer systemet med et pristrekk (omsetningsavgift). Jo mer som må
markedsreguleres, jo større pristrekk. Bønder eier samvirkebedriftene. Derfor er det i
bondens interesse at samvirket driver en mest mulig effektiv markedsregulering.
-En dominerende markedsposisjon slik at samvirkebedriftene kan være prisledende og andre
aktører vil følge deres prising, er en forutsetning for å sikre at målprisen oppnås.
-Konkurranseloven har et unntak for disse tre landbrukssamvirkene til å ”være store”.
-Samvirkebedriftene også forsyningsplikt som sikrer andre foredlingsbedrifter tilgang på
råvarer og dermed forsyninger til dagligvarebutikker og forbrukere over hele landet.
Eksempel Tine levere melk til Synnøve Finden og Q-meieriene.
-Markedsregulatorene har også mottaksplikt til å ta imot melk og andre varer fra alle
bønder, uansett størrelse på leveranse og hvor de bor.
- Blir det knapphet på en vare, må markedsregulator anmode myndighetene om å redusere
tollsatsene, slik at forbrukerne sikres nok varer gjennom import.
- Bondelaget vil at markedsordningene videreføres.
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Importvernet er til for å utjevne forskjeller i kostnader mellom egen matproduksjon
og produksjonen i andre land.
-r et treffsikkert virkemiddel for land som Norge der kostnadene er høye. Treffsikkert
når produksjonen skal øke, da det gir mulighet for priser. Pris stimulerer til
produksjon.
Bidrar til å sikre verdiskaping i distriktene, arbeidsplasser i landbruk og
næringsmiddelindustri og grunnlag for å kunne øke den norske produksjonen.
Gjennom EØS-avtalen gir vi EU preferanser til vårt marked gjennom tollfrie kvoter
eller nedsatte tollsatser.
Norge har også åpnet opp for tollfri import av jordbruksvarer fra 64 u-land. At vi har
høy toll til andre land, er grunnlaget for å kunne selge produkter fra disse u-landene i
Norge.
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- Bønder er sjølstendig næringsdrivende. Forhandles ikke om garantert inntekt –
men inntektsmuligheter.
- Uten tilstrekkelig med budsjettmidler, ikke mulig å nå målene Stortinget har satt!!!
- Politikerne har bestemt at vi skal ha et landbruk over hele landet med en variert
bruksstruktur. Derfor er noen tilskudd differensiert etter geografi for å utjevne for
ulike produksjonsforhold. Andre har høyere satser for de første dyrene eller dekar,
slik at en utjevner for småskalaulemper.
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10.09.2004

- de økonomiske organisasjonene har ansvarer for å ta
ut satte prisene i markedet.
Forhandlingsretten er utsatt, politisk.
Selvstendig næringsdrivende

www.bondelaget.no
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