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2. Næring i det grønne skiftet 2 

Senterpartiet skal ta en ledende rolle i miljøpolitikken med sterk vekt på bærekraftig og miljøvennlig 3 

bruk av alle naturressurser. Grønne næringer må sikres gode rammevilkår som gir mulighet for 4 

langsiktig forvaltning av naturgrunnlaget for kommende generasjoner.                                                                                                                                 5 

Senterpartiets næringspolitikk skal være førstevalget innenfor landbruk og næringsdrivende også 6 

utenom landbruksrelatert virksomhet. 7 

Oppland er landets nest største jordbruksfylke målt i areal, med komplette verdikjeder for alle 8 

produksjoner. Primærjordbruket sammen med ringvirkninger skaper grunnlag for nesten 12.000 9 

arbeidsplasser i fylket. Den samlede verdiskapningen er beregnet til fire milliarder. Jordbrukets 10 

sterke stilling i fylket må opprettholdes og videreutvikles basert på naturgitte ressurser og forhold.  11 

Senterpartiet vil ta hele fylket i bruk!    12 

En variert bruksstruktur med små, mellomstore og større bruk tilpasset topografi og rammer for 13 

næringa gir best utnyttelse av de arealer landbruket besitter.  For at dette skal være mulig, er et 14 

sterkt tollvern helt nødvendig. Regjeringas forsøk på å svekke tollvernet, er like alvorlig for små bruk 15 

som for de større. Et svekket tollvern gir mindre mulighet for å hente inntekter ut av 16 

innenlandsmarkedet. Dette er også i strid med hva Stortingets flertall har uttrykt.    17 

Oppland Senterparti vil beholde kanaliseringspolitikken for å sikre best mulig utnyttelse av arealenes 18 

naturgitte forutsetninger for produksjon av korn, poteter, gras, grønnsaker, bær og frukt.                                                                                                                                                                                                                                        19 

Oppland Senterparti krever at regjeringen følger opp de mål som et flertall i Stortinget har satt for 20 

utviklingen i norsk landbruk.  I årets jordbruksoppgjør må rammevilkårene bedres, slik at både 21 

produksjon, rekruttering og investeringsevne blir sikra.  22 

Matsikkerhet og høyest mulig sjølforsyning krever en sterk og bevisst holdning til jordvern der 23 

bortfall av jordbruksarealer må unngås.  Landbruksproduksjoner med dyrehold må gjøres mer 24 

bærekraftig ved at det i størst mulig grad benyttes norskproduserte fòrmidler.                                       25 

Oppland Senterparti avviser de liberaliseringsforslagene regjeringen har kommet med innenfor 26 

konsesjonslovgivningen, boplikten og odelslova.   27 

Oppland Senterparti mener dyretragediene sommeren 2017, med store tap av sau på utmarksbeite, 28 
viser at regjeringens rovdyrpolitikk er feilslått. Skadefelling og regulering av rovdyrbestand må 29 
effektiviseres, og gjennomføres utenom beitesesong.  30 
 31 

Oppland Senterparti beklager regjeringens standpunkt om avvikling av norsk pelsdyrhold. Dette er en 32 

bærekraftig næring som er basert på fornybare ”avfallsressurser”. Oppland Senterparti vil 33 

opprettholde pelsdyrnæringen, i tråd med de føringer som er lagt for dyrevelferd, et strengt 34 

kontrollregime og god oppfølging av næringa.                                                                                                                                                                                         35 
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