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 3 

Norsk kjøtt og melk bør produseres på norske fôrressurser 4 

 5 
Norsk landbruk er selve hjørnesteinen i norsk matberedskap, og Norge har et krevende utgangspunkt 6 
i så måte. Kun 3 % av landarealet er dyrkbar mark. Beite- og grasressursene er langt større, noe som 7 
gir norsk husdyrproduksjon store muligheter. Men i dag er det en utfordring at norske fôrressurser 8 
utkonkurreres av billig soya fra Sør-Amerika.  9 
 10 
Det er flere grunner til at dette er problematisk. Mye av dagens soyaproduksjon i utlandet bidrar til å 11 
forsterke miljø- og klimaproblemer. For eksempel bidrar den til at regnskog i Amazonas kommer 12 
under sterkt press, og at småbønder i Sør-Amerika blir drevet bort fra gård og grunn av kapitalsterke 13 
selskaper. I Norge bidrar soyaimporten til at arealer som kunne vært brukt til slått og beite, går ut av 14 
produksjon. Dette påvirker artsmangfoldet, kulturlandskapet og karbonbindinga i jord negativt. Det 15 
at beite og slått på mer marginale landbruksarealer blir ulønnsomme, bidrar også til å svekke 16 
landbruket i utkantene, og særlig de minste bruksenhetene.  17 
 18 
Senterpartiet vil bidra til å snu denne utviklinga – men erkjenner også at det er krevende. 19 
Rammevilkårene for norsk landbruk må endres, slik at det blir lønnsomt å holde marginale 20 
landbruksarealer og beitearealer i hevd. Det bør også gjøres en innsats for å bidra til at importert 21 
soya i større grad blir erstattet av alternativer som bidrar til ressursutnyttelse, næring og 22 
arbeidsplasser her hjemme.  23 
 24 
Akershus Senterparti vil derfor:  25 
– Endre rammevilkårene for norsk landbruk slik at norske gras- og beiteressurser utnyttes i større 26 
grad enn i dag. Dermed vil den reelle selvforsyningsgraden økes.  27 
– Styrke arbeidsdelingen mellom de ulike områdene av landet, også kalt kanaliseringspolitikken. 28 
Dette innebærer større utnyttelse av gras- og beitearealer, som er særlig viktige i områder som er 29 
dårlig egnet til dyrking av korn, grønnsaker og annen planteproduksjon. 30 
– Styrke norsk kjøttproduksjon fra storfe og småfe, som er et viktig globalt bidrag til en klimavennlig 31 
matproduksjon. 32 
– Øke produksjonen av fôrmidler som grunnlag for husdyrproduksjonen med mål om å redusere 33 
fôrimporten. Fiskemel må igjen kunne brukes som proteinkilde i husdyrfôr.  34 
– Utrede mulighetene for lønnsom norsk produksjon av fôr som kan konkurrere med importert fôr 35 
som soya.  36 
– Sikre at beitemark er i bruk og stimulere til økt beiting som et virkemiddel for bevaring av 37 
kulturlandskap og biologisk mangfold. Beitetilskudd og husdyrtilskudd må økes. 38 
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