Innspill til jordbruksforhandlingene 2018
Fjellnettverket er et politisk nettverk for kommuner, regionråd og fylkeskommuner i
Sør-Norge. Vi arbeider for å sette viktige spørsmål for fjellområdene på dagsorden og
for å skape livskraftige bygder. På vegne av medlemmene spiller Fjellnettverket inn
følgende til jordbruksforhandlingene i 2018:
Fjellområdene dekker om lag halvparten av arealet i Norge forvalter store
naturressurser. Fjellet har stor betydning for bærekraftig samfunnsutvikling,
ressursutnyttelse, rekreasjon og folkehelse. Samtidig har disse områdene store
distriktspolitiske utfordringer, og det er behov for en offensiv landbrukspolitikk som
tilgodeser fjellområdene spesielt.
Fjellnettverket slutter seg til innspill fra Buskerud fylkeskommune til
jordbruksforhandlingene. Og vil framheve og understreke noen ordninger som ha stor
betydningen for jordbruk og matproduksjon i fjellområdene.
I fjelllområdene er produksjonsvilkårene preget av utfordrende klima og kort
vekstsesong. Det gir mulighet for matproduksjon med høy kvalitet, men gjør det
utfordrende å drive økonomisk lønnsomt og små muligheter for stordrift.
Fjellnettverket ønsker at i årets jordbruksoppgjør prioriteres rammevilkår som gjør det
mulig å drive lønnsom matproduksjon over hele landet, også for små og mellomstore
gårdsbruk.
Beitebruk er en betydelig ressurs som kan utnyttes i mye større grad.
Samarbeidsordninger vil her kunne bidra til dette. Produksjon av melk og kjøtt, samt
foredling av disse råvarene, er fjellandbruket i stand til å levere med høy kvalitet, i en
sammenhengende produksjonskjede, dersom ordningene er tilpasset dette.
Lokalmatomsetning der reiselivet og matnettverkene samhandler vil gi og gir viktig
verdiskaping, om virkemidler prioriteres ytterligere i årets jordbruksavtale. Reiselivet
understreker betydningen av et levende kulturlandskap som de markedsfører i sin
næring, og som er en effekt av at lokale jordbrukere og matprodusenter har
økonomisk bærekraftige ordninger. Lokalmat og reiseliv har vist seg som holdbare
satsninger i fjellområdene og vil kunne bidra til å utvikle Matnasjonen Norge – en
målsetning som Fjellnettverket stiller seg bak og vil gi sitt bidrag til.
Oppsummert spiller Fjellnettverket inn til årets jordbruksforhandlinger stimulans av
ordninger som bidrar til trygg og sikker matproduksjon med høy kvalitet over hele
landet. Fjellnettverket ber om at ordninger som øker utnytting av utmarks og
beiteressurser og som legger til rette for at matjord i fjellområdene er i god hevd og i

drift prioriteres. Et velholdt kulturlandskap som reiselivet etterspør, er en effekt av
dette.
Fjellandbruket preges av små og mellomstore bruk. Arrondering og
transportavstander gir små muligheter for store driftsenheter i fjellandbruket. Dette
faktum fordrer at jordbruksavtalen inneholder ordninger både til investering og drift,
som bidrar til bærekraftige produksjonsvilkår og god økonomi i landbruket.
Fjellnettverket ser landbrukspolitikken som en viktig del av distriktspolitikken og
mener at virkemiddel for å demme opp mot økt sentralisering av matproduksjonen og
redusert verdiskaping i distrikt/fjellområdene bør prioriteres. Differensierte
virkemiddel er en forutsetning for landbruk i fjellområdene og ønsker en offensiv
landbrukspolitikk som tilgodeser fjellområdene spesielt.
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