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Matsikkerhet 

• Befolkningsvekst (2011: 7 mrd, 2050: 9 mrd) 

• Prisvekst matråvarer 

• Ressursknapphet og klimaendringer 

• Økt  matproduksjon øker klimagassutslipp 

 

FN: alle stater er forpliktet til å sørge for matsikkerhet 

for egne innbyggere 

 

Globale situasjon viktig bakteppe når framtidig 

matproduksjon i Norge skal vurderes 
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Økt matproduksjon i Norge 

Produksjonsmålet:  

Regjeringen vil, innenfor de gitte handelspolitiske rammer, legge til rette for økt 
produksjon av jordbruksvarer som det er naturgitt grunnlag for og som markedet 
etterspør, slik at selvforsyningsgraden kan opprettholdes om lag på dagens nivå. 

 

Det skal legges til rette for at matproduksjon fra jordbruket kan øke i takt med 
etterspørselen til en økende befolkning i Norge. 

 

Meldingens viktigste budskap og et ambisiøst mål.  

 

• Landbrukets viktigste oppgaver er å produsere mat 

• Økt matproduksjon gjennom å bruke ressursene over hele landet 

• Mest mulig basert på norske ressurser som grovfôr og beite 

• Jordvern og utnytte knappe kornarealer på en bærekraftig måte 

• Bedre produktivitet nødvendig (FoU, kompetanse, agronomi og driftsledelse) 
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Landbruk over hele landet 

Det skal legges til rette for landbruk over hele landet med sikte på 
matproduksjon, verdiskaping, bosetting, sysselsetting og ivaretakelse av 
kulturlandskap. 

 

Bredt landbruksbegrep  

 

Utnytte bredden av landbrukets ressurser til å produsere varer, tjenester og 
fellesgoder.  

 

Regjeringen vil legge til rette for en variert bruksstruktur over hele landet. 
Nødvendig med både små og store bruk for å ta i bruk ressursene over hele 
landet.  
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Landbruk over hele landet – jordbruk 

• Utnytte de totale arealressursene – også beiteressursene 

• Den geografiske produksjonsfordelingen videreføres 

• Virkemidlene skal gis en tydeligere distriktsprofil 

• Distriktspolitisk prioritet ved fordeling av investeringsvirkemidlene 

• Marginale grasarealer – kulturlandskapstilskudd 

• Flate ut strukturprofilen i arealtilskuddene, overføre struktur til husdyr 

• Arbeide med sikte på felles kvotetak for melk – mange hensyn 

• Bruke fordeling av produksjonsvolum, areal og sysselsetting som 

resultatindikatorer 
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Trygg mat og fullverdig kosthold 

• All mat som omsettes i Norge skal være trygg  

• Trygg mat må sikres gjennom hele matproduksjonskjeden(sporbarhet) 

• God plante- og dyrehelse danner grunnlaget for mattrygghet og 
kostnadseffektiv og bærekraftig produksjon 

• Forebyggende arbeid viktig 

• Viderefører en restriktiv holdning til bruk av legemidler til dyr 

• Store utfordringer som følge av økt globalisering og            
klimaendringer – internasjonalt samarbeid viktig 

• Kosthold og helse: nasjonale kostråd, kunnskap om mat, forskning 

 

• God plante- og dyrehelse – et konkurransefortrinn for norsk landbruk   
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Dyrevelferd 

• God dyrevelferd er et mål i seg selv 

• God dyrevelferd også viktig for lønnsomhet og et 

konkurransefortrinn for norsk landbruk 

• Dyrevelferd er næringens og dyreholders ansvar 

• Prioriterer arbeid med generelt god dyrevelferd, ikke 

merkeordninger for spesielt god dyrevelferd i enkelte besetninger 

 

• Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med en egen sak om 

pelsdyrnæringa.  
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Bygdenæringer 

Ta i bruk alle ressursene i landbruket: natur mennesker og kapital 

 

Økende marked mangfold av varer og tjenester, unike smaker og opplevelser 

Landbruket må fortsette å gripe denne muligheten. Kjøpekraftig marked. 

 

Bygdenæringer  

 

• Bygdenæringer en viktig del av det brede landbruksbegrepet 

• Bygdenæringene skal gi økt aktivitet over hele landet 

• OG gjennom bygdenæringer kan norsk landbruk være med                                 

på å løse enda flere viktige oppgaver for samfunnet. 
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Bærekraftig landbruk 
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Beskytte arealressursene  - jordvern 

Produksjon av miljøgoder  

(kulturlandskap, kulturmiljøer) 

Sikre naturmangfold 

(gjennom beiting og slått) 
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Videreføre et sterkt jordvern 
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• Et sterkt jordvern og en politikk som utnytter jordbruksarealet er 

avgjørende for matsikkerheten 

• Målsettingen om å begrense omdisponeringen av dyrka mark til 

under 6000 dekar pr år videreføres 

• Ta i bruk virkemidlene i plan- og bygningsloven for å sikre dyrka mark 

for framtidig matproduksjon 

• Jordvernhensynet skal klargjøres og forsterkes i statlige 

planretningslinjer (vurdere geografisk differensiert politikk) 

20. februar 2012 



Rekruttering 
Regjeringen vil arbeide for å styrke kompetansen og rekrutteringen til 

landbruksyrkene og til industri som baserer seg på landbrukets ressurser. 

 

Økt rekruttering til landbruksnæringene og tilhørende industri krever et godt 

samarbeid mellom næring, utdanningsinstitusjoner og myndigheter. 

 

Inntekts- og investeringsmuligheter viktig for rekruttering 

 

Utdanning og kompetanse er viktig for kvalitet og utvikling i egen drift og for å 

nå målene i landbruks- og matpolitikken.  

 

Flere landbruks- og matfaglige utdanningsløp på alle nivå opplever rekruttering 

til utdanningene som utfordrende.  
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Utdanning 
Evaluere struktur og innhold i landbruks- og gartnerutdanningen på 

videregående nivå. Behov for større fleksibilitet, muligheter for 

yrkespraksis og kryssløp. 

 

Forsøksordning med yrkesutdanning for agronom og gartner (2+2)  

 

Kartlegge fagskoletilbudet og samfunnets behov for landbruks- og 

matfaglig utdanning i fagskolene.  

 

Vurder tiltak for å stimulere til økt søking til høyere landbruksfaglig 

utdanning vil bli vurdert. 
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Hva slags beitenæring vil vi ha i Norge? 
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Landbruks- og matmeldingen legger vekt på grovfôr og 

beite 

 

Økte rammer for beitebruk de siste årene 

 

Beiteressurser – rikelig å ta av! 

 

Behov for produktene – kjøtt, melk, ost, kulturlandskap, … 

 

Næringspotensial  
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Noen nyter beitingen… 



Noen nyter produktene … 

http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Geiranger2.JPG


Dyrevelferd – beitebruk 
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Et visst tap av dyr på beite er normalt – og akseptabelt 

 

Utfordringer å redusere tap pga:  

Rovvilt 

Beiterelaterte sjukdommer 

”Ulykker”, mm. 

 

Dyrevelferd – en del av kvaliteten av produktet 
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