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Fremtidsrettet landbruk 
Landbruket er en viktig næring som for landet. Det er viktig å tilrettelegge landbruket for 
et effektivt og bærekraftig landbruk.  

Mat er noe av det aller viktigste i vår hverdag, og matproduksjonen er noe som man 
dessverre ofte tar for gitt. For at vi skal ha stabil matproduksjon er det utrolig viktig at vi 
faktisk tar vare på de ressursene vi har. Norge  har kun 3% matjord som kan brukes til 
jordbruk og matproduksjon. Matjorden er legger grunnlaget for bondens produksjon. 

Det er mange forskjellige måter en kan ta vare på ressursen som er matjord. Ofte blir 
debatten om matjord altfor simplifisert og handler kun om hvor ting skal bygges. Vern av 
jord er mye mer helhetlig enn som så. I dag blir dessverre mye av debatten om jordvern 
og utviklingen satt fast i altfor lite fremtidsrettet retorikk. Rogaland Unge Høyre ønsker 
en mer fremtidsrettet og helhetlig politikk og mener vi må tørre å ta litt kontroversielle 
beslutninger. Rogaland Unge Høyre stiller seg positiv til å bygge både tettere og i høyden 
for å bevare matjorden.  

Bønder er blant arbeidsgruppene vi nordmenn bør være stoltest av og som vi virkelig 
burde verdsette i større grad enn vi gjør. Altfor mange tar dessverre det at vi har god, 
trygg, norsk mat på bordene for gitt. En bonde må konstant være tilstede, gjennomføre 
regelmessige kontroller og mer for å sikre at dyrene har det godt. Det er derfor utrolig 
viktig at vi legger opp til at bønder kan ha fleksible ordninger som avløserordningen hvis 
vi ønsker at flere skal gå inn i yrket, 

Fredag 9. desember kom regjeringen med landbruksmeldingen for 2016-2017. I 
meldingen er det foreslått å kutte avløysertilskuddet og ordningen vi har i dag. 
Avløyserordningen er til for at bønder skal kunne få gården til å gå rundt, og kunne ta 
ferie, fri eller ha noen i arbeid ved sykdom. Ordningen er viktig for bonden i forbindelse 
med ferieavvikling, og bør opprettholdes både for bonden, men også for dyrenes velferd.  

Rogaland Unge Høyre vil derfor: 

• At det skal bygges mer i høyden og tettere, både i byer, tettsteder og 
næringsområder. 

• Ivareta verneverdig bebyggelse i bysentrene deriblant ivareta mest mulig av 
trehusbebyggelse. 

• At kommunegrenser ikke skal krysse tettbebygde strøk 
• Infrastruktur må bygges med vern av jord som forbehold 
• Opprettholde dagens avløyserordning, og ikke kutte i tilskuddet. 
• Bygge på fjell og utmark der det er mulig, fremfor på matjord. 

 


