
Trenger Norge fortsatt bonden?



                       Hei, jeg heter Bjørn. 
Du kjenner meg kanskje ikke, men jeg produserer maten din. Bildet på fronten av
dette heftet er av meg og familien på gården Gimming i Halden. Sammen har vi valgt 
å bygge en fremtid knyttet til mitt yrke som bonde her, på samme måte som
familiene i denne bygda har gjort i mange generasjoner.

Kunnskapen og utstyret som kreves for å få frem trygge og gode norske råvarer har 
endret seg mye gjennom årenes løp. Likevel er jordene, som er opphavet til alt, de 
samme. Jeg er ydmyk for at jeg på den måten bare er en liten del av noe større. 
Sammen med dyktige og dedikerte kollegaer over hele landet skal jeg sørge for at vi 
nordmenn har tilgang på nok mat av høy kvalitet, også i framtiden.

Dersom været vil det slik, dyrker jeg hvete til 250.000 brød på eiendommen min hvert år, mens kyrne mine gir
kjøtt til 28.000 middager. Jeg dyrker havre og raps som blir fôr til griser, kyllinger, kyr, sauer og geiter andre
steder i landet. I tillegg henter jeg trevirke fra skogen som blir til planker, papir og ved. Aktiviteten på min
gård gir også grunnlag for viktige arbeidsplasser i næringsmiddelindustri, samt små- og store bedrifter både i min
region og i landet som helhet.

         I 1959 var det over
       fire ganger så mange
       bønder i Norge som i
dag. Likevel produserer
landbruket i dag nesten
dobbelt så mye mat
som den gang.

         I fjor produserte
       43.500 norske bønder
       nesten halvparten av
maten vi spiste
her til lands.

        Nesten alle gårds-
        bruk i Norge drives
        av bonden og
familien. 1 av 10 bedrifter
her til lands er en
jordbruksbedrift.



De aller fleste av oss spiser eller drikker et eller flere produkter fra norske bønder i løpet av ett døgn, men slike
                                        som Bjørn kan være nyttige også når du ikke sitter ved spisebordet. I utdraget fra en
                                                                                        dag i familien Nordmanns liv kan du se hva vi mener:
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                 

Tid for frokost. Brødskive med egg og bacon med melk til er en selvfølge. Alt produsert på gårder i nærheten.
En liten skvett melk i morgenkaffen før hele familien nå setter seg i bilen på vei til hytta. Et tørket griseøre stjeler hundens

oppmerksomhet, mens minstemann peker på traktoren som pløyer jordene langs veien.
De nærmer seg hytta, men kommer på at grillpølsene har blitt igjen hjemme. Heldigvis bor det enda folk i bygda, så etter en

liten tur innom lokalbutikken er situasjonen igjen under kontroll.
Familien er fremme ved hytta. Her oppe har det snødd den siste uka, men med en bonde som nærmeste nabo er veiene alltid

åpne. Det samme gjelder parkeringsplassen på hytta.Familien spenner på seg skiene og begir seg ut på tur. Skisporene er faste og fine, kan ikke være lenge siden bonden kjørte dem

opp. Under snøen er det skogsvei som egner seg fint til fotturer om sommeren.
Sola skinner og familien er fremme. Et stort åpent område i skogen, perfekt til lunsjing og skileik. Sommerstid beiter det

sauer her. Vedkubbene, som nabobonden hadde lagt på hyttetrappa, blir til et bål og familien griller pølser og ostesmørbrød.Tilbake på hytta. Turen gikk fint, og barna er oppspilt etter å ha fått hilse på et par hester nede på gården til naboen. De blir ikke

vanskelige å få med på hytta neste gang.

Far disker opp med lørdagsmiddag. Norsk biff med poteter og rotgrønnsaker. Desserten med vaniljeis og bær fortæres før

ungene kryper til sengs.

Mor og far får litt kvalitetstid foran peisen. Veden fra bonden brenner like godt her som på fjellet, og en eplesider fra

Vestlandet nytes til en god bok trykket på papir fra norsk skog. En flott dag går sakte men sikkert mot slutten.

Når kan bonden være god å ha?



• Du og jeg får trygge råvarer av kvalitet i
verdensklasse

• Landet beholder evnen til å forsyne seg
selv med mat i situasjoner hvor import fra
utlandet er vanskeligere enn i dag.

• Våre råvarer og vårt dyrefôr er produsert
uten genmodifiserte organismer (GMO) og
vekstfremmende hormoner.

• Vi har blant de laveste forekomstene av
salmonella i Europa, og klart lavest
antibiotikabruk i matproduksjonen.

• Råvarer fra bonden er avgjørende for at
norsk matindustri kan omsette for over
160 milliarder i året.

• Vi får muligheten til å ha et sunt kosthold
basert på spennende norske råvarer.

• Landbruk gir grunnlag for friluftsliv og
turisme. Tusenvis av sau, kyr og geiter på
beite gir åpent landskap, gårdsveier, stier
og bjelleklang.

• Bruk av jorder og skog gir et variert og
vakkert landskap over hele landet.

• Bonden legger til rette for jakt, fiske og
hytteliv, og sørger for at vi kan kjøpe ved
og juletrær.

Gode grunner til at Norge trenger bonden

#norgetrengerbonden

bondevenn.no


