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Hovedtema Landbruks- og matmeldingen 

Foredragsholder Frøydis Wold 

Kort om foredraget Frøydis Wold er har tidligere vært landbruksdirektør i 
Oppland og er nå ekspedisjonssjef i Landbruks- og 
matdepartementet. 
Hun orienterte om den nye landbruks- og matmeldingen. 
Foruten disse sektorene omhandler meldingen også skogsdrift, 
reindrift og den er også en distrikts- og regionalmelding. 
Den nye meldingen erstatter en som var 12 år gammel. 
Det knytter seg store utfordringer til feltet i tiden som 
kommer – ikke minst med tanke på mat-delen av meldingen. Om 
ikke så mange år vil vi være en million flere innbyggere i 
Norge og verdens befolkning vil passere ni milliarder. Dette 
gir store utfordringer både nasjonalt og globalt med tanke 
på matproduksjon. Samtidig ser man at det er prisvekst på 
mat i verden, det er mangel på areal og det er 
klimaendringer. FN har sagt at alle land skal sikre 
matforsyningen til sin befolkning. For Norge betyr det at vi 
må øke matproduksjonen med 20 % i løpet av de neste 10 år. 
Selvforsyningsgraden vår er nå 50 % og det er for lavt. Også 
i Norge merker vi at det begynner å bli mangel på areal til 
matproduksjon. Dessuten merker man klimaendringene og alt 
dette gjør at det politiskek ansvaret for matproduksjonen er 
større enn det har vært. 
Bonden har blitt en kultfigur, men landbruket er ikke så 
populært. Mange mener at det er for kostbart med subsidiene. 
Disse er direkte på 12 milliarder. Den totale kostnaden er 
20 milliarder i året. Det er i denne forbindelse en 
tankevekker at det kastes mat for 7 milliarder i Norge hvert 
år. 
Innlandet må bidra i den økningen vi må ha i 
matproduksjonen. Wold uttrykte bekymring for landbruket i 
innlandet og sa at ”oljeskyggen” så absolutt er til stede. 
Dette gjør at man må ha en regional landbrukspolitikk og i 
fremtiden vil man satse på en tydeligere distriktsprofil i 
tilskudds-ordningene. Den største bekymringen knytter seg 
til landbruket i fjellområdene og grensetraktene mot 
Sverige.  
Frøydis Wold slo fast at samfunnet trenger landbruket og 
landbruket trenger de ulike samfunnssektorene rundt seg. 
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