
Norsk kjøtt og melk bør produseres på norske fôrressurser 

Norsk landbruk er selve hjørnesteinen i norsk matberedskap, og Norge har et krevende utgangspunkt 

i så måte. Kun 3 % av landarealet er dyrkbar mark. Beite- og grasressursene er langt større, noe som 

gir norsk husdyrproduksjon store muligheter. 

Norsk landbruk har et stort potensial i økte grovfôravlinger, og økt kvalitet på grovfôret. Dette 

reduserer behovet for importerte fôrråvarer. Samtidig ligger det store muligheter for å produsere 

proteinkilder i Norge, som sannsynligvis kan erstatte soya i kraftfôr i løpet av få år. Vi bør bruke 

sterkere politiske virkemidler for å oppnå dette. 

Norge gror igjen, og kulturlandskapet går ut av bruk, med alle de negative konsekvensene det har for 

artsmangfold, bosetting, turisme, kulturvern, karbonbinding i jord og så videre. 

Senterpartiet vil bidra til å snu denne utviklinga, men erkjenner også at det er krevende. 

Rammevilkårene for norsk landbruk må endres, slik at det blir lønnsomt å holde marginale 

landbruksarealer og beitearealer i hevd. 

Det bør også gjøres en innsats for å bidra til at importert soya og andre fôrråvarer i større grad blir 

erstattet av alternativer som bidrar til ressursutnyttelse, næring og arbeidsplasser her hjemme. 

Akershus Senterparti vil derfor: 

• Styrke rammevilkårene for norsk landbruk slik at norske gras- og beiteressurser utnyttes i 

større grad enn i dag. Dermed vil den reelle selvforsyningsgraden økes. 

• Styrke økonomien i produksjon av korn, protein-, og oljevekster vesentlig, med klart mål om 

stor økning i volum og bedret kvalitet. Dette vil være avgjørende for å øke produksjonen av 

norske fôrressurser, og bedre mulighetene for større utnyttelse av gras- og beiteressurser.   

•  Legge til rette for aktivt og levende landbruk i hele landet. Kanaliseringspolitikken ligger fast, 

men det skal også være mulig å drive lønnsomt og godt husdyrhold på det sentrale 

Østlandet.  

• Styrke norsk kjøttproduksjon fra storfe og småfe, som er et viktig globalt bidrag til en 

bærekraftig matproduksjon. 

•  Øke produksjonen av fôrmidler som grunnlag for husdyrproduksjonen med mål om å 

redusere fôrimporten.  

•  Forsterke virkemidlene for lønnsom norsk produksjon av fôr som kan konkurrere med 

importert vare, særlig nye innovative proteinkilder. 

• Utvide og styrke ordningen med støtte til drenering, og innføre støtte til nydyrking. 

• Sikre at beitemark er i bruk og stimulere til økt beiting som et virkemiddel for bevaring av 

kulturlandskap og biologisk mangfold. Beitetilskudd og husdyrtilskudd må økes. 



• Intensivere forskningen på norske proteinkilder til erstatning for importert soya. 

 


