Resolusjon vedtatt av Grønn Ungdoms landsmøte 10-12 februar 2012:

Bærekraftig landbruk på norske ressurser
Grønn Ungdom er sterkt kritiske til dagens landbrukspolitikk og mener
Regjeringen praktiserer en systematisk nedbygging av det norske landbruket. Vi
ønsker derfor en ny, grønn landbrukspolitikk basert på lokale ressurser og
bærekraftige driftsmåter.
Landbruks- og matpolitikken må ses i sammenheng med to av de største utfordringene verden
står ovenfor i dag. Klimaendringer og en stadig økende befolkning gjør det nødvendig med et
landbruk basert på bærekraftige driftsmåter og lokale ressurser. Grønn Ungdom vil jobbe for et
sterkt, selvforsynt og dyrevennlig norsk landbruk, der økologisk drift blir regelen – ikke
unntaket.
Grønn Ungdom mener at landbrukspolitikken bør bygge på prinsippet om matsuverenitet. Det
innebærer retten til trygg og næringsrik mat, produsert på en økologisk og økonomisk robust
måte. Matsuverenitet betyr samtidig at inntektene i større grad forblir der maten er produsert.
Dette står i motsetning til frihandel, der overskuddet ofre ender hos store nasjonale og
internasjonale selskaper. Matsuverenitet i Norge handler om å ta i bruk hele landet, også
utmarksbeiter, fjellsletter og skogområder som er for skrinne og utilgjengelige til annen
matproduksjon. Grønn Ungdom mener det er et samfunnsansvar at slike fornybare ressurser
blir tatt i bruk.
De siste ti årene har 540 000 dekar fulldyrka jord gått ut av produksjon eller blitt omregulert i
Norge. Hovedårsaken er landbrukspolitikken som legger til rette for økt import av kraftfôr, både
til svin, fjærkre og beitedyr. Kraftfôrprisen bestemmes politisk og realprisen er i dag lavere enn
noen gang tidligere. Resultatet er at det blir billigere å fore dyrene på utenlandsk kraftfôr enn å
slippe dem på utmarksbeite for å utnytte norsk gras. Dette er en av hovedårsakene til at store
jordbruksarealer gror igjen. For å øke verdien av eget jordbruksareal og lønnsomheten i norsk
gras vil Grønn Ungdom øke kraftfôrprisen. Ved utnyttelse av beiteressurser er det imidlertid
viktig å ta hensyn til både dyrevern og artsvern. Det må i alle tilfeller arbeides for en best mulig
sameksistens mellom beitedyr og livskraftige rovdyrstammer.
Samtidig må inntektsgrunnlaget i landbruket styrkes kraftig. Gjennomsnittelig arbeidsinntekt
per årsverk i jordbruket var i 2009 på om lag 150 000 kroner for et normalårsverk i Norge og
bønder er derfor blant Norges absolutt dårligst betalte yrkesgrupper. Tross stor
produktivitetsvekst har ikke den norske bonden hatt realinntektsvekst på mer enn tretti år. I
samme periode har andre yrkesgrupper opplevd en voldsom velstandsøkning.
Grønn Ungdom mener det er nødvendig å erkjenne at strukturrasjonaliseringspolitikken ikke
har virket. Tvert imot har etableringen av store bruk på bekostning av små og mellomstore
gårdsbruk de siste 30 årene betydd gjeldsopphopning, kostnadsvekst og inntektsfall i sektoren
totalt sett.

Produktprisene på mat har falt sterkt siden slutten på 1970-tallet. Bonden får
stadig mindre betalt for sine råvarer. Matindustrien sikres billige råvarer og
norske forbrukere bruker en mindre andel av sin inntekt på mat enn de fleste
andre land. Grønn Ungdom mener høyere råvarepris og et sterkt og dynamisk tollvern er
nødvendige virkemidler for å sikre fremtiden til norske bønder.

