
Mottaksplikt på alle matvarer 1 

Å produsere mat er langsiktige biologiske prosesser, noe som gjør det vanskelig å tilpasse 2 
produksjonen etter kortsiktige svingninger og etterspørsel i markedet. Når en bonde setter i gang 3 
med en produksjon, er det viktig å vite at hen får solgt varen når den er klar for markedet. 4 

I Norge har vi mottaksplikt på melk (Tine), kjøtt og egg (Nortura) og korn (Felleskjøpet). Mottaksplikt 5 
betyr at Tine, Nortura og Felleskjøpet er forpliktet til å kjøpe bøndenes produkter, uavhengig av 6 
mengde, hvor de holder til i landet, svingninger i markedet eller om bonden normalt leverer til andre 7 
aktører. Mottaksplikten er en del av markedsordningene, og er helt avgjørende for at det skal være 8 
mulig å drive landbruk i hele landet. Mottaksplikten er også viktig for å få et mer bærekraftig og 9 
lokalt landbruk, og for å demme opp for den altfor sterke kjedemakta i verdikjeden mat. I tillegg vil 10 
det være viktig med tanke på fremtidig beredskap at det produseres mat alle steder i landet. 11 

I dag finnes det ingen ordning for mottaksplikt på slaktekylling/kalkun eller frukt og grønt. Dette har 12 
ført til at f.eks. grønnsaker for det meste blir produsert i «sentrale strøk» på Østlandet og Jæren. Det 13 
er dårlig utnyttelse av lokale ressurser, og mer uforutsigbart for bonden som bare på kort sikt vet om 14 
det er noen som vil ta imot produktet. Det fører også til at flotte og fult spiselige produkter blir kastet 15 
fordi de ikke blir tilgjengelige på markedet, og det er lite bærekraftig. 16 

 17 

Senterungdommen Agder vil: 18 

- At mottaksplikten på melk, kjøtt/egg og korn må styrkes, fordi den er svært viktig for et 19 
landbruk over hele landet. 20 

- At det må innføres mottaksplikt på de viktigste typene av frukt, bær og grønt i Norge for å 21 
øke produksjonene og redusere import. 22 

- Det bør innføres mottaksplikt på kylling/kalkun. 23 

 Innsendt fra Agder Senterungdom 24 


