
Et bærekraftig landbruk for naturen, dyrene og bonden 
 

Innlandet Venstre ønsker et bærekraftig landbruk som kutter utslipp, sikrer 

god dyrevelferd og tjener bonden.  

 

Rettssikkerheten, livskvaliteten og velferden til dyr skal styrkes. VI har den 

siste tiden fått dokumentert og bevist at dyrevelferden i grove brudd på 

reglene og at dyrevelferden ikke er god nok. Dette gjelder ikke alle, og 

skyldes heller ikke bonden eller hvert enkelt gårdsbruk, men et dårlig 

system. Innlandet Venstre sikre et system som er til fordel for både dyrene 

og landbruket.  

 

Over 9 prosent av Norges utslipp kommer fra landbruket. Skal vi nå 

klimamålene våre må absolutt alle sektorer kutte, også landbruket. Det skal 

vi gjøre både med å stille krav og ved å gi økonomiske insentiver for å ta 

grønne valg.  

 

Innlandet Venstre vil jobbe for et landbruk som kutter utslipp, tar vare på 

dyrene og er til gode for bonden og næringa. Det harmonerer med vår 

kamp for klima, friheten til de som ikke har en stemme og for selvstendig 

næringsdrivende.    

 

Innlandet Venstre vil: 

● Styrke dyrepolitiet i hele landet 

● Innføre strengere straffer for kriminalitet mot dyr. 



● Grunnlovsfeste dyrs egenverdi og slå fast dyrs egenverdi i 

straffeloven. 

● Gi mer midler til mattilsynet rettet mot å styrke dyrevelferden i 

landbruket. 

● Utrede mulighetene for å flytte ansvaret for dyr og dens velferd fra 

mattilsynet til et eget dyrevelferdstilsyn. 

● Innføre importforbud mot pels. 

● Sikre at forbudet mot pelsdyroppdrett når mål så tidlig som mulig. 

● Gi økonomiske insentiver til gårdsbruk som driver i tråd med god 

dyrevelferd.  

● Gi en større andel av landbrukssubsidier til gårdsbruk som strekker 

seg lenger for dyrevelferden enn allerede bestemte lover, regler og 

krav.  

● Forby avl av dyr som er er avlet frem, som hindrer god livskvalitet og 

overpopulasjon. 

● Stille krav til at alle landbruksdyr skal ha uteareal der de får utført 

sine naturlige behov.  

● Utvide arealgrensen for per dyr i binger, og bingene burde tilpasses 

dyrenes behov.  

● Stille et minstekrav i tråd med god dyrevelferd for hvor lenge kalven 

og mor skal være sammen etter kalving.   

● Forby burhøns, og begynne å kjønnssortere egg ved hjelp av dagens 

moderne teknologi for å unngå dagens praksis som er å avlive 

hanekyllinger. 

● Innføre merkeordning av dagligvarer som har blitt produsert i tråd 

med god dyrevelferd. 



● Sørge for at det lønner seg å ta grønne valg også for landbruket. 

● Belønne gårdsbruk som driver klima og miljøvennlig.  

● Vri en større andel av landbrukssubsidiene fra kjøtt til korn og 

grønnsaker.  

● Innføre et klimafond for landbruket som bidrar til klimavennlige 

innkjøp og valg. 

● Legge til rette for mer bioenergi og bioenergianlegg i landbruket.  

● Beholde CO2-avgiften som treffer landbruket.  

● Redusere plastforbruket i landbruket. 

● Følge EU sitt regelverk for GMO. 

 


