Norges Bondelag
- vi lager maten din

Norges Bondelag er en næringsorganisasjon for bønder og alle andre som
synes at norsk mat og norsk matproduksjon er viktig. Norges Bondelag
arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets
betydning for samfunnet og bygda.
Hver dag leverer Bondelagets medlemmer gode råvarer til maten som spises
i Norge. Vi holder landskapet åpent, gir arbeidsplasser og levende bygder i
hele landet.

Våre viktigste prioriteringer:
• God lønnsomhet og gode betingelser for bonden og landbruksproduksjon i
Norge
• Sikre at matjorda blir brukt til matproduksjon nå og i framtida
• Livskraftige og attraktive bygder i hele landet

Norges Bondelag vil ha et landbruk som:
•
•
•
•

Produserer god og trygg mat til en økende befolkning
Bruker jord- og beiteressurser over hele landet
Er miljøvennlig og bærekraftig, med god dyrevelferd
Forvalter kulturlandskapet til beste for samfunnet

Norges Bondelag arbeider også for:
• Rekruttering til landbruket med fokus på god landbruksutdanning og god
inntektsutvikling
• Grunneierens rett til å utvikle næring på alle gårdens ressurser
• En rovdyrforvaltning som sikrer beitebruk i hele landet
• Nasjonal handlefrihet og tollvern slik at Norge kan føre sin egen
landbrukspolitikk
• Å ivareta Norges rett og plikt til å produsere mat for egen befolkning

Verdiskaping over hele landet
• Om lag 90 000 årsverk i jordbruket og foredlingsindustrien, derav om lag
45 500 i jordbruket
• Arbeidsplassene fordeler seg over hele landet på ulike produksjoner:
ANTALL GÅRDSBRUK OG SYSSELSATTE I
INDUSTRIEN FORDELT PÅ REGIONER

Norges Bondelag som organisasjon:
•
•
•
•
•

Over 60.000 medlemmer, 540 lokallag og 18 fylkeslag
Sentralt sekretariat og fylkeskontor i hele landet
Partipolitisk uavhengig
Forhandler med regjeringen om bondens inntektsmuligheter
Inviterer til Åpen Gård-arrangement i hele landet

STORFE (MELK OG KJØTT): 15 810

SAU: 14 461

KORN: 12 360

SVIN: 2 676

POTET: 2 281

EGG: 1 892

FRUKT OG BÆR: 1 609

GRØNNSAKER: 821

SLAKTEKYLLINGER: 603

SSB 2012

ANTALL GÅRDER DER DET PRODUSERES
KORN, GRØNT, MELK, KJØTT OG EGG

SLF 2012

Visste du at..
•
•
•
•

Mer enn 50% av Norges mat importeres. Ca. 70% kommer fra EU.
Vekstsesongen i Norge er bare halvparten av i området rundt Paris.
I Norge er det nesten 200 osteprodusenter.
Mat og fôr på det norske markedet er produsert uten genmodifiserte
organismer (GMO) og vekstfremmende hormoner.
• Norge har blant de laveste forekomster av salmonella på egg og kylling
i Europa.
• Norsk husdyrhelse er i verdenstoppen.
• Jordbruket har hatt en årlig produktivitetsvekst på 6% de siste 10 åra.

Norges Bondelag
Postboks 9354 Grønland, 0135 Oslo
Telefon 22 05 45 00
bondelaget@bondelaget.no
bondelaget.no

