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Det er positivt at regjeringen legger opp til bruk av nasjonale ressurser som grovfôr og beite og at det
grasbaserte husdyrholdet skal styrkes. Vi støtter målet om å øke utnyttingen av utmarksbeiteressursene
i norsk husdyrproduksjon, men vi savner tiltak i meldinga. Økte tilskott til dyr på utmarksbeite er
viktig.
Det er også positivt at Regjeringen vil ta hele landet i bruk, og legge til rette for at
sjølforsyningsgraden kan opprettholdes på dagens nivå. (Vi skulle gjerne ha sett at
sjølforsyningsgraden ble enda høgere.) Dessverre er ikke målet knyttet til grad av
avhengighet av fôr fra utlandet. Dette er den største svakheten om forholdet mellom matvaresikkerhet
og landbruk over hele
landet. Vi mener måltallet for sjølforsyning må knyttes til norsk fôr- og matproduksjon.
Økt sjølforsyning: Jordvern, fortsatt produksjonskrav for å motta kulturlandskapstilskott.
For å kunne opprettholde, og helst bedre, sjølforsyningsgraden må også avlingene økes. Bedre
drenering er et viktig tiltak. Vi mener det bør innføres tilskott for å stimulere til bedre
dreneringsforhold. Dette kan også bidra til mer miljøvennlig drift.
Tilskott til drenering må ikke kun dreie seg om systematisk grøfting. På en del grasarealer kan flekkvis
grøfting for å drenere
de våteste områdene, eller for å avskjære vatnet i skråninger eller overflateforming og profilering være
like nyttig.
Inntekt, svake i saueholdet. Må bedres for å gi et anstendig inntektsnivå og bedre rekruttering. Må til
for å sikre utnytting av utmarksbeite og grovfôrressurser
Utviklingen i jordbruket på deler av Vestlandet, Agder/Telemark, fjellbygder og Nord-Norge er
bekymringsfull, og vi støtter Regjeringens syn på at det er nødvendig med en tydeligere distriktsprofil
i landbrukspolitikken for å utnytte ressursene over hele landet. Relativt god økonomi i noen
produksjoner i noen få deler av de omtalte områdene, må ikke være til hinder for at distriktsprofilen
totalt sett styrkes. Meldinga går ikke grundig inn på hvordan dette målet skal nås, og mer må gjøres for
å konkretisere en styrket distriktsprofil.
Meldinga drøfter heller ikke hvilken betydning ekspansjonen i svin- og fjørfekjøtt har for
distriktsprofilen. Distriktene er ikke tilgodesett med denne veksten. Produksjonen av rødt kjøtt og
mjølk har vært stabil eller nedadgående, og lønnsomheten i disse produksjonene er låg. Dersom
distriktsproduksjonene rødt kjøtt og mjølk skal få ta del i økt produksjon gjennom videre
befolkningsvekst i Norge, holder det ikke kun å påpeke at produksjonen fra grasetende dyr skal øke i
takt med etterspørselen
(s. 100). Tiltak må gjøres for å bidra til økt etterspørsel etter disse produktene, og en må sikre at
etterspørselen dekkes av
norsk produksjon. (Tollvern og budsjettstøtte for å bedre lønnsomhet)
Dyrevelferd og –helse må være framifrå.
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