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Landbruks- og matdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få  bort 

sidenummer, dato, samt 

redigere tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips bokmål 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for bokmål under 

”språk” 

Regjeringsplattformen 

Regjeringen vil: 

- Opprettholde avtaleinstituttet og legge 
vekt på forutsigbarhet og reformer som gir 
økt lønnsomhet 

- Styrke bondens rett til fritt å disponere sin 
eiendom 

- Innrette de statlige overføringene slik at de 
bidrar til økt produksjon 

- Styrke landbruket gjennom forenkling av 
lover, regler og støtteordninger 

- Offensiv skogpolitikk 
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Økt produksjon og lønnsomhet 

• Belønne økt matproduksjon 

• Årets jordbruksoppgjør: 

– Prioritere heltidsbonden/større bruk 

– Prioritere produksjonsavhengig støtte 

– Dobling av melkekvotetaket 

– Dobling av husdyrtilskuddstaket 

– Avvikling av samdriftsregelverket 

– 26 større og mindre forenklinger 
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Framtidsrettet landbruk over hele 
landet 

• Vilkårene for jordbruksdriften varierer i 
ulike deler av landet 

• Regjeringen viderefører en differensiering 
av virkemidlene for å legge til rette for et 
landbruk over hele landet med små og 
store bruk 

• Satsing på alternativ næringsutvikling 
med styrking av lokalmat og grønt reiseliv 
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Skog/bioenergi 

• Skogsveier: Prioriterer 10 mill 
kr økning over statsbudsjettet 

• Videreføring tilskudd til 
tømmerkaier 

• Trebasert innovasjonsprogram 
videreføres om lag 20 mill. kr 
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Bonden som selvstendig 
næringsdrivende 

• Liberalisering av eiendomspolitikken og 
styrking av den private eiendomsretten: 

– Lovproposisjon om oppheving av 
priskontrollen til behandling i Stortinget 

– Oppheving av konsesjonsloven og 
boplikten ble sendt på høring 15. oktober 

– Gjennomgang av husdyrkonsesjonsgrenser 
og kvoteordningar, samt lover, forskrifter, 
krav mv. 
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Jordvern 

• Stortinget har bedt regjeringen om å 
legge fram en egen jordvernstrategi 

• Utredning av aktuelle tiltak og virkemidler 
for å styrke jordvernet  

• Nye statlige planretningslinjer for bo-, 
areal-, og transportplanlegging nylig 
vedtatt i regjeringen 

 ”Det er nødvendig å ta vare på god matjord, men 

jordvernet må balanseres mot storsamfunnets behov” 
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Arbeidsgrupper på sentrale områder 

• Gjennomgang av miljøvirkemidlene 

• Økt rekruttering 

• Landbrukets utfordringer i møte med 
klimaendringene 

• Utrede større produksjonsregioner over 
kvoteordningen for melk  

• Gjennomgang av leiejord og driveplikt 

• Forenkling i landbruket 

• Ny stortingsmelding om landbruket og 
skognæringen i et fremtidig Norge 
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Mindre byråkrati og mer effektiv 
forvaltning 

• Opprettelse av Landbruksdirektoratet fra 
1. juli 2014 

• Mattilsynet fra åtte til fem regioner og fra 
tre til to forvaltningsnivå fra årsskiftet 
2014/15 

• Fusjon  av Bioforsk, Skog og landskap og 
NILF fra 1. juli 2015 

• Gjennomgang av Innovasjon Norge  
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Hva skjer i forvaltningen for øvrig? 

• Avbyråkratiserings- og 
effektiviseringsreform 

• Jakten på tidstyver har startet - ”ikke et 

engangsprosjekt, men en arbeidsform” 

• Mål- og resultatstyring – færre og 
tydeligere mål, med vekt på resultater – 
”Tildelingsbrev, ikke tildelingsromaner”  

• Nytt styringssystem for Fylkesmannen 

• Forenkling av lover og regler 

• Kommunereformen 
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Kommunereformen 

• Departementene i ferd med å: 

–  kartlegge oppgaver som kan være aktuelle 
for overføring 

– se på forslag til redusert statlig styring 

• Regionnivået – Møreforsking oppdrag å 
sammenstille eksisterende kunnskap om 
ulike regionmodeller 

• Melding til Stortinget våren 2015 
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Framtidas landbruksforvaltning 

• Ja, det blir endringer som følge av 
landbrukspolitikken 

• Endringer vil skje gradvis 

• Hvis lover opphører, opphører oppgaven! 

• Kanskje andre reformer vil påvirke 
forvaltningen  like mye eller mer? 

• Endring i oppgaver, roller, 
omorganiseringer, samarbeidsparter 

• Partnerskap fortsatt viktig 

• Mulighetsrom? 
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