
SENTERPARTIET mener:
JA til nok trygg og sunn norsk mat!

Følg oss på Facebook @BuskerudSenterparti

Stem SENTERPARTIET 13. september

Maten er utgangspunktet for de største, komplette verdikjedene i Norge, og for Senterpartiet er nasjonal
matproduksjon grunnleggende viktig for Norges beredskap. Vi har god plante- og dyrehelse i Norge som
følge av lite bruk av antibiotika og plantevernmidler. Dette danner grunnlaget for produksjon av trygg, ren
mat, og kommer ikke av seg selv.

Norsk jordbruk er bruk av norsk jord til å produsere mat. Dyrka mark utgjør bare 3% av landarealet vårt og
jordvernet må derfor bli overordnet i all fremtidig arealforvaltning. Senterpartiet vil lovfeste adgang til varig
vern av matjord. Det må samtidig bli mer lønnsomt å bruke dyrka jord og utmarksbeite til matproduksjon.
Matproduksjon på gårdsbrukene må i større grad samsvare med gårdens disponible arealgrunnlag.

For å bidra til at norsk jordbruk skal bli sosialt, økonomisk og økologisk bærekraftig har Senterpartiet lansert
«Matløftet 2025» - en plan for å styrke norsk matproduksjon. Vi ønsker bl.a:
- En forpliktende og tidfestet plan for økonomisk jamstilling av jordbruket med andre yrkesgrupper innen 4-
6 år.
- At alle bruksgrupper (størrelser, distrikt og produksjoner) skal sikres økonomisk jamstilling, noe som er en
forutsetning for rekruttering av unge mennesker.
- En opptrappingsplan for trygg matproduksjon på norske arealer. Selvforsyningsgraden, korrigert for
import av fôr, for norske jordbruksmatvarer skal opp til 50% innen utløpet av 2026.
- At tallmaterialet fra Budsjettnemnda for jordbruket, som danner grunnlaget for jordbruksforhandlingene,
må vise den faktiske, økonomiske situasjonen i næringa. Det er inntektsnivået som må sikres for å oppnå
jamstilling med andre yrkesgrupper.
- Å styrke tollvernet fra 1.1.2022 ved at vi innenfor WTO avtalens rammer velger det som gir best tollvern av
prosent- og kronetoll.
- At importen av mat og fôr fra utlandet må begrenses for å hindre overproduksjonen. Dette er en
forutsetning når vi skal styrke sjølforsyningsgraden gjennom bruk av større jordbruksarealer i Norge.
- Å starte etablering av beredskapslagring av matkorn i løpet av 2022.


