
Viktige saker for Norsk Bonde- og Småbrukarlag 
 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er en faglig og næringspolitisk organisasjon, med det formål å 
fremme folket i landbruket sine faglige, kulturelle, sosiale og økonomiske interesser. 

 

Visjon: Med kjærleik til jorda skal vi saman skapa verdiar. 

 
Jordbruksforhandlingene 
Norsk Bonde- og Småbrukarlag bruker hvert år 

betydelige ressurser på  jordbruksforhandlingene. Vi 

deltar i forhandlingene for å: 

• Bidra til en positiv utvikling i inntekt og sosiale kår 

for jordbruksbefolkningen 

• Motvirke bruksavgangen 

• Bidra til en rettferdig fordeling av de økonomiske 

virkemidlene mellom ulike bruksstørrelser, 

produksjoner og distrikter 

 
De viktigste sakene for Norsk Bonde- og Småbrukarlag 

ved de siste års jordbruksforhandlinger har vært: 

• Fortsatt bruk av strukturdifferensierte virkemidler 

• Økt støtte til beiting i utmark 

• Økt støtte til næringsutvikling på landsbygda med 

utgangspunkt i gardens totale ressursgrunnlag 

• Arbeide for de minste brukenes rett og mulighet til å 

motta produksjonstilskudd, samt fjerning av 

bunnfradrag 

• Økt satsing på velferdsordningene i jordbruket 

• Dekke innenlands forbruk av mørkt kjøtt gjennom å 

styrke økonomien i disse produksjonene 

• Utnytte de muligheter som eksisterer innenfor 

WTO-regelverket 

 

Aktiv bruk av utmarka 
Arbeidet for å sikre retten til fortsatt bruk av utmarka er 

en sentral oppgave for Norsk Bonde- og Småbrukarlag. 

Dette gjelder retten til beite for husdyr, retten til å 

disponere jakt- og fiskerettigheter og andre rettigheter 

knyttet til utmarka.  

Arbeidet med å utvikle verneområder som en ressurs for 

lokalsamfunnene og for lokal verdiskaping, har svært høy 

prioritet. Dette må skje gjennom endringer av 

verneformålet og definisjon av jordbruk til også å omfatte 

jakt,fiske og småskala turisme. 

Nødvergeparagrafen i viltloven må endres slik at dyreeier 
ikke kriminaliseres ved beskyttelse av husdyr. 

Bruksrettene i statsallmenningene   må utvikles 

dynamisk, for å sikre  inntektsgrunnlaget til de 

bruksberettigede. 

En rovviltpolitikk og en forvaltning som innebærer at 

beiting i utmark må opphøre, vil ha store negative 
konsekvenser for kulturlandskapet, biologisk mangfold, 

konfliktnivået mellom ulike brukergrupper og økonomien 

i husdyrholdet.  

 

Rekruttering og nyetablering i landbruket 
Norsk Bonde- og Småbrukarlag har etablert en nettbasert 

omsetningskanal for gardsbruk sammen med Natur og 

Ungdom og Norges Bygdeungdomslag med navnet 

www.gardsbruk.no. Via denne kanalen har det i løpet av 

åtte år blitt solgt omlag 1 000 gardsbruk. Dette har bidratt 

til å sikre bosetting og sysselsetting i distriktene samtidig 

som landsbygda er blitt tilført nye ressurser. 

 

Markedsordninga for mjølk 
Dette er den viktigste markedsordningen i norsk jordbruk 

og sikrer norske mjølkeprodusenter et merprisuttak på 

over 1 mrd. kroner. En slik ordning er avhengig av 

politisk støtte og og legitimitet, og Norsk Bonde- og 

Småbrukarlag har sett det som avgjørende viktig å sørge 

for at det også i denne sektoren ble åpnet opp for 

konkurranse mellom aktører på foredlingssiden på 

likeverdige vilkår, nettopp for å sikre denne legitimiteten. 

NBS støttet opp om de forslag som ble fremmet  i 

forbindelse med jordbruksforhandlingene i 2007 med 

hensyn til å sikre de økonomiske rammebetingelsene for 
aktører utenom TINE BA. 

 

Næringsutvikling 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har foreslått, og fått 

gjennomført, at alle som ønsker å produsere mjølk og 

foredle mjølka sjøl (ikke konsummjølk) skal få lov til det. 
Mjølkeforedlinga skal altså ikke være avhengig av kvote.  

I ettertid kan en bare konstatere at dette har vært en 

gavepakke til mange produsenter av både ku- og 

geitmjølk som har gått med planer om å starte egen 

foredling av mjølka. 

 
Norsk Bonde- og Småbrukarlag har foreslått, og fått 

gjennomført, at småslakterier kan få lammetilskudd uten 

godkjent klassifisør, samt inntransporttilskudd. 

 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag var både fødselshjelper 

og fadder for Verdiskapingsprogrammet for mat da det 
ble innført. Bakgrunnen var behovet for omstilling av det 

tradisjonelle jordbruket, blant annet for å sikre et større 

mangfold, bedre inntektsmuligheter og økt rekruttering til 

jordbruket. Dette er det fortsatt behov for. 

 

"Inn på Tunet" er blitt er begrep som Norsk Bonde- og 

Småbrukarlag i større grad ønsker å profilere ut til sine 

medlemmer. Gjennom representasjon i sentrale 

styringsorganer og med et internt "Inn på Tunet"- utvalg i 

støpeskjea, har vi lagt til rette for en offensiv satsing på 

det som kan se ut til å bli et viktig næringsalternativ for 
mange gårdbrukere i tiden fremover. Gården er velegnet 

som mestringsarena for mange typer mennesker, uansett 

alder og behov. Så langt har "Inn på Tunet" tilbud gitt 

veldig positive tilbakemeldinger og resultater. Dette 

gjelder både for gårder med rene aktivitetstilbud og for de 

som er en del av et helsemessig behandlingstilbud. 
 

Gjennom jordbruksforhandlingene har Norsk Bonde- og 

Småbrukarlag bidratt  med midler til grønt reiseliv.  Gode 



rammebetingelser og lokal- og regional organisering vil 

være en forutsetning for å lykkes. 

 

Samvirkeavtalen 
Norsk Landbrukssamvirke og Norsk Bonde- og 

Småbrukarlag inngikk høsten 2002 en samarbeidsavtale 
for å sikre en best mulig samordning av og et nært og 

løpende samarbeid om de oppgaver som Norsk Bonde- 

og Småbrukarlag og samvirkeorganisasjonene i 

landbruket til enhver tid arbeider med.  

Avtalen sikrer Norsk Bonde- og Småbrukarlag innsyn og 

deltagelse i de næringspolitiske og industripolitiske 
drøftinger som foregår i Norsk Landbrukssamvirke 

gjennom representasjon i styret og rådet for Norsk 

Landbrukssamvirke. Norsk Landbrukssamvirke er på sin 

side representert i representantskapet til Norsk Bonde- og 

Småbrukarlag. 

 

Økologisk jordbruk 
Norsk Bonde- og Småbrukarlag har helt siden 1984 vært 

en aktiv forkjemper for økt støtte til økologisk jordbruk 

over jordbruksavtalen. Omlegging til økologisk 

produksjon er i samsvar med den grunnleggende miljø- 

og ressurspolitikken til Norsk Bonde- og Småbrukarlag, 

og vi støtter fullt opp om målsettingen til Landbruks- og 

Matdepartementet om 15% økologisk produksjon innen 

2015. Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil gjerne bidra til 

at flere legger om til økologisk drift, og startet derfor 

høsten 2007 et treårig prosjekt som er kalt Økt 
Økologisk. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med 

Bioforsk Økologisk og har som hovedmålsetting å få 

flere bønder til å legge om. 

 

Konsesjon på fast eiendom  
Norsk Bonde- og Småbrukarlag ønsker ingen økning av 
arealgrensene for konsesjonsfrihet for bebygde 

eiendommer. Norsk Bonde- og Småbrukarlag ønsker ikke 

å gi slipp på muligheten til å  regulere prisene på 

landbrukseiendommer.                                                                                                                                                        

Norsk Bonde- og Småbrukarlag frykter at prisøkninger på 

småbruk vil føre til at disse eiendommene blir omregulert 

til fritidseiendommer uten fast bosetting, og at den aktive 

jordbruksdrifta legges ned med de negative konsekvenser 

det vil medføre for lokalsamfunn og vedlikehold av 

kulturlandskapet. 

 

Arbeid med klima- og miljøspørsmål 
Norsk Bonde- og Småbrukarlag deltar aktivt i 

landbrukets energi- og klimautvalg som ble opprettet i 

2007. Hovedoppgaven for utvalget er å bidra til å belyse 

landbrukets rolle som kilde for utslipp av klimagasser og 

å finne løsninger som kan redusere utslippene. Det en 
registrerer nå er at mye av Norsk Bonde- og 

Småbrukarlag sin politikk og argumentasjon gjennom 

mange år vedrørende ressursbruk og produksjonsmåter i 

jordbruket faktisk også nyttes av andre. 

 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag deltar også i arbeidet 
innenfor det nasjonale utviklingsprogrammet for 

klimatiltak i landbruket, finansiert over jordbruksavtalen. 

Hovedmålet for programmet er å øke kompetansen om 

faktiske utslipp av klimagasser fra jordbruket og 

jordbrukspolitikkens innvirkning på utslippene. Videre 

skal programmet legge til rette for gjennomføring og 

synliggjøring av effektive tiltak for reduksjon. 

 

Arbeidet med disse sakene vil bli svært viktig framover. 

 

Dyrevelferd 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har fulgt arbeidet med 

den nye dyrevernloven nøye og har også avgitt en 

omfattende uttale til lovutkastet. Etter våre begreper er 

det en del områder i dette utkastet som må forbedres. Det 

gjelder f. eks. forholdet til dyrevelferd som begrep, 
sentralisering og akademisering av tilsyns- og 

kontrollmiljøet, holdninger til grupper av dyreeiere, 

konsekvenser for dyrevelferd av produksjonsmåter, 

rovviltforvaltning, endring av lokalt dyrevernnemnds-

arbeid osv. 

 

Internasjonalt samarbeid 
Norsk Bonde- og Småbrukarlag deltar aktivt i den 

europeiske bondeorganisasjonen European Coordination 

of Via Campesina (EVCV) Gjennom dette samarbeidet 

får Norsk Bonde- og Småbrukarlag god kjennskap til den 

europeiske landbrukspolitikken. Norsk Bonde- og 

Småbrukarlag er også medlem av organisasjonen Via 

Campesina som er en verdensomspennende organisasjon 

for bønder og landarbeidere. Via Campesina har markert 

seg sterkt i WTO-debatten det siste 10-året. 

 

Strategi for EU-arbeidet 
Hovedformålet med EU-arbeidet er å sørge for at det ikke 

blir sendt noen ny EU-søknad. De viktigste tiltakene 

omfatter kunnskapsoppbygging blant medlemmene, 

kontakt mot politikere og politiske miljøer, deltakelse i 

den offentlige debatten, kanalisering av økonomisk og 
annen støtte til Nei til EU.  

 

WTO – Kampen mot økt liberalisering av 

verdenshandelen 
Norsk Bonde- og Småbrukarlag har engasjert seg i WTO-

forhandlingene om økt liberalisering av verdenshandelen, 

inkludert matvarer, som har pågått mer eller mindre 

kontinuerlig de siste årene.  

 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har hele tiden hevdet at 

retten til egen matproduksjon må legges til grunn for 
disse forhandlingene og at denne retten er langt viktigere 

for et flertall av medlemslandene i WTO enn muligheten 

til å drive absolutt frihandel med matvarer.  

 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er med i en allianse 

bestående av Utviklingsfondet og en del andre 
organisasjoner der det å løfte opp retten til egen 

produksjon er det viktigste budskapet. 

 

 

 

 

Mer informasjon? 
Epost. medlem@smabrukarlaget.no 
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