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Sammendrag 

FNs klimapanel hevder at verden står overfor en potensiell klimakrise hvor det blir vanskeligere 

å dyrke mat i fremtiden, og der alle land oppfordres til å bruke sine tilgjengelige arealressurser i 

matproduksjonen (IPCC 2014; FAO 2005). I et matsikkerhetsperspektiv kan drøvtyggeren bidra 

til økt selvforsyning ved å omdanne grasressurser om til menneskemat. For at den skal bidra til 

styrket selvforsyning er det avgjørende hvordan arealene brukes. Beites og høstes fôret til 

drøvtyggeren på arealer som kan brukes til korn og grønnsaker, eller høstes fôret på arealer som 

ikke konkurrerer med arealer som kan brukes til plantevekster som ikke må gjennom en 

drøvtyggermage for å spises av mennesker? Trenden i norsk jordbruk er at det dyrkes mer 

grovfôr i de tradisjonelle kornområdene (Tufte og Thuen 2014). Pilen for utnyttelsen av norske 

arealressurser peker nedover og det importeres stadig mer fôrråvarer i jordbruket (Rekdal 2016; 

Løkeland-Stai og Lie 2013 og 2019; Knutsen 2011; Tufte og Thuen 2019). Utenlandske arealer 

er med på å utkonkurrere norske arealer, ved at importerte fôrråvarer gjør det mulig å 

opprettholde en stor innenlands produksjon samtidig som norske arealer går ut av drift. For selv 

om bruken av norske arealressurser er redusert og endret, øker volumet produsert av norske 

bønder (Løkeland-Stai og Lie 2019; Kildahl 2020). Samtidig som land oppfordres av FN til å 

utnytte tilgjengelige arealressurser, og den norske selvforsyningsgraden ikke er på mer enn 36 

prosent, foreslo nylig regjeringens Klimakur å redusere produksjonen av rødt kjøtt i Norge for å 

redusere nasjonale klimagassutslipp (Kildahl 2020; Klimakur 2030). Utgangspunktet for 

masteroppgaven er dette krysspresset på drøvtyggerproduksjonene, som på den ene siden kan 

spille en viktig rolle i et matsikkerhetsperspektiv, samtidig som arealutviklinga går i retning av å 

basere seg mindre på norske fôrråvarer, og et norsk jordbruk der historisk få bønder som 

konsekvens av strukturrasjonalisering og effektivisering skal levere på politiske mål om 

matsikkerhet, klima, bærekraft og økt verdiskapning.  

Med utgangspunkt i kvalitative intervjuer med bønder og referater fra stortingsdebatter 

om norsk jordbruk i perioden 2017-2020, og med diskursanalyse som metode, har denne 

oppgaven som formål å  a) belyse Stortingspolitikeres virkelighetsbeskrivelse(r) av nåsituasjonen 
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og måloppnåelsen i norsk jordbruk, med utgangspunkt i de fire hovedmålene til norsk jordbruk ; 1

b) hvordan bøndenes tolkning av nåsituasjonen i norsk jordbruk kommer til uttrykk i egne 

framstillinger og holdninger til jordbruket i landet generelt og i Hallingdal spesielt og; c) 

hvordan framstillingene i Stortinget stemmer overens med virkelighetsbeskrivelsen(e) til utvalgte 

bønder i Hallingdal. Med Faircloughs kritiske diskursanalyse som metode redegjøres det for 

ulike representasjoner av norsk jordbruk i Stortinget og hos Hallingbøndene, men òg hvilke 

diskurser som ligger til grunn. Jordbruket er en svært politisk næring all den tid økonomien til 

bonden i stor grad styres av statlige tilskudd (Strøm 1996). Som i all annen politikk er det 

interessekonflikter; jordbruket er ikke noe unntak. Derfor blir sosiologiske perspektiver om 

institusjoner, diskurs, makt og hegemoni, men òg spesifikke teorier om jordbruk, redegjort for og 

anvendt i oppgaven. 

På Stortinget er det bred oppslutning om målene i norsk jordbruk, men ulik oppfatning i 

hvilken grad politikken fungerer, og om måloppnåelsen er god nok. Et av hovedskillene går på 

om norsk matproduksjon skal økes på norske ressurser, der norsk selvforsyning skal måles 

korrigert for import av fôr eller ikke. Det går et skille mellom de rødgrønne partiene og de 

liberale, der førstnevnte understreker at norsk matproduksjon skal og bør økes på norske 

ressurser både i et klimaperspektiv og i et selvforsyningsperspektiv. Hos de liberale partiene 

dominerer en større tro på det kostnadseffektive, forstått som større, mer rasjonelle og effektive 

gårdsbruk. Bøndene har i stor grad implementert de jordbrukspolitiske målene - matsikkerhet, 

landbruk i hele landet, økt verdiskapning i hele landet og bærekraftig jordbruk, og mindre uttalte 

mål som at jordbruket skal levere fellesgoder som kulturlandskap, biologisk mangfold og 

levende bygder, i sin oppfatning av hva norsk jordbruk skal være, men kan deles inn i to grupper 

der ulike syn dominerer: Volumprodusenter og nisjebønder og småbrukere. I den førstnevnte 

gruppen framstilles bonden som en som kan produsere seg til lønnsomhet og der dette er den 

valgte strategien, men det stilles spørsmål ved om det bør være slik. I den andre gruppen velges 

en alternativ strategi, der bøndene, i stedet for å øke produksjonen betydelig, øker verdien på det 

som produseres, gjennom å foredle, selge direkte til forbruker, eller tjene penger på flere sider av 

gården, som for eksempel overnatting og servering.  

1 De fire målene: 1. Matsikkerhet; 2. Landbruk over hele landet; 3. Økt verdiskapning og; 4. Bærekraftig 
landbruk med lavere utslipp av klimagasser (Landbruksdepartementet 2017). 
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Bøndene er under et stadig krysspress, ved at de skal rasjonalisere og effektivisere, og 

samtidig drive en form for jordbruk som leverer fellesgoder som er med på å bygge opp under 

jordbrukets legitimitet. Det opplevde behovet for å øke produksjonen for å ‘henge med i 

utviklinga’, fører til bondekannibalisme. Egen økning i produksjonen fordrer at naboens jord blir 

ledig. Næringa i seg selv får lite ansvar for retningen i norsk jordbruk (mot færre og større), og 

ansvaret rettes mot beslutingstakere utenfor jordbruket og mot forbrukere, men her er det 

forskjeller mellom volumprodusentene og nisjebønder/småbrukere. Volumprodusentene mener at 

ny teknologi og mer effektive dyr bidrar til et mer effektivt og klimasmart jordbruk, mens 

nisjebøndene og småbrukerne stiller seg skeptiske til om dette gir en bedre arealutnyttelse og 

dermed øker eller svekker legitimiteten til norsk jordbruk.  
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Det er mange inspirerende, kloke og engasjerte mennesker som har fulgt meg på veien fra 

masteroppgavens spede start til siste slutt. Her nevnes noen av dem.  

 

Tusen takk til veilederen min Bjørnar Sæther for gode diskusjoner om jordbrukspolitikk generelt 

og masteroppgaven spesielt. Du har dyttet meg fremover, vært tålmodig, lånt meg bøker og 
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ned på i møte med kårfolk i tunet som lurte på hvorfor jeg ikke hadde billappen. Takk for 

hvordan du forklarte at jeg ikke hadde fyllekjørt eller kjørt for fort, men at det ikke var uvanlig 

for et myndig by-menneske å ikke ha billappen. Ikke minst, takk for at du tok på deg å lese 

korrektur i tillegg til alt du allerede hadde gjort.  
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Takk til stefaren min Eric som har kommet med gode råd om masterskriving underveis i 

prosessen.  
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Den lille bonden  

Det er den lille bonden 

som er taperen i verden. 

(...) 

Det er den lille bonden som skal flytte ut fra dalen sin 

til samlebåndene og fabrikkhallene. 

Det var den lille bonden de tok kuene fra 

og åkeren til den nye motorveien. 

Det er han som ligger våken om nettene 

for å betale lånene sine til bankene 

så de kan bygge de svære husene som ligner slott. 

Det er han de har jaget inn til byene 

og fylt de digre blokkene med (Han tilpasser seg nok). 

Det er den lille bonden som har mjølket kuene 

og plukket stein fra alle åkrene 

hvor vi makelig nå kan så og høste. 

Det var den lille bonden som visste hvordan bygget såddes 

og hvordan kalvene ble til. 

Han vet om skyene og vinden, og vinteren 

– om den blir streng. Humringen av hester 

kjente han godt. Nå kjenner han traktoren 

og rentene på lånet, når det skal betales. 

Men døren har han ennå litt på klem, den lille bonden. 

Han hører når graset gror 

og når jorden pånytt skal føde. 

Han som har tapt. Til nå. 

Men som vi kanskje må spørre snart 

om veien. Dit vi kom fra. 

 

Der det gror. 

 

Rolf Jacobsen, 1979 
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1. Introduksjon  

 

FNs klimapanel frykter en framtid der klimaendringene vil påvirke den globale matproduksjonen 

(IPCC 2014).  Ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk trengs det om lag 14 prosent 

økning i matproduksjon pr. tiår for å holde tritt med den økende etterspørselen (FAO 2005; 

Klimakur 2020). FN oppfordrer på bakgrunn av dette alle land til å ta i bruk sine tilgjengelige 

arealressurser til matproduksjon (IPCC 2014; FAO 2005; Klimakur 2030). Selv om FN 

oppfordrer alle land til å ta i bruk tilgjengelige arealressurser for å produsere nok mat til en 

voksende befolkning, foreslår en rapport som skal være faktagrunnlaget for en ny 

stortingsmelding om klima, “Klimakur 2030”, å redusere produksjonen av rødt kjøtt for at Norge 

skal nå sine klimamål (Klimakur 2030; Miljødirektoratet 2020). Reduksjonen i 

kjøttproduksjonen foreslås i et land som er rikt på grasressurser og har begrenset med dyrka 

mark til korn og grønnsaker, og i et land der selvforsyningsgraden i korrigert for import av fôr 

var på 36 prosent i 2019 (Arnoldussen, Forbord, Grønlund, Hillestad, Mittenzwei, Pettersen og 

Tufte 2014; Kildahl 2020).  

Drøvtyggerproduksjonene kan potensielt spille en viktig rolle for norsk selvforsyning ved 

at drøvtyggeren gjør gras om til menneskemat. Arealet i Norge som kan brukes til dyrket mark er 

nemlig svært begrenset, og har de siste hundre årene utgjort ca. 3 prosent av landarealet. I 

årtusener har jordbruket i Norge vært utmarksbasert (Norderhaug 2006), mens vi i dag utnytter 

bare om lag 40 prosent av kapasiteten i utmarka (Arnoldussen, m. flere 2014). Seterdrifta har gått 

raskt nedover i takt med at melkebrukene har blitt færre og større (Austrem og Haarsaker 2019). 

Stadig blir større deler av arealet som tradisjonelt har blitt brukt til å dyrke korn, brukt til å dyrke 

fôr til drøvtyggere (Tufte og Thuen 2014). Dette er til tross for en nasjonal kanaliseringspolitikk 

med formål om å kanalisere mest mulig av grasproduksjonen til fjell- og fjordbygder, og 

kornproduksjonen til egnede områder, for å sikre høyest mulig selvforsyning i Norge (Tufte og 

Thuen 2014). 

Det er ikke bare bruken av de norske arealene som er i endring, men også størrelsen på 

brukene og antallet bønder i Norge. I dag er det under 40 000 jordbruksbedrifter igjen (SSB). 

Antallet melkebruk mer enn halvert, til ca. 8 000 ved utgangen av 2018 (Vik, m. flere: 2018). 
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Gjennomsnittsbruket var på 27,4 melkekyr i 2017.  Utmarkas slåttekar, sauen, har også opplevd 

en reduksjon. Mindre gårdsbruk har lagt ned saueholdet, og de siste årene er det investert i en del 

større sauefjøs (Knutsen 2018). For første gang i historien er det under 40 000 gårder i drift i 

Norge (SSB). Det betyr at færre bønder en noen sinne skal levere på Stortingets mål om 

matsikkerhet, landbruk i hele landet, økt verdiskapning og bærekraftig landbruk med lavere 

utslipp av klimagasser. Samtidig som norsk jordbruks hovedoppgave er å produsere mat, 

produserer jordbruket en rekke fellesgoder som levende bygder, kulturlandskap og biologisk 

mangfold. Utgangspunktet for masteroppgaven er krysspresset bøndene opplever for å stadig 

effektivisere og rasjonalisere, samtidig som de skal levere på et samfunnsoppdrag forankret i 

Stortingets mål for næringa. 

 

1.1 Problemstilling 

Med utgangspunkt i kvalitative intervjuer av bønder og referater fra Stortingsdebatter om norsk 

jordbruk i perioden 2017-2020, og med diskursanalyse som metode, har denne oppgaven som 

formål å a) belyse Stortingspolitikeres virkelighetsbeskrivelse(r) av nåsituasjonen og 

måloppnåelsen i norsk jordbruk, med utgangspunkt i de fire hovedmålene til norsk jordbruk ; b) 2

hvordan bøndenes tolkning av nåsituasjonen i norsk jordbruk kommer til uttrykk i egne 

framstillinger og holdninger til jordbruket i landet generelt og i Hallingdal spesielt, og; c) 

hvordan framstillingene i Stortinget stemmer overens med virkelighetsbeskrivelsen(e) til utvalgte 

bønder i Hallingdal. 

Problemstillingen omfatter alle de fire hovedmålene for norsk jordbruk. Å velge kun ett 

av målene kunne vært omfattende nok til en masteroppgave i seg selv, men samtidig kan det 

være nyttig å løfte blikket for å ikke gå glipp av viktige sammenhenger som ellers ville vært 

utenfor studiens formål dersom problemstillingen var snevret inn, for i jordbruket som så mange 

andre plasser, så henger alt sammen med alt.  

2 De fire målene: 1. Matsikkerhet; 2. Landbruk over hele landet; 3. Økt verdiskapning og; 4. Bærekraftig 
landbruk med lavere utslipp av klimagasser (Landbruksdepartementet 2017). 
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1.2 Oppgavens struktur 

I oppgavens andre kapittel redegjør jeg for datainnsamlingen, datamaterialet og analysemetoden, 

kritisk diskursanalyse. I oppgavens tredje kapittel redegjør jeg for den empiriske bakgrunnen 

som utgjør konteksten til analysen og funn. I kapittel fire presenteres og redegjøres det for 

teoretiske bidrag i to deler. Den første delen tar for seg teorier og utviklingstrekk som omhandler 

jordbruket spesifikt, og i teorikapittelets siste del redegjøres det sosiologiske teorier om makt, 

hegemoni, institusjoner, m.m.. Oppgavens femte kapittel er analysekapittelet, som er todelt. Den 

første delen er representasjoner og diskurser funnet i Stortingsdebattene, den andre delen er 

tilsvarende om funn i intervjuene med Hallingbøndene. Sjette og siste kapittel er viet til 

oppgavens konklusjon. Konklusjonen er del i to deler, der den første delen er en oppsummering 

av diskursene og hvilke ulike grupper eller posisjoneringer som skapes gjennom hvordan og 

hvem som artikulerer dem. Den siste delen presenterer en rekke sosiale konsekvenser 

framstillingene av og oppfatningene om politiske mål og nåsituasjonen har å si for 

Hallingbøndenes syn på norsk jordbruk.  
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2. Metode: Datainnsamling og analyse 

2.1 Datainnsamling 

I dette underkapittelet redegjøres det for valget av datainnsamlingsmetode, ulemper og fordeler 

med metoden, fallgruver og hvordan dataene ble bearbeidet.  

2.1.1 Referater fra Stortingsdebatter 

Jordbruket er en politisk næring som i betydelig grad formes av nasjonale, regionale og lokale 

politiske virkemidler:  

 

«In the developed world, agriculture and food markets are not governed by an ‘invisible 

hand’ that emerges out of the encounter of anonymous supply and demand forces, but (if 

not especially) by political interventions and regulations, as well as by the strategic 

operations of agribusiness groups” (van der Ploeg 2008: 39-40).  

 

Stortinget, som er en premissleverandør for norsk jordbruk gjennom å vedta jordbrukets 

målsetninger og den årlige jordbruksavtalen. Stortingets diskurser materialiserer seg i de årlige 

jordbruksforhandlingene og sektor-politikk er av vesentlig betydning for dem som har inntektene 

sine fra jordbruket etter som store deler av inntekta hviler på politiske tiltak (Strøm 1996). Siden 

matproduksjonen er en samfunnssak og faller jordbrukspolitikken inn under Stortingets 

ansvarsområde, det er blant annet slått fast i Hovedavtalen mellom jordbruket og staten (1992) . 3

Midlene til jordbruket blir fordelt i jordbruksforhandlingene, som er en forhandling mellom 

byråkrater i ulike departementer, deriblant Landbruks- og matdepartementet, og 

bondeorganisasjonene Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag som opptrer som én 

part (Hovedavtalen for jordbruket 1992). Hvis oppfatningen av målene og måloppnåelsen hos 

Stortingspolitikerne ikke stemmer overens med virkelighetsoppfattelsen til bøndene i Hallingdal, 

3  Avtaleverket for jordbruket har til formål å regulere tiltak som er egnet til å fremme fastlagte mål for 
jordbruket, og som ikke er uttømmende regulert ved lov, stortingsvedtak eller forskrift (Hovedavtalen for 
jordbruket 1992).  
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kan dette ha konsekvenser for hvor fremmedgjorte bøndene føler seg fra politikerens 

oppfatninger om norsk jordbruk, det kan påvirke både forhandlingssystemets legitimitet og 

tilliten bøndene har til Stortinget og egne faglag som forhandler på vegne av bøndene.  

Ved å bruke Stortingets søkefunksjon fant jeg fram til spørsmål fra Stortingets 

spørretime, behandlinger av jordbruksoppgjør, ulike representantforslag om jordbruk, og 

behandlinga av landbruksmeldinga fra regjeringa “Endring og utvikling”. Jeg avgrenset søket til 

debatter fra da intervjuene fant sted, fra 2017 til og med 2019. Etter å ha lest referater og 

innstillinger fra store deler av tidsrommet, satt jeg igjen med seks referater der de fire 

hovedmålene for jordbruket var sentrale (se note  og litteraturliste). 4

2.1.2 Kvalitative intervjuer 

Et intervju er kunnskapsinnhenting som kan beskrives gjennom følgende metafor: forskeren 

fungerer som en ‘gruvearbeider’ som henter verdifulle metaller opp i dagen. Intervjuobjektet har 

kunnskap som venter på å bli avdekket (Kvale og Brinkmann 2015: 21). Det er intervjuerens 

oppgave å grave frem denne kunnskapen, som i mitt tilfelle tar form av subjektive meninger. 

Gruvearbeidermetaforen begrenses ved at den ser på kunnskap som noe som blir funnet eller er 

gitt, men det er viktig å legge til at den også er produsert. Gruvearbeidermetaforen ser på 

forskeren som en tilnærmet nøytral mottaker av informantens erfaringer (Thagaard 2011: 87). 

“Kunnskapen som samles inn i intervjuet konstrueres i det sosiale samspillet mellom intervjuer 

og intervjuperson,” skriver Kvale og Brinkmann (2015: 76). Derfor er ikke forskeren en nøytral 

mottaker av informasjon. Produksjonsprosessen skjer gjennom den sosiale samhandlingen i 

intervjusituasjonen, transkripsjonen, analysen og rapporteringen av funn. Tilnærmingen som 

vektlegger at kunnskap som samles inn gjennom intervjuet er konstruert stammer fra en 

4 Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Pollestad, Geir 
Adelsten Iversen, Per Olaf Lundteigen, Nils T. Bjørke, Liv Signe Navarsete, Marit Knutsdatter Strand og 
Siv Mossleth om jordbrukets samfunnsoppdrag - minst 50 pst. selvforsyning av jordbruksmat innen 2026; 
Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om 
innlemmelse i EØS-avtalen av rettsakter som inngår i felles oppfyllelse med EU av utslippsmålet for 
2030; Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag  fra stortingsrepresentant Une Bastholm 
om en politikk for et sunnere og mer bærekraftig kosthold til beste for mennesker og miljø; Innstilling fra 
næringskomiteen om Endringer i  statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet 
(Jordbruksoppgjøret 2018 m.m.); Innstilling fra næringskomiteen om Endring og Utvikling;Innstilling frå 
næringskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2017 under Nærings- og fiskeridepartementet 
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konstruktivistisk oppfatning - fokuset rettes mot at  intervjueren og intervjuobjektet i fellesskap 

utvikler kunnskap (Thagaard 2011: 87). Forståelse er nemlig avhengig av kontekst. Kunnskap 

innhentet gjennom intervjuer er oppnådd i en situasjon. Intervjuutsagnenes betydning må forstås 

i lys av konteksten de er innhentet i. “Kvalitative intervjuer er følsomme for de kvalitative 

forskjellene og betydningsnyansene som ikke nødvendigvis lar seg kvantifisere og sammenligne 

på tvers av kontekster” (Kvale og Brinkmann 2015: 77). For eksempel kunne jeg fått helt andre 

svar på spørsmål om matsikkerhet eller klimaendringer dersom jeg intervjuet bøndene etter 

tørkesommeren 2018, enn på tidspunktet intervjuene fant sted (høsten 2016).  

Utvalget av informanter ble gjort i Hallingdal fordi jeg ville intervjue bønder som drev 

med kjøtt og melk, hadde store utmarksområder og holdt til i et tradisjonelt grasdistrikt, i lys av 

at utmarka stadig nyttes mindre, grasproduksjonen flyttes ‘nedover’ til kornområder og 

dørvtyggerproduksjonen er foreslått redusert for å redusere nasjonale klimagassutslipp (Rekdal 

2016; Tuft og Thuen 2014; Klimakur 2030).  Jeg valgte å forholde meg til ett geografisk 

avgrenset sted, for å få et dypere kvalitativt innblikk enn jeg ville fått gjennom en kvantitativ 

spørreundersøkelse. Valget av ett sted og ikke fjellbønder fra flere ulike fjellbygder, var 

nødvendig for at prosjektet skulle være praktisk gjennomførbart. Å kun intervjue bønder i 

Hallingdal gjorde det mulig å besøke flere bønder på én dag. I løpet av én måned høsten 2016 ble 

14 bønder intervjuet. Intervjuene var semistrukturerte og varte fra 45 minutter til to timer. Alle 

informantene er husdyrprodusenter med kjøtt- og/eller melkeproduksjon.  

 

2.1.3 Tilgang til informanter 

 

Informanter ble rekruttert ved å kontakte lokallag i Norges Bondelag og Norsk Bonde- og 

Småbrukarlag. Svakhetene ved å gå direkte til faglagene er at en risikerer å ikke få tilgang på 

informanter som av ulike grunner ikke er organisert og som kan ha andre oppfatninger enn 

organiserte bønder, og bønder som gjerne medlemmer av lokallagsstyrer og/eller er skolerte 

tillitsvalgte. Derfor ble noen informanter rekruttert gjennom bekjente og gjennom informanter 

jeg allerede hadde intervjuet. En bonde synes det var så hyggelig å få besøk og få pratet litt at 
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han ringte en annen bonde rett etter intervjuet for å spørre om han også ville delta. Det var 

allikevel ikke alltid slik at jeg ble møtt med åpne armer da jeg kom for å intervjue. “Ja, du er vel 

fra storbyen du?” spurte en meg litt skeptisk. En annen spurte om jeg i det hele tatt var interessert 

i se fjøset, “det er så mange som kommer bare for å prate, men å se den faktiske produksjonen er 

dem ikke interessert i”. Selv om jeg hadde nevnt hvilken studieretning jeg gikk på så var det 

mange som antok at hadde gått på landbruksskole eller studerte på Norges miljø- og 

biovitenskapelige universitet (NMBU). En god del av informantene var opptatt av hvorfor jeg 

var interessert i jordbruk og hvilken tilknytning jeg har til jordbruket. Jeg klargjorde at jeg ikke 

har noen tilknytning , verken gjennom utdanning eller familie, men at jeg var oppvokst med 5

bønder rett utenfor døra og at jeg hadde satt beina mine i et fjøs før. En viss tilknytning til 

jordbruket ga meg både fordeler og ulemper - på den ene siden skapte det tillit i 

intervjusituasjonen at jeg visste at forskjellen på melkekyr og ammekyr, men samtidig fikk jeg 

flere ganger høre “men dette vet jo du, det er vel ikke nødvendig at jeg forklarer”. Slike 

‘tatt-for-gitt-heter’ kan være nyttig når man skal studere jordbruket og funn kan komme ut av å 

snakke om det som for mange bønder er common-sense.  

 

2.1.4 Utformingen av et semi-strukturert intervju 

 

Intervjuene med bøndene var semi-strukturerte . Temaene var fastlagt på forhånd, men 6

rekkefølgen til temaene ble bestemt underveis. Det økte fleksibilitet i intervjusituasjonen. 

Intervjuspørsmålene søkte å få svar på konkrete erfaringer og meninger. Ledende spørsmål ble 

hovedsakelig brukt ved å ta utgangspunkt i informantens fortelling, eller for å få mer informasjon 

om et spesielt tema. Intervjuene var strukturert slik at det begynte med generelle spørsmål om 

bonden og gårdsdrifta. Spørsmål som “kan du fortelle litt om deg selv?” og “hva skjer på denne 

tiden av året på gården?” inngikk i intervjuguiden. Dette var for å ‘varme opp’ informanten. 

Deretter spurte jeg om generelle antakelser om norsk landbruk. For eksempel “Hvilke goder 

mener du landbruket produserer for resten av samfunnet?”. Videre stilte jeg spørsmål som var 

5 Som stemte på tidspunktet intervjuene fant sted (høsten 2016). 
6 Se vedlegg til masteroppgaven for intervjuguide. 
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mer spesifikt utformet. Rekkefølgen på de mer spesifikke spørsmålene var avhengig av hva 

informanten svarte. Det skapte en intervjusituasjon der jeg som intervjuer kunne følge opp 

intervjuobjektets svar. Slik fikk intervjusituasjonen mer preg av en samtale med en mer naturlig 

flyt.  

 

2.1.5 Bearbeiding av data 

 

For å komme i gang med analysen ble det tatt utgangspunkt i spørsmål som: “Hva er interessant 

for analysen i forhold til det teoretiske rammeverket?”; “Hva er viktig i mine data?”; “Hvordan 

kan datamaterialet/intervjuene analyseres for å besvare problemstillingene mine?”. For å 

bearbeide dataene ble materialet kodet. Bøndenes og Stortingsrepresentantenes egne begreper ble 

brukt som koder slik at kodene ble empirinære. Kodene hadde som funksjon å sortere materialet 

og gjøre det oversiktlig, svakheten er at sitater blir løsrevet fra konteksten de ble sagt i. Senere 

ble materialet kategorisert, det vil si, kodene ble samlet opp i grupper. I slikt arbeid blir det 

tydelig at forskeren aldri kan være helt objektiv, det er en fare for at jeg har valgt ut koder (og 

dermed tekst/sitater) som jeg selv anser som “viktigst” eller “mest relevant”, og at en annen 

masterstudent ville forkastet mine koder og beholdt koder jeg valgte bort som ikke relevante. I 

den videre databehandlingen ble det tatt utgangspunkt i “Hvilke representasjoner finner jeg her?” 

og “Hvilke ideer og framstillinger kommer til uttrykk?”.  

2.1.6 Representativitet  

 

Styrken i den kvalitative tilnærmingen er at forskeren kan si noe om hvordan virkeligheten til 

informantene forstås (Thagaard 2011). Svakheten til metoden er at den vanskeligere kan 

produsere representative studier enn kvantitativ metode kan. Funn basert på intervjuer med 

bønder i Hallingdal er nødvendigvis ikke representative for bønder på Jæren. Likevel kan lesere 

som er kjent med bygdeforskning i Norge kjenne igjen enkelte funn i masteroppgaven. At mange 

mener at landbruket produserer goder utover mat, som for eksempel kulturlandskap, er kjent 

blant de fleste uavhengig stedstilhørighet. Funnene er ikke representative for bønder generelt i 
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Norge, men i noe større grad representativ for Hallingdal og andre fjellbygder i Norge med 

lignende jordbruk, tradisjoner og kultur, enn for eksempel mer gunstige jordbruksområder som 

Jæren, deler av Trøndelag og Hedmark. 

2.1.7 Etikk og anonymisering 

 

 Jeg søkte Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) før intervjuene ble gjennomført og 

fikk godkjennelse. Alle informantene mottok et skriv som beskrev hva deltakelse i studien 

innebar, hvordan jeg ville samle inn, behandle og oppbevare data, skrivet ble signert dersom 

informantene samtykket, noe alle gjorde. Jeg spurte også om de godtok bruk av båndopptaker. 

Alle informantene ble anonymisert slik det var foreskrevet i informasjonsskrivet. Det er alltid en 

viss fare for gjenkjennelse, særlig i en liten bygd der de fleste kjenner hverandre, og særlig 

gjennom bruk av sitater i oppgaven, men det var et viktig mål å etterstrebe konfidensialitet og det 

ble forsøkt gjort etter beste evne.  

 

2.2. Analysemetode: Kritisk diskursanalyse 

I oppgaven er kritisk diskursanalyse benyttet som metode. Kritisk diskursanalyse er ikke bare en 

metode til dataanalyse, men også et teoretisk og metodisk rammeverk (Jørgensen og Phillips 

2013: 12). Analysemetoden inneholder en rekke ontologiske og epistemologiske premisser om 

språkets rolle i å konstruere den sosiale verden, teoretiske modeller, metodologiske retningslinjer 

for hvordan man anvender metoden og spesifikke teknikker for språkanalyse. For kritiske 

diskursanalytikere er diskursen en form for sosial praksis som både konstituerer den sosiale 

verdenen og konstitueres av sosiale praksiser. Jørgensen og Phillips skriver at diskursene står i et 

dialektisk forhold til andre sosiale dimensjoner (2013: 74) I den kritiske diskursanalysen står den 

lingvistiske-diskursive dimensjonen sentralt. Det er gjennom tekstproduksjon at sosial og 

kulturell reproduksjon finner sted (Jørgensen og Phillips 2013: 73). Samtidig er det fenomener i 

samfunnet som ikke er av lingvistisk-diskursiv karakter, og derfor inngår studier av øvrige 

sosiale praksiser i analysen.  
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Den kritiske diskursanalysen er kritisk i den forstand at ett av formålene er å avsløre 

diskursive praksiser sin rolle i å opprettholde og reprodusere virkelighetsforståelser,  sosiale 

relasjoner og posisjoner (Jørgensen og Phillips 2013: 76), som igjen får sosiale konsekvenser. 

Derfor inneholder kritisk diskursanalytiske som metode nyttige verktøy til analysere ulike 

virkelighetsframstillinger som eksisterer på Stortinget og hos Hallingbøndene, og sammen med 

øvrig sosiologisk teori kan vi si noe om hvilke sosiale konsekvenser dette får (hvilke 

konsekvenser dette får for Hallingbøndenes oppfatninger av norsk jordbruk i oppgavens tilfelle).  

2.2.1 Faircloughs kritiske diskursanalyse 

I følge Fairclough bidrar diskurser til å skape sosiale identiteter, relasjoner og viten- og 

betydningssystemer (Jørgensen og Phillips 2013: 79; Fairclough 2010: 59 og 92).  Diskurser er 

med på å skape den sosiale verden, samtidig som diskurser kun er ett av flere aspekter ved en 

sosial praksis, til forskjell fra tilnærminger som hevder at diskurser konstituerer den sosiale 

verden fullt ut (Jørgensen og Phillips 2013: 15). Sosiale strukturer, de sosiale relasjonene i 

samfunnet som helhet, og i bestemte institusjoner, har både diskursive og ikke-diskursive sider 

ved seg (Jørgensen og Phillips 2013: 77). Ikke-diskursive praksiser er blant annet fysiske 

praksiser, som inngår i for eksempel byggingen av et fjøs eller pløyingen av et jorde, mens 

kommunikasjonspraksisen rundt byggingen eller pløyingen er diskursive. Den kritiske 

diskursanalysen er derfor ikke bare en analyse av diskursen, det vil si tekst, men også relasjonene 

mellom andre elementer av sosiale prosesser (Fairclough 2010, 10 og 93).  

I analysen av diskurser fokuseres det på to dimensjoner, den kommunikative begivenhet 

og diskursordenen. Den kommunikative begivenhet er tilfellet av språkbruken, som for eksempel 

en stortingsdebatt eller intervjuer (som er tilfellene i oppgaven), eller politiske taler, avisartikler 

osv. Den kommunikative begivenhet består av tre nivåer som inngår i et dialektisk forhold til 

hverandre: tekst (tale, skrift, bilder); diskursiv praksis (produksjon og konsumering av tekster); 

og den bredere sosiale praksisen som den kommunikative begivenheten er en del av (Fairclough 

2010, 59).  Relasjonene mellom teksten og den sosiale praksisen medieres gjennom diskursene. 

En analyse av en kommunikativ begivenhet skal inneholde alle de tre dimensjonene, det betyr en 

analyse av diskurser og sjangre som artikuleres i tekstproduksjonen og konsumeringen av den; 
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den lingvistiske oppbygningen; og drøftelser om hvorvidt den diskursive praksis reproduserer 

eller omstrukturerer eksisterende diskursorden, og hvilke konsekvenser dette har for den bredere 

sosiale praksis (Jørgensen og Phillips 2013: 80-81; Fairclough 2010: 75). 

Diskursordenen er summen av alle diskursene innenfor en institusjon eller sosialt 

domene. Det er ikke et lukket og rigid system, men et åpent system som utsettes for og påvirkes 

av det som skjer i den faktiske interaksjonen (Fairclough 2001: 2). Innenfor diskursordener 

foregår det potensielt hegemoniske kamper hvor dominerende grupper kjemper om å bevare 

bestemte strukturer mellom diskursene (Fairclough 1993 i Jørgensen og Phillips 2013, 85; 

Fairclough 2010, 96). Dominans beskrives slik av Fairclough (2001: 2): “One aspect of this 

ordering is dominance: some ways of making meaning are dominant or mainstream in a 

particular order of discourse, others are marginal, or oppositional, or alternative”. Et fenomen 

eller en oppfatning oppnår hegemonisk status når den eller det blir “common sense”: “A 

particular social structuring of semiotic difference may become hegemonic, become part of the 

legitimizing common sense which sustains relations of domination, but hegemony will always be 

contested to a greater or lesser extent, in hegemonic struggle” (Fairclough 2001: 2).  

Innen en sosial institusjon eller et sosial domene eksisterer forskjellige diskurser og 

sjangre. Ulike sjangre er forbundet med ulike typer språkbruk som bidrar med å konstituere en 

del av en bestemt praksis, som for eksempel debatt og saksframlegg på Stortinget. Innenfor en 

diskursorden eksisterer forskjellige diskursive praksiser. Endring oppstår når vi trekker på 

diskurser og sjangre på nye måter, og spesielt åpen for forandring er en diskursorden hvis det 

brukes sjangre og diskurser fra andre diskursordner (Jørgensen og Phillips 2013: 81, 83).  Bruken 

av forskjellige diskurser innenfor og på tvers av diskursordner kalles for interdiskursivitet. Ved 

at vi formulerer tekst og tale på nye måter skifter grensene innenfor en diskursorden og mellom 

dirskursordner. Begrepet intertekstualitet referer til at alle kommunikative begivenheter trekker 

på tidligere kommunikative begivenheter og referer til hvordan historien har påvirket en tekst og 

tekstens innvirkning på historien. Intertekstualitet er hos Fairclough et uttrykk for kontinuitet og 

forandring - historien har innvirkning på en tekst, men teksten har òg innvirkning på historien 

(Jørgensen og Phillips 2013, 84-85). En starter aldri uten noen forutsetninger for produksjonen 

av tekst, det har alltid være noe tidligere som har formet oss, som hvilke ord vi kan, hvordan vi 
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bruker ordene og hvordan vi oppfatter dem. Forandring begrenses av maktrelasjonene 

(“hegemoniske relasjoner og hegemoniske kampers status,” med Faircloughs ord) i samfunnet, 

som for eksempel at maktrelasjoner begrenser hvem som har adgang til de forskjellige 

diskursene (Fairclough 1993 i Jørgensen og Phillips 2013: 85).  

2.2.2 Tekst 

Faircloughs kritiske diskursanalyse inkluderer tekstanalyse. Tekst er alltid en del av en sosial 

praksis, samtidig som det er viktig å understreke at kritisk diskursanalyse ikke reduserer sosiale 

praksiser til tekst alene. Tekst må settes inn i en større sosial sammenheng fordi tekst er både 

sosialt strukturerede, men òg sosialt strukturert. Det vil si at tekst generer ikke bare mening, men 

òg sosiale strukturer, samtidig som mening begrenses av ikke-semiotiske deler av den sosiale 

verdenen (Fairclough 2010: 10, 206). Ved å analysere teksters oppbygning kan vi få tilgang til 

hvordan diskursene iverksettes tekstuelt, og hvordan tekster konstruerer sosiale relasjoner og 

identiteter, og versjoner av virkeligheten (Jørgensen og Phillips 2013: 95; Fairclough 2010: 206).  

Tekstanalysen fokuserer på formelle tekstlige trekk, som sammenhengen mellom 

setninger, vokabular, grammatikk. Formålet er å kartlegge hvordan diskursene iverksettes 

tekstuelt (Jørgensen og Phillips 2013: 94-95). To viktige begreper for Fairclough er transitivitet 

og modalitet. Transitivitet sier noe om hvordan begivenheter og prosesser forbindes med 

subjekter og objekter, og formålet er å avdekke ideologiske konsekvenser forskjellige 

framstillinger kan ha (Jørgensen og Phillips 2013, 95). For eksempel, i setningen “To av fem 

norske gårdsbruk har blitt nedlagt” er agenten utelatt. Det fremstår som en naturlov, 

nedleggingen av norske gårdsbruk er utenfor vår kontroll. Når setningen er uten en agent 

mangler vi en aktør som vi kan stille til ansvar for det som skjer eller har skjedd (som f.eks 

politikere, forbrukere som vil ha billig mat, tidligere jordbrukstopper i samvirker og faglag eller 

bøndene selv). Uten en agent får effektene fokus, og ikke hvem var helt eller delvis ansvarlig for 

konsekvensene. Når handlinger er uten en aktør virker ikke situasjonen politisk styrt og/eller 

målrettet av bevisste aktører. Et annet språklig trekk som nedtoner de eller det som er ansvarlige 

for situasjonen og vektlegger effektene, er nominalisering, der et substantiv erstatter hele 

prosessen (Jørgensen og Phillips 2013, 95).  
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Med begrepet modalitet handler om graden av tilslutning til en setning eller utsagn 

(Jørgensen og Phillips 2013, 95). Hvilken tilsutning, eller modalitet som velges, får 

konsekvenser for diskursens konstruksjon av sosiale relasjoner og mening. “Nedleggingen av 

norske gårdsbruk vil fortsette” fremstår mer som en naturlov og utenfor vår kontroll enn 

setningen “Nedleggingen av norske gårdsbruk kan fortsette”, som uttrykker mindre grad av 

sikkerhet og en større grad av handlingsrom for å påvirke det. På den måten gir avsenderen 

mottakeren en mulighet og frihet til å gjøre noe med situasjonen. Forskjellige diskurser bruker 

ofte forskjellige former for modalitet (Jørgensen og Phillips 2013: 96). 

2.2.3 Forskerens rolle 

Det er diskursen i seg selv som er gjenstanden for analyse i diskursanalyse. Det er fordi 

diskursanalytikeren ikke kommer ‘bak om diskursen’ og dermed ikke kan finne ut hva folk 

virkelig mener. Vi kan heller studere hva som sies og om det er mønstre i utsagnene og hvilke 

sosiale konsekvenser virkeligheten får av fremstillingene (Jørgensen og Phillips 2013: 31). 

Diskursanalytikeren må prøve å sette parentes om egen viten, slik at egne meninger ikke 

overskygger analysen. Hvorfor blir noen utsagn akseptert som sanne og andre ikke? Det er 

selvfølgelighetene man er ute etter å avdekke, og derfor må man prøve å fremmedgjøre seg selv 

fra materialet (Jørgensen og Phillips 2013: 32).  

En utfordring i sosialkonstruktivistiske retninger er hvordan forskeren kan frigjøre seg fra 

den diskursive konstruksjonen av verden, og hvordan forskeren skal løse det forhold at vi alltid 

har en posisjon i forskningsfeltet og at vår posisjon påvirker hva vi ser og fremlegger som 

resultater, og at det alltid finnes andre virkeligheter. Jørgensen og Phillips mener at vi gjennom 

teori og metode kan fremmedgjøre oss fra noen selvfølgeligheter og stille andre spørsmål til 

materialet enn ut fra vår hverdagsforståelse (Jørgensen og Phillips 2013: 33).  

Kritisk diskursanalyse er ikke en nøytral analysemetode, men er en kritisk tilnærming 

som er engasjert i sosial forandring. Analysemetoden har som et mål avsløre diskursive praksiser 

sin rolle i å opprettholde ulike maktforhold (Jørgensen og Phillips 2013: 76). Fairclough mener 

at forskningsresultatene kan og bør brukes til å fremme mer egalitære og liberale diskurser, og 
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øke bevisstheten om hvordan diskurser som en form for sosial praksis er med på forsterker ulike 

maktforhold, som han kaller for kritisk språkbevissthet (Jørgensen og Phillips 2013: 100). 
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3. Empirisk bakgrunn 

3.1 Historiske linjer 

Naturressursene og mulighetene for å importere fôr og fôrråvarer danner grunnlaget for 

jordbruksdrift. Kun 3,2 % av vårt landareal er i bruk til dyrking av mat (Knutsen 2011).  I 2020 

er det færre enn 900 støler igjen med aktiv drift; til sammenligning var det minst 53000 i bruk på 

midten av 1800-tallet, og enkelte mener antallet kan ha vært så høyt som 100 000 (Stensgaard 

2017; Reinton 1955; Nordrehaug 2006). Av Norges landareal er 95 prosent utmark, hvorav nær 

halvparten er egnet som husdyrbeite. I dag utnytter vi under halvparten av potensialet for beite i 

norsk utmark (Rekdal 2016). Utnyttingen av utmarksbeite er og har vært et ledd i å gjøre 

gårdsbrukene større (Landbruksdepartementet 1958). I de fleste fjellbygder teller utmarksbeite 

mye i dag, men mindre enn det har gjort tradisjonelt (Norderhaug m.flere. 1999; Nordrehaug 

2006). 

Kanalisering har lenge vært et sentralt virkemiddel i den norske landbrukspolitikken 

(Tufte og Thuen 2019). Grasproduksjonen har siden starten av 1950-tallet vært kanalisert til 

fjord- og fjellbygder, mens kornproduksjonen har vært kanalisert til flatbygder der 

dyrkningsforholdene er mer egnede (Knutsen 2011). Dette har gitt en regional arbeidsdeling som 

har sikret god arealutnyttelse og høy selvforsyning (Tufte og Thuen 2019). De siste 15 årene har 

kornarealet blitt redusert, spesielt i sone 1 og i sone 3 som regnes som tradisjonelle kornområder, 

mens grasarealet har økt. I de tradisjonelle grasområdene har grasarealet har gått ned. Dette er 

tegn på en svekket kanaliseringspolitikk (Tufte og Thuen 2019: 1). Fra 1990 til i dag er rundt én 

million dekar kornjord gått ut av produksjon. Omlag 1,5 millioner dekar gressarealer og 

beitemark er klassifisert som ute av drift (Løkeland-Stai og Lie 2019). Det har vært tydelig trend 

med fallende jordbruksareal i Norge utover 2000-tallet, samtidig som volumet fra 

husdyrproduksjonene er sterkt økende (Tufte og Thuen 2019: 4). Samtidig har importen av 

kraftfôrråvarer tredoblet seg (Løkeland-Stai og Lie 2019).  

I dag er det under 40 000 jordbruksbedrifter igjen (SSB). Antallet melkebruk mer enn 

halvert, til ca. 8 000 ved utgangen av 2018 (Vik, m. flere: 2018). I 2015 ble det solgt godt over 
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200 nye melkeroboter til norske fjøs. Kapasiteten på én robot er ca 60-70 årskyr (Vasseljen 

2015), mens gjennomsnittsbruket er på 27,4 melkekyr i 2017 (der gjennomsnittlig antall kyr på 

norske melkebruk er nesten doblet år 2000,  i snitt 14 kyr)  Utmarkas slåttekar, sauen, har også 

opplevd en reduksjon. For sau har gjennomsnittet økt fra 31 til 66 vinterfôra sau (pr. år) i samme 

periode. Mindre gårdsbruk har lagt ned saueholdet og de siste årene er det investert i en del større 

sauefjøs (Knutsen 2018). For første gang i historien er det under 40 000 gårder i drift i Norge 

(SSB). På landsbasis har antallet storfe i landet er redusert med 7 prosent, men det er først og 

fremst antallet melkekyr som er redusert, mens antallet ammekyr har økt fra 7000 i 1989 til 9800 

i 2018. Antallet melkekyr har i samme periode blitt redusert fra 334 000 til 219 000 (SSB 2019). 

Gjennomsnittskvoten per bruk har nesten fordoblet seg de ti siste årene, til drøyt 180.000 liter. På 

tross av stor nedgang i antall bruk, produserer norske melkebønder like mye melk som tidligere, 

rundt 1.500 millioner liter pr. år.  

Strukturelle endringer i jordbruket er assosiert med økt produktivitet og forbedrede 

økonomiske forhold for gårdbrukerne, men strukturelle endringer kan ha uventede effekter, slik 

som sentralisering av produksjonen, nedgang i antall jordbruksbedrifter i marginale områder, økt 

andel leiejord, redusert utnyttelse av beiteressurser og dyrkbar jord, og økt fôrimpirt (Vik, 

Stræte, Hansen, Nærland 2019). Intensiveringen av melkeproduksjonen, med færre melkekyr og 

økende avdrått, har gitt seg utslag i økt kraftfôrbruk og større volum av langtransporterte 

kraftfôrråvarer, bl.a. soya. Samtidig er det en synkende del av fôrsammensetningen som består 

av beite. Likevel øker grovfôrandelen i fôrsammensetningen, fordi en ved høyere ytelser er 

avhengig av mer og bedre grovfôr (Volden 2016). Økningen i kraftfôrbruken skjøt fart i 

etterkrigsårene og utover 1950-tallet. I driftsåret 1954-55 var forbruket på 675 000 tonn. Året 

etterpå gikk det opp til 838 000 tonn, en økning på 24%. Fram mot 1960 lå forbruket stabilt, før 

det igjen tok seg kraftig opp. I åra 1961 - 1972 steg forbruket av kraftfôr med 60 prosent til 1 538 

000 tonn, omlag 55 prosent av dette var norskprodusert. Dette ga et viktig grunnlag for 

avkastning i feholdet, samtidig som det førte til at utmarksarealet ble gradvis mindre brukt, både 

som grunnlag for fôrsankning/slått samt til beitebruk (Gjerdåker 1995: 108). I dag går 

beiteandelen til mjølkekyr stadig ned og utgjør under 10 prosent av den totale fôrandelen 

(Steinshamn 2016) og 43 prosent av den totale fôrseddelen utgjør kraftfôr (Volden 2016). 
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Hitra-aksjonen i 1975 var en protest mot utviklinga med stadige bruksnedleggelser og 

færre gårdsbruk. Jamnstillingsmålet, om samme inntektsnivå i jordbruket og industrien, var 

fortsatt ikke nådd og det til tross for at bøndene hadde fått på plass en hovedavtale i jordbruket 

som regulerte aksjoner på lik linje med streik i arbeidslivet ellers, ble det igangsatt en aksjon av 

bønder på Hitra. Lønnsevnen  i næringa hang ikke med på produktivitetsveksten. Lønnsevnen 7

var i 1971 ca. 63 prosent av  gjennomsnittslønnen til industriarbeidere (Gjerdåker 1996: 273- 

281, 288). Resultatet av aksjonen ble “Opptrappingsvedtaket” i 1975. Jamnstillingsmålsetningen 

nådde et høydepunkt med vedtaket. Det skulle nå bli “likestilling mellom inntektene på et 

rasjonelt drevet gårdsbruk [...] og gjennomsnittlig industriarbeiderlønn" og yrkesutøverne i 

landbruket skulle ha “[...] økonomisk og sosialt likeverdige forhold med lønnstakerne i 

industrien" (Landbruks og Matdepartementet 1976). Vedtaket preget jordbrukspolitikken de 

neste 15 årene etter opptrappingsvedtaket  (Løwe 2006), men målet er i dag fortsatt ikke nådd. I 

2017 var gjennomsnittlig inntekt per årsverk i jordbruket 323 300 kroner. Den laveste 

gjennomsnittsinntekten finner vi blant sauebøndene med 130 200 kroner (tall fra 

driftsgranskingene i Haukås 2018). 

3.2 Jordbrukspolitikkens mål 

Den norske modellen oppfattes ofte som proteksjonistisk (Almås.flere 2013; Hårstad 2015), men 

har bred støtte på Stortinget  (Eldby 2017). Den norske landbruksmodellen er basert på 8

samarbeid mellom det offentlige og landbruksnæringen (Hovedavtalen for jordbruket 1992). 

Målene for jordbruket blir lagt fram av regjeringen gjennom meldinger til Stortinget, men 

innretningen på tilskudd og målpriser fastsettes mellom staten og jordbrukets to faglag.  Sammen 9

med lover, reguleringer og prissystemer gir dette de nasjonale rammevilkårene. Den siste 

stortingsmeldingen ble lagt fram i desember 2016, under tittelen “Endring og utvikling. En 

7Lønnsevnen er en bidrifts mulighet til å betale lønn, regnet som gjennomsnitt per arbeider, timeverk, ol 
(Lønnsevne i SNL.no) .  
8 I 2017 var 96 prosent av stortingskandidatene for å opprettholde et jordbruk av minst samme omfang 
som i dag (Eldby 2017) 
9 Selv om saten fremforhandler en avtale med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er det 
Stortinget som har det endelige ansvaret for jordbrukspolitikken og vedtar eventuelle endringer i avtalen 
(Hovedavtalen for jordbruket 1992).  
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framtidsrettet jordbruksproduksjon”. Om målene for jordbrukspolitikken skriver regjeringen: 

“Jordbruket samfunnsoppdrag er lønnsom og trygg matproduksjon i tråd med forbrukerens 

interesser, produksjon av fellesgoder og bidrag til sysselsetting og verdiskapning i hele landet. 

Landbrukspolitikken har fire overordnede mål: matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt 

verdiskapning og bærekraftig landbruk med lavere utslipp av klimagasser. 

(Landbruksdepartementet 2017). Stortingets behandling av jordbrukmeldingen legger føringer 

for jordbrukspolitikken og jordbruksforhandlingene årene fremover. Stortinget fravek meldingen 

på flere områder (Knutsen 2018:12; Næringskomiteen 2017). Blant annet ble “kostnadseffektiv 

matproduksjon” forkastet som hovedformålet med jordbrukspolitikken. Næringskomiteen 

presiserte at “formålet med å øke matproduksjonen er å øke selvforsyningsgraden, styrke 

beredskapen og dekke etterspørselen.” (Næringskomiteen 2017).  

3.3 Markedssituasjonen 

Markedssituasjonen i norsk jordbruk påvirkes av forhold som befolkningsvekst, prisutvikling på 

norske og importerte varer, handels- og avtalemessige forhold  og preferanser hos forbrukere. 10

Hvordan ser markedsmulighetene ut for Hallingbøndene, som stort sett er produsenter av kjøtt og 

melk på naturgitte forutsetninger?  I 2020 sier prognosene at det ligger an for et underskudd, men 

samtidig nær markedsdekning av storfekjøtt. Det ligger 1 750 tonn på reguleringslager ved 

inngangen av året. Det kan være et behov for å øke antall melkekyr i årene som kommer, men 

dette vil påvirkes av tilpasningen norske bønder gjør til et lavere melkevolum grunnet 

avviklingen av eksportstøtte til Jarlsberg, som har ført til et stort fall i etterspørselen på det 

norske markedet. Storfe er svært nær markedsbalanse (Nortura 2020), og Nortura anbefaler ikke 

nyetableringer på storfe (Mellemstrand 2020). Sauebønder har slitt med et overskudd på sau og 

tidvis på lam. Nortura melder at prognosen for 2020 viser om lag markedsbalanse for lam, men 

et fortsatt overskudd på sau. Kjøttsamvirket mener at det fortsatt er utfordringer på sau og lam, 

men at bønder har tatt oppfordringen om å redusere påsett og beholde søyene lenger (Nortura 

10 Et konkret eksempel er frafallet av muligheten for å nytte eksportsubsidier fra 2020 for meieriprodukter 
som melk og smør, svinekjøtt og bearbeidede landbruksprodukter. Dette er grunnen til at staten og Norges 
Bondelag (Norsk Bonde- og Småbrukarlag trakk seg fra forhandlingene) ble enige om en avtale som 
skulle redusere melkeproduksjonen med 100 millioner liter, som konsekvens av bortfall av 
Jarberg-eksporten (Protokoll fra møte mellom staten og Norges Bondelag, 2019).  
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2020).  

Men hva vil forbrukeren spise? SIFO rapporterer at en stor andel forbrukere er opptatt av 

å redusere inntaket av kjøtt, særlig rødt kjøtt, og interessen for vegetarmat begrenser seg ikke til 

de som identifiserer seg som vegetarianere:  

“Den vanligste begrunnelsen for bytte ut kjøtt med planteproteiner var hensyn til egen 

helse. Det var imidlertid også en del som begrunnet det med hensyn til miljø/klima og 

dyrevelferd”  

(Bugge og Alfsnes, 2018).  

I sin helhet tyder resultatene i rapporten på at det er et betydelig markedspotensiale for 

plantebaserte produkter: 

 “I likhet med tidligere SIFO-studier, viste også denne surveyen at kjøtt har fått en mer 

problematisk matkulturell status. Det store søkelyset på mulige negative konsekvenser av 

høyt kjøttforbruk for folkehelse, miljø/klima og dyrevelferd vil nok ytterligere påvirke 

forbrukerne til å øke inntaket av planteproteiner i årene som kommer”. 

 (Bugge og Alfsnes, 2018). 

 

For produsenter av kjøtt og melk er situasjonen preget av begrensede muligheter for å produsere 

mer med dagens markedssituasjon, samtidig som forbrukerne stadig blir mer opptatt av 

plantemat.  

 

3.4. Jordbruket i Hallingdal - utmarksbeite og drøvtyggere 

Hallingdal har store deler av arealet ligger over 900 m.o.h., og utgjør mye av fylkets fjellområder 

(Thorsnæs 2019). Forfatteren Ole Lie Singdahlsen beskriver dalen som lang og trang, hvor 

“fjeldene stod høie og tætte indpaa og stængte. Jordstripen mellem fjeldet og elven var smal” 

(Singdahlsen 1925: 81). Dalen er fortsatt preget av små gårder og stølsdrift. De lave og brune 

husene og driftsbygningene ligger spredt langs dalsidene uten å ruve. Øverst i tunet står ofte 

huset, eller stugu. Det sies at utenom ramloftstuguene var det ingen toetasjes hus før det ble 

27 



 

bygget en på Sundre av Torkjell Villand i 1760-åra. Fjellbygdfolket blir beskrevet som 

nøysomme med det lille de hadde (1925: 81) og de små stuguene som fortsatt står igjen er bevis 

på denne nøysomheten. Åkerflekkene er og var små, som Haug skriver: “Bruki er utruleg små og 

ein skynar at disse flekkene lyt nyttast godt, um det ikkje vera bergelige livskår.” (1925: 7). I 

1958 ble jordbruket i en Hallingbygd beskrevet slik “jorda er jamnt over steinete, brattlendt og 

tungbrukt” (Landbruksdepartementet 1958).  Ull, melkeprodukter og kjøttproduksjon har vært 

hovednæringen i Hallingdal gjennom århundrer. Jordbrukslandskapet i Hallingdal er variert, og 

spenner fra tilnærma “flatbygd-område” i nedre del av dalen, til høyfjellsbeiter på 

Hardangervidda som best egner seg for produksjon av kjøtt, melk og ull. Før produserte 

Hallingbonden litt av hvert på det enkelte bruk, men i dag er produksjonen mer spesialisert. En 

bonde har sau, en annen driver med melk og en lenger ned, ‘nerrafor’, driver med korn. Det er 

storfe og sau som er de viktigste dyreslaga, men i øvre Hallingdal er det også et aktivt geitemiljø 

(Ål Kommune 2015). Kornproduksjon, og svin- og fjørfeproduksjon finnes også, men i mindre 

skala.  

Store deler av ressursgrunnlaget til gårdene i Hallingdal ligger i områdene rundt og på 

stølen, og ikke bare i nærheten av gården. “Enddå gjekk det vel ikkje um fjelle ikkje låg attåt” 

står det skrevet om de små åkerlappene i Hallingdal (Haug 1924: 17). Dyra måtte til fjells 

dersom bonden skulle ha et tilstrekkelig produksjonsnivå. I en innstilling fra 1958 om 

fjellandbrukets økonomiske problemer, står det at: “I grunnen er sæterbruket en indikasjon på et 

vanskelig næringsgrunnlag for jordbruket og den innbitte kamp på jordbrukerne sin side fører for 

å presse så mye ut av grunnlaget som mulig” (Landbruksdepartementet 1958, 141). Fjellbeite var 

ikke bare en nødvendighet, men som det står skrevet i en kortstokk med spørsmål om 

‘heimstadlære’ fra Hol, sa Fylkesagronom Gjerdrum i 1937 at “intet kulturbeite rager opp mot et 

godt fjellbeite”. Stølsmjølk er kjent for den gode smaken, et høyere innhold av umettede 

fettsyrer, antioksidanter og vitamin E (Sickel m.flere 2014). De store beiteressursene av høy 

kvalitet som vidda byr på har derfor ført til at stølsdrift har spilt en viktig rolle i jordbruket i 

Hallingdal (NILF 2013: 115; Randen 2006: 42-43). Selv om stølsdrifta ikke er like utbredt som 

den har vært (Ål kommune 2011: 44), er det flere bønder som fortsatt tar dyra til fjells hver 
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sommer. En av bøndene i datamaterialet sier at stølsdriften “[...] er nok nøkkelen for mange 

bønder i Hallingdal”.  

Jordsmonnet i Hallingdal er karrig. Det har blitt løftet og flyttet mang en stein på de små 

åkerflekkene. En foregangsmann i jordbruket, Pål P. Villand (f.1857), i kjørte etter sigende i sin 

tid 80.000 lass med stein vekk fra gården sin (Hol-spelet III). En visesanger i bygda forteller at 

han har bygd grunnmuren til huset i stein for å hedre alle dem som har båret den samme steinen 

før han. Grunnmuren er ikke til å overse når man står på tunet der han peker ned mot bygda og 

sier at “Ja, det er vel ikke akkurat her en bør drive det mest intensive jordbruket”. Han sikter da 

til at det ligger nærme bygdas sentrum. Det vitner om en ny tid i bygda og jordbruket. Før var en 

avhengig av å utnytte hver eneste teig og åkerflekk, men nå er det en oppfatning om at man kan 

velge om man tar de lokale arealressursene i bruk.  

Som i en god del andre fjellbygder ligger mye av jorda i bratt og ulendt terreng. Bøndene 

her har derfor andre utfordringer enn bønder på flatbygda. På spørsmål om hva som skiller 

Hallingdal fra andre steder i landet svarer et av intervjuobjektene, “Det er jo stort sett terrenget. 

Det er bratt og det er små gårder”. Gårdene i Hallingdal møter ikke bare topografiske 

begrensninger, men også klimatiske som et resultat av at gårdene ligger høyt over havet, “Vi er 

jo fjellbønder, så vi har kortere vekstsesong og lengre vinter”. 

Hallingdal har som resten av landet sett en nedgang i tallet på driftsenheter og aktive 

gårdsbruk. Tallet på dyr og samlet størrelse på melkekvotene har ikke hatt en like stor nedgang, 

siden bruksenhetene har blitt større. De siste ti årene har vært en økning i store sauebesetninger. 

Beite- og utmarksområdene står ovenfor en tiltakende gjengoring, som en konsekvens av 

endringer i bruken av utmarka (Ål Kommune 2015). Siden 1960-tallet har Hallingdal også hatt 

en enorm utvikling i turisme og hyttebygging. Turisme er i dag distriktets viktigste næring ved 

siden av jordbruk (Knutsen, Lerfald, Øvren,Rye, Alnes 2013) Turismen blir av noen sett på som 

et tveegget sverd, for samtidig som det kan gi nye inntekter gjennom gårdsturisme, konkurrerer 

hyttefolket om de samme arealene som dyra beiter på. Som sauebonden Ståle sier: “Vi er 

forsåvidt litt i konkurranse med turistnæringen og ikke minst med hytteutbyggingen som foregår. 

En kan ikke stikke under stol at det blir noen konflikter der av og til”. 
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4. Teoretisk rammeverk 

4.1 Teorier om jordbrukspolitiske skiftninger over tid og sosiale konsekvenser for 

jordbruket 

4.1.1 Den produktivistiske epoken 

Bygdesosiologen Reidar Almås deler etterkrigstidens jordbruk inn i to perioder. Den første varer 

til midten av 70-årene, og var preget av økonomisk optimisme med hensyn til 

produksjonsfaktorer og til bøndenes inntekt. Denne perioden omtales som den produktivistiske 

epoken (Almås, et. al; Flø 2003; Ward 1993). På denne tiden falt hjemmeforbruket av total 

produksjonsverdi betraktelig, og gjennom sekstitallet tok salgsjordbruket omtrent helt over. 

Tiden før mekaniseringen av jordbruket på slutten av 1800-tallet omtaler historikeren Andreas 

Holmsen (1982) som tiden “før bonden ble forretningsmann”, mens historikeren Gjerdåker på 

sin side mener at det var først på 50- / 60-tallet mentalitetskiftet virkelig gjorde seg gjeldende 

(Gjerdåker 1995: 115). Tendensen mot spesialisering førte med seg rolledifferensiering til ulike 

produsentgrupper (Gjerdåker 1995: 412). Forklart med Giddens (1987) begreper har man fått en 

spalting i tid og rom. Slik beskriver Gjerdåker (1995: 412) de gamle og nye sosiale forholdene:  

 

“I før- eller tidlig-moderne samfunn fall storleikene meir saman. I små lokalsamfunn - til 

dømes på garden og i grenda, produserte ein sjølv det meste av det ein brukte og 

konsumerte, arbeid og sosialt liv var prega av “nærvære”, der folk samarbeidde og kvar 

kjende sin neste i heil figur. Med tida vart slikt direkte samkvem gradvis skift ut med 

“fråvære”, med fleire upersonlege avstandsforhold.” 

 

I senere tid har det allsidige jordbruket blitt erstattet med mer spesialisert produksjon, med ett 

dyreslag og/eller ett eller noen få planteslag på hver gård (Randen 2006: 193). Gjennom 70- og 

80- åra var produktivitetsutviklingen i jordbruket høy. Det ble investert kraftig i driftsbygninger 

og redskaper, spesielt i årene etter opptrappingsvedtaket, så mye at kapitalinnsatsen i forhold til 

verdiskapningen var vesentlig høyere i jordbruket enn i industrien. Investeringene var tuftet på 

30 



 

lånte midler. Med sterkere produksjonsregulering på 80-tallet fikk mange av bøndene som nylig 

hadde investert problemer med å få regnskapet i balanse (Gjerdåker 1995: 302). I 1993 ble 

situasjonen beskrevet slik i en innstilling til Landbruksdepartementet: “Inntektsopptrappinga ga 

optimisme og en produksjons- og kapasitetsoppbygging som det har vist seg at det ikke var 

grunnlag for i markedet” (Landbruksdepartementet 1993). Jordbruket hadde opplevd en periode 

med overproduksjon og fallende priser. Det førte til at inntekten gikk ned, og de med ledig 

kapital kunne kompensere med å sette inn flere dyr. Slik kom man raskt til en situasjon med 

stadig økende overproduksjon (Randen 2006, 190). 

 

4.1.2 Det multifunksjonelle jordbruket 

Den andre bolken starter mot slutten av 1970-tallet. Nå sto utjamning mellom brukstyper og 

distrikt i sentrum. Det hittil sterke fokuset på produksjon førte til en jordbruksmodell som 

framsto lite bærekraftig over tid, hverken økonomisk, økologisk eller sosialt. Konsekvensen ble 

et økende fokus på jordbrukets multifunksjonelle rolle , et jordbruk som skal tjene flere formål, 11

som god dyrehelse, menneskehelse, levende bygder og kulturlandskap  (Flø og Vik 2017: 9; 

Almås et. al 2015; Rønningen 2005). Mot slutten av 1980-tallet og starten av 1990-tallet ble også 

forurensning og miljøspørsmål ble løftet høyere opp på agendaen (Flø 2003 og Brox 1989).  

 

«Dette var ikkje eit særnorsk fenomen, men galdt i store delar av den vestlege verda. 

Ifylgje Frederick H. Buttel (1992) var det i ferd med å skje ei endring i folk sitt medvit, ei 

endring som Buttel kalla «neo-conservatism». Denne endringa gjekk mellom anna ut på 

at folk, særleg i den vestlege verda, ikkje lenger trudde på den teknologiske og 

økonomiske utviklinga. Sosial rettferd, som tidlegare hadde vore den viktigaste politiske 

fanesaka vart no erstatta av miljøspørsmål. Buttel hevda i 1992 at dette var eit utslag av 

11 Blekesaune (2003) argumenterer for at norsk jordbruk har vært multifunksjonelt rettet siden 
etterkrigstida, men som Rønningen, m. flere (2005) argumenterer for, betyr nødvendigvis ikke det å 
introdusere et nytt begrep at jordbruket har fått en ny og annen rolle, men at det gjennom bruken av 
begrepet har blitt satt større fokus på jordbrukets rolle utover ren matproduksjon.  
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eit paradigmeskifte, og at me frå då av var på veg inn i ei post-produktivistisk periode der 

folk vart meir skeptiske til masseproduksjon.» 

(Flø, 2003) 

Tendensen var synlig i Norge ved at klima- og miljøspørsmål fikk stadig større plass i debatten 

om hvordan jordbruket skal og bør se ut. «Framover frå slutten av 1980-talet og delvis heilt fram 

til i dag har me sett ein klarare miljøprofil i jordbruksoppgjera» (Flø, 2003).  

4.1.3 Den ny-produktivistiske epoken  

I senere tid har de multifunksjonelle idealene blitt tonet ned og det snakkes om en 

ny-produktivisme (Flø & Vik 2017, 10). Ny-produktivisme kan forstås som et fornyet fokus på 

økt produksjon i jordbruket, under forutsetning om at denne er miljømessig og bærekraftig (Flø 

& Vik  2017: 10; Hårstad 2015; Burton og Wilson 2012) . Dette er en konsekvens av at 12

klimaendringer har satt fokus på matsikkerhet og lagt press på verdens matproduksjon, så vel 

som den norske matproduksjonen (IPCC 2014; Almås et. al 2013; Hårstad 2015; Burton og 

Wilson 2012).  

4.1.4 Avtradisjonalisering av den norske bonden 

Det har vært kontinuerlige omstillinger i norsk jordbruk. “Bonden har gått fra å være en 

universalist og mangesysler til spesialist”, skriver Randen (2006, 194). “Modernæringa har gått 

gjennom en avtradisjonaliseringprosess”, skriver Gjerdåker (1995, 462). “En gang var bonden en 

allsidig kulturarbeider og innsiktsfull landskapsforvalter”, skriver Stenvik i boka Bondevett. “Nå 

er han en underbetalt maskinfører som driver gården ved hjelp av kompliserte bruksanvisninger 

og kostbare konsulenter. Den menneskelige faktoren går mot null, og bonden forsvinner fra 

landskapet”. Stensvik setter det hele nokså på spissen, men er det noe i det?  

I de tidlige årene var maskinene og landbruksutstyret i en viss grad tilpasset landskapet, 

men etterhvert ble produsentmiljøene, den såkalte ‘agribusiness’, en større formende kraft. 

Landskapet ble planert slik at det bedre passet til maskinene. Kulturlandskap og driftsformer ble 

rettferdiggjort med teknologiargumenter, som om arealer kunne drives rasjonelt  med ny 

12 Det kan være verdt å nevne at begrepet ny-produktivisme og post-produktivisme har møtt motstand. 
Begrepet har blitt kalt utydelig, og til og med kalt for en myte (Heggem 2008:6).  
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tilgjengelig teknologi eller ikke (Gjerdåker 1995, 413). Nåværende landbruksminister, Olaug 

Bollestad,  påpekte under konferansen LandTek i 2019 at “norsk landbruk er i verdenstoppen i 

bruk av teknologi” (Landbruk24.no 2019) Teknologien blir i følge Gjerdåker en sentral 

forandringskraft i jordbruket, der den har en avgjørende rolle for å skape endringer i sosial 

praksis. En slik framstilling går i retning av teknologisk determinisme (Baltzersen 2008, 4). En 

slik holdning ser ikke samspillet mellom teknologi og samfunnet, og på den måten fraskrives vi 

ansvaret for de konsekvensene teknologien medfører.  Den teoretiske motsatsen til teknologisk 

determinisme er oppfatningen om at teknologisk forandring utelukkende er styrt av sosiale 

forandringer, slik som sosialkonstruktivismen. Innenfor denne retningen er teknologien sterkt 

betinget av sosiale faktorer (Baltzersen 2008, 12). 

Flere av informantene i Hallingdal hadde gårdstun som først og fremst av utformet for at 

maskiner lett skal komme seg fram, og ikke minst for at slaktebilen og melkebilen skal kunne 

snu. Dette er en av grunnene til at barna gradvis har forsvunnet fra jorder og gårdstun, og ikke er 

like integrert i gårdsdrifta som før, skriver bonden Stenvik (2019, 300) Ikke bare er ungene 

mindre involvert enn før, men også bonden selv har blitt likere folk i byen. Han eller hun har òg 

blitt en forbruker av mat, til og med ofte av det som produseres hjemme på gården . Gjerdåker 13

skriver at bygdene har gått fra “å være gårdssamfunn til einmannsbruk” (1995, 419). “Mener så 

den moderne bonden at han står i ein ubroten samanheng med forfedrane sine, der han, gjerne 

åleine, steller med høgteknologi på åker eller i fjøs?”, spør Gjerdåker (1995, 423). For et par 

generasjoner siden hadde de fleste bygdefolk tilknytning til samme næring, enten i primærnæring 

eller sekundærnæring (Wiborg 1996). Nå er situasjonen en ganske annen, utviklinga har beveget 

seg fra de mange i det lokale gårdsamfunnet, til den ene heltids, eller kanskje deltidsbrukeren 

(Gjerdåker 1995, 442). Det er ikke som før, at flertallet av bygdefolket er i samme situasjon 

økonomisk sett, og dermed har mange felles interesser. Det er et lite mindretall som er involvert i 

jordbruket. De tradisjonelle primærnæringene har fortsatt en symbolsk posisjon, men offentlig 

sektor og nasjonale reguleringer har blitt stadig viktigere for bygdefolkets økonomiske 

13 Eksempel fra besøkene hos bøndene i Hallingdal: En god del av informantene serverte mat og drikke da 
jeg kom, men med unntak av et par bønder fikk jeg noe smake noe produsert på gården. Det ene tilfelle 
var en eplemost som kun var til personlig bruk og hos en annen bonde spurte jeg om å få litt av tankmelka 
i kaffen i stedet for melk fra Tine-kartongen som sto framme, siden vi likevel satt på fjøskontoret med 
melketanken rett ved.  
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tilpasninger. (Wiborg, 1996). Johan Mellbye, den første lederen av Norges Bondelag, uttalte at 

«Den bondereisninga som ikkje samstundes er ei åndsreising, er dømd til undergang». Norges 

Bondelag startet som en kulturbevegelse, men i senere tid har det blitt en smalere faglig 

interesseorganisasjon. En tidligere leder i Norges Bondelag skrev i 1965 at bondebefolkningen 

ville tjene på å kvitte seg med drømmen om en egen bondekultur i tiden framover, og heller 

innse at vi burde gå over i en felleskultur (Norges bondeblad i Gjerdåker 1995: 423). Det viktige 

framover var heller å bygge opp sterke produsentmiljøer. Hans Haga var en bondelagsleder som 

som støttet dette synet, og svarte i 1975 “Jeg tror det” på spørsmål om de kulturelle siden ved 

Bondelagets arbeid ville bli borte (Gjerdåker 1995: 423). Haga mente bonden i vår tid ville 

kunne velge sin livsførsel og sine livsopplevelser på linje med, og sammen med andre 

yrkesgrupper, og at “bevaring av en spesiell bondekultur vil bryte med den unge bondens 

innstilling” (Haga 1974: 76-77). Den samme mannen sto bak slagordet “færre, men sterkere” 

(Haga 1974). 

4.1.5 Det kapitaltunge jordbruket 

Jordbruket har gått fra å være arbeidsinsentivt til kapital- (bygninger, teknologi og maskiner) og 

kunnskapsinsentivt (Knutsen 2011). Drivkraften har vært ny kunnskap og teknologi, sammen 

med den generelle samfunnsutviklinga. Vi har fått færre, større og mer spesialiserte bruk. Det 

produseres mer mat på færre hender og mindre areal (Knutsen 2018: 8). Kapitalinnsatsen øker på 

«bekostning» av arbeidsinnsatsen (Vik 2016:13). Arbeidsinnsatsen på norske gårdsbruk er sterkt 

redusert siden krigen og til i dag. Arbeidsinnsatsen i matproduksjonen totalt sett er ikke redusert 

tilsvarende, men det har kommet en større innsats fra rådgivere, jordsbruksansatte i fylket og 

kommunen, maskinreperatører og kontrollører (Randen 2006: 194). Store deler av produksjonen 

skjer med tilførte innsatsmidler, som maskiner, fossilt drivstoff, kraftfôr og kunstgjødsel 

(Knutsen 2011; Randen 2006: 194). Vitenskapelig kunnskap, sentralisert regulering og 

sentralisering av kapitalressurser som teknologi, maskiner og bygninger har spilt en stadig 

viktigere og avgjørende rolle i jordbruket (Devik 2013; Knutsen 2011).  I praksis investerer 

norske bønder i maskiner og utstyr for å redusere arbeidsinnsatsen per produsert enhet (Vik 

2016: 13). 
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Selv om jordbruket har stått for en markant produktivitetsøkning har ikke inntektene fulgt 

etter. For bøndene har økt produksjon gitt prisfall og ikke økt lønnsomhet (Løkeland-Stai og Lie 

2019, 43). Justert for inflasjon inntektene stått stille siden slutten av 1970-tallet, samtidig som 

det har vært en svært sterk volumvekst i produksjonen. Bøndene produserer mer, men tjener 

mindre (Løkeland-Stai & Lie, 2013 og 2019, Tall fra Totalkalkylen for jordbruket). Samtidig har 

gjelda i norsk jordbruk økt (Landkreditt bank; SSB). Samlet har jordbruket i 2019 en gjeld på 

over 60 milliarder kroner (mot 42 mrd. i 2009), og den er nå større enn sektorens totale 

omsetning når både markedsinntekter og tilskudd medregnes (Løkeland-Stai og Lie 2019, 44). I 

tillegg har bøndene høyere kostnader ved produksjonen enn de får igjen via markedet; 

kostnadene ved produksjonen er omlag én til to milliarder kroner høyere enn markedsinntektene 

i jordbruket (Løkeland-Stai og Lie 2019, 45).  

 

3.1.6 “Repeasantization” 

I boka og avhandlingen “Avviklingsbonden og hans representanter” deler Gjermund Haga 

(1977) norske bønder inn i tre grupper: 1. Foregangsbonden som er ressurssterk, har god 

utdanning, stor selvtillit,  er “business-minded”,  har god likviditet, er investeringsvillig og 

sjeldent småbruker; 2. Flertallet som er litt mer skeptisk til satsning på ny teknologi og mindre 

investeringsvillig; 3. Etternølerne som har mindre bruk, negativ forretning, dårlig likviditet, 

dårlig selvtillit og kjenner seg akterutseilt (Haga 1997: 107). I nyere tid har den tyske sosiologen 

van der Ploeg (2008) beskrevet en strategi som småbrukere (blant flertallet og etternølerne) 

benytter seg av i møte med et stadig mer industrialisert landbruk. Det moderne og industrielle 

landbruket gir et ovenfra-og-ned press på lokale og regionale matproduksjonsystemer; lange 

verdikjeder og sentraliserte produksjonssystemer kjennetegner prosessen fra jord til bord (van 

der Ploeg 2008; Devik 2013). Det har bl.a. ført til at et “anonymt” marked, der opphavet til 

maten ikke lenger spiller noen rolle (van der Ploeg 2008, 279).  Som svar på dette får vi 

“repeasantization” som han beskriver slik: “[it] is, in essence, a modern expression of the fight 

for autonomy and survival in a context of deprivation and dependency” (van der Ploeg 2008, 6). 

Det baserer seg på ‘the peasant principle’, som handler om å utnytte gårdens ressurser bedre og 
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hvor målet er å opprettholde autonomien en får av å være ansatt i eget foretak eller sjef på sin 

egen gård (Brandth og Haugen 2011, 39: Ploeg 2009). Den anonyme maten skaper et 

handlingsrom for bønder som velger en nisjestrategi, gjennom å spille på kulturell kapital, som 

opphavet til maten (van der Ploeg 2008, 279). Som for eksempel produksjonsmåte (regenerativt 

landbruk), hvor ferskt det er (for eksempel grønnsaker med jord på) eller spesifikasjoner ved 

produktet (som kjøtt fra gamle norske husdyrraser). 

En annen strategi for å overleve som småbruker er å satse på turisme. I Europa 

kjennetegnes “repeasantization” ved å kombinere “gamle” aktiviteter som å melke kyr og dyrke 

grønnsaker, med “nye” aktiviteter, som direktesalg og foredling på gården (Edelman 2009; van 

der Ploeg 2008).  Brandth og Haugen (2011: 39) skriver at Norge lenge har hatt tradisjon for 

mangesysleri i jordbruket: “Pluriactivity has always been a common characteristic of Norwegian 

agriculture. Farming has been combined with other income sources, and expanding into farm 

tourism is a continuation of this tradition.” Turisme styrker ressursbasen til gården, og er en måte 

å reinvestere arbeidskraft og kompetanse som resulterer i økt verdiskapning (Brandth og Haugen 

2011: 39).  14

I Norge har Reinert (1997, 6) også fremhevet at dagens system (uten at han kaller det for 

det industrielle jordbruket), mer spesifikt den økonomiske organiseringen av samfunnet, har ført 

til et behov for å ta i bruk andre strategier der lokale nisjer får større plass:  “Jordbruket befinner 

seg idag i et vanskelig skjæringspunkt mellom restene av planøkonomien og 

markedsliberalismen, og risikerer etter vår oppfatning å havne i klemme mellom de minst 

positive aspekter av begge disse ideologiene”. Strategien, som også er dagens strategi, har ført til 

jakt på stordriftsfordeler i et marked uten konkurranse i markedsliberal forstand, mens et nytt 

paradigme, det tekno-økonomiske, krever nettverksbaserte nisjeprodusenter – ikke standardiserte 

14 Samtidig som nye strategier presser seg på for at visse grupper av bønder skal klare seg i et jordbruk der 
gårdene stadig vokser seg større, representerer overgangene - der bonden går fra vareprodusent til 
turistvert - et skifte av meningsinnholdet til ressursen. “Utmarka har gått frå å vere beitemark via ei råvare 
for eksport ut av bygda til å bli representasjonar for den symbolkonsumerande middelklassa, seier gjerne 
sosiologane” skriver Flø (2012). Ressursen blir ikke bare omdefinert, men den har òg fått nye brukere, 
noe som kompliserer forvaltningsmodellen (Flø 2012). Slik som en av Hallingbøndene sier i intervjuet 
sitt, “turisme er et tvegga sverd”. På den ene siden gir turisme nye muligheter for å inntekt på gården og 
legitimitet for bondens produksjon av kulturlandskap i reiselivsnæringa, samtidig som det blir flere om 
den samme ressursen og det kan herske ulike definisjoner om hva utmarka er (matressurs, rekreasjon, 
osv).  
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produkter produsert av stordriftsbaserte hierarkier. Det krever innenlands konkurranse (Reinert 

1997: 6-7). Reinert tar til orde for “konkurranse mellom innenlandske produsenter på 

produktspektrum og kvalitet, ikke på pris” og at “man bør fjerne ‘bulksyndromet’ og åpne for 

mangfold i produksjonen. Tenkningen må dreies fra fokus på vekt og volum mot verdi.”. I møte 

med utenlandsk konkurranse vil bulkproduksjonen være vanskeligst å forsvare (Reinert 1997: 

7-8). Reinerts forslag til en nisjestrategi i norsk jordbruk, minner altså om strategien van der 

Ploeg finner hos gruppa han kaller småbrukere i Europa forøvrig. 

4.2 Teorier om institusjoner, diskurs, makt og hegemoni 

4.2.1 Institusjoner  

Ethvert menneske vokser fra første stund opp i et samfunn og en kultur. Et menneske blir til 

gjennom det sosio-kulturelles formidling, ved at viktige normer og verdier internaliseres. 

Begrepet internalisering brukes om de måtene et menneske vokser inn i sitt samfunn og blir i 

stand til å vise forventet atferd, måter å tenke, føle og handle på (Østerberg 1984, 78). Den 

sosio-kulturelle strukturen i samfunnet preges av splittelser og motsigelser. Det preger òg 

sosialiseringen. Uforenlige normer og verdier internaliseres, og kan skape splittelser og uro i 

sinnet (Østerberg 1984, 79). Normene, på sitt minst forpliktende, er en samlebetegnelse for en 

rekke påbud som påvirker vår atferd, men også verdier uttrykkes gjennom normer (Østerberg 

1984, 65-64). Når samkvemmet mellom mennesker foregår etter normer som er mer eller mindre 

underforstått, danner samkvemmet en struktur eller et system. Normer og regler som gjelder for 

den enkelte, kan gå over i en institusjon, ved å ta fastere former. Institusjonsbegrepet kan være et 

nyttig verktøy for å si noe om hvordan menneskelige liv struktureres. Hvordan begrenser verdier 

og normer bøndenes mulige handlinger? En institusjon kan defineres som «systems of 

established and prevalent social rules that structure social interactions» (Hodgson 2006: 138). 

Institusjoner reflekter regler, normer og verdier som er gjeldende i samfunnet. For at en 

institusjon skal etableres må det finnes en gjentakelse over tid og det må eksistere en felles 

aksept. Hvis én person bryter med en institusjon fortsetter den likevel å bestå (Hodgson 2006). 

Som enkeltmennesker trenger vi ikke å være klar over institusjonene (Searle 2010; Devik 2013). 

Når vi først er institusjonalisert handler vi i tråd med og etter institusjonenes logikk. Vi guides av 
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institusjonene gjennom internaliserte normer, verdier og regler. Å bryte med en institusjon kan 

føre til stigmatisering og sosiale sanksjoner. Dermed er sosiale føringer og press i stor grad med 

på å forme atferd slik at sosiale institusjoner opprettholdes (Searle 2010). Institusjoner kan være 

omstridte og de kan være arena for maktutøvelse gjennom dominans og hegemoni. Dominans 

skaper grunnlaget for makt. Det strukturerer et felt og mulige handlinger i feltet (Engelstad 

2003).  

 

4.2.2 Makt, rasjonelle aktører og intensjoner 

Hvorvidt man skal analysere mennesker ved hjelp av teorien om rasjonelle valg har vært 

omdiskutert i sosiologien. Coleman (1990) argumenterte for at at sosiologien må bruke enkle 

modeller om individuell handling, som en modifisert versjon av rasjonelle valg-modellen som 

benyttes i økonomi. Boudon (2003) har kritisert denne handlingsteorien og mener at man må 

utvide rasjonalitetsteorien til å også omfatte oppfatninger av hva som er viktige grunner til å 

handle, og oppfatninger av forventet nytte. Svakheten ved rasjonelle valg-teorien er at den ikke 

forklarer irrasjonelle handlinger, for mennesket er ikke bare økonomisk maksimerende, men 

også sosialt engasjert og kulturelt søkende (Lønning 2000: 13).  

DBO-teori er et alternativ til å forklare irrasjonelle handlinger (Hedstrøm 2006). 

Handlinger baseres på en rekke oppfatninger som aktøren opplever som sant. I modellen står; D 

står for desires, B for beliefs og O for opportunities. Ønskene, oppfatningene og mulighetene en 

aktør har, utgjør årsakene til/grunnen for en aktørs handlinger, og er de grunnleggende teoretiske 

termene analysen av handlinger og interaksjon baseres på. Et ønske defineres som et ønske eller 

vilje for at noe skal skje eller ikke skal skje. En oppfatning er definert som hva aktøren anser 

som sant. Muligheter er handlingsalternativene som er tilgjengelig for aktøren og de eksisterer 

uavhengig av om aktørens oppfatning. Ønsker og oppfatninger er mentale og forårsaker handling 

ved at de gir grunner for å handle - de kan gi overbevisende grunner. Dette kan illustreres 

gjennom følgende eksempel: Bonden Birger ønsker mest mulig slakteoppgjør i høstens 

lammeslakt. Han kan velge å sluttfôre lamma på kraftfôr for å øke slaktevekta, i stedet for å så 
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raps eller raigras, eller sende dem til slakt rett fra fjellet. Bonden Birger valgte likevel å bare 

sluttfôre halvparten av lamma. Her er en forklaring etter DBO-modellen:  

 

- Ønske-basert forklaring: Bonden Birger ønsker så godt som mulig slakteoppgjør for å 

sikre så god som mulig inntekt i produksjonen og valgte derfor å kjøpe inn kraftfôr.  

- Oppfatnings-basert forklaring: Bonden Birger mener at det til tross for at kraftfôret må 

kjøpes inn som en ekstra innsatsfaktor i drifta, vil bli mer lønnsomt enn å sende lamma 

rett til slakt fra fjellet uten innkjøpt kraftfôr.  

- Mulighets-basert forklaring: Bonden Birger var sikker på at en måned med kraftfôr på 

innmarksbeite før slakting ville gi en bedre slakteklasse og hadde et sterkt ønske om å 

oppnå en bedre slakteklasse for et bedre slakteoppgjør, men plassmangel i fjøset gjorde at 

Bonden Birger ikke fikk tilleggsfôret alle lamma før slakt, og valgte kun å fôre opp 

halvparten på innkjøpt kraftfôr, og sendte de største lamma til slakt rett fra fjellet.  

 
Stein Tveite hevder at bønder først og fremst er rasjonelle aktører (Tveite 1959). I Stein Tveites 

oppgjør med bønder som sjølberga - at de produserte den maten de trengte, og lagde klær, 

redskaper og alt annet de hadde bruk for selv - hevder han heller at «målet for bonden var å 

produsere det som svarte seg best». Tveite skriver videre at «gårdsdrifta og arbeidet blei innretta 

på de produksjonsgrener som ga størst utbytte, på de varer som lettest hadde avsetning» (Tveite 

1959: 31). Almås (2016) mener politiske signaler retta mot bønder virker spesielt raskt og godt 

dersom de er kobla mot økonomiske insentiver. Han bruker følgende eksempel: Da det oppsto 

mangel på smør butikkene i førjulstiden 2011, tok det bare tre måneder fra Tine hadde skrudd 

opp prisen på fett i melka, til meieriindustrien hadde nok råstoff til produksjonen av norsk smør 

(Almås 2016:  29).  

Samme kritikk som gjør seg gjeldende mot teorien om rasjonelle valg, gjelder for Stein 

Tveites påstand om at bønder gjør det som svarer seg best. T. J Hanish (1990) mener at 

handlinger kan være rutine- og/eller normstyrte, og at virkelige rasjonelle valg forekommer 

relativt sjelden. Når vi foretar rasjonelle valg er det uansett snakk om en begrenset rasjonalitet, 

fordi verden er så komplisert at vi umulig kan overskue den i sin helhet. Hanish mener at det må 

legges en begrenset rasjonalitet til grunn - vi kan ikke ha fullstendig oversikt over alle 
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alternativer, men vi går heller ikke over bekken etter vann. Rutiner kan på sin side ha opphav i et 

rasjonelt valg, som for eksempel behandling av personopplysninger i en organisasjon. Rutinen 

kan begrunnes i trygghet for medlemmenes personopplysninger, brukervennlighet, osv. 

Etterhvert framstår handlingen mer som rutine, enn som en rasjonell innretting for å ivareta 

medlemmers personsikkerhet på effektiv måte. Hanish mener at det å handle rasjonelt i betydelig 

grad er et spørsmål om å utvikle praktiske rutiner. Rutinene fritar oss ikke fra å velge, men de 

forenkler valgsituasjonen (Hanish 1990). Rutiner faller inn under det Weber (1999)  kalte for 

«tradisjonell handling». Det er handlinger som er så sosialt innarbeidet at man gjør det uten å 

tenke videre over det. En del handlinger har fokus på selve handlingen, og mindre fokus på 

konsekvensene, som ved rasjonelle handlinger. Når en Hallingbonde velger å bygge nytt fjøs ved 

hjelp av gamle lafteteknikker, er det ikke fordi det er økonomisk rasjonelt, men fordi det har en 

estetisk og kulturell verdi. Det er en ‘verdirasjonell handling’ for å beskrive det med Webers 

begreper.  

Et annet viktig poeng her, er at hva vi gjør, ikke nødvendigvis er et spørsmål om hva vi 

foretrekker (hvilke ønsker eller preferanser vi har): “Det er ikke alltid vi kjøper det vi liker best 

når vi er på supermarkedet. Det avhenger av vår kjøpekraft”, skriver Ottar Brox når han forklarer 

viktigheten at vi studerer folks muligheter og ikke bare preferanser/ønsker (2016). La oss for 

eksempel si at bonden Birger ikke ønsket å sluttfôre lamma sine på kraftfôr etter fjellbeite fordi 

han ville bevare den gode smaken i kjøttet han mener at fjellbeite gir, men likevel gjorde det 

fordi slakteprisen på lam er så lav i nåværende overproduksjons-situasjon at han ikke kan ta seg 

råd til å gå glipp av lammeslakttilskuddet. Handlinger blir nemlig også begrenset av faktorer som 

en enkelt bonde ikke kan gjøre så mye med. I en naturnær næring som jordbruk må man ikke 

bare ta høyde for kjøpekraft/økonomi, men òg tilgjengelig teknologi og arbeidskraft, topografi og 

klimatiske forhold. 

Et annet poeng er at når vi handler rasjonelt er det ikke gitt at vår oppfatning er i tråd med 

det som er rasjonelt. Hva som oppfattes som “riktig” eller “galt” kan være et produkt av sosiale 

normer, eller for å si det med Foucault, det kan være et produkt av hegemoniske diskurser. 

Sannheter produseres gjennom språk og fortellinger. Disse blir gjort intuitive og tas for gitt. 

Sannheter er effekter av makt (Foucault 1980: 131). En innvendig mot disse teoritradisjonene er 
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at de overlater liten frihet til individene. De behandler individene som “cultural dopes”, mener 

Garfinkel (Larsen 2013: 40; Garfinkel 1967). Foucaults maktforståelse er diskursiv og kan minne 

om det Lukes (2004) kaller den tredimensjonale maktforståelsen. Det er makt til å påvirke andre 

aktøres verdier, holdninger, verdensanskuelser og preferanser slik at disse ikke erkjenner at det 

finnes noen interessekonflikt mellom dem selv og makthaverne. Den endimensjonale 

maktforståelsen er evnen til å vinne gjennom i beslutningsprosesser, og den todimensjonale 

maktforståelsen omfatter òg det å kunne sette agenda - makt til å inkludere og ekskludere saker 

(Lukes 2004). Slikt makt forutsetter ikke konflikt, snarere tvert i mot. Den mest effektive 

maktutøvelsen er å sørge for at alle er enige med deg, slik at konflikter ikke artikuleres eller 

erkjennes. I den tredimensjonale maktforståelsen er ikke makt individualistisk, men grupper kan 

utøve makt kollektivt, og makt kan utføres uintendert. En maktforståelse uten intensjoner har 

blant annet Foucault fått kritikk for (Dowding 2006). Da blir alt og alle underlagt makten,“The 

Foucauldian trap”, både de dominerende og de dominerte. Downing mener at makt forutsetter 

intensjoner. Dersom vi definerer makt/dominans for vidt vil havne i en situasjon der alle 

dominerer hverandre (Downing 2006: 146).  En maktforståelse uten intensjoner er en 

maktforståelse kun med det Berlin (1958) kaller negativ frihet, det vil si frihet forstått som frihet 

fra tvang eller ytre påvirkning. Downings mener at vi ved å ta i bruk noe han kaller det “The 

intentional stance”, som betyr at vi kan forutsi og tolke andres atferd på måter som aktørene selv 

nødvendigvis ikke gjenkjenner, løser problemet. Det avviser at kun aktørene selv har privilegert 

tilgang på grunner for sine handlinger, og det gjør det mulig for andre å forstå hvorfor aktører 

kan se seg blinde på sin egen dominering. Downing (2006) skriver at hvis aktører som 

(potensielt) utøver makt ignorerer effektene av sine handlinger, er det ikke maktutøvelse, med 

mindre aktøren bevisst ignorerer effektene av handlingene sine. Dersom aktøren ikke er bevisst 

på sin dominans, men burde være det, har vi derimot å gjøre med en form for maktutøvelse. Når 

vi har kunnskap om hvordan institusjoner påvirker interessene til oss selv og andre, dominerer 

alle som ikke handler for å endre disse institusjonene til det bedre, og er dermed delaktig i en 

dominerende struktur. Et forbehold gjelder dem som er involvert i dominansstrukturen som selv 

er dominert.  
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4.2.3 Subjektet, ideologi og kultur 

Louis Althusser knytter i sin struktur-marxistiske tilgang kultur og ideologi sammen. Ideologien 

er for Althusser en representasjonssystem som tilslører forholdene vi har til hverandre. Alle sider 

av det sosiale styret fungerer gjennom undertrykkende statsapparater (RSA), som for eksempel 

domstolene, politi, forsvar, og de ideologiske statsapparater (ISA), som for eksempel 

massemediene, utdanningsinstitusjoner (Jørgensen og Phillips 2013: 24; Althusser 1971). Vi blir 

subjekter gjennom at institusjonen produserer dem. I følge Althusser aksepterer vi alltid 

subjektposisjonene og blir til ideologiske subjekter, det er ingen mulighet til å utøve motstand. 

Dette har Althusser blitt sterkt kritisert for (Jørgensen og Phillips 2013: 24).  

Stuart Hall mente på sin side at vi er i stand til å fortolke eller avkode budskap etter andre 

koder enn de som er indoktrinert. Det bygger på Antonio Gramsci sin teori om at vi i ulik grad 

har mulighet for å handle uavhengig og gjøre frie valg i prosesser der produksjon av mening 

foregår (Jørgensen og Phillips 2013: 26). Antonio Gramsci mente at sosial kontroll opprettholdes 

gjennom regler og sanksjoner, men òg ved at samfunnet aksepterer en felles forståelse av den 

sosiale virkeligheten. Hegemoniets dominans oppnås gjennom samtykke heller enn gjennom for 

eksempel tvang, og hegemoniet opprettholdes primært gjennom gjennom institusjoner i det sivile 

samfunn (Rachar 2016: 238). Hegemoni kan forstås som at en gruppe frivillig samtykker til en 

annen som et resultat av at de har akseptert ideene til den ledende gruppa. Aksepten av den 

ledende gruppe sine ideer er ofte ikke bevisst dem som ledes, men et resultat av (mer 

skjulte/underliggende) maktrelasjoner (Rachar 2016: 238-39). Det betyr at aksepten av disse 

underliggende ideene beskytter hegemoniet mot sosial endring. Kulturens rolle er å legitimere 

disse ideene (Norgaard 2011: 7). Det er tilsvarende logikken hos Foucault, som mener at de 

dominerende diskursene legger en ramme for hvordan vi tenker og i stor grad påvirker hvordan 

vi forholder oss til verden (Larsen 2013: 40).  

I senere tid har det kommet reaksjoner på at sosiologien har vært for strukturorientert og 

hatt et for stort fokus på hvordan det sosiale reproduserer seg selv gjennom mer eller mindre 

ubevisste handlinger (Larsen 2013: 40). Ann Swidler (1986) foreslår at vi ser på kulturen som 

repertoarer eller som et ‘tool kit’, der aktøren selv kan velge å benytte elementer fra kulturen slik 
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de føler for det og så godt som de behersker det. Vi kan si at kulturen ‘jobber’ for oss. Vi har en 

rekke repertoarer, men vi fremfører dem til ulik tid og behersker dem i ulik grad - som en 

musiker som har lettere for å for å fremføre en del av musikkrepertoaret sitt fremfor en annen del 

(Swidler 2003 og 1986; Larsen 2013: 41; Norgaard 2011: 7). Verktøykassa kan vi bruke til å 

velge ulike handlingsstrategier, og kulturen blir på den måten en ressurs fremfor tilbyder av mål 

(Larsen 2013: 41; Norgaard 2011: 7) Et slikt perspektiv har blitt brukt for å studere hvordan 

innbyggerne i en norsk bygd forholder seg til konseptet global oppvarming, og fant at det her 

eksisterte en slags fornektelse på ulike nivåer. Informantene tok i bruk elementer av 

nasjonalidentiteten til å gi mening til problemer, som global oppvarmning, og i tilnærmingen til 

disse problemene for å legitimere deres handlinger. De tok i bruk “tools of order” og “tools of 

innocence”, hvor det førstnevnte er bilder, ideer og aktiviteter som brukes til å bekrefte hvordan 

ting er i verden, og det sistnevnte er ideer, bilder og aktiviteter som brukes for å skape en 

distanse til ansvaret og bekrefte hva som er “riktig” og “godt” (Norgaard 2011: 156). Eksempler 

på “tools of order”  som Norgaard fant var å se tilbake i tid, referere til tradisjoner og nordmenns 

forhold til naturen, eksempler på “tools of innocence” for å skape en distanse til problemene var 

å benytte seg av bilder som at Norge er et lite land i klima- og verdenssammenheng (Norgaard 

2011: 171).  

I Faircloughs diskursanalyse tas det avstand fra synspunktet at individet fullt ut er styrt av 

strukturene. Foucault har ikke behov for et begrep om ideologi, da sannhet, subjektposisjoner og 

relasjoner er alle skapt i diskursene og det er umulig å komme bak dem. Fairclough mener på sin 

side at vi heller er både  ‘herrer og slaver’ av språket (Jørgensen og Phillips 2013: 27). 

Mennesker har mulighet til å bruke diskursene som ressurser til å skape endring gjennom 

‘individuelle kreative handlinger (Jørgensen og Phillips 2013: 27). Faircloughs definisjon av 

ideologi er “betydning i maktens tjeneste” (Fairclough i Jørgensen og Phillips 2013: 86). 

Ideologi er representasjoner som bidrar til å konstituere, reprodusere og endre maktrelasjoner 

(Fairclough 2010: 73). Det er makt som har blitt til “common sense”, med Gramcis ord 

(Fairclough 2010: 67), og er grunnlag for kontinuitet og reproduksjon av maktrelasjoner. Hvis 

aktører i et samfunn aksepterer ideologiske diskurser uten særlig motstand kan vi kalle det for 

kolonialisering av livsverdenen, med Habermas (1984, i Fairclough 2010: 97).  Noen diskurser er 
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ideologiske, andre er det ikke. Ideologiske diskurser er de som bidrar til, eller opprettholder 

maktrelasjoner. Jørgensen og Phillips påpeker at det er vanskelig å avgjøre hvilke diskurser som 

ikke bidrar til å skape eller opprettholde maktrelasjoner, og at det derfor er vanskelig å avgjøre 

hva som er ideologiske diskurser og ikke (2013: 86). At ideologi oppfattes som en praksis, og 

ikke ses på som et abstrakt verdisystem som binder folk sammen og sikrer en sosial orden, gjør 

at Faircloughs forståelse av ideologi skiller seg fra en rekke marxister (Jørgensen og Phillips 

2013: 87). Vi kan, i følge Fairclough, utøve motstand til subjektposisjoner, som er ideologisk 

posisjonert, ved å handle kreativt, som betyr at vi kan skape egne forbindelser til praksiser og 

ideologier, eller gjennom å endre praksiser og strukturer som vi posisjoneres av (Jørgensen og 

Phillips 2013: 26 og 87; Fairclough 2010: 68).  

 

4.2.4 Diskurs  

Generelt kan vi si at en diskurs er en bestemt måte å snakke om og forstå verden eller et utsnitt 

av verden på (Jørgensen og Phillips 2013: 9). Det betyr at man ikke tas for gitt, men at språket er 

med på konstruere virkeligheten. Diskursanalytiske tilnærminger trekker på strukturalistisk og 

poststrukturalistisk språkfilosofi som hevder at virkelighetsoppfatningen vår formes i varierende 

grad gjennom språket. Vi er kulturelle og historiske vesener, og vårt verdensbilde er kulturelt og 

sosialt betinget.  I et bestemt verdensbilde er noen handlinger naturlige, mens andre er 

utenkelige. Innenfor verdensbildene foregår det en evig kamp om å beskrive verden. Måten 

verden beskrives på får sosiale konsekvenser, ved at diskursene materialiserer seg i praksiser, 

oppfattelser og institusjoner, dvs. at den sosiale konstruksjonen av virkeligheten, kunnskap og 

sannhet, får konkrete sosiale konsekvenser. Det foregår kamper på det diskursive nivået som 

forandrer og reproduserer vår sosiale virkelighet (Jørgensen og Phillips 2013: 13-14).  

Å tenke på språket som et system som ikke er gitt av virkeligheten det referer til, har 

røtter til den strukturalistiske tradisjonen, som har hentet mye tankegods fra lingvisten Saussure, 

der grunntanken er at virkeligheten kun er tilgjengelig for oss gjennom språket og at det er 

gjennom språket vi skaper representasjoner av virkeligheten. Våre representasjoner er ikke bare 

en ren speiling av verden, men gjennom språket er vi også aktivt med på å skape 
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representasjoner av den (Larsen  2013: 32; Jørgensen og Phillips 2013: 18). Saussure mente at et 

ord gir ikke mening hvis ikke det ses i sammenheng med andre ord, og det er deres relasjon til og 

forskjellighet fra andre ord som gir det betydning. Han brukte begrepene langue og parole. 

Langue er den grunnleggende strukturen i språket, det er nettverket av tegn som gir hverandre 

betydning som er statisk og uforanderlig, og parole er den konkrete språkbruken som kun er 

mulig ved å trekke på langue (Larsen 2013: 32; Jørgensen og Phillips 2013: 18). Det er språkets 

struktur, og som i følge Saussure skal avdekkes og være gjenstand for analyse (Jørgensen og 

Phillips 2013: 19).  

Post-strukturalismen videreførte tanken om at tegnene ikke får betydning fra 

virkeligheten, men av hverandre i et strukturelt nettverk, men forkaster tanken om at språket er 

en uforanderlig struktur (Jørgensen og Philips 2013: 19). Post-strukturalisten Foucault mente at 

langue ikke er en statisk struktur, men at langue er en struktur som forandrer seg med historien 

og interessen til sentrale aktører og institusjoner (Larsen 2013: 32). Tegn kan forandre seg over 

tid og de kan endre seg ettersom hvilken sammenheng de benyttes i.  Dermed er ikke tegn så 

statiske som Saussure hevdet. Strukturen (langue) kan, i følge post-strukturalistene, forandres 

eller reproduseres i den konkrete språkbruken. Alle strukturerer er derfor midlertidige.  

Foucault diskursanalyse tar utgangspunkt i å ‘arkeologisk’ avdekke hvilke utsagn som 

blir akseptert som meningsfulle i gitte historiske epoker (Jørgensen og Phillips 2013: 21). Det 

betyr at det som er  ‘sant’ i en epoke, nødvendigvis ikke er sant over flere epoker, men forandres 

over tid. Det finnes visse regler som begrenser hva som kan sies og ikke sies, og disse reglene er 

forandelige over tid. Ved at språket så tydelig er med på å forandre og skape virkeligheten, 

aksepterer han det sosialkonstruktivistiske premisset om at verden ikke bare er rene (objektive) 

avspeilinger av virkeligheten (Jørgensen og Phillips 2013: 22). Foucault har blitt kritisert av mer 

moderne diskutsteoretikere for å kun akseptere ett regime for sannhet i ulike historiske epoker, 

der kritikerne mener at bildet virker å være mer konfliktfylt. Det eksisterer  flere diskurser side 

om side som konkurrerer om å definere virkeligheten, i følge kritikerne (Jørgensen og Phillips 

2013: 22).  

I senere år har diskursteorien utviklet seg i flere ulike retninger. Et viktig bidrag er Laclau 

og Mouffes “Hegemony og Socialist Strategy” (1985). Laclau og Mouffe mener at diskursene er 
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fullt ut konstituerende for den sosiale virkeligheten. Det betyr ikke at en fysisk verden ikke 

eksisterer uavhengig språket og diskursiv meningsdannelse, men vi kan aldri gi mening til en 

virkelighet uten diskurser. Forfatterne tar utgangspunkt i begreper fra marxistisk tenkning og 

poststrukturalisme. De er postmarxister ved at de slår basis og overbygning sammen til ett felt 

som er produsert av samme diskurser (Jørgensen og Phillips 2013: 44). Grupper som eksisterer, 

som for eksempel sosiale klasser, er alltid skapt diskursivt. Laclau og Mouffe skiller ikke mellom 

den diskursive og sosiale praksis, alle praksiser er diskursive (Jørgensen og Phillips 2013: 29). 

Hegemoni oppstår ved at elementer (tegn som ikke har fått sin endelige mening og er flertydige) 

gjøres om til momenter (som har en mer fastlagt betydning innenfor en diskurs) (Jørgensen og 

Phillips 1999: 36 og 60-61). Dersom et moment er avgjørende for å forstå en diskurs kalles dette 

for et nodalpunkt (Jørgensen og Phillips 1999: 36). Tegn som ulike diskurser kjemper om å 

utfylle på forskjellige måter kaller Laclau og Mouffe for flytende betegnere (Jørgensen og 

Phillips 1999: 39). Antagonisme er diskursteoriens begrep for konflikt, og det finnes to typer. 

Den ene formen oppstår når to ulike identiteter forhindrer hverandre, som for eksempel ved å 

stille motstridende krav til handlinger innenfor samme terreng. Den andre typen antagonisme er 

når diskurser støter sammen (Jørgensen og Phillips 1999: 60). 

En annen sentral retning er kritisk diskursanalyse. I kritisk diskursanalyse anser man ikke 

diskursene som fullt ut konstituerende, og skiller mellom den sosiale og diskursive praksis. 

Dermed kan individer og institusjoner bidra til sosial endring. For eksempel ser Fairclough på 

språket som et system slik som Althusser og andre tradisjonelle strukturalister, men skiller seg 

fra dem ved å mene at kommunikative begivenheter kan endre diskursive ordner gjennom 

kreativt språkbruk, ikke bare reprodusere dem (Jørgensen og Phillips 2013: 15, 83). I kritisk 

diskursanalyse er det et fokus på hvordan diskursive praksiser bidrar til å skape og reprodusere 

maktforhold mellom sosiale grupper, og dette omtales som ideologiske effekter (Jørgensen og 

Phillips 2013: 75). Den kritiske diskursanalysen er ikke bare opptatt av hvordan diskursive 

praksiser konstruerer verdensbilder, sosiale subjekter og relasjoner og maktrelasjoner, men òg 

den sosiale rollen som diskursive konstruksjoner spiller i å fremme bestemte sosiale gruppers 

interesser (Jørgensen og Phillips 2013: 75). Diskursanalysen er kritisk i den forstand at den har 

som formål avsløre de diskursive praksisenes rolle i å opprettholde den sosiale verden og 
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maktforhold, og dermed bidra til sosial forandring i retning av likere maktforhold. Den er derfor 

ikke politisk nøytral (Jørgensen og Phillips 2013: 76).  
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5. Empirisk analyse 

I oppfatningen Stortingspolitikere og bønder har av jordbruket ses noen handlinger på som 

naturlige, andre som utenkelige. Slike oppfatninger er sosialt og kulturelt konstruert, men også 

effekter av makt. Gjennom ord, språk og fortolkninger får norsk jordbruk ulike betydninger. 

Oppfatningen av hva norsk jordbruk er og hva det skal levere preges av ulike fortolkninger av 

hva jordbrukets samfunnsoppdrag skal være, hva som er klimavennlig, og/eller bærekraftig og 

hva som er effektiv matproduksjon. Represententasjoner er de språkelige framstillingene, mens 

diskursene tar for seg de faktiske forholdene representasjonene blir opprettholdt av.  

 

5.1 Representasjoner på Stortinget 

5.1.1 Ren og trygg mat er norsk jordbruks konkurransefortrinn 

Denne representasjonen kjennetegnes ved at den fremstiller norsk jordbruk som ‘rent’, til 

forskjell fra ‘urent’, ‘trygg’ i motsetning til ‘usikker’. Fra ordskiftet i debatten om 

Stortingsmelding 11 - Endring og Utvikling (Stortinget 2017a):  

“Det må gis mulighet for at de fortrinn vi har i norsk avl, lavt forbruk av antibiotika og 

plantevernmidler, god dyrehelse og dyrevelferd og produksjon i små enheter, bidrar til 

økt verdiskaping.” Farstad (V) 

 

“Norske bønder produserer trygg mat av høy kvalitet. Dyrehelsen og dyrevelferden er 

veldig god, bruken av antibiotika er den laveste i verden, og kunnskapen om jorda er også 

veldig høy. Det gir gode avlinger, med lavt forbruk av sprøytemidler. Dette er veldig bra, 

og sånn vil vi fortsatt ha det.” Wøien (Sp) 

 

“Vi vet også at norsk mat er god, ren, og det er lite antibiotikabruk, men den er dyr.” 

Gundersen (H)  
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“Fortrinnet for norsk landbruk er at vi kan produsere mat av svært høy kvalitet til norske 

forbrukere basert på gode driftsformer, gode arbeidsplasser, gift- og medisinfri 

produksjon, god dyrevelferd og gode bidrag til norske lokalsamfunn.” Hansson (MDG) 

 

‘Ren mat’ brukes som en visuell framstilling av norsk mat og jordbruk, det er det betegnende og 

knyttes til meningsinnholdet. Ren mat henviser til gode driftsformer generelt, og lite bruk av 

antibiotika spesielt. Gunnar Gundersens formulering, “vi vet”, gir inntrykk av at denne påstanden 

er allmenn. At norsk mat og jordbruk er ren og trygg er mulig, men ikke nødvendigvis sant i alle 

tilfeller. Lundteigen (SP) sier i debatten:  

 

“Folks helse fremmes gjennom sunn mat og sunt drikke. Når kvaliteten på norsk 

jordbruksmat systematisk bedres, er vi i pakt med en viktig internasjonal trend. Den blir 

heldigvis stadig sterkere, og den bevisste forbruker driver debatten framover. Viktig her 

er redusert bruk av antimikrobielle tilsetningsstoffer og resistensfremmende preparater og 

utryddelse av antibiotikaresistente bakterier i maten. Derved vil norske jordbruksvarer 

foretrekkes av forbrukerne, fordi vi i realiteten etablerer et grønt importvern. Alliansen 

mellom kyllingprodusenter og deler av matvarehandelen, med NorgesGruppen i spissen, 

som fjernet antibiotikumet narasin i kyllingfôret, er et eksempel til etterfølgelse. Til 

statsråden: Nå må narasin og monensin også forbys i henhold til norsk lov.” (Stortinget 

2017a)  

Tegn kan potensielt ha ulike betydninger. I motsetning til de andre Stortingsrepresentante sitert 

over som mener norsk mat allerede ren og trygg, mener Lundteigen at norsk mat er i en prosess 

på vei mot idealet ‘ren mat’,  en prosess som er drevet av bevisste forbrukere.  

Representanten Lundteigen setter forbrukeren i sentrum når han starter med å si “Folks 

helse fremmes gjennom sunn mat og drikke”. Det er ikke først og fremst et fortrinn for 

jordbruket i seg selv med en ren produksjon, men for forbrukeren. Representanten Hansson, sier 

til forskjell fra Lundteigen at “Fortrinnet for norsk landbruk er at vi kan produsere mat av svært 

høy kvalitet til norske forbrukere basert på gode driftsformer” (Stortinget 2017a). Umiddelbart 
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kan dette virke ubetydelig, men å argumentere for tiltak fordi det er bra for norsk jordbruk i seg 

selv, versus å argumentere for tiltak med forbrukeren i sentrum, kan gi store politiske utslag. 

Dersom en politiker argumenterer med hensyn til bonden, utøveren i norsk jordbruk, kan 

politiske tiltak se ganske annerledes ut enn dersom forbrukeren står i sentrum. Et eksempel er 

sprøytemiddelbruk. Er bonden sentrum for politikken kan det argumenteres for få eller ingen 

begrensninger for bruk av sprøytemidler, da dette vil øke bondens lønnsomhet. Hvis forbrukeren 

står i sentrum for jordbrukspolitikken vil det med større sannsynlighet argumenteres for 

begrenset bruk av hensyn til sprøytemiddelrester i mat og/eller vassdrag og grunnvann.  

5.1.2 Norsk jordbruk skal først og fremst være kostnadseffektiv 

I Stortingsmeldingen blir ‘kostnadseffektiv’ matproduksjon foreslått som jordbrukets hovedmål. 

Representasjonen av kostnadseffektivt tar til orde for å ‘se framover’, at bonden må ‘henge med i 

utviklinga’, ‘tilpasse seg’ og ta i bruk ny teknologi. Representanten Gundersen fra Høyre sa 

følgende i debatten:  

“Ikke skal jordbruket være opptatt av å være kostnadseffektivt, man har tydeligvis glemt 

at bonden er kjempeflink, at han er kostnadseffektiv hver eneste dag. Ikke skal man ta ut 

produktivitetsgevinst, for det er problematisk. Jeg kaller det en revers fra Arbeiderpartiet. 

Jeg undrer meg over at det er et godt signal til en næring som har respondert så godt på 

veldig mange av de grepene vi har tatt. Jeg vil gjenta spørsmålet til representanten 

Storberget: Er det riktig å styre en næring ut fra å se i speilet? Vi har en enorm utvikling, 

og bonden er utrolig flink til å ta i bruk ny teknologi, til å tilpasse seg. Vil Arbeiderpartiet 

virkelig prøve å stoppe disse prosessene?” (Stortinget 2017a) 

Et jordbruk uten mål om kostnadseffektivitet er “å se seg i speilet” og det er “en revers”. Det er 

metaforer for å ønske seg (intendert eller uintendert) tilbake i tid eller være gammeldags. Måten 

Gundersen bruker metaforene, er med på å stemple meningsmotstanderne som bakstreverske. En 

annen representant fra Høyre, Nils Aage Jegstad, bruker samme vendinger i debatten (min 

kursiv): “En kan ikke løse framtidens utfordringer ved å klamre seg til fortiden. Hvis status quo 

var målet, hadde man ikke trengt en jordbruksmelding” (Stortinget 2017a). Et retorisk grep som 

benyttes er å sette spørsmålstegn ved å styre jordbruket ut fra fortidens idealer. Et jordbruk som 
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ikke har kostnadseffektivitet som øverste mål knyttes til tegn som konnoterer til det som befinner 

seg bakover i tid. Effektivitet, teknologi og utvikling blir således representasjonens momenter. 

Representanten Jegstad (H) sier i debatten at: “Jordbruksmeldingen handler om fremtiden for 

både utøverne og næringen. Her skal en trekke opp kursen framover. Bakgrunnen for meldingen 

er og må være at verden er i forandring og stiller landbruket overfor nye krav og utfordringer” 

(Stortinget 2017a). 

Spørsmålet om et kostnadseffektivt jordbruk handler om å gjøre næringa framtidsretta og 

forberede utøverne på det som kommer. Representanten Gundersen sier senere i debatten at:  

“(..)Vi vet også at norsk mat er god, ren, og det er lite antibiotikabruk, men den er dyr. Da 

må man ha et perspektiv på å bli kostnadseffektiv, for vi vet at verden rundt oss kommer 

til å bli mer åpen, for det er selve velferden vår avhengig av, og igjen er spørsmålet: Er 

man mest ærlig overfor en næring ved å forberede den på den verden som kommer, eller 

er man mest tjent med å bremse?” (Stortinget 2017a) 

Mat- og Landbruksministeren Dale bruker mye tid i innlegget til å vise til historiske fakta:  

“Men norsk jordbruk har alltid vore i endring og i utvikling. Difor heiter også denne 

jordbruksmeldinga det – ganske enkelt fordi jordbruket ikkje har stått stille, uavhengig av 

kven som har vore i regjering, har det utvikla seg. Men det har også vore ein eventyrleg 

strukturvilje i jordbruket dei siste åra. I 1990 hadde Tine rundt 120 meieri. No har dei litt 

over 30. Slakteristrukturen har vore i rivande utvikling i same periode. Dersom vi hadde 

ført ein slik politikk, hadde det antakeleg vorte kalla sentralisering. Når jordbruket sjølv 

har ført ein nødvendig strukturpolitikk for å vere konkurransedyktige, for å levere gode 

resultat for bonden, er alle einige om at det er nødvendig. Det er eg glad for. Denne 

meldinga viser tydeleg retning, og eg sa det den dagen eg gjekk på som 

landbruksminister, at stillstand er de facto tilbakegang. Det trur eg framleis. Denne 

meldinga og denne komitébehandlinga medfører at vi framleis beveger oss framover.” 

(Stortinget 2017a) 

Å vise til historiske fakta styrker og legitimerer påstanden om at jordbruket har vært og må være 

kostnadseffektivt. Legitimiteten for målet styrkes ytterligere ved å vise til at næringen selv har 
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bidratt til effektivisering. Ved å gjøre spørsmålet om hva som skal være hovedmålet til 

jordbruket til et spørsmål om hva som er framtidsretta eller ikke, fremstår de som forkjempere av 

et mer framtidsretta jordbruk enn opinionen som ønsker seg tilbake til gamle mål. Dessuten, som 

Dale skriver, har norsk jordbruk alltid vært i endring og utvikling. Ved å vise til at 

stortingsmeldinga er en forlengelse av tidligere ført politikk ufarliggjør de endringen av 

jordbrukets hovedmål. Bjørnstad i FrP understreker behovet for endring med at vi lever i en 

annen tid, “Som nevnt innledningsvis lever vi i en annen tid, og når verden forandrer seg, må 

man også fornye og forandre politikken.” Bruken av ‘vi’ impliserer at dette er noe vi alle vet, og 

er vi enige i premisset om at endring krever utvikling, burde vi være enige i at kostnadseffektiv 

matproduksjon er en del av ‘morgendagens jordbrukspolitikk’.  

I representasjonen etableres en mulig myte rundt stordrift. Å produsere en myte betyr at 

en får et fenomen til å framstå som sant og gitt, uten at det nødvendigvis er sant eller usant 

(Thwaites, Davies og Mules 2002:  69)  Tegnet ‘stordrift’ får en konnotativ betydning i tillegg til 

den denotative betydningen. Stordrift blir sidestilt med fordeler som bedre effektivitet og 

lønnsomhet, men også at å legge til rette for stordrift fører til satsning i næringa og framtidstro. 

Slik som representanten Hoff sitt innlegg i debatten er et eksempel på: 

“Regjeringen har ført en landbrukspolitikk der det å stimulere til økt matproduksjon og 

effektiv gårdsdrift har vært viktig. Det er gjort endringer i tilskuddssatser og gjennomført 

forenklinger i tilskuddssystemet. Det er fjernet en del øvre grenser i støtte og 

kvoteordninger for å legge til rette for å kunne utnytte og investere i ny teknologi og ta ut 

stordriftsfordeler der forutsetningene for dette er til stede. Denne politikken har medført 

at bøndene de siste årene har produsert mer mat og hatt en god inntektsvekst. Vi ser at 

unge mennesker satser i næringen. Det gir optimisme og tro på framtida for næringen.” 

(Stortinget 2017a) 

Økt produksjon har gitt et større volum i norsk jordbruk. Daværende landbruksminister tok blant 

annet opp problemer med avsetning i debatten om jordbruksoppgjøret i 2018 (Stortinget 2018): 

“Når ein høyrer debatten i salen i dag, får ein inntrykk av at hovudutfordringa er at det er 

for lite produksjonsstimulans, for lite areal i bruk, men utfordringa som bønder no møter, 
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er jo ikkje det, det er at dei faktisk ikkje får omsett varene dei allereie har produsert. Det 

er ingenting som tyder på at det ikkje er nok areal i bruk. Tvert imot tyder alt på at 

produksjonsstimulansen er så sterk at det faktisk gjev bøndene utfordringar med å greie å 

få omsett varene.” 

I sitatet over kommer en av de tydeligste diskrepansene mellom denne representasjonen og den 

neste fram (kap 5.1.4). Daværende landbruksminister mener norsk jordbruk produserer nok fordi 

norske bønder produserer så mye at de ikke får tilstrekkelig avsetning, mens i den andre 

representasjonen framstilles norsk jordbruk som at det ikke utnytter potensialet godt nok fordi 

produksjonsøkningen ikke har skjedd ved å utnytte norske arealressurser god nok. Det er på den 

måten en slags ‘falsk’ dekning av matvarer basert på tilgangen av importerte fôrråvarer.  

5.1.3 Norsk matproduksjon skal skje på norske ressurser 

Denne representasjonen må leses som et motsvar til representasjonen om kostnadseffektiv 

matproduksjon. Representasjonen tar til orde for at hovedmålet for jordbrukspolitikken skal være 

matproduksjon på norske ressurser. Representanten Omland (Ap) sier følgende i debatten:  

“For det første har nå Stortinget definert et klart hovedmål for jordbrukspolitikken, 

nemlig økt matproduksjon med grunnlag i norske arealressurser – ikke et 

kostnadseffektivt landbruk som hovedmål. Vi får klare føringer på at ikke regjeringen 

lenger kan ta fra de små brukene og gi til de store.” (Stortinget 2017a) 

Et kostnadseffektivt jordbruk framstilles her som et jordbruk som tar fra de små og gir til de 

store. Representanten Botten (Ap) sier i debatten at:  

“Det var urovekkende å få en melding som har som målsetting at jordbruket skulle 

effektiviseres, i betydningen å være kostnadseffektivt, med minst mulig arbeidsinnsats for 

færre og større bruk. Dette ville også rammet vestlandsbrukene, som består av mange 

små bruk, og som har geografiske og strukturelle driftsulemper. Det er derfor «kjøle» bra 

at Stortinget så tydelig slår fast at regjeringens forslag til nytt mål ikke blir vedtatt.” 

(Stortinget 2017a) 
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Begge representantene setter en motsetning mellom kostnadseffektivitet som øverste mål og mål 

om aktive små og mellomstore bruk. Omlands bruk av “Vi får klare føringer..” gir inntrykk av at 

alle har det samme inntrykket i salen gjennom bruken av ‘“vi”. Representasjonen inneholder 

også et forsøk på å tilbakevise alternativet med et annet hovedmål for jordbruket som 

bakstreversk. Representanten Hansson (Mdg) sier i debatten (min kursiv):  

“Stortinget behandler nå en landbruksmelding som har hatt kostnadseffektiv 

matproduksjon som sitt hovedmål. Det er en melding som tar norsk landbruk i en retning 

som det norske ressursgrunnlaget og de viktige forutsetningene for matproduksjon i 

Norge ikke har godt av. Derfor er vi i Miljøpartiet De Grønne glade for at Stortingets 

flertall så tydelig tilbakeviser denne hovedlinjen fra regjeringen og slår fast at norsk 

landbruk fortsatt skal baseres på å utnytte norske ressurser til norsk matproduksjon. Det 

er ikke å klamre seg til gammeldags politikk. Det er ikke å være bakstreversk. Det er å 

forholde seg til det faktiske grunnlaget for norsk landbruk, men det er også noe mer, som 

er veldig fremtidsrettet. Det er å legge til grunn norsk landbruks viktigste fortrinn. 

Fortrinnet for norsk landbruk er at vi kan produsere mat av svært høy kvalitet til norske 

forbrukere basert på gode driftsformer, gode arbeidsplasser, gift- og medisinfri 

produksjon, god dyrevelferd og gode bidrag til norske lokalsamfunn.” (Stortinget 2017a) 

Et forsøk på tilbakevisning ser vi også hos representanten Navarsete (Sp) (min kursiv):  

“Det viktigaste grepet Stortinget tek etter dagens debatt, er å nulle ut forslaget frå 

regjeringa om at det overordna målet for landbruket er kostnadseffektivitet. Norske 

bønder driv kostnadseffektivt. Det er ikkje mogleg å overleve som gardbrukar i dag utan 

ei god og effektiv drift på det einskilde gardsbruket, men derifrå til å gjere 

kostnadseffektivitet til eit overordna mål ville effektivt teke livet av den viktige 

matproduksjonen me har i fylke som Sogn og Fjordane, Hordaland og fleire 

distriktsfylke. Her gjer ikkje geografien og topografien det mogleg å omskape dei små og 

mellomstore bruka til storskalabruk.” (Stortinget 2017a) 

Norsk matproduksjon er allerede effektiv, ellers det hadde ikke vært mulig for den gjengse bonde 

å overleve som bonde, er en framstilling som kommer til syne i representasjonen. Problemet 
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oppstår når effektivitet blir det øverste målet for politikken, da kolliderer dette med andre ønsker 

eller mål for norsk jordbruk, små og mellomstore bruk. Små og mellomstore bruk er et premiss 

for jordbruk i hele landet i representasjonen, og derfor blir det viktig å forsvare de små og 

mellomstore brukenes eksistens og overlevelse.  

 

5.1.3 Norsk matproduksjon skal ha lave klimagassutslipp 

Denne representasjonen er formelt forankret i landbruksmeldingen “Endring og Utvikling”, der 

ett av hovedmålene for jordbruket er bærekraftig landbruk med lavere utslipp av klimagasser 

(Landbruksdepartementet 2019a: 9), men den går også igjen i debatter på Stortinget . I 15

representasjonen ligger en anerkjennelse av at jordbruket er biologiske prosesser som aldri kan 

bli utslippsfrie, samtidig som det ikke avvises at en bør etterstrebe lavere utslipp fra biologiske 

prosesser. Det ligger også en forståelse i representasjonen av at jordbrukets klimautfordring er 

tosidig: Jordbruket bidrar til klimagassutslipp og dermed klimaendringer, samtidig som 

jordbruket påvirkes direkte av effektene av endret klima, som lengre vekstsesong, mer ustabilt og 

ekstremt vær. Slik som representanten Breivik (V) påpeker i debatten om DOK 8 (2019), om 

minst 50 pst. selvforsyning av jordbruksmat innen 2026 (Stortinget 2019a):  

“Matproduksjonen vil alltid føra til utslepp av klimagassar, men det er viktig at desse 

utsleppa er ein del av eit kretsløp. Reduserte klimagassutslepp frå landbruket er ein 

nødvendig del av ein heilskapleg landbrukspolitikk. Landbruket er meir enn noko anna ei 

næring som er avhengig av eit mest mogleg stabilt klima.” 

At jordbruket påvirkes mer enn andre næringer av klimaendringer ble tydelig etter 

tørkesommeren 2018, og i en debatt kun ett år etter en slik ekstrem sommer ligger det nok langt 

framme i hukommelsen til representantene hvordan jordbruket var den næringen som trengte 

15 Som for eksempel: debatt om innstilling fra næringskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2018 under 
Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2018 m.m.); spørretime 17. Oktober 2018; Debatt 
om Innst. 38 S (2019–2020), jf. Dokument 8:118 S (2018–2019)); Innstilling fra energi- og 
miljøkomiteen om Klimastrategi for 2030 (Innst. 253 S (2017–2018), jf. Meld. St. 41 (2016–2017) og 
Dokument 8:16 S (2017–2018)); Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Samtykke til deltakelse i en 
beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsakter som inngår i felles oppfyllelse 
med EU av utslippsmålet for 2030 (Innst. 401 S (2018–2019), jf. Prop. 94 S (2018–2019))).  

55 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2017-2018/refs-201718-06-14/?m=6#141818-1-86
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2017-2018/refs-201718-06-14/?m=6#141818-1-86
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2018-2019/refs-201819-10-17?m=2#131321-17-1
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2019-2020/refs-201920-11-19?all=true
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2019-2020/refs-201920-11-19?all=true
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2019-2020/refs-201920-11-19?all=true
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2019-2020/refs-201920-11-19?all=true
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2019-2020/refs-201920-11-19?all=true
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2018-2019/refs-201819-06-17/?m=2#112717-1-8
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2018-2019/refs-201819-06-17/?m=2#112717-1-8
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2018-2019/refs-201819-06-17/?m=2#112717-1-8


 

ekstraordinære midler for å håndtere tørken. Representanten Arnstad (SP) viser òg til 

anerkjennelsen av at jordbruket ikke kan bli utslippsfritt (Stortinget 2019c):  

“Jordbruk er en næring basert på biologiske prosesser. Hvis vi skulle komme i den 

paradoksale situasjonen at jordbruket blir stilt overfor strengere krav enn fossilindustrien, 

fordi de ikke har rom for fleksibilitet, har vi stilt oss i en umulig posisjon, da har vi stilt 

oss i en posisjon der vi kan få redusert matproduksjon og økt import som resultat av det – 

eller det som vi overfor andre næringer kaller en karbonlekkasje. Dit må vi ikke komme. 

Derfor er det en velger å gjøre overfor jordbruket, svært viktig.” 

I anerkjennelsen av at jordbruket er en biologisk næring som ikke kan bli utslippsfri ligger det 

visse forventninger om at klimatiltak må ta høyde for nettopp dette. I hvilken utstrekning 

drøvtyggeren skal frikjennes for sine utslipp er omdiskutert, men det er en generell enighet om at 

lavere utslipp av metan bør etterstrebes. Bård Hoksrud, daværende landbruksminister, sa i 

Stortingets spørretime (Stortinget 2018b) følgende: 

“Når jordbruket skal redusere sine klimagassutslipp, gjøres det i all hovedsak ved å 

forbedre produksjonsmetodene og på den måten redusere utslippene fra en produksjon 

som i best mulig grad er tilpasset etterspørselen, dvs. å redusere utslippene per produsert 

enhet. 

Som et eksempel har avl på NRF-kua bidratt til at klimagassutslippene per produsert kilo 

kjøtt og per produsert liter melk er lave, dette fordi man gjennom avl har fått effektiv 

produksjon, god fruktbarhet, få sykedager og god helse. I 2017 ble det over 

jordbruksavtalen bevilget 15 mill. kr til Geno, som skal forske mer på betydningen av avl 

for å redusere klimagassutslipp fra storfe.”  

Framstillingen av metan og produksjonen av rødt kjøtt som en klimautfordring gjør at det må 

håndteres, måles og det må settes inn tiltak for å redusere utslippene. Slik får representasjonen 
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virkelige konsekvenser, som at det skal satses på dyr som produserer mer effektivt (mindre 

CO2-utslipp per enhet) og avles fram kyr som slipper ut mindre metan. 

5.2 Diskurser på Stortinget 

5.2.1 Den kostnadseffektive diskursen  

Jordbrukets utvikling står på den ene siden i fare for å være for rasjonelt og effektivt til at vi har 

jordbruk i hele landet, og på den andre siden står jordbruket i fare for å være uproduktivt og 

motsette seg utvikling og effektivitet. Representanter for det kostnadseffektive jordbruket 

fremhever betydningen av endring og utvikling for et mer kostnadseffektivt jordbruk. En prøver 

å unngå stillstand og “revers”. Effektivitets-tankegangen kombineres med en tro på markedet, 

mindre stat og forenklinger i tilskuddssystemet og lovverk, og et ønske om økt frihet til 

produsere mer dersom bonden vil. De ønsker å oppnå en større grad av positivt frihet, som 

forstås muligheter for utfoldelse (Berlin 1984), i dette tilfellet heving grenser for konsesjon og 

produksjonstak. Friheten til å produsere mer ses på som nødvendig for framskritt og utvikling i 

næringa. Representanten Bjørnstad (FrP) sier i debatten:  

“For Fremskrittspartiet og regjeringen er det tydelig at jordbruket trenger en politikk som 

former et framtidsrettet jordbruk som er mindre politisk styrt og mer forbruker- og 

markedsrettet. Sentrale grep for å imøtekomme dette er å gjøre virkemiddelstrukturene 

enklere med forenklinger av ordninger, færre offentlige inngrep i næringsdriften og økt 

konkurranse gjennom endringer i markedsbalanseringen.” (Stortinget 2017a) 

 

I nyliberalismen er en av grunntankene, at det å organisere store og mektige demokratiske stater, 

gir ineffektivitet. Løsningen er å forflytte oppgaver fra staten til markedet, og redusere 

innflytelsen som staten har på eiendomsrett og frihet (Christiano 2012: 90). Statens virksomhet 

bør gå så langt som mulig i å basere seg på mekanismer og løsninger som finnes i markedet 

(Hermansen 2004). I praksis betyr dette for jordbruket at markedet får mer makt over hvem som 

har best forutsetninger for å drive. Et slikt trekk finner vi allerede i norsk jordbruk. I følge 

Rønningen m.flere ses bonden i større grad enn tidligere på som en selvstendig entreprenør med 
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ansvar for egen suksess eller fiasko (2005: 16). 

Effektivitets-tankegangen kombineres med en tro på at staten bør ta visse ansvar for at 

jordbruket kan leve opp til sine formål, men på den andre siden at forenklinger og mer frihet 

fremmer utvikling. Som daværende Mat- og Landbruksminister, Dale, gjennom 

Stortingsmeldingen tok til ordet for forenklingstiltak og heving av produksjonstak, men samtidig 

ønsket en viss politisk styring som tar jordbruket i ønsket retning:  

 “(..) Så har vi fått gjort endringar som stimulerer til bruk av utmarksbeite, og endringar 

som legg til rette for at bøndene sine pengar til marknadsføring kan brukast meir 

effektivt, at vi får styrkt produksjonsmoglegheitene, at vi får betra investeringar, at vi får 

halde fram med å styrkje investeringsverkemidla” (Stortinget 2017a) 

Den norske velferdsstaten er kjennetegnet av en kombinasjon av sosialisme og liberalisme 

(Esping-Andersen:1990). Det betyr at tradisjonelle sosialdemokratiske verdier som utjevning og 

dekommodifisering av sosiale rettigheter, ikke nødvendigvis står i motsetning til nyliberalisme, 

men utfyller hverandre, for nyliberalismen bærer i norsk sammenheng med seg tankegods og 

løsninger fra sosialdemokratiske og konservativ-liberale holdninger (Esping-Andersen:1990; 

Hermansen 2004) . Likevel kan det synes at nyliberalistiske verdier som positiv frihet får større 

forrang enn sosialdemokratiske verdier hos representantene for et kostnadseffektivt jordbruk. I 

velferdsstater som den norske, skal ingen måtte være helt avhengig av markedet for å leve et 

godt liv. Velferdsstaten skal gi yte individet positiv frihet, frihet til, å ta del i arbeidslivet og 

økonomien. Slik som kommer til uttrykk Aabergsbottens (H) innlegg, “Vår jobb er å legge til 

rette for utvikling og bygge opp om dem som ønsker å satse. På den måten vil vi sikre økt 

matproduksjon og landbruk over hele landet” (Stortinget 2017a).  

Subjektposisjonen “den effektive bonden” forutsetter nettopp en felles oppfatning av hva 

som er det effektive. Momentene “ny teknologi”, “stordrift” og “konkurransedyktig” er i 

diskursen betegnende for hva som er effektivt og dermed fremtidsrettet. I diskursen får tegnet 

“effektivitet” forrang foran tegnet “samfunnsoppdrag”. Sentrale verdier i diskursen er økt 

matproduksjon, større og mer rasjonelle bruk. Det kostnadseffektive er å ta i bruk ny teknologi, 

som automatisering av fôring og robotmelking. Det er teknologi som gjør det mulig å produsere 
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mer for lik eller mindre arbeidsinnsats. Det gjør bruka rasjonelle og lønnsomme . De mest 16

ytterligående arguemumentene ser på bruksnedleggelse som en naturlig del av utviklina mot et 

mer kostnadseffektivt jordbruk. “Færre og større driftsenheter er en naturlig utvikling som vi 

heller må bygge opp om enn å legge hindringer for,” sier representanten Aarbergsbotten (H) i 

debatten om landbruksmeldinga (Stortinget 2017a).  

Ekstensive former for produksjon tillegges mindre verdi enn ‘det kostnadseffektive’. 

“Regjeringen har ført en landbrukspolitikk der det å stimulere til økt matproduksjon og effektiv 

gårdsdrift har vært viktig,” sier representanten Hoff (H) i debatten (Stortinget 2017a). Det kan gå 

på bekostning av f.eks økologisk matproduksjon, som er mer ekstensiv i sitt fravær av 

kunstgjødsel. Slik som Bjørnstad (FrP) sier, “hvis man f.eks. er opptatt av økt matproduksjon, 

står det delvis i kontrast til økologisk matproduksjon, som krever mer areal enn ordinær 

matproduksjon” (Stortinget 2017a). En potensiell antagonisme mellom effektivitet og landbruk 

forsøkes løses med følgende sitat; “Det er ingen motsetning mellom å stimulere til å høste 

stordriftsfordeler der det er mulig, og å stimulere til landbruk over hele landet,” representanten 

Foss (H) i debatten (Stortinget 2017a).. Representanten Jegstad (H) sier følgende i debatten:  

“Hovedformålet med landbrukspolitikken skal være økt matproduksjon for å dekke 

behovet til en voksende befolkning. Skal man lykkes med det, må det legges til rette for 

en god utvikling av landbruksnæringen på små og store bruk i hele landet. Men da må en 

gi dem som er villig til å satse, lov og mulighet til å gjøre nettopp det. De økonomiske 

forutsetningene for å investere og drive må være gode nok til at en kan fornye 

driftsapparatet og ta i bruk ny teknologi.”(Stortinget 2017a). 

“Landbruk i hele landet” blir en flytende betegner (åpen for ulike tolkninger). Det går hand i 

hand med kostnadseffektivitet og økt matproduksjon, men det er ikke helt klar definert i hvilken 

utstrekning en ønsker landbruk i hele landet. Når vektleggingen i stor grad er på større og mer 

effektive bruk som tar i bruk ny teknologi og er villige til å satse, gir det inntrykk av at det skal 

satses på bruk med stordriftsfordeler. Det kan medføre at mindre bruk nedprioriteres og/eller at 

de legges ned og det mest produktive arealet vil innlemmes i en annen, men større produksjon. 

16 Likevel har Vik. m. flere (2019) funnet ut at bønder som investerer i melkerobot generelt sett ikke 
forventer økt inntekt, men at bøndenes motiver oftere har å gjøre med frihet og fleksibilitet.  
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Det vil fortsatt kunne være landbruk i hele landet grovt sett, men skje sentraliseringer innad i 

fylker, kommuner og bygder der arealet lengst unna aktive gårdsbruk blir liggende i brakk. 

Landbruk i hele landet gir likevel positive konnotasjoner til hovedmålet som er et mer 

kostnadseffektivt jordbruk.  

  

5.2.2 Den rød-grønne diskursen 

I det kostnadseffektive ligger en satsning på bønder som vil satse, investere og ta i bruk ny 

teknologi. For representantene, stort sett fra SV, SP, Rødt, MdG og Arbeiderpartiet, som i større 

grad forsvarer økt norsk matproduksjon på norske ressurser vurderes målet om 

kostnadseffektivitet som truende for landbruk i hele landet. Slik som representanten Greni (SP) 

hevder i sitt innlegg :  

“Jeg vil berømme næringskomiteen for at de har tatt oppgaven med å korrigere en 

politikk som ville ført til svekket matproduksjon, svekket utnyttelse av norske ressurser, 

dårlige fremtidsmuligheter for små og mellomstore bruk i våre fjord- og fjellbygder og 

trangere kår for mange yrkesutøvere i matproduksjonen.”(Stortinget 2017a) 

Også ideen om økt produksjon og effektivitet utfordres der stordriftsfordeler gjøres om til 

stordriftsulemper: “Voldsom fokusering på volum og effektivitet, som har dominert 

jordbrukspolitikken de siste tiårene, har gitt oss lav selvforsyning, gjeldsvekst og 

overproduksjon”, sier representanten Moxnes fra Rødt i debatten om jordbruksoppgjøret 2018 

(Stortinget 2018a). 

Landbruk i hele landet forstås i en mer ytterliggående form enn i den kostnadseffektive 

diskursen, med et større fokus på små og marginale bruk. Likhet og utjevning er sentrale verdier 

for kritikerne av kostnadseffektivitet som øverste mål. Tradisjonelle sosialdemokratiske verdier 

får større forrang en liberalistiske. Representanten Fylkesnes (SV) sier i debatten at, “Vi vil ha ei 

betre fordeling av inntektene mellom store og små bruk. I dag blir stadig meir av inntektene 

samla på færre hender, stikk i strid med målet om å auke bruken av norsk jord og ha landbruk 

over heile landet.” Å ønske seg en bedre fordeling av inntektene mellom små og store bruk er å 

sette inntektsforskjeller innad i jordbruket på dagsorden. Selv om lønnsomheten kan øke totalt 
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sett i jordbruket, kan det vokse fram inntektsforskjeller innad i jordbruket dersom et elitelag av 

bønder med stordriftsfordeler blir satset på i for stor grad. Fylkesnes (SV) fortsetter med å si: 

“Budsjettnemnda for jordbruket kom nyleg med ei ny oversikt over inntektsutviklinga i 

landbruket. Tala viser bl.a. at dei minste mjølkebruka har over 100 000 kr lågare inntekt 

per årsverk enn dei største. Sidan regjeringa kom til makta, har denne utviklinga skote 

fart. Ho konsentrerer og intensiverer jordbruket. Store brukbare landområde blir ikkje 

brukte, det blir færre aktørar, og dei som blir igjen, bur sentralt og blir større. I distrikta 

blir landbruket bygt ned. Målet er mest mogleg kostnadseffektivitet, og at staten skal 

bidra med så lite som mogleg, og dersom det er billegare å importere enn å produsere mat 

her i landet, er det heilt greitt. Det er eit snevert syn på matproduksjon i vår tid.” 

(Stortinget 2017a) 

Selv om innvendinger om kostnadseffektivitet som øverste mål for jordbrukspolitikken i den 

andre diskursen sett på som ‘en revers’, er ikke kostnadseffektivitet i seg selv et problem. Som 

Storberget (A) sier i debatten om ladnrbuksmeldinga:  

“Det er aldri blitt uttalt fra Arbeiderpartiets ståsted at kostnadseffektivitet ikke er viktig 

for den norske bonden. Jeg brukte jo noe av innlegget mitt på nettopp å fortelle at jeg 

syns det er helt fantastiske resultater vi ser når det gjelder arbeidsproduktiviteten til 

bonden.” (Stortinget 2017a) 

Antagonismen mellom den rød-grønne diskursen og den kostnadseffektive diskursen oppstår i 

framstillingen om hvordan “økt matproduksjon” skal forstås. Skal det forstås som økt 

kostnadseffektiv matproduksjon slik som i den kostnadseffektive diskursen, eller økt 

matproduksjon på norske ressurser som i den rød-grønne diskursen? Premissene for “økt 

matproduksjon” defineres ulikt i de to diskursene, der den kostnadseffektive diskursen fremmer 

at riktige er å legge til rette for dem som vil investere og ta i bruk ny teknologi versus den 

rød-grønne diskursen der økt matproduksjon på norske arealer er et viktig premiss 

(Næringskomiteen 2016), og der små og mellomstore bruk er en forutsetning for å få det til. Som 

representanten Juvik (A) sier i debatten (min kursiv):  
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“Skal vi nå disse målene, må landbrukspolitikken legge til rette for et sterkt landbruk i 

hele landet, med økt lønnsomhet for alle bruksstørrelser, ikke bare for de store brukene. 

Arbeiderpartiet og flertallet i komiteen slår fast at jordbrukspolitikkens hovedmål skal 

være norsk matproduksjon med grunnlag i norske ressurser.” (Stortinget 2017a) 

Sentrale momenter i diskursen er “landbruk i hele landet”, “små og mellomstore bruk”, “spredt 

bruksstruktur”, “beredskap” og “besetningsstørrelser”. Representanten Fylkesnes (SV) sier for 

eksempel i debatten at: “Vi tar ikkje vare på kulturlandskapet gjennom å samle 400 sauer i eit 

fjøs og fôre dei med kraftfôr i staden for gras.” ‘Norske ressurser’ blir således diskursens 

nodalpunkt.  I diskursen argumenteres det for hver eneste teig i hevd, ikke bare de mest 

drivverdige: “Vi trenger de mange små jordbruksarealer over hele landet, men det må lønne seg,” 

sier representanten Lundteigen (SP) (Stortinget 2017a). Å bruke jorda og ha aktive gårdsbruk i 

hele landet er viktig for beredskapen: “Landbrukspolitikk er beredskapspolitikk,” sier 

representanten Vedum (SP) i debatten (Stortinget 2017a). Det ligger i diskursen en anerkjennelse 

av at uforutsigbare ting som påvirker tilførselen av import i Norge kan skje og da vil jordbruk 

over hele landet være en styrke: “Å ha jordbruk over hele landet har betydning for beredskapen 

om noe utenkelig skulle skje,” sier representanten Wøien (SP) (Stortinget 2017a).  

Det er uenighet i hvordan effektene av økt matproduksjon, “selvforsyning” skal måles i 

de to konkurrerende diskursene. Mens det i St.meld 11 står skrevet at: “Selvforsyningsgraden 

korrigert for import av fôr bør ikke være et resultatmål for økt matproduksjon med grunnlag i 

norske ressurser,” (Landbruksdepartementet 2017), innvendes det i innstillingen fra 

næringskomiteen at:  

“Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet Og 

Sosialistisk Venstreparti viser til at Norges Bondelag i sitt innspill til høringen 19. januar 

2017 foreslo selvforsyningsgrad korrigert for import av fôr som resultatmål for norsk 

matproduksjon på norske ressurser. Disse medlemmer støtter denne definisjonen, da den 

best fanger opp formålet med at matproduksjonen skal skje med grunnlag i norske 

ressurser og sikre økt selvforsyningsgrad.” (Næringskomiteen 2016) 
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Diskursen står i opposisjon til forståelsen av matsikkerhet i den kostnadseffektive diskursen. På 

den måten blir matsikkerhet en flytende betegner uten helt fastlagt betydning der det er en kamp 

om å innholdsutfylle begrepet. I den rød-grønne diskursen er bruken av norske ressurser 

grunnleggende for matsikkerhet, noe som materialiserer seg i synet på hva som burde være 

resultatmålet for selvforsyningsgraden, nemlig at selvforsyningsgraden skal korrigeres for import 

av fôr. 

 

5.2.3 Kompromiss-diskursen 

Noen av representantene i debatten skaper kompromisser mellom kostnadseffektivitet som 

øverste mål versus norsk mat på norske ressurser som viktigste forutsetning. Sentrale momenter 

er ‘små og mellomstore bruk’ og ‘landbruk i hele landet’. Små og mellomstore bruk skal 

påpasses ekstra, og ordninger som markedsregulering og velferdsordninger må vernes om. Dette 

er ordninger som innebærer statlig involvering, regulering og organisering. Til forskjell fra den 

rød-grønne diskursen er ikke støtten til ordningene like betingelsesløs, og det legges større vekt 

åpenhet og gjennomsiktighet i disse ordningene. Representanten Farstad (V) tar for eksempel til 

orde for forenklingstiltak, slik som representanter fra (den daværende) regjeringen gjør, men 

understreker at disse ikke må gå på bekostning av ordningers formål.  

“Venstre er opptatt av jordbruk i hele landet, tilpasset geografiske og klimatiske forhold, 

og at mindre og mellomstore bruk skal påaktes ekstra. Videreføring av 

markedsordningene og velferdsordningene og ekstra oppmerksomhet på dyrevelferd, 

jordvern, økologi, forskning og rekruttering er særs viktig for Venstre. 

(...) 

Det må være en åpen og transparent markedsbalansering og produksjonsregulering, slik 

at det skapes forståelse og aksept, og at ordningene virker etter hensikten. Jeg er positiv 

til forenklingstiltak for næringsdrivende, men forenklinger i jordbruket må ikke gå på 

bekostning av formålet med ordningene.” (Stortinget 2017a) 
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Et annet sentralt moment er “mangfold”. Mangfold forstås som et jordbruk som har plass til ulike 

type produsenter av ulike størrelser, men òg egne måter å produsere på. Som representanten 

Kjenseth (V):  

“For at landbruket i Norge skal sikres bærekraft, er vi nødt til å sikre heltidsbondens kår. 

Men vi skal også sikre spesialbonden – apropos den på Tingvoll som skal produsere den 

osten eller prøve seg på å utvikle et nytt produkt i landbruket. Mangfoldet er også viktig.” 

(Stortinget 2017a) 

 Kjenseth sin tilnærming er ikke ukjent i norsk jordbruk. Heggem (2008: 2) skriver at en del av 

den politiske strategien i norsk jordbruk har vært å få bønder til å se på seg selv som en rural 

gründer som er ansvarlig for egen økonomisk situasjon, ikke bare matprodusent og mottaker av 

tilskudd.  

 

5.3 Representasjoner hos Hallingbøndene 

5.3.1 “Går vi 50 år tilbake i tid” - tilstedeværelsen av fortiden 

Jordbruket i Hallingdal praktiseres mange måter slik det har blitt gjort til alle tider. Våronn og 

lamminga markerer starten på produksjonsåret, dyr sendes på beite og graset høstes. 

Forandringene har skjedd i form av mekanisering og effektivisering - kyr melkes med maskiner 

og det er færre som jobber på gårdene. Spørsmål om bærekraft, økt matproduksjon og 

klimaendringer er spørsmål som eksplisitt angår fremtiden. Da bøndene snakket om hvordan vi 

skal møte utfordringer som klimaendringer, svekka matproduksjon som konsekvens av 

klimaendringen og verdens matbehov i framtiden valgte de fleste å snakke om fortiden. Som 

bonden Erling sier: “Går vi 50 år tilbake så var det melkekyr på alle gårdene og de brukte beite 

og utmarka i nærheten”. Denne representasjonen kjennetegnes nettopp ved å stadig vise til 

hvordan ting ble gjort før, for å si noe om hvordan dagens utvikling er og burde være. Ved å vise 

til tidligere tiders harde arbeid, praksiser, kunnskap og driftsmåter, bruker man i 

representasjonen fortiden til å si noe om nåtiden og framtiden. Bøndene kunne forklart hva som 

skal til for at vi skal nå politiske mål ved å vise til hvilke tiltak som ifølge dem selv må til i 

jordbrukspolitikken. Likevel tyr de til narrativer om fortiden.  
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En mulig forklaring på dette er at fortiden fremstår som mer håndfast enn framtidige 

scenarier. Tidligere generasjoners arbeid er svært tilstedeværende i det fysiske miljøet i 

Hallingdal. Tidligere generasjoners slit og innsats er synlig på kulturlandskapet - et landskap 

skapt i samspill mellom folk og fe, steingjerdene som står igjen etter årevis med tunge løft og de 

gamle Hallingstuene som ligger spredt utover fjellsidene og den gamle hogsten oppe i lia. Da 

norsk kulturforum skulle kåre årets kulturkommune i 2016, nominerte de Ål i Hallingdal som en 

av kommunene. På presentasjonen av kommunen var det nettopp et laftet hus som var  forsiden. 

Norsk kulturforum trekker fram rosemaling, folkemusikk, folkedans og håndverkstradisjon som 

noe som står sterkt i Hallingdal (Norsk kulturforum: 2016). Norgaard, som studerte innbyggere i 

‘Bygdaby’ og deres holdninger til klimaendringer, fant at også folk her så tilbake i tid. Hun sier 

at innbyggerne hadde ‘øyne i nakken’. Det samme kan man si om hallingbøndene..  

Tilbakeskuingen går ikke nødvendigvis langt tilbake i tid, for det skjer ofte en bevegelse 

mellom ‘før i tiden’, våronna i fjor og til nåtid. Denne stadige bevegelsen i tid kalles temporalitet 

(Norbye 2013). For bønder er det spesielt vesentlig å tenke tilbake i tid - de jordene som 

generasjoner før dem har pløyd opp har konsekvenser for hvor mye dyrka jord de har i dag. Det 

de sådde om våren eller høsten har betydning for sommerens avlinger. Slik blir ofte fortiden 

representert gjennom steder, den blir representert ved å peke på steingjerdet oppe i heia og 

innmarka utenfor som har grodd igjen, jordet i den bratte bakken som er tatt ut av drift fordi det 

var for tungvint, den nydyrka myra eller viser til stølen de har på fjellet. Dette er steder eller ting 

som representerer hvordan jordbruket var og er.  

Når bøndene stadig viser til fortiden, er dette en annen måte å snakke om nåtiden og 

fremtiden. Ved at de snakker om og viser til hvordan jordbruket ble utført før, er det en måte å 

uttrykke et ønske om å bevare de lange linjene av matproduksjon, som et aktivt jordbruk, god 

ressursutnyttelse, åpne og levende kulturlandskap. For noen bønder representerer også ‘det 

gamle’ nye muligheter for verdiskapning, mangesysleri og nisjer. Ett eksempel er stølsdrifta. 

Stølsdrift har tradisjonelt handlet om å utnytte alle tilgjengelige ressurser. For melkebonden 

Harald har stølen fått en ny betydning, nemlig økt verdiskapning gjennom turisme. For ham har 

stølen fått en viktig rolle ved siden av å produsere et visst volum, fordi stølen gir ham mulighet 

til å øke verdien på råvaren ved å foredle den selv og selge direkte, samt tilby overnatting. Som 
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han selv sier: “jeg driver og leker med litt forskjellig annet ved siden av”. Harald har begynt med 

direktesalg av stølsprodukter og tilbyr turister en stølsopplevelse med overnatting i 

sommermånendene. Nordby skriver om stølsdrift i bl.a. Hallingdal at “Den såkalte tradisjonelle 

seterdriften med besøkssetre representerer også innovasjon og økonomisk utvikling” (Norbye 

2013, s. 244). Slikt sett er ikke stølen bare bevaring av en lang tradisjon med å utnytte alle 

tilgjengelige ressurser, men også en ny mulighet til å være framtidsretta og hente inntekter på 

den økende interessen for lokalmat og autentiske seteropplevelser.  

I denne representasjonen er viktige verdier i matproduksjon det ‘rene’ og det ‘trygge’. 

Den (tradisjonelle) norske bonden har få dyr, med lite press på jorda og få smitteveier. I dette 

narrativet har bøndene mer tid til hvert dyr. Da sauebonden Bjørn omtalte jordbrukets utvikling 

mot større bruk sier han “for meg virker det helt på trynet”. Da jeg spurte han om  hvorfor det, så 

ber han meg om å bøye meg fram. Han strekker fram hånda og klør meg bak øret. Så sier han 

“Klø bak øret, det er jo innmari koselig, det føles gjensidig. Det er ikke meninga at man skal 

drive sånn med for store bruk, man skal ha tid til dyra”. Slik sett blir fortiden til fremtiden. 

Verdier som å ha tid til hvert dyr, trygg og ren mat er noe som tilhører fremtidens 

matproduksjon, slik det også tilhørte fortiden. Fortiden byr på konkrete eksempler for framtiden.  

Å se tilbake i tid, viser til enda en verdi som er viktig i representasjonen. Kunnskap 

bygget opp gjennom stedbundne utfordringer som tidligere generasjoner har møtt på og håndtert, 

blir brukt som et argument for å ta vare på den tradisjonelle beitebaserte drifta. Blir aktiv 

jordbruksdrift først og fremst forbeholdt mest lettdrevne stedene, der det er gunstigere forhold 

for å drive større, vil kunnskapen om fjellandbruket i mindre grad bevares og overføres til senere 

generasjoner. Da jeg spurte Erling om generelle betraktninger om norsk jordbruk så sa han “Jeg 

opplever at mye av den kunnskapen og de forutsetningene for å drive mer beitebasert er borte”. 

Ved å holde kunnskapen i hevd, blant annet ved å holde på småbrukertilværelsen til tross for 

politiske incentiver for større drift, tar han med seg et lite stykke jordbrukskultur og identitet fra 

Hallingdal inn i framtiden. 
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5.3.2 Norsk mat skal være norsk mat på norske ressurser 

Skal matproduksjonen økes på importerte fôrressurser eller på norsk gras, korn og andre planter 

som kan levere nok norske proteiner og karbohydrater? Representasjonen må leses som en 

reaksjon på de to konkurrerende diskursene på Stortinget og i beslutningsmakta generelt, der 

regjeringspartiene har økt matproduksjon som mål uten spesifisering av norske eller importerte 

ressurser og der handelsavtaler om mat over grensene ikke problematiseres, mens det innenfor 

den rødgrønne diskursen stilles krav om norsk mat på norske ressurser og det ønskes en større 

satsning på små og mellomstore bruk. På den ene siden problematiserer bøndene at norsk mat 

ikke er så norsk all den tid vi importerer så mye fôr, på den andre siden at det er nødvendig å 

bruke en viss mengde kraftfôr for å drive med et minimum av lønnsomhet.  

 På spørsmål om det er mulig å øke matproduksjonen uten å øke utslippene begynner 

mange av bøndene å snakke om på hvilke premisser den økte matproduksjonen skal skje. Lars 

som er kjøttprodusent, er usikker på hvor norsk vi kan kalle en god del av maten som produseres 

her: 

 

“Hvis vi skal få ned utslippene så må vi jo gjøre ting på en helt annen måte, vi må bruke 

de ressursene vi har selv, også må vi stelle og forvalte dyr og natur på en måte som gjør.. 

Vi må finne metoder som gjør at utslippene minsker ut fra det. Ikke bare si det at “jo nå 

er det så fint for nå satser bøndene for fullt, og da bygger de noen svære hus som de 

stapper fulle av kylling”, så får vi soya fra Brasil og korn i fra andre deler av verden, 

vipps har vi en stor norsk matproduksjon. Det er jo bare fordi dyra er fora opp i et hus 

som ligger i Norge, men det er jo ikke noen norsk matproduksjon.” 

 

I Lars sitt verdensbilde er god forvaltning en forvaltning der bruker lokale ressurser og dette bør 

være utgangspunktet for politikkutvikling og virkemidler. Han er òg kritisk til at vi bruker andre 

lands arealer til å produsere vår egen mat: 

 

Intervjuer: Men den soyaen, den produseres ikke i Norge. Hva tenker du om at vi bruker 

andre lands arealer på å produsere egen mat?  
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Lars: Det er skammelig. Det er ikke noe annet å si om det. At vi tar maten. Vi fôrer dyra 

våres med mat som folk kunne spist der de er. Det er et fordelingsspørsmål når det er 

snakk om nok mat. Vi hiver jo haugevis, vi importerer soya, korn og andre produkter der 

folk ikke har nok mat, for at vi skal ha det i butikken også skal vi kaste det dagen etter 

fordi vi ikke hadde lyst på det likevel og det så litt tørt ut i kanten.  

 
Med Swidler kan vi si at Lars ‘hopper’ fra en kulturell ramme til en annen: Det er ikke bare ut fra 

prinsipper om bærekraftighet at vi burde basere oss på norske ressurser i vår egen 

matproduksjon, det handler også om en rettferdig fordeling og solidaritet. Erling, i likhet med 

Lars, argumenterer for at vi bør øke bruken av norske ressurser ut fra prinsipper om at alle skal 

ha tilgang til mat : 

 
Intervjuer: Det du sa... Hvorfor mener du at det er viktig at vi... altså hvis du mener det 

da.. at Norge bidrar til verdens matfat?  

Erling: [...] Det er en del som ikke mener det, som mener at vi like godt kan importere 

mat. Men jeg opplever det slik at vi som mennesker har vår del av ansvaret av den 

globale situasjonen. Jeg kan ikke si at siden vi utgjør en overklasse med god økonomi så 

kan vi bare importere fordi at maten blir produsert billigere i andre land. Særlig kan vi 

ikke det fordi det er såpass store problemer med verdens matproduksjon at dersom 

etterspørselen øker så vil sulten også tilta fordi prisene går opp. 

 

For Eldgrim er det ikke riktig å importere mat vi kan produsere selv selv om systemet tillater det. 

I argumentasjonen ansvarliggjør han Norge, som alle andre land, “vi har vår del av ansvaret i den 

globale situasjonen”, som samstemmer godt med FNs mål om at alle land skal bidra med sine 

arealressurser til verdens matproduksjon (IPCC 2019). 

I representasjonen ligger en ytterligere problematisering av de ulike forståelsene av ‘økt 

matproduksjon’. Det er ikke bare globale utfordringer som fordeling av , men òg konkrete 

nasjonale jordbrukspolitiske virkemidler. Dagens politikk stimulerer ikke til det som ses på som 

reell økt matproduksjon, en matproduksjon som tar utgangspunkt i norske ressurser. Som Erling 

sier: “Det lønner seg nesten alltid å bruke kraftfôr framfor å ha dyret på beite og vi må få fram 
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ordninger som gjør beitebruk attraktivt.”  Melkebonden Trond er også skeptisk til hvordan 

landbrukspolitikken er lagt opp: 

 

Intervjuer: Hva tenker du om utnyttelsen av norske landbruksarealer i dag?  

Trond: Trenden har jo vært.. Altså når fjøsa blir større, så blir det beita mindre på. Du får 

ikke brukt dem. Når alle hadde noen dyr hver på hver gård, da ble det jo beita bedre enn 

nå enn når det er noen få brukere som skal beite det samme arealet. Altså de mest 

tungvinte stykkene blir jo nedprioritert rett og slett. Du skal jo holde ved like gjerder osv, 

det er en enorm jobb på noen få.  

 

Også Erling viser til ‘stordriftsulemper’:  

 

“Når du konsentrerer dyr i en innhegning, 100 kyr i en, så er de ikke i stand til å nytte 

beitet. Går vi 50 år tilbake så var det melkekyr på alle gårdene og de brukte beite i og 

utmarka i nærheten, men slipper du ut en sånn veldig kyrbøling så vil den tråkke ned 

nærmeste området og det som er langt unna vil bli stående ubrukt”. 

 

Både Trond og Erling velger å vise til hvordan drifta var lagt opp før i tiden for å tydeliggjøre 

utfordringer med nåtidens driftsformer. Bøndene i utvalget benytter historier eller scener som en 

handlingsstrategi når de skal vise til hvordan dagens politikk ikke fører til økt matproduksjon på 

norske ressurser. I representasjonen fremstilles effektivisering som en barriere for å bruke norske 

ressurser godt nok. Som Erling sier: 

 

 “Det er stadig mer press for å effektivisere og den greieste måten å effektivisere er å gi 

mer kraftfôr, mer medisin, mer maskiner, mer antibiotika, som drar i helt motsatt retning. 

Forutsetninga for at vi skal kunne produsere på en mer bærekraftig måte er at vi har 

mulighet ved å få inntekt ved det”. 
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I representasjonen ligger også et forsøk på å fordele skyld. Det er delvis utviklinga skapt av 

beslutningstakere, men også forbrukere. Som Stein sier: 

 

“Så lenge politikken er som den er så har vi ikke råd til å kutte ut kraftfôret. Det jo 

egentlig forbrukeren som bestemmer, for det er dem som hele tiden presser og presser 

priser når dem går i dagligvarebutikken. En ser jo på pris hele tiden”.  

 

Forbrukeren ansvarliggjøres og fremstilles som en som er mer opptatt av pris enn 

produksjonsmåte. Konsekvensen blir et jordbruk som må levere på pris, framfor god 

ressursutnyttelse.  

 

 

5.3.3 Fjellbonden som ‘outsider’ i jordbrukspolitikken 

Denne representasjonen kjennetegnes ved at bønder fra lettdrevne områder som typiske 

flatbygder framstilles som en konkurrent, og som en aktør som legger press på bønder fra mer 

marginale områder, som fjellbygder. Sauebonden Ragnar sier det slik: “Det er jo mer lønnsomt 

for meg å selge gården og flytte til Hokksund og drive der, men dette er familiegården og det er 

tradisjoner for å drive her. Som bonde eller rent økonomisk er det helt høl i hue å fortsette.” 

Bjørn, en sauebonde som driver under gjennomsnittet og prøver så langt det går å få lønnsomhet 

i det å tilpasse seg ressursgrunnlaget, sier:  “Det er jo veldig mange som slår seg sammen eller 

leier to - tre driftsbygninger utenom sin egen, og da har de lamming i to, tre fjøs bortover. For 

meg virker det helt på trynet”. Han er organisert i Bonde- og Småbrukarlaget som han mener at 

opponerer mot mye av trendene i jordbruket. Han sier at dersom man gjør motstand mot det som 

er den rådende oppfatning i jordbruket, blir man definert som en ‘outsider’.  Den unge 

sauebonden Ragnar er også betenkt på hvorvidt jordbruket selv arbeider for ham som fjellbonde:  

 

“Noe av problemet er at, la oss si en gård i Hokksund, som har alt høstearealet rundt 

fjøset sitt, kan slå jordet og hente alle rundballene på en plass. Her slår vi 30-40 jorder og 
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bruker hele høsten på å samle sammen rundballer og hele sommeren på å reise rundt å slå 

fordi graset er klart på ulike tidspunkt på ulike skifter (...) Det kommer jo bønder som har 

bygd store fjøs i Hokksund, Hønefoss og Drammen, som kan leie beiter her og betale mer 

for det enn vi lokale kan. De slår jo og bruker halvparten av tiden vi driver med, de kan 

sette opp enklere fjøs fordi de har tilgang på halm. Hvis det fortsetter sånn så blir det mer 

og mer landbruk på flatbygdene i distriktene. ” 

 

Melkebonden Sevat har samme oppfatning av at politikken favoriserer flatbygdene med flere 

stordriftsfordeler, og peker spesielt på områder som er kjent for stordrift og gode 

produksjonsforhold: 

 

Intervjuer: Synes du den landbrukspolitikken legger til rette for å utnytte arealer du har - 

som fjellbeite for eksempel?  

Sevat: Nei, det er en liten lysning å vri tilskudd fra innmark til utmark, men den store 

utviklingen går mot at man favoriserer de store gårdene på Jæren, i Vestfold, Trøndelag 

osv. 

 

I representasjonen tegnes opp et bilde av interessemotsetninger internt i jordbruket. Forskjellene 

utjevnes ikke gjennom tilskuddene til tross innretninger som distriktstilskudd og at landet er delt 

opp tilskuddssoner. “Vi har en måned senere lamming som gjør at vi ikke klarer å produsere 

lamma store nok når vi vil.. eller slakteriene vil ha dem. De kommer med større lam og kan hente 

dem tidligere. De kan levere alle lamma fra fjellet”, sier en av informantene. Jordbruket selv 

tilskrives en del av skylden i representasjonen: “ Dette er jo faglaga og slakteriene med på, det er 

egen politikk som gjør det. Det må skilles mer i distriktstilskuddet, det må skille mer enn det gjør 

i dag. Vi blir utkonkurrert på eget område,” fortsetter han. Eller slik sauebonden Bjørn sier det: 

“Bondelaget oppe i Øvre-Hallingdal må slåss mot en del av den landbrukspolitiske tankegangen i 

nedre delen av Buskerud. Når de reiser på landsmøte nå møter de veldig motstand for 

fjellbondefilosofien”. 
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Likevel er det få av bøndene som tar til orde for bedre vilkår for fjellbonden, utenom 

Bjørn og Ragnar. Selv om faglagene og samvirkene får kritikk av flere av informantene svarer de 

fleste “ja” på om faglagene og samvirkene gjør det som er best for norsk jordbruk eller om de 

burde gjort noe annet. Som melkebonden Sevat sier: “Ja, jeg synes bondelaget har gjort en 

fantastisk jobb for å holde bøndene samla, selv om ministeren prøver å så splid mellom oss”. 

Den ansvarlige for utviklinga i norsk jordbruk virker ikke å være næringa selv, i følge 

informantene, men heller forbrukere som ikke er bevisste nok på verdien av eller har kunnskap 

nok om matproduksjon, beslutningstakere som Stortingspolitikere og lite langsiktighet i 

politikken der en gjør investeringer for flere tiår framover i tid, slik som kubonden Lars sier: 

“Befolkningen har fjerna seg til å ha et forhold til matproduksjon” eller som melkebonden Trond 

sier: “Det er jo utfordringer i jordbruket knyttet til rammevilkår og langsiktighet. Det er 

politikken som er usikkerhetsmomentet”. 

 

5.3.4 “Først ta de ordentlige miljøsynderne” - forsvare jordbruket 

 

“[..] oss som produserer rødt kjøtt, vi blir pekt ut som syndebukker.” 

Ståle, bonde i Hallingdal 

 

 

Denne representasjonen kjennetegnes ved et forsøk på å renvaske bonden fra inntrykket av 

bonden som “klimaversting”. Når bøndene stadig leser og hører om politiske debatter der 

jordbruket får en stor del av skylden for klimaendringer og ansvar for å løse problemene, 

oppleves det som at jordbruket får et uforholdsmessig stort fokus sammenlignet med utslipp av 

“svart”-karbon. Når bøndene gis anledning i intervjuene til å snakke om klimatiltak og 

jordbrukets rolle i å redusere klimagassutslipp, går de fort over i å forsvare jordbruket.  

Bøndene er fullt klar over at jordbruket står for en betydelig andel utslipp og at metan er 

en betydelig del utslippsbildet. Ståle som har eget kraftverk og kjører elbil mener at utslippene 

fra drøvtyggerne blir framstilt for enkelt, han sier at “det bildet rundt drøvtyggere er mye mer 
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komplisert enn som så”. Videre sier han om klimatiltak: “Det er litt sånn svarteper-spill, der det 

gjelder å få dytta dette der vekk på alle andre. Det er ikke mitt problem, det der må noen andre 

fikse. I hvert fall for oss som produserer rødt kjøtt, vi blir pekt ut som en syndebukk”. Metaforen 

“svarteper” konnoterer å føle at man sitter igjen med siste kort på hånda og derfor må ta skylda . 

Å bli pekt ut som “syndebukk” brukes ofte i overført betydning om den som alene må lide for 

feil begått av flere. 

For Ståle er ikke metan hovedproblemet, om det er et problem i det hele tatt. Da jeg 

spurte han om jordbruket har en rolle i å redusere utslipp så svarte han:  

 

“Jo, vi har det. Men det som er greia er at det er forbruket av fossil brensel som er 

problemet. Hadde vi drevet vår produksjon på fornybar energi så hadde ikke 

klimautslippene fra drøvtyggere vært noe problem. En av grunnene til at jeg sier det er 

fordi at for hundre år siden så hadde vi mye mer drøvtyggere enn vi hadde i dag. Altså 

klimautslippene fra drøvtyggerne var større enn i dag fordi vi produserer mye mer 

effektivt på de dyra vi har, når vi snakker om metan. Dette er vi i kretsløp med, det er det 

ikke med det vi pumper opp fra jorda som vi slipper ut.” 

 

Ved å vise til en historisk utvikling der drøvtyggerne er av et færre antall i dag enn før 

legitimeres påstanden til Ståle om at drøvtyggeren ikke har skapt klimaproblemet, eller er av like 

stor betydning som utslipp av nyere art. Mer underliggende ligger viten om at jordbruket er en 

biologisk produksjon som aldri vil bli utslippsfri. Det betyr at det er lettere for en bonde å kutte 

CO2-utslipp, enn utslipp fra dyra (metan) om de skal ta høyde for å opprettholde drifta med 

samme antall dyr. Å redusere metanutslippene krever kjennskap til hvordan en fôrer dyra for å 

redusere metanutslippene og som bøndene sier selv er kunnskapen her ikke tilstrekkelig ennå. 

CO2-utslippene kan derimot reduseres med tiltak som bøndene allerede har en kjennskap til - de 

kan produsere egen strøm, kjøpe en traktor som bruker mindre drivstoff, etc. Stein er ikke den 

eneste som peker på en annen sektor da jeg spurte om jordbrukets rolle i å redusere utslipp. Lars 

mener at jordbruket står for en liten del av det totale utslippet. Han sier: “Hvis det skal monne, så 

må utslippene tas i transportsektoren og slikt da, men det er klart at landbruket skal ta sin del og 
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det har jo litt sammenheng med det jeg sa i tidligere, at det er altså, klimautslippa øker eller 

minsker jo med måten vi fôrer dyr på og slikt da”. Merethe som er ganske fersk sauebonde 

velger òg å flytte fokuset fra drøvtyggere og over til andre næringers utslipp. Som hun sier:  

 

Intervjuer: Synes du landbruket har en rolle i å redusere utslipp?  

Merethe: Ja, det synes jeg. Vi har det. Absolutt. Det har alle. Jeg synes det er feil, slik 

som det blir vinkla litt av og til at metangassen fra kyra er et problem, for det blir litt 

latterlig når du ser på hva som er de store problema her i verden, eller her i landet 

 

At Merethe sier at fokuset på jordbrukets klimagassutslipp er “latterlig” gir assosiasjoner til at 

“de andre” ikke skjønner hva de snakker om og at det er fjernt fra den virkelighetsforståelsen 

som råder hos de som “har støvla på”. Da jeg spurte Eldgrim, som også er sauebonde, om han 

synes jordbruket må bidra med utslippskutt sier han at: “Sånn sett i forhold til viktigheten av hva 

man driver med... Altså, mat må alle ha. Man må produsere fôr og da må du produsere det som er 

smartest å drive med her”. Her kommer til syne et annet viktig kjennetegn for denne 

representasjonen. Matproduksjon er i seg selv en viktig verdi, mat er noe alle i et samfunn 

trenger, og derfor må ikke forsøk på å få ned klimagassutslippene gå på bekostning av 

matproduksjonen. Viktigheten av en nasjonal matproduksjon brukes til å legitimere hvorfor 

jordbruket burde få litt mer å gå på når utslippskutt diskuteres. Det ligger en anerkjennelse av at 

vi bort i et land der ressursene først og fremst ligger best til rette for å produsere kjøtt, ikke 

plantemat direkte til menneskekonsum eller dyr fôret på ‘menneskemat’ som korn. Eldrgrim sier 

videre at “det å prate om promp og sånt noe, det synes jeg blir helt merkelig. At det er smartere å 

fore med soya fra regnskogen på en kylling som ikke fiser, den skjønner jeg ikke”. Her viser 

Eldgrim til konkurranseforholdet mellom til rødt og hvitt kjøtt ved å nevne kylling fôra på soya. 

Da økonomen Erling Vårdal ledet et prosjekt om hvordan klimagassutslipp fra landbruket kan 

reduseres uten at produksjonen går ned, uttalte han at en løsning “kan være å legge om 

kostholdet fra rødt til hvitt kjøtt og vegetarmat” (Klassekampen 2015). Som Erna Solberg sier: 

hvitt [svin] gir bedre samvittighet enn rødt kjøtt [sau] (VG 2016). For Hallgrim er ikke dette så 

enkelt som Vårdal beskriver det. Han er opptatt av å drive med minst mulig forbruk av kraftfôr, 
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det er det mest økologiske og sosialt bærekraftige synes han. Før intervjuet var i gang hadde han 

allerede begynt å prate om soya. For ham betyr det mer at maten produseres på lokale ressurser 

som ikke konkurrerer med regnskogen, enn hva som gir minst utslipp. For Eldgrim må 

klimagassutslipp ses i en større kontekst enn hva som monner i det nasjonale klimaregnskapet, 

en der utnyttelse av lokale ressurser også står sentralt.  

I den internasjonale debatten om klimautslipp i landbruket, som blant annet var veldig til 

stede før Klimaforhandlingene i Paris (COP 21), ble en slik snever tilnærming til utslippskutt i 

jordbruket satt på agendaen av en rekke sivilsamfunnsorganisasjoner, sosiale bevegelser og 

landbruksorganisasjoner. De var kritiske til begrepet “klimasmart landbruk” og dens snevre 

tilnærming til utslippskutt. “DON'T BE FOOLED!” var overskriften på uttalelsen som ble sendt 

ut for signering. I uttalelsen trekkes det fram at vi trenger en radikal transformasjon av 

matsystemet, mot matsuverenitet og hvor lokale matsystemer står i sentrum (“DON'T BE 

FOOLED!”, 2015). Begrepet klimasmart ble kritisert for å bli brukt av bedrifter og produsenter 

skulle legitimere sine egne initiativer, som McDonalds, Walmart og Yara. Videre ble begrepet 

kritisert for å ikke være et meningsfullt kriterium for hva som er eller ikke er ‘klimasmart’. 

Verdens største organisasjon for småbrukere  (La Via Campesina) tok også avstand fra begrepet 

(Via Campesina 2014).  

 

5.4 Diskurser hos Hallingbøndene 

5.4.1 Volumdiskursen 

Av bøndene i utvalget var det flere som hadde nylig investert og utvida drifta, eller hadde planer 

om det, og implementert tankegangen om at dette er nødvendig for å ‘henge med’ eller at det vil 

bli mer lønnsomt. En av bøndene jeg intervjuet klaget over lange kjøreavstander i slåtten, jeg 

spurte han om det fantes en utvei og han svarte, “Nei, fordi en må øke produksjonen. Når jeg 

flytta hjem så bygde jeg først om det gamle fjøset til lausdriftsfjøs, vi øka fra 12 til 18 kyr. Så 

bygde vi nytt fjøs her for ni-ti år siden og økte opp til 35”.  

Til tross for at flere av bøndene selv har økt produksjonen, tatt i bruk ny teknologi og 

investert i nye bygg og/eller kvote, og på den måten latt hegemoniets oppfatning at den norske 
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bonden kan produsere seg til lønnsomhet fått materialisere seg, kritiseres konsekvensene av en 

slik utvikling. Melkebonden Trond er en av bøndene med størst drift og en av de få som var 

bonde på fulltid av de jeg intervjuet. Han har nylig investert i melkerobot og større fjøs. Til tross 

for egne investeringer er Trond kritisk til hva utviklingen fører med seg av konsekvenser: 

 

“Trenden har jo vært.. Altså når fjøsa blir større, så blir det beita mindre på. Du får ikke 

brukt dem. Når alle hadde noen dyr hver på hver gård, da ble det jo beita bedre enn nå 

enn når det er noen få brukere som skal beite det samme arealet. Altså de mest tungvinte 

stykkene blir jo nedprioritert rett og slett. Du skal jo holde ved like gjerder osv, det er en 

enorm jobb på noen få.” 

 

Sauebonden Bjørn skylder på manglende forståelse hos politikerne: 

 

 “De skjønner ikke hva vi driver med, de tror det bare er å presse på. Større og større, mer 

og mer (...) De som driver med det her har noe statistikk som de driver med, men den er 

bare produsert for å dytte bonden, skru til mer og mer, slå sammen, kjøpe større traktor, 

mer kraftfôr og drive hardt kjør med naturen.” 

 

Sauebonden Sigurd venter på at folk skal våkne og stiller spørsmålstegn om vi egentlig ønsker 

oss heltidsbonden: 

 

“Ja, jeg tror folk vil våkne, men det spørs hvor mange bruk som må legges ned før det 

skjer. Det er mange små sauebruk i Norge, de står mellom avvikling eller økning av 

produksjonen. En del sauebønder må bruke pensjonen sin for å få det til å gå i null. Altså, 

gjennomsnittsbruket er vel på 60-70 vinterfôra, og de fleste som bygger nytt er vel på 200 

og oppover. Det er kjempestort i forhold til det vi er vant til oppe i dalene og på beite. 

Det er jo ikke jordgrunnlag til slike bruk. De må kjøre rundt i hele Hallingdal for å slå. 

Dersom vi ønsker heltidsbønder blir det jo sånn, da må vi ha de store bruka, men hvis de 
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store bruka ser sånn ut, da er det vel lurere med deltidsbruk?”. 

 

Å øke produksjonen i et område der jordlappene ligger spredt byr på noen utfordringer. Da jeg 

spurte melkebonden Sevat om hvordan han vil beskrive jordbruket i Hallingdal, er nettopp 

kapasitetsøkning i et område med spredte teiger noe han kommer inn på: “Vi har begrensa 

ressurser, men det som kanskje har blitt den største utfordringen.. Når vi utvider produksjonen, 

så blir det sånn. Det er små jorder som ligger spredt, så det blir veldig mye transport.” 

Hos en annen informant ser jeg at fjøset er bygget på ved flere anledninger. Den nye 

delen er brunbeiset og står i stil til den gamle laften. Det står i kontrast til fjøset jeg besøkte 

tidligere på dagen. Der sto den gamle lafta låven for fall, men en ny bygning av stål og betong 

hadde blitt reist på en flate et stykke vekk fra tunet. “Jeg driver elleve gårder for å sikre nok 

vinterfôr til dyra”, forteller Harald som eier det ombygde fjøset. Jeg spør han om hva han tenker 

om at hans egen vekst forutsetter nedleggelser og han svarer: “På plasser der det er mye 

pessimisme og klaging blir investeringsviljen og troa på jordbruket som framtid en annen, her 

har folk trua og derfor satses det”.  

Bøndene i Hallingdal tar del i lang tradisjon med høsting av lokale ressurser for å fø opp 

husdyr. Selv om landets gårdbrukere med tiden har beveget seg fra et mer arbeidsinsetninvt 

jordbruk med selvhusholdning som et viktig mål til et kapitaltungt salgsjordbruk, baserer fortsatt 

jordbruket seg på den lokale fotosyntesen. Lokale ressurser høstes til å fôre opp dyr og 

gårdbrukeren går fortsatt i fjøset for å stelle med buskapen. Den viktigste oppgaven til jordbruket 

er og har alltid vært å produsere mat. Hallingbonden sliter nå som før med små teiger. Mens 

tidligere generasjoner slo dem med ljå, er dagens utfordring heller lengre kjøreavstander. Som 

melkebonden Sevat sier: “Det er små jorder som ligger spredt, så det blir veldig mye transport. 

Jeg pleier å si at at når jeg overtok gården var jeg agronom, men nå føler jeg at jeg er 

transportør.” Å fortsette å drive jorda begrunnes med å utnytte ressursene som alltid har blir 

utnytta med dyr som alltid har hørt hjemme på gården: “Når en bor i en fjellbygd må en drive 

med en grovfôrbasert produksjon og det har vært en tradisjon å drive med melkeproduksjon her 

på garden,” fortsetter Sevat. For å bøte med utfordringene med å drive er løsningen den samme 

for mange, nemlig å leie mere jord:  “Vi leier mye jord, vi driver sikkert ti gårder, men jeg ville 
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drive med sau fordi det er det som har vært her siden jeg var liten. Det er mer økonomisk å drive 

med storfe, men jeg vil drive med noe jeg kan”, sier sauebonden Egil.  

Sentrale momenter i diskursen er ‘sort karbon’ og  ‘grønt karbon’ fordi disse stilles opp 

mot hverandre. Det grønne karbonet har vi alltid levd med, mens det nye ‘sorte’ karbonet er nytt, 

og det som har gjort at vi har fått klimaendringer. Det begrunnes med historiske utslipp, vi har 

hatt flere drøvtyggere før enn det vi har nå:  

 

Intervjuer: Har jordbruket en rolle i å redusere nasjonale utslipp?  

Ståle, sauebonde: Jo, vi har det, men det som er greia er at det er forbruket av fossil 

brensel som er problemet. Hadde vi drevet vår produksjon på fornybar energi så hadde 

ikke klimautslippene fra drøvtyggere vært noe problem. En av grunnene til at jeg sier det 

er fordi at for hundre år siden så hadde vi mye mer drøvtyggere enn vi hadde i dag. 

Uansett er vi i kretsløp med dette. Det er et kretsløp, det er det ikke med det som det vi 

pumper opp fra jorda som vi slipper ut” 

 

Et annet sentralt moment er ‘kretsløp’. Det er kretsløpet som frikjenner metanutslipp og gir 

drøvtyggeren en forrang i et klima- og ressursperspektiv. At visse utslipp er en del av et kretsløp 

og andre ikke underbygger påstanden om at det må skilles mellom utslipp fra fossilt og fornybart 

karbon, sammen med å vise til historiske utslipp, der antallet drøvtyggere er færre nå enn før. 

Likevel har vi større klimagassutslipp. Et annet tilleggsargument er at vi produserer mer effektivt 

på dyra vi har i dag, enn det vi gjorde før: “Altså klimautslippene fra drøvtyggerne var større før 

enn i dag fordi vi produserer mye mer effektivt på de dyra vi har, når vi snakker om metan”. Det 

ligger en antagonisme som bøndene ikke setter ord på, men som er underliggende. Det er at 

norsk matproduksjon skal være effektiv og klimavennlig. Hallingbøndene kjenner på behovet for 

å øke produksjonen, og dermed ender de opp med å drive flere gårder og kjøreavstander i 

forbindelse med jordarbeiding og høsting øker. Samtidig skilles det mellom utslipp fra fossile 

innsatsmidler og metan fra dyra, der førstnevnte er problemet. Det som hegemoniet anser som 

det mest rasjonelle gårdsbruket, som henger med i utviklinga og øker produksjonen jevnt og 

trutt, er også et gårdsbruk med lengre kjøreavstander, og dermed et større forbruk av fossilt 
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brennstoff. Antagonismen blir forsøkt løst ved å skille mellom utslipp fra ulike næringer, “mat 

må vi jo ha uansett”, som en av bøndene svarer på jordbrukets rolle å redusere nasjonale 

klimagassutslipp.  

Landbruket produserer ikke bare mat, men også en del andre goder, et fokus som særlig 

ble en del av den offentlige debatten om jordbruk med begrepet jordbrukets multifunksjonelle 

rolle (Flø & Vik , 2017, s. 9; Almås. M.flere, 2015). Av intervjuene tyder det på at 

Hallingbøndene i stor grad har implementert at jordbruket skal bidra til fellesgoder, der 

kulturlandskap løftes fram som den fremste:  

 

Intervjuer: Hvilke goder mener du at landbruket produserer for resten av samfunnet?  

Olav, sauebonde: Det er mat, kulturlandskap... Ja, det er jo først og fremst det. Det er jo 

i og med at vi produserer kulturlandskap, så gir jo det ringvirkninger for hele samfunnet 

da. Vi drifter utmarka med stier, løyper og alt det der som jeg tror hadde vært litt tyngre å 

drifte i samfunnet uten bøndene. 

 

Å redusere bruken av kraftfôr kan gi dårligere økonomi dersom lønnsomheten i drifta skal 

opprettholdes med samme mengde dyr: 

 

Intervjuer: Hva hadde skjedd dersom du ikke hadde brukt kraftfôr i det hele tatt eller 

mindre?  

Ståle, sauebonde: Jeg måtte kraftig ned på lammetallene i så fall. Antagelig måtte jeg 

om ikke halvert, ja ikke langt unna en halvering av produksjonen per søye hvis jeg ikke 

skulle brukt kraftôr i det hele tatt. De trenger det dersom de skulle hatt en høy ytelse for 

de har to-tre lam på søya om våren. For at du skal få en god tilvekst på lammet så de 

greier å nyttiggjøre seg utmarksbeite godt, så må jeg ha en søye som melker godt med en 

gang og melke seg fort opp. Det... Med veldig godt grovfôr så greier du å ta en del av det, 

men jeg er ikke sikker på at jeg greier å ta alt.  
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Det økonomisk lønnsomme er mer kraftfôr og mindre beite, samtidig som at det å bruke kraftfôr 

framfor beite vurderes av enkelte som mindre arbeidskrevende og derfor nødvendig for å 

opprettholde lønnsomheten innenfor volumdiskursen. 

5.4.2 Nisje og småbruker-diskursen 

En del av bøndene opponerer både til at utviklinga retning mot større og færre, men også mot 

ideen om at økt produksjon er en eneste eller mest fordelaktige måten å øke lønnsomheten på. 

Disse bøndene argumenterer heller for å selge direkte til forbruker, markedsføre produktet med 

en spesiell produksjonsmåte, lokal identitet, unik spisekvalitet o.l. En av bøndene som har valgt 

en annen strategi enn å øke produksjonen for å øke lønnsomheten, problematiserer hva som 

ligger i ordet “å satse”: “Det er få bønder her, men de satser, bortsett fra meg og noen andre, altså 

vi satser jo, men vi bygger ikke til mange millioner”, sa ammekubonden Magne som driver med 

grasfôra kjøttfe. Van der Ploeg kaller tankegangen der kostnadsreduksjoner er en funksjon av økt 

størrelse for ‘entrepreneurial script’ og ser på dette som én av flere strategien en kan tenke seg 

økt lønnsomhet på (van der Ploeg 2010, s. 6). 

I diskursen er “legitimitet” et sentralt moment. Det er ikke kun en skepsis til om økt 

produksjon lønner seg for den enkelte bonde (“jeg vet ikke om naboen tjener så mye mer om vi 

regner arbeidstimer, han springer bare fortere”, sa bonden Lars), men også om det lønner seg for 

jordbruket som helhet. Jordbruket må på lengre sikt tenke på hvordan legitimiteten skal sikres, 

og det skjer blant annet ved å produsere mat på en måte som gjør at jordbruket i større grad 

oppfyller mål om levende kulturlandskap og mat produsert på norske ressurser. Det er viktig å få 

folk, altså de utenfor næringa, til å også se at utviklinga beveger seg i feil retning. Det tas for gitt 

at befolkningen egentlig ønsker det samme som han selv, men at de ikke vet hvilken retning 

utviklingen går i:  

 

“Det som er den store utfordringen nå er å få folk, eller hele samfunnet til å skjønne at vi 

egentlig beveger oss i feil retning i forhold til det som blir framtidens utfordring. Vi kan 

ikke drive på slik som vi gjør nå framover, da må vi over på mer det at vi bruker det vi 

har. (...) Det er bakvendt å la landet gro igjen her og heller importere soya og andre 
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kornslag selvfølgelig fra utlandet for å fôre opp våre dyr. Det er et klimaspørsmål og det 

er et spørsmål i forhold til å kunne være i stand til å ha mat til oss sjøl. Hvis vi 

importerer fôrgrunnlaget så kan… Da kunne vi egentlig importert kjøttet, fordi det ville 

blitt en mye mindre mengde.” 

 

Eller som sauebonden Merethe sier: 

 

“Her er det veldig egnet for å drive med dyr som skal ut. Ut på fjellet og på beite. Det å 

ha en stor griseproduksjon her.. Det er jo helt i orden, men det kunne du også hatt veldig 

nært byen. For det krever ikke beite eller noe sånt. Det å ha en stor kyllingproduksjon i 

Hallingdal er ikke det jeg ser for meg som mest miljøvennlig. Da må du kjøre masse 

kraftfôr hit, for å så kjøre dyra ned igjen. Det bør ligge strategisk til”. 

 

To andre sentrale momenter i diskursen er “enmaga dyr” og “drøvtyggere”, enmaga dyr settes 

opp mot drøvtyggeren i et klimaperspektiv som inkluderer et ressursperspektiv. “Det er dårlig 

ressursutnyttelse at enmaga dyr et korn, istedenfor å eta kornet sjøl,” sier ammekubonden 

Magne. Selv om et dyr i kjøttproduksjonen ikke slipper ut metan, betyr det ikke at dette 

produksjonsdyret er det riktige å satse på i et grasland som Norge. For bonden Magne har synet 

på ressursutnyttelse fått materielle konsekvenser, han har selv valgt en produksjonsmåte uten 

bruk av det han ser på som menneskemat (korn), og begynt med grasfôra kjøttfe. Dette selger 

han direkte og tar en merpris. I følge van der Ploeg har de lange verdikjedene skapt et ‘anonymt’ 

marked, der det nettopp gis rom for andre aktører å spille på kulturell kapital, slik som 

produksjonsmåte (van der Ploeg 2008, 279).  

Produksjonen av kulturlandskap gir i denne diskursen grunner til å ikke øke produksjonen 

på en måte som går utover beite. Mat kan vi få fra alle steder, men kulturlandskap er avhengig av 

at maten produseres i Norge: 

 

Intervjuer: Hvilke goder tenker du at landbruket produserer for resten av 

samfunnet utover maten? 
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Magne, ammeku: Jeg har mange..Det er veldig vesentlig med maten da, sjøl om 

det går an å kjøpe maten i utlandet for den sin del, men kulturlandskapet her er 

avhengig av at maten produseres her.  

 

Kulturlandskapet er ikke bare viktig i seg selv, men fordi det òg er viktig for en annen viktig 

næring i Hallingdal, nemlig turisme. Som Sevat sier om å være på stølen og landskapet han 

produserer der: “Hyttefolk er mest positive til at vi driver. Det har med kulturlandskap å gjøre”. 

Han fortsetter: “Innenfor reiselivet så finnes det folk som ser nytten av jordbruket.” En annen 

viktig grunn er det biologiske mangfoldet som finnes i levende kulturlandskap: “Mange 

rødlistearter trenger beiting for å klare seg”, viser Magne til.  Drøvtyggeren får en svært viktig 

rolle i dette perspektivet, mens kylling og svin bidrar i mindre grad til fellesgodene som 

kulturlandskap, glede for turister og biologisk mangfold. Som melkebonden Trond sier: “For å 

holde kulturlandskapet fint så er du avhengig av å ha beitedyr over alt egentlig”. 

Kulturlandskapet som fellesgode trues av dagens trender i jordbruket, som stadig økt 

forbruk av kraftfôr:  

 

“Det å fremme norsk matproduksjon på norske ressurser og jeg er veldig opptatt av. 

Samspillet mellom beiting og kulturlandskap og utseende og slik, åssen det blir seendes 

ut rundt oss, og åssen vi bruker det, vi må bruke det vi har stedet for å pøse på soya i fra 

Mellom-Amerika og Sør-Amerika,” sier kubonden Lars.  

 

Innenfor nisje- og småbrukerdiskursen ligger også en bekymring for landets 

matberedskap (“det er et spørsmål i forhold til å kunne være i stand til å ha mat til oss sjøl”). Den 

lokale kunnskapen om å drive et aktivt beitebasert jordbruk tilskrives derfor en viktig verdi: 

 

“Vi er veldig avhengig av import, både matimport og kanskje vel så mye import av 

fôrråvare, også når vi har basert oss på at halvparten av maten til mjølkedyr blir kraftfôr 

og soya, så er dette veldig sårbart (..) Eg opplever det slik at veldig mye av den 
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kunnskapen og de forutsetningene for å drive en mer beitebasert produksjon er borte”, 

sier bonden Erling. 
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6. Konklusjon 

Ved å bruke diskursanalyse som metode har dominerende diskurser på Stortinget og hos 

Hallingbøndene blitt avdekket og beskrevet.  I diskursanalyse er diskursen i seg selv gjenstand 

for analyse, og det er ikke mulig å komme ‘bak’ diskursen og finne ut hva Stortingspolitikerne 

eller bøndene virkelig mener, men det vi kan si noe om er hvilke sosiale konsekvenser som 

virkeligheten får av ulike fremstillinger (Jørgensen og Phillips 2013: 31). Hvilke diskrepanser er 

det i virkelighetsoppfattelsen mellom sentrum og periferi, mellom de styrende og de styrte, 

tydeliggjøre i den første delen, og hvilke sosiale konsekvenser disse får for fremstillingene til 

Hallingbøndene redegjøres for i del to. Del tre tar for seg videre forskning, og siste og fjerde del 

er et etterord som reflekterer over egen rolle som tilskuer og etterhvert deltaker i 

gjennomføringen av masteroppgaven.  

6.1. Virkelighetsoppfatningen på Stortinget og hos Hallingbøndene sett i sammenheng 

I den kostnadseffektive diskursen er kostnadseffektiv matproduksjon hovedformålet for norsk 

jordbruk (Landbruksdepartementet 2017). Økt lønnsomhet gjennom økt produksjon og redusert 

arbeidsinnsats er nøkkelen til et mer kostnadseffektivt jordbruk. Det innebærer et jordbruk som 

er mindre politisk styrt, og mer forbruker- og markedsrettet, og som det står skrevet i 

Landbruksmeldinga fra 2017 “Økt matproduksjon oppnås mest effektivt ved å ta bort 

begrensninger og la produsentene få muligheter til å produsere det de har potensial for.” Bonden 

blir i større grad en bedriftsleder lik i andre yrker, enn et virkemiddel for å produsere nok mat til 

befolkninga. Norsk mat har et konkurransefortrinn i et internasjonalt marked fordi maten er ren 

og trygg. For at produksjonen òg skal være bærekraftig skal klimagassutslipp reduseres per 

produserte enhet (Stortingets spørretime 2019).  

I den rød-grønne diskursen er jordbrukspolitikkens hovedformål å øke norsk 

matproduksjon med grunnlag i norske arealressurser. Det går et internt skille mellom AP og SP 

og de andre partiene, der førstnevnte i større grad vektlegger økt lønnsomhet gjennom økt 

produksjon, men for alle partiene er det viktig at målet om økt produksjon ikke nås på en måte 

som går utover landbruk i hele landet og matsikkerhet. Norsk mat er ren mat og derfor 

konkurransedyktig i konkurranse med import i hjemmemarkedet, mens eksport vektlegges i 
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mindre grad enn for høyresiden. Et viktig premiss for reduksjon av klimagassutslipp er at det 

ikke må gå på bekostning av norsk matproduksjon, landbruk i hele landet og selvforsyning. Tre 

verdier som vektlegges sterkere enn hos de andre gruppene på Stortinget, selv om det er 

individuelle skiller mellom partiene også av de rød-grønne.  

I kompromiss diskursen har likheter ved at de ofte bruker vektlegger verdier og mål som 

er viktig i begge de to andre gruppene, og oftere artikulerer slik at de trekker på både den 

kostnadseffektive diskursen og den rød-grønne diskursen. Begge partiene vil prioritere små og 

mellomstore bruk, slik som de rødgrønne. Krf med begrunnelse om viktigheten av landbruk i 

hele landet, Venstre med utgangspunkt i behovet for et mangfoldig jordbruk som kan produsere 

nisjevarer og spille en viktig i et mer internasjonalt marked og et norsk nisjemarked.  

Bøndene møter signaler fra politikerne og artikulerer to dominerende diskurser. De to 

diskursene representerer òg to ulike strategier og grupper bønder. Alle informantene kritiserer 

den manglende satsingen på landbruk i hele landet og  utviklinga mot færre og større bruk, 

samtidig som flere av dem har økt egen produksjon, som har forutsatt at andre bruk har lagt ned 

og jorda kan inngå i deres drift. Hos disse er strategien å øke produksjonen for å henge med i 

utviklinga. Volumprodusentene kjennetegnes ved at de nylig har investert eller har planer i å 

investere i økt produksjon. De har internalisert Stortingets oppfatning om at økt produksjon, 

teknologi og fjøsløsninger som reduserer arbeidsinnsatsen, gir økt lønnsomhet. De ytrer en viss 

motvilje til å fortsette karusellen (stadig øke produksjonen for å øke lønnsomheten), men internt i 

gruppa er det forskjeller, spesielt mellom dem som er teknologisk interesserte og dem som er 

mest interesserte i dyrestellet, der førstnevnte ytrer minst motstand til å fortsette å øke 

produksjonen. Det forutsetter en viss likegyldighet til bondekannibalismen som økt produksjon 

innebærer. Fokuset flyttes heller til at dette arealet kanskje ikke ville blitt slått dersom de ikke 

drev det. Hos disse materialiserer synet på økt produksjon som en nødvendighet seg ved at de 

setter likhetstegn mellom “satsing” og “vekst”. “Framtidsbonden” og “bonden som satser” er den 

som henger med i utviklinga og tar i bruk ny teknologi. Disse gir optimisme i næringa. 

Volumprodusentene er bønder som  driver en mer spesialisert enn den andre gruppa bønder, og 

fremhever oftere verdien av det norske avlsarbeidet og “mer effektive dyr” ut fra lønnsomhet og 

klima. Ved at norske dyr har blitt mer effektive har jordbruket gjort en betydelig innsats i å 
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redusere utslipp allerede, siden dyra produserer mindre metan per kilo kjøtt eller liter melk. 

Samtidig understreker disse at metan ikke er problemet, men det fossile utslippet, og 

volumprodusentene inntar raskt en forsvarsposisjon i spørsmål som angår jordbruk og 

klimagassutslipp.  

Nisjebøndene og småbrukere vil heller øke lønnsomheten gjennom å produsere en mat 

med en annen kvalitet og/eller identitet. I stedet for å øke produksjonen øker de heller verdien på 

produktet. De nyttiggjør seg av sin egen, gårdens eller områdets kulturelle kapital for å selge 

produktet. I synet på norsk mat hos Stortingspolitikerne legges det lite vekt  på hvem som 

produserer maten og hvordan, så lenge den er norsk. Om sauekjøttet er produsert i Hallingdal 

med naturlige forutsetninger for å produsere sauekjøtt med sine store fjellområder, eller i 

Hokksund der dyrkningsforholdene er bedre, men òg bedre forutsetninger for å dyrke korn og 

grønt, spiller liten rolle i den anonyme matkjeden. Strategien for nisjeprodusentene og 

småbrukere som ikke ønsker å utvide drifta for å “henge med” blir å møte markedet  med en 17

alternativ strategi: å gjøre seg synlige gjennom sin særegne kulturell kapital. Å hente 

merinntekter på å skille seg ut gjøres mulig nettopp ved at maten har blitt anonym. En strategi 

som med dagens utvikling i jordbruket ikke er unormal for bønder andre steder i Europa, av van 

der Ploeg (2010) kalt ‘repeasantization’. Rønningen m.flere kaller det for en kvalitetsstrategi 

(nisjeproduksjon), framfor en prisstrategi (bulkproduksjon) (2005: 45). Slike produkter kan være 

med på å øke legitimiteten til jordbruket i markedet. De er med på å møte forbrukernes ønske om 

å bygge opp et større og mer variert spekter av produkter med særegne kvalitetskjennetegn 

(Rønningen m.flere 2005: 45-46), samtidig som de gir forbrukeren mulighet til å velge produkter 

som produseres i tråd med egen overbevisning (soyafritt, bidratt til å pleie og produsere et 

kulturlandskap, videreføring av særegne og lokale tradisjoner, etc). Det siste betyr ikke at 

forbrukeren burde få hele ansvaret for jordbrukets fellesgodeproduksjonen, for det er lite 

realistisk at disse produktene, selv om betalingsviljen er høyere, vil overleve uten overføringer 

fra landbruket i en aller annen forstand  (Rønningen m.flere 2005: 45-46). Synet på hvilken verdi 

fjellandbruk, identitet og produksjonsmåte påvirker synet på de nasjonale samvirkene. I denne 

gruppa er det en større skepsis enn hos volumprodusentene til samvirket, og hvorvidt nasjonale 

17 Et marked som for bøndene ikke betaler ekstra for produksjonsmåte utenom økologisk produksjon eller 
er mettet på varen, som for eksempel tidvis overproduksjon av sau og lam.  
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samvirker klarer å ivareta interessene til bønder i hele landet, fra fjord, flatbygd og til fjell. 

Representasjonene av fjellbonden som en ‘outsider’ som ikke får godt nok betalt for sin særegne 

kvalitet står sentralt i denne gruppa. Norsk mat er ren og trygg, men jordbruket kan stå overfor 

en legitimeringskrise dersom den ikke er basert på norske ressurser. Slike oppfatninger former 

også synet på utslippskutt, der en mer ekstensiv produksjon med stort innslag av fôropptak på 

beite ikke bør ofres på klimaets alter, da vil jordbrukets legitimitet svekkes enda mer, og mer 

effektive dyr ses ikke på som utelukkende positivt av denne grunn. 

 

Den kostnads- 
effektive diskursen 

Den rød-grønne 
diskursen  

Kompromiss- 
diskursen  

Volum- 
diskursen 

Nisjebønder og 
småbruker- 
diskursen 

Matproduksjonen 
skal være 
kostnadseffektiv og 
konkurransedyktig i 
et internasjonalt 
marked gjennom å 
være ren og trygg. 
 
 
 
 
Konkurransekraft, 
effektivitet og 
teknologi er sentrale 
verdier. 
 
 
 
 
Utslippsreduksjoner 
skal skje per 
produserte enhet, 
der avgifter, avl og 
ny teknologi er 
viktige virkemidler.  
 
 

Norsk jordbruk er 
kostadseffektivt, og 
mål om effektivitet 
må ikke gå utover 
mål som landbruk i 
hele landet og økt 
matproduksjon på 
norske 
arealressurser. 
 
 
Norske ressurser, 
landbruk i hele 
landet og beredskap 
er sentrale verdier.. 
 
 
 
Utslippsreduksjoner 
skal skje per 
produserte enhet, 
men må ta 
utgangspunkt i at 
jordbruket er en 
biologisk næring og 
at utslippskutt må 
skje på en måte der 

Norsk 
matproduksjon må 
ha rom for små og 
mellomstore bruk, 
og mangfold som 
skaper nisjer.  
 
 
 
 
 
Landbruk i hele 
landet, mangfold 
og 
konkurransekraft 
er sentrale verdier. 
 
 
Utslippsreduksjon
er skal skje per 
produserte enhet, 
der avgifter, avl og 
ny teknologi er 
viktige 
virkemidler. 
Verden av levende 
landbruk i hele 

Økt produksjon 
for å oppnå økt 
lønnsomhet 
som strategi for 
egen drift, men 
samtidig en 
kritikk av 
konsekvensene 
av en slik 
utvikling. 
 
Produksjons- 
økning, 
kulturlandskap 
og lønnsomhet 
er sentrale 
verdier. 
 
 
Jordbruket har 
allerede gjort 
betydelige 
utslippskutt 
gjennom å avle 
fram mer 
produktive dyr. 
Utviklinga i 

Mindre tro på at 
økt lønnsomhet 
lønner seg på sikt, 
både for jordbruket 
som helhet og for 
den enkelte bonde.  
 
 
 
 
 
Legitimitet, 
fellesgoder og 
bærekraft er 
sentrale verdier. 
 
 
 
 
Utslipps- 
reduksjoner i 
jordbruket må 
vurderes ut fra og i 
et ressurs- 
perspektiv og ikke 
gå utover 
legitimiteten til 
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 distriktspolitiske og 
landbrukspolitiske 
målsettinger 
ivaretas. 
 
 
 
 

landet er likevel 
viktig i et 
klimaperspektiv.  

jordbruket har 
ført til et større 
forbruk av 
fossile 
innsatsmidler, 
spesielt dekk og 
diesel, men 
forsvares ut fra 
at viktigheten 
av mat.  

jordbruket som en 
produsent av 
landskap, og som 
sikrer høy(ere) 
selvforsyningsgrad
. 

Tabell 1: Diskursene oppsummert. Kilder: Stortinget 2019a; Stortinget 2019b; Stortinget 2019c; 

Stortinget 2019d; Stortinget 2018a; Stortinget 2018b; Stortinget 2017a; Stortinget 2017b; 

Næringskomiteen 2017. 

 

6.2. Konsekvenser for Hallingbøndene av de ulike virkelighetsoppfattelsene 

6.2.1 Svekket lønnsomhet og bondekannibalisme 

Utviklingstendensene i jordbruket i Buskerud viser at produksjonen konsentrerer seg om 

produsentmiljøer i Hallingdal og i den sørlige delen av fylket. Når det dannes produsentmiljø 

med økt melkekvote, blir det press på å leie areal i området for å øke grovfôrgrunnlaget 

(Landbruksdirektoratet 2015). Mange av bøndenes muligheter for å drive gården med dagens 

besetningsstørrelse blir mulig ved at kolleger i dalen har lagt ned drifta, slik at jorda har blitt 

ledig. Det er en naturlig konsekvens av at kapasitetsøkning krever mer jord. I Buskerud er 

halvparten av jordbruksarealet i drift leiejord (Budsjettnemnda for jordbruket 2019). Utviklinga 

mot stadig færre bønder blir et tveegga sverd for bøndene i Hallingdal, på den ene siden 

forsvinner kolleger og de aktive produsentmiljøene, på den andre øker mulighetene for egen 

vekst. Verken Harald eller de andre informanten snakker villig om at deres egen 

produktivitetsvekst krever bruksnedleggelse, der de fort kan møte seg selv i døra når de samtidig 

snakkes varmt om landbruk i hele landet.  

Jan Douwe van der Ploeg skriver at trenden hos beslutningstakere har vært at jordbruket 

skal oppskaleres og sikte mot at bønder skal være ‘entreprenører’. En kombinasjon av større drift 

og ‘entreprenørbonden’ skulle løse flere av utfordringene i jordbruket. Hos entreprenørbonden er 
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kostnadsreduksjoner en funksjon av å øke størrelsen på drifta. Motsatsen er den 

‘selvforsynte-bonden’/småbrukeren, hvor å redusere avhengigheten til eksterne ressurser 

gjennom å forbedre gårdens egne ressurser, reduserer kostnadene, mens produksjonen 

opprettholdes eller forbedres. Videre mener Ploeg at den dominante diskursen, “vi må doble 

verdens matproduksjon”, har blitt oversatt til at bønder må skaffe seg mer areal og teknologi (van 

der Ploeg 2006: 259; 2010; 2014: 1001). Hvorvidt det har fungert for norsk jordbruk generelt å 

øke produksjonen med større fjøs og mer produktive dyr for å bedre lønnsomheten er tvilsomt. 

Gjennomsnittlig årsverksinntekt i jordbruket er 230 000 kroner. Justert for inflasjon har denne 

inntekta stått stille siden slutten av 1970-tallet, samtidig som det har vært en svært sterk 

volumvekst. Bøndene produserer mer, men tjener mindre (Løkeland-Stai & Lie 2013 og 2019 

med Tall fra Totalkalkylen for jordbruket). Saueproduksjonen har for eksempel opplevd 

periodevis overproduksjon som en konsekvens av økt produksjonsvolum og manglende 

etterspørsel i markedet, som sauebonden Sigurd beskriver slik:  “Vi har fått overproduksjon og 

prisene har gått ned, jeg har gått ned 30-40.000 i inntekt. Selv aner jeg to retninger, enten blir det 

enda verre eller så våkner folk opp.” Overproduksjon som konsekvens av kapasitetsøkning på de 

enkelte bruk er ikke noe nytt, og begrepet “bondekannibalisme” har blitt brukt for å beskrive 

fenomenet. Begrepet innebærer at små bruk blir nedlagt og jordressursene og markedsandelene 

blir overtatt av nabobruk. Professor i landbruksøkonomi ved NMBU, Aanesland, skriver at når 

ny teknikk blir brukt til å øke produktiviteten, gjør mest sannsynlig andre bønder det også. Når 

flere bønder gjør dette faller prisen på grunn av økt produksjon. Resultatet blir ikke bedre for 

bønder samlet. Høyere produktivitet er til liten nytte til bøndene totalt sett. Resultatet blir at noen 

blir presset ut av næringa (Aanesland 1987:. 74).  

6.2.2 På grensen til teknologisk determinisme? 

Spesielt tillegges teknologi en viktig rolle i de ulike framstillingene av hva som driver jordbruket 

framover, hva som gjør jordbruket lønnsomt og/eller effektivt. Gjerdåker (1995) gir teknologien 

en sentral rolle i å skape endringer i jordbruket i sin framstilling av norsk jordbruk. 

Hallingbøndene forteller i intervjuene om områder som ikke blir høstet fordi teigene blir for 

irrasjonelle med dagens store utstyr, og om støler som ikke blir tatt i bruk til lakterende kyr etter 
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at melkeroboten kom inn i fjøset. I en debatt på mat- og landbruksmessa Dyrskun i 2019, mellom 

bondelagslederne Lars Petter Bartnes og Kjersti Hoff uttalte førstnevnte, lederen av Norges 

Bondelag, på spørsmål om færre gårdsbruk var en uunngåelig utvikling, at det er teknologien 

som styrer utviklingen i jordbruket (Bondeduell på Dyrskun 2019). Å gi teknologien ansvaret for 

utviklinga er en form for ansvarsfraskrivelse. Når teknologi får skylden for bruksnedleggelse, 

fremstår ikke teknologi som noe som er skapt av menneskelige behov, som for eksempel av 

etterspørsel i markedet. Den tilgjengelige teknologien får dermed en større rolle enn den 

nødvendigvis har. I FNs klimapanel tas det til ordet for reelle endringer er avhengige av 

politikere og politisk vilje, selv om teknologi (i tillegg til økonomi og sosio-kulturelle faktorer) 

spiller en betydelig rolle (Hårstad 2015; IPCC 2014). Flere av Hallingbøndene snakker om at 

teknologien har gitt nye muligheter (som økt fleksibilitet, mer effektiv fôrhøsting), men samtidig 

begrenser en god del av teknologien utnyttelsen av ressursene. De negative effektene av 

teknologien vektlegges mer av Hallingbøndene enn på Stortinget, og spesielt i nisje- og 

småbruker-diskursen.  

Er teknologien styrende for utviklingen? En kan se for seg at norske bønder hadde hatt en 

annen maskinpark, med større innslag av tohjulstraktorer og maskiner utviklet for mindre og 

bratte teiger, dersom det hadde vært bedre lønnsomhet i å bruke og forvalte arealene bedre 

og/eller levere kjøtt/melk av en annen kvalitet, enn med dagens jordbrukspolitiske paradigme der 

det å levere på kilo og liter oppfattes som den mest lønnsomme og rasjonelle måten å drive på .  18

6.2.3 En stadig avtradisjonalisering av bonden? 

Hos Stortingspolitikerne dominerer en rekke nyproduktivistiske verdier, som i et tidligere 

kapittel ble definert som en fornyet tro på økt produksjon i jordbruket, men med en forutsetning 

om miljømessig og bærekraftig produksjon (Flø & Vik  2017: 10; Hårstad 2015; Burton og 

Wilson 2012). Landbruk i hele landet er en viktig verdi på tvers av partigrenser, og for 

Hallingbøndene, og det er ut fra et sysselsetting- og beredskapsperspektiv. De ulike lokale 

tradisjonene og kulturarven (utover produksjonen av kulturlandskap) som mange bønder er 

18 For eksempel produserer og eksporterer Sveits en rekke tohjulstraktor laget for bratt areal. Et land som i 
større grad enn Norge har knyttet tilskudd opp til areal, kulturlandskap og biologisk mangfold og der 
jordbrukets fellesgoder er en mer sentral del av politikken (Tufte og Berntsen 2018) 
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bærere av vektlegges i liten grad både på Stortinget og av Hallingbøndene, i fremstillingen av 

verdien av landbruk i hele landet. Lokale og stedsspesifikke tradisjoner knyttet til stølsdrift, 

høsting, melk- og kjøttforedling, og verdien av disse brukes ikke som argument for landbruk i 

hele landet eller bevaring en lang utmarkstradisjon i Norge. Dette er kanskje et tegn på at lokale 

jordbrukstradisjoner og -kultur ikke har fått, har eller hadde en uttalt verdi på Stortinget og hos 

Hallingbøndene, til tross for at regjeringen siden landbruksmeldingen i 2017 har jobbet for å 

etablere Matnasjonen Norge, og hvert år sendes ystere og mathåndverkere fra jordbruksbygder 

for å vise fram norsk matkultur- og tradisjoner på Grüne Woche i Berlin (Regjeringen 2020).  

6.2.4 Bønder under (kryss-)press 

Økende kraftfôrbruk til fortrengsel for beite gir svekket legitimitet til jordbruket fordi det gjør at 

jordbruket i mindre grad lever opp til samfunnsoppdraget, ifølge bøndene. Bøndene er selv med 

på utviklinga som svekker legitimiteten, ved å gjøre det som svarer seg best, med Stein Tveites 

ord. De føler på en viss avmakt. De støtter ikke konsekvensene av utviklinga, men i 

volumdiskursen artikuleres få alternativer til å fortsette å vokse. Rønningen m.flere (2005) 

skriver i sin rapport at  “det er åpenbart at landbruksnæringa befinner seg til dels i et schizofrent 

krysspress mellom krav til rasjonalisering og effektivisering og økt vekt på bevaring og 

produksjon av miljøgoder” (2005:16). Bøndenes økonomi oppleves som marginal av de fleste 

informantene, og kan være én forklaring på det opplevde presset med å henge med i utviklinga.. 

Sammenlignet med med resten av Norges befolkning tjener bønder under halvparten av det som 

er gjennomsnittlig lønn i Norge og annenhver gårdbruker opplevde i 2008 at inntektsutviklingen 

gikk i negativ retning (Storstad 2008: 2). Løwe sier at stadig flere bønder bekymrer seg brukets 

økonomi (2004:13) og skriver at:  

 

“Når gårdbrukerne blir bedt om å vurdere inntekten fra bruket langs en seksdelt skala, 

velger én av fire laveste verdi; "sterkt misfornøyd" mens bare 1 prosent sier seg "helt 

fornøyd". Knapt en av fem uttrykker at de er mer fornøyd enn misfornøyd, gjennom å 

plassere seg på den positive halvdelen av skalaen (4, 5 eller 6). Svarfordelingen skiller 

seg i betydelig grad fra sysselsatte ellers, der flertallet generelt er fornøyd med sin 

lønn/inntekt.” (s. 11).  
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Inntektsgrunnlaget som gården representerer alene, er for magert for mange (Løwe 2006). Slikt 

sett er det for mange bønder nok mest rasjonelt å gjøre det som svarer seg best økonomisk, som 

for eksempel å bruke mer kraftfôr, til tross for at bøndene verdsetter åpne kulturlandskap og et 

stort innslag av beite i produksjonen. Det er ikke alle valg som er mulige å gjøre ut fra 

preferanser (jmf. Brox 2016 i teorikapittelet), men at det heller handler om hvilke muligheter 

bøndene føler at de har i en presset økonomi. 

6.2.5 Ansvarsfraskrivelse og forsvarsposisjoner 

Antagonismen i det å være en bonde som leverer fellesgoder som kulturlandskap, samtidig som 

man driver mer intensivt på færre dyr (som fører til mindre beite), løses i volumdiskursen ved å 

gi ansvaret for utviklinga noen andre enn næringa og bonden selv. Det skjer en 

ansvarsfraskrivelse. Det er politikere og forbrukere som får skylden for å føre jordbruket stadig 

lengre vekk fra å produsere fellesgoder som kulturlandskap: “Folk som handler maten og 

politikere, ja dem som styrer, veit ikke hva matproduksjon innebærer lenger, det blir bare 

fjernere og fjernere”, som sauebonden Bjørn sier da han forklarer hvorfor han mener at landet 

gror igjen til tross for at vi produserer mat i hele landet. Det samme gjelder hvem som har 

skylden for større og færre bruk. Bøndene løfter fram få eller ingen alternativer til dagens 

utvikling og næringa får lite av skylda. Det er manglende langsiktighet i politikken, forbrukernes 

krav om billig mat og politikernes ønske om større bruk som ødelegger for norsk jordbruk. 

Når det kommer til spørsmål om klima inntar flere av informantene en forsvarsposisjon. 

Spesielt i volumdiskursen artikuleres flere forsvar av drøvtyggeren. Det kan ha sitt utspring i at i 

en del sammenhenger blir kjøttproduksjon sett på som en miljøsynd. I Norge har blant annet 

Framtiden i våre hender (FIVH) vært en pådriver for ‘kjøttkutt for klimaet’. Tidligere leder i 

FIVH Arild Hermstad har vært godt synlig i debatten om redusert kjøttforbruk i distriktenes 

næringsavis, Nationen. Hermstad gir blant annet rødt kjøtt et betydelig ansvar for klimaendringer 

“[...] de slipper ut store mengder metan - mer ved rap enn ved promp” (Klassekampen 2015). 

Miljøpartiet de Grønne har uttalt at å spise mindre kjøtt er noe alle kan gjøre for å redde klimaet 

(VG 2016). Statsminister Erna Solberg sa til VG i 2015 at “Norske kyr promper for mye”. I 
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samme oppslag finner vi òg et eksempel på hvordan drøvtyggere framstilles sammenlignet med 

enmaga dyr, som svin, i klimadebatter- “de som spiser ribbe til jul kan ha litt bedre samvittighet 

enn vi som er glad i pinnekjøtt” (VG 2015). For bøndene i utvalget mitt er det en dårlig nyhet - 

de produserer kjøtt fra drøvtyggere. 

6.2.6. Sviktende tillit egne organisasjoner 

Hos den andre gruppen bønder (nisjeprodusentene og småbrukere) får næringa større deler av 

skylda. Deres syn på seg selv som ‘outsidere’ i jordbrukspolitikken materialiserer seg i en 

sviktende tillit til at nasjonale organer, samvirker og faglag kan ivareta interessene til alle typer 

bønder. Næringen er selv med på å styre utviklinga ved å tilpasse seg markedet gjennom 

prisløyper og/eller ved å skrive jordbruksavtaler der fjellbonden blir lite hørt i forarbeidet til 

forhandlingene. På mange måter føler de seg fremmedgjorte fra hvordan jordbrukets egne 

organisasjoner utformer virkemidler for å opprettholde et aktivt jordbruk i hele landet.  

6.2.7 Håp for endring?  

Selv om nisjeprodusentene og småbrukerene i større grad kritiserer utviklinga i norsk jordbruk, 

preget kritikken av utviklinga en stor del av bøndenes framstilling av norsk jordbruk. Av 

volumprodusentene følte også flere av disse seg som outsidere i politikken, til tross for at disse 

hadde satset og investerte i tråd med nasjonale føringer. Selv om bøndene ytret motstand til 

hvilken vei det har gått og går med norsk jordbruk generelt og fjellandbruk spesielt, kom det 

fram få konkrete forslag til endring i intervjuene, men heller eksempler på hvordan man drev før 

(“for 50 år siden da flere av gårdene ble slått (...).). Her er én mulig forklaring.  

Bærebjelkene i jordbruket har gjennom mange ulike regjeringer blitt utsatt for press, slik 

som markedsreguleringen, importvernet, budsjettstøtta til jordbruket og juridiske virkemidler 

som regulering av priser, plikter og rettigheter. Det kan være én av grunnene til at bøndene kjapt 

står på barrikadene for å forsvare norsk jordbruk i intervjuene, i større grad enn de tenker nytt om 

fordeling og virkemiddelbruk. Det virker som om er en mer etablert kultur for å snakke om 

hvordan bærebjelkene som er bygget opp gjennom generasjoner kan forsvares, enn å invitere til 

nytenkning, som av motstanderne kan oppfattes av at bærebjelkene ikke fungerer, og dermed 
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risikere at nytenkningen gjør mer skade enn nytte. I så fall er vi vitne til en form for 

stiavhengighet - når institusjoner blir gjentatt og forankret over tid inntar de en treghet som gjør 

at de vanskelig skal endres. Dette uavhengig av om funksjoner de representerer bidrar til å skape 

produktive samfunn (Williamson i Devik 2013: 12).  

Bøndene satte også ord på en rekke interessemotsetninger i jordbruket. Bøndene mener at 

de står dårligere stilt, ikke bare på grunn av beliggenhet og hvor drivverdige forholdene er, men 

også på grunn av at politikken som føres oppleves som en ekstrabelastning, og noe som gjør at 

de kommer enda skjevere ut sammenlignet med bønder andre steder i landet med andre forhold. 

Da jeg spurte informantene om forslag til endringer i favør av fjellbygdene eller om de følte at 

egne organisasjoner kjempet for dem, ga flere av bøndene til uttrykk at de mener at jordbruket 

står best samlet. Jeg fikk svar som: “det må ikke bli urettferdig heller” og “næringa kommer best 

ut om vi totalt sett står samlet og da må det på en måte ikke bli for mye forskjellsbehandling”. 

Hallingbøndene mangler heller ikke argumenter for at varen de produserer er av en særegen 

kvalitet, spesielt smaksmessige og ernæringsmessige kvaliteter på kjøttet og melka som er 

produsert på fjellbeite. Kanskje er det et ubehag knyttet til å løfte denne tematikken på dagsorden 

internt i jordbruket, og stå fram med at sitt jordbruk har kvaliteter som andre steder ikke har eller 

har mindre av. Hylland Eriksen og Neumann skriver at “likhet, nøysomhet og egalitær 

individualisme er stadig bærende elementer i det nasjonale selvbildet” (Hylland-Eriksen og 

Neumann 2011). Det norske likhetsidealet, slik det er (negativt) uttrykt i janteloven, med lover 

som “Du skal ikke tro at du er noe”, “Du skal ikke innbille deg du er bedre enn oss” og “Du skal 

ikke tro at noen bryr seg om deg”, kan bidra til en kultur som vanskeliggjør det å stå opp for sitt 

eget og egen vinning, meget mulig på bekostning av noen andres goder eller fordeler. Vi blir, 

som nevnt i teorikapittelet, sosialisert inn i et samfunn der vi internaliserer normer og forventede 

måter å tenke og handle på. Å jobbe for at forskjellene settes ord på innad i en liten næring som 

allerede kjenner et stort press utenfra, kan møte en rekke sosiale sanksjoner, og dermed føre til 

en indre uro.  

6.3 Videre forskning 

På den ene siden føler Hallingbøndene at jordbrukspolitikken favoriserer bønder fra typiske 

flatbygder, samtidig som å jobbe mot en likebehandling ikke tas til ordet for i frykt for at det blir 
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urettferdig for andre bønder. Dersom slike interessemotsetninger blir satt på dagsorden internt i 

næringa, kan vi tenke oss at dette kan føre til den spliden innad i jordbruket som flere av 

Hallingbøndene frykter. Er det slik det kun er Hallingbøndene som som uttrykker en aversjon 

mot å snakke om og gjøre noe med konsekvensene av interessemotsetningene? Det gjør at vi kan 

stå overfor et følgende scenario: Dersom bøndene ikke selv peker på og setter 

interessemotsetningene i jordbruket og konsekvensene av dem på den politiske dagsordenen, 

betyr det at endringer i retning av intern utjevning i jordbruket, må komme utenfra. 

De to faglagene i norsk jordbruk, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, 

representerer bønder i hele landet, flatbygd som fjellbygd. Det samme gjør de store samvirkene. 

Det kunne vært interessant å studere hvordan disse aktørene forholder seg til 

interessemotsetningene i norsk jordbruk, både interessemotsetninger skapt av geografi, 

produksjonform og størrelse, selv om disse i stor grad henger sammen. For at disse skal være 

nasjonale organisasjoner og fortsette å være det, er de avhengige av at bønder i hele landet er 

medlem, støtter opp om dem og/eller benytter seg av dem. En slik studie kunne òg gitt flere svar 

på om næringa selv er villige og i stand til å legge til rette for (i større grad) et aktivt jordbruk i 

hele landet som utnytter mer av ressursene våre gjennom slått og beite i innmark og utmark.  

6.4. Etterord 

I løpet av arbeidet med masteroppgaven endret min rolle seg fra å være en vanlig kandidat med 

interesse og nysgjerrighet for et forskningsfelt til å selv havne i en rolle i jordbruket gjennom et 

toppverv i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Jeg gikk fra å være tilskuer, til å være tilskuer og 

deltaker. I sosiologisk forskning står man da i fare for å såkalt ‘go native’, og ender opp med å 

sedet sosiale feltet som studeres på samme måte som menneskene som blir studert.  

Det er viktig at en forsker reflekterer over relasjonene til dem som studeres og hvilken 

betydning disse relasjonene kan ha for den informasjonen forskeren får (Thagaard 2011: 83). Da 

jeg intervjuet Hallingbøndene hadde jeg ingen tilknytning til jordbruket utover at jeg skrev denne 

masteroppgaven, men underveis gikk jeg fra å være en tilskuer til å delta aktivt i arbeidet med 

jordbruksforhandlinger og klimaforhandlinger mellom Staten og jordbruket. Hadde jeg på 

tidspunktet intervjuene fant sted hatt denne tilknytningen til ett av jordbrukets faglag og denne 
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var kjent, ville det med stor sannsynlig fått konsekvenser for hvilke svar jeg hadde fått av 

informantene. Det kan hende at medlemmer av Norges Bondelag hadde følt at de måtte innta en 

forsvarsposisjon for eget faglag, eller at samtlige informanter hadde tenkt at dette har kanskje en 

som er tettere på politikken mer kunnskap om, og unngått å snakke om temaer som har ført til 

viktige funn i oppgaven.  

Å ha godt kjennskap til feltet som studeres kan ha både styrker og svakheter. Når 

forskeren ikke kjenner feltet eller miljøet som studeres er det vanskeligere for forskeren å forstå 

situasjoner som er utgangspunktet til dem som studeres (Thagaard 2011: 203). Samtidig kan en 

viss utenforskapet gjøre at man ikke overser en rekke ‘tatt-for-gitt-heter’ i miljøet. Thagaard 

skriver at “når forskeren er innenfor miljøet får han eller hun et særlig godt grunnlag for 

forståelse av fenomenene som studeres”, men på den andre siden vil tolkningene av fenomenet 

utvikles i relasjon til egne erfaringer (Thagaard 2011: 203). Mitt utgangspunkt som ny i feltet 

kan i starten ha gjort at jeg ikke overså noe mer erfarne innen feltet tok for gitt, samtidig som 

mine senere erfaringer tett på politikken med stor sannsynlighet preget mine funn og 

konklusjoner.  

Til tross for posisjonen jeg har fått underveis i norsk jordbruk og politisk ståsted med 

medlemskap i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, har reliabilitet og validitet vært viktige metodiske 

mål. Reliabilitet omhandler hvorvidt forskeren og en annen forsker som anvender samme 

metoder ville kommet fram til et annet eller samme resultat (Thagaard 2011: 198). I en 

positivistisk forskninglogikk som sterkt vektlegger nøytralitet og resultatene ses på som 

uavhengige av relasjoner mellom forsker og det som studeres, ville nok oppgaven strøket på et 

krav om repliserbarhet. I et konstruktivistisk ståsted derimot, ses kvalitative data på noe som 

utvikles i samarbeid mellom forsker og personer i feltet. Her er ikke kravet repliserbarhet 

relevant (Thagaard 2011: 198). Forskeren må derfor heller argumentere for reliabilitet (Thagaard 

2011: 198). Reliabiliteten kunne vært styrket dersom flere forskere eller masterstudenter gjorde 

denne analysen sammen, men for å styrke reliabiliteten på en måte som går an i en selvstendig 

masteroppgave har jeg redegjort nøye for valg av metoder, aktiv bruk av sitater i teksten så 

leseren selvstendig kan tolke sitatene og funn har blitt underbygget med feltspesifikk teori, og 

posisjonen min har blitt redegjort for med dette kapittelet. Dette er også med på å bygge 
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oppunder oppgavens validitet som har å gjøre med hvordan tolkningene er gyldige i forhold til 

den virkeligheten vi studerer, som styrkes av at det blir tydeliggjort grunnlaget for fortolkninger 

og ved å redegjøre for hvordan analysen gir grunnlag for konklusjonene (Thagaard 2011: 201). 

Thagaard skriver at en kan styrke en oppgavens validitet ved å få en annen forsker til å spille 

djevelens advokat, og en slik rolle har veilederen hatt fra den dagen jeg fikk en posisjon i 

jordbruket.  
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Vedlegg: Intervjuguide 

 

Først: Om informert samtykke / konfidensialitet  
Introduksjon 

- Hvor gammel er du?  
- Hvor lenge har du vært bonde?  
- Hvorfor ville du bli bonde?  
- Hva er motivasjonen din for å drive med matproduksjon?  
- Har det alltid vært planen?  

Det var litt om deg, men litt om gården også...  
- Hva utgjør drifta på gården? 
- Hvordan er denne gården størrelsesmessig i forhold til resten av landet?  
- Hvordan er gården størrelsesmessig sammenlignet med gårder i Hallingdal? 
- Hva er grunnen til at du/dere har denne produksjonen?  
- Er dere heltidsbønder? Er det målet?  

Hallingdal 
- Hvordan vil du beskrive jordbruket i Hallingdal?  
- Hvilke spesielle muligheter har jordbruket her?  

- Har dere noen særegne fordeler?  
- Hva slag utfordringer er spesielle for Hallingdal?  

- Hvilken status synes du jordbruket har i Hallingdal? -  
- Hvilken status synes du jordbruket har nasjonalt?  

Virkelighetsbeskrivelse  
- Hvordan synes du det går med norsk landbruk - helt generelt?  
- Hva er styrkene til norsk jordbruk? Hvorfor? 
- Hva er svakhetene? Hvorfor? 
- Hvilke goder mener du at landbruket produserer resten for samfunnet?  

- Noe spesielt for Hallingdal?  
- Hva tenker du når jeg sier “bærekraftig landbruk”?  

- Hva er det som ikke er bærekraftig? 
- Mener du at jordbruket har en rolle i å redusere nasjonale klimagassutslipp?  

- Hvorfor? 
- Hvordan? 

- Gror landet vårt igjen?  
- Hvorfor?  

- Vi importerer en del fôr til norske husdyr. Hva mener du om det? 
- Hvorfor?  
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- Hva synes du at Norge har en selvforsyningsgrad på under 50 prosent? 
 
Landbrukspolitikk 

- Hvordan legger jordbrukspolitikken rette til å utnytte arealer som deres? Eller i 
Hallingdal?  

- Hva kunne vært gjort bedre?  
- Hva fungerer bra?  
- Gir topografien / klima / ressursgrunnlaget er noen særegne utfordringer?  
- Hvem mener du kommer best ut av dagens politikk?  
- Hvordan mener du satsingen på utmarksbeite er?  
- Skoler har samfunnsoppdrag med å utdanne og sosialisere barn. Det er skolens 

samfunnsoppdrag, men hvordan vil du beskrive jordbrukets samfunnsoppdrag? 
Framtiden 

- Hva tenker du om framtiden for jordbruket i Hallingdal eller her i Ål?  
- Kommer dere til å bli flere eller færre?  
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