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Spørsmål til Norges Bondelags studiehefte 2022 
 

Del 1 

Inntekt og hovedprioriteringer i kravet 
1. Regjeringen må allerede i år gi et tilbud som reduserer inntektsgapet betydelig, ellers 

er det like greit å bryte og aksjonere.  

 Helt enig 

 Delvis enig 

 Veit ikke 

 Delvis uenig 

 Helt uenig 

 

2. Regjeringen har lovet å tette inntektsgapet, men tidfesting av når og størrelsen på 

inntektsgapet er ikke avklart. Vi krever full kostnadsdekning og kronemessig lik 

inntektsutvikling som lønnsmottaker.  Hvor mye bør vi kreve i tetting av inntektsgapet 

det første jordbruksoppgjøret med ny regjering? (velg ett alternativ) 

 Mindre enn 30.000 kr/årsverk 

 30 000 kr/årsverk (som i fjor) 

 30 000 - 60 000 kr/årsverk 

 60 000 - 90 000 kr/årsverk 

 Mer enn 90 000 kr/årsverk 

 

3. Alle produksjoner trenger et inntektsløft, så ingen trenger å prioriteres særskilt i årets 

jordbruksforhandlinger. Dersom dere svarer «uenig» vil dere bli utfordra i å rangere 

produksjonene dere vil prioritere. 

 Enig 

 Uenig 

 

Hvis dere har svart uenig 

Hvilken av produksjonene vil dere særskilt prioritere? Ranger produksjonene, der 1 er 

produksjonen lokallaget mener i størst grad skal prioriteres. 

 Ammeku 

 Egg 

 Fjørfe 

 Geitemelk 

 Grøntnæringa 

 Korn 

 Kumelk 

 Sau 

 Svin 

 Økologisk produksjon 
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4. Vil dere prioritere enkelte distrikter eller områder i år? Dersom dere svarer at vi bør 

prioritere enkelte områder blir dere spurt om hvilke (velg ett alternativ) 

 Alle regioner bør prioriteres likt 

 Vi bør prioritere enkelte områder 

 

Hvis dere svarte at vi bør prioritere enkelte områder 

Hvilke to områder vil dere prioritere i år: 

 Sone 1 (Beste dyrkningssone Østlandet)   

 Sone 2 (Jæren) 

 Sone 3 (Østlandet flatbygder+ Strand, Gjesdal og Bjerkreim) 

 Sone 4 (Rundt Trondheimsfjorden) 

 Sone 5 A (Agder, Dal og Fjellbygder på Østlandet og Trøndelag) 

 Sone 5 B (Vestlandet) 

 Sone 6 (Nordland og Sør Troms)   

 Sone 7 (Nord Troms og Finnmark 

 

5. Norges Bondelag bør kreve å få innført tak på tilskudd for alle produksjoner i årets 

oppgjør. 

 Helt enig 

 Delvis enig 

 Veit ikke 

 Delvis uenig 

 Helt uenig 

 

Dersom dere svarte helt eller delvis enig: 

Hva mener dere er den viktigste begrunnelsen for tak på tilskudd? (velg ett 

alternativ) 

 Hindre at noen utvider produksjonen mye og driver i stor målestokk 

 Bremse strukturutviklinga i landbruket slik at flere bruk kan være i drift 

 Små og mellomstore bruk må prioriteres 

 Det er ikke heldig for omdømme til norsk jordbruk at enkelt produsenter får 

tilskuddsutbetalinger i millionklassen  

 Ingen av disse alternativene 

 

Dersom dere svarte delvis uenig eller helt uenig 

Hva mener dere er den viktigste begrunnelsen for ikke å innføre tak på tilskudd? (velg 

ett alternativ) 

 Ingen har for god økonomi  

 Både små og store bruk opplever sterk kostnadsvekst og må kompenseres gjennom 

økte tilskudd 

 Det må være driftsgrunnlaget som avgjør størrelsen på bruket og ikke politikken 
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 Når det gjelder tak på arealtilskudd vil alle ha muligheter til å tilpasse seg gjennom 

maskin- og driftssamarbeid og hensikten er da mulig å omgå 

 Ingen av disse alternativene  

 

 

6. Har dere andre kommentarer eller innspill knytta til inntekt og hovedprioriteringer i 

kravet? 

 

Velferdsordningene 
7. Skal velferdsordningene prioriteres høyere enn andre tilskuddsordninger i år? 

 Helt enig 

 Delvis enig 

 Veit ikke 

 Delvis uenig 

 Helt uenig 

 

Dersom dere svarte helt enig eller delvis enig.  

Hvilke ambisjoner bør vi ha for et løft i velferdsordningene? (velg ett alternativ) 

 Ordningene bør justeres i tråd med lønnsveksten i samfunnet 

 Det er et stort etterslep og velferdsordningene bør styrkes mer enn 

generell lønnsvekst 

 

8. Hvilken velferdsordning mener dere Bondelaget skal prioritere høyest? Ranger fra 1-

5., der 1 er ordningen lokallaget mener i størst grad skal prioriteres. 

 Avløsning ved ferie og fritid 

 Avløsning ved sjukdom, svangerskap med mer 

 Sykepengeordningen 

 Tilskudd til landbruksvikar 

 Tidligpensjon i jordbruket 

 

 

 

9. Har dere andre spørsmål eller innspill som gjelder velferdsordningene? 
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Markedsbalansering 
10. Ved å styrke økonomien mer for mindre bruk gjennom tilskudd vil risikoen for 

overproduksjon reduseres. 

 Helt enig 

 Delvis enig 

 Veit ikke 

 Delvis uenig 

 Helt uenig 

 

11. Alle husdyrproduksjoner bør reguleres med kvoter  for å unngå overproduksjon ved 

en inntektsopptrapping. 

 Helt enig 

 Delvis enig 

 Veit ikke 

 Delvis uenig 

 Helt uenig 

 

12. Kvoteordningen på melk viser at det er vanskelig å ha slik produksjonsregulering uten 

at det øker kostnadene og sender penger ut av næringa. 

 Helt enig 

 Delvis enig 

 Veit ikke 

 Delvis uenig 

 Helt uenig 

 

13. Har dere andre innspill eller kommentarer som gjelder markedsbalansering og 

produksjonsregulering? 
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Investeringer 
14. Bondelaget må prioritere å kreve mer penger til investeringsstøtte for tradisjonelt 

jordbruk. 

 Helt enig 

 Delvis enig 

 Veit ikke 

 Delvis uenig 

 Helt uenig 

 

15. Bondelaget bør arbeide for å heve støtteandel (max%) og kronetak for 

investeringstilskudd til tradisjonelt landbruk  

 Helt enig 

 Delvis enig 

 Veit ikke 

 Delvis uenig 

 Helt uenig 

 

16. Det bør i større grad åpnes for å gi støtte til investeringer også i kraftfôrkrevede 

produksjoner når markedssituasjonen tilsier det. 

 Helt enig 

 Delvis enig 

 Veit ikke 

 Delvis uenig 

 Helt uenig 

 

17. Lønnsomhet bør vektlegges mindre ved tildeling av IBU-støtte enn det som er dagens 

praksis, (mao, gi støtte også til investeringer som viser svak lønnsomhetskalkyle). 

 Helt enig 

 Delvis enig 

 Veit ikke 

 Delvis uenig 

 Helt uenig 

  

Dersom dere svarte helt enig eller delvis enig: 

Hvilke andre kriterier bør vektlegges mer? (velg ett alternativ) 

 Om en har gode muligheter for utnytting av beiteressurser 

 At investeringen sikrer produksjonsvolum og sysselsetting i sårbare områder 

 At bruket har god tilgang på areal  

 At investeringen gir forbedret dyrevelferd 

 Annet 
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18.  Har dere andre innspill eller kommentarer til investeringsvirkemidlene? 

 

 

Klimaarbeidet i landbruket 
19. Næringa må selv ha kontroll over utformingen av klimavirkemidlene i jordbruket og de 

bør derfor finansieres over jordbruksavtalen. 

 Helt enig 

 Delvis enig 

 Veit ikke 

 Delvis uenig 

 Helt uenig 

 

Dersom dere svarte helt uenig eller delvis uenig 

Hvordan bør klimavirkemidlene i jordbruket finansieres? (velg ett alternativ) 

 Utenfor jordbruksavtalen  

 Støtten til klimavirkemidler i jordbruksavtalen bør reduseres 

 

20. Hva vil være en effektiv metode for utbetaling av tilskudd for at landbruket skal ta i 

bruk biokull? (velg ett alternativ) 

 Løpende søknad med utbetaling til bonden 

 Gjennom RMP 

 Redusert pris gjennom utbetaling direkte til produsent eller selger 

 Veit ikke 

 

21. Har dere andre innspill eller kommentarer til klimaarbeidet i landbruket? 
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Regionalt miljøprogram (RMP) 
22. RMP midlene bør prioriteres høyere enn andre tilskuddsordninger slik at tiltakene 

over ordningen får bedre lønnsomhet 

 Helt enig 

 Delvis enig 

 Veit ikke 

 Delvis uenig 

 Helt uenig 

 

23. Er det områder innenfor RMP lokallaget særskilt vil prioritere? (velg ett alternativ) 

 Alle bør prioriteres likt 

 Avrenning til vann 

 Utslipp til luft 

 Kulturminner og kulturmiljø 

 Biologisk mangfold  

 RMP bør ikke prioriteres i år 

 Annet 

 

24.  Har dere andre kommentarer eller innspill til RMP? 

 

Avlingsskade 
25. En vesentlig styrking av avlingsskadeordningen bør prioriteres sterkere enn andre 

tilskuddsordninger   

 Helt enig 

 Delvis enig 

 Veit ikke 

 Delvis uenig 

 Helt uenig 

 

26. Har dere andre kommentarer eller innspill til avlingsskade? 
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Økologisk produksjon 
27. Det importeres stadig mer økologisk frukt, grønt og bær. Hvordan skal norsk landbruk 

øke økologisk produksjon for å styrke sjølforsyningen? (velg ett alternativ) 

 Høyere arealtilskudd 

 Pristilskudd per produsert enhet 

 Faglig tiltak og rådgivning 

 Helkjedeavtaler  

 Styrke tilskuddene i omleggingsperioden 

 Varemottakere må gi økobønder høyere merpriser 

 Økologisk landbruk er noe tull. La importen vokse. 

 Annet  

  

 

28. Alle de nordiske landene har en høyere andel økologisk areal enn Norge. Bondelaget 

må jobbe mer aktivt for at norsk landbruk også kan levere økologisk produkter til den 

norske forbrukeren 

 Helt enig 

 Delvis enig 

 Veit ikke 

 Delvis uenig 

 Helt uenig 

 

29. EU sitt mål om 25 % økologisk areal bør være et mål også for Norge. 

 Helt enig 

 Delvis enig 

 Veit ikke 

 Delvis uenig 

 Helt uenig 

 

30. Har dere andre kommentarer eller innspill til mål og tiltak for den økologisk 

produksjonen? 
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Strategi fram mot forhandlingene og aksjonsberedskap 2022 
31. Bondelaget kjører hvert år en kampanje foran jordbruksforhandlingene. I år 

planlegges denne kampanjen å starte allerede i mars.  

Hvilke aktiviteter mener dere lokallaga bør gjøre for å få fram budskapet om behovet 

for et inntektsløft? (ranger fra 1 til 5 der 1 er høyest) 

 Skrive innlegg i sosiale medier  

 Skrive leserinnlegg/kronikker i lokalaviser 

 Invitere lokalpolitikere på gårdsbesøk 

 Be om å få tid med lokalpolitikere i formannskapsmøter eller kommunestyrer 

 Stands el.l. i lokalmiljøet 

 Annet – kom med forslag (fritekst) 

 

 

32. Bør Norges Bondelag kjøre tøffe aksjoner som blokader, oppkjøp osv. om det blir 

brudd i 2022?  

 Ja.  

 Nei.  

 

Dersom dere svarte Ja 

Hvorfor bør vi kjøre tøffe aksjoner? 

 

Dersom dere svarte Nei 

Hvorfor bør vi ikke kjøre tøffe aksjoner? 

 

33. Hvilke aksjonsformer mener dere er mest aktuelle? Ranger fra 1 – 8, der 1 er den mest 

aktuelle aksjonsformen 

 Digitale aksjoner som et supplement til andre aksjoner 

 Blokader og utkjøp av varer 

 Aksjoner hvor vi oppsøker forbrukere i butikker el.l 

 Stormarkering utenfor Stortinget 

 Traktorkollonner lokalt 

 Traktorkollonner mot Oslo 

 Oppsøke politikere 

 Lokale aksjoner etter egne aksjonsplaner 

 

34. Har dere forslag til andre aksjonsformer? 

 

35. Har dere andre innspill til Norges Bondelags aksjonsplaner? 

Diskuter og planlegg hvilke aksjoner dere kan tenke der å kjøre i eget lokallag om det blir 

brudd i 2022. 
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DEL 2 
 

Hvilke produksjoner vil dere svare på spørsmål om? 

☐Ku- og geitemelk 

☐Storfekjøtt 

☐Sau og lam 

☐Svinekjøtt 

☐Fjørfe 

☐Korn og kraftfôr 

☐Grønt, frukt, bær og potet 

 

I Questback vil dere kun få opp spørsmål om produksjonene dere har huket av for. Hvis dere 

har glemt å huke av for noen av produksjonene dere vil svare på spørsmål om eller hvis dere 

ombestemmer dere kan dere kontakte elise.larsen@bondelaget.no. NB! Ikke klikk på 

tilbakeknappen i Questback. 

Ku- og geitemelk 
36. Bondelaget må legge avgjørende vekt på Tines råd om målprisøkning  

 Helt enig 

 Delvis enig 

 Veit ikke 

 Delvis uenig 

 Helt uenig 

 

37. Inntektsveksten i melkeproduksjonen bør i hovedsak skje med økt inntekter fra 

markedet 

 Helt enig 

 Delvis enig 

 Veit ikke 

 Delvis uenig 

 Helt uenig 

38. Hva bør kvotetaket på kumelk være? I dag er kvotetaket 900.000 liter (velg ett 

alternativ) 

 Kvotetaket bør videreføres 

 400 000 liter 

 500 000 liter 

 600 000 liter 

 700 000 liter 

 800 000 liter 

 Høyere enn i dag 

 Veit ikke 

mailto:elise.larsen@bondelaget.no


11 
 

 

39. Hva bør kvotetaket for geitemelk være? I dag er kvotetaket 900.000 liter (velg ett 

alternativ) 

 Kvotetaket bør videreføres 

 100 000 liter 

 200 000 liter 

 300 000 liter 

 500 000 liter 

 700 000 liter 

 Høyere enn i dag 

 Veit ikke 

 

 

 

40. Bondelaget må fremme samme tiltakspakke som i fjor for å få ned kvotepris og øke 

andelen eid kvote 

 Helt enig 

 Delvis enig 

 Veit ikke 

 Delvis uenig 

 Helt uenig 

 

Dersom dere svarte delvis og helt uenig  

Hvorfor er dere uenig i at Bondelaget må fremme samme tiltakspakke som i fjor? 

 

41. Hvilken tilskuddsordning vil dere prioritere for å løfte økonomien i 

melkeproduksjonen (ku)? Ranger fra 1 til 3, der 1 er det dere vil prioritere høyest. 

 Husdyrtilskudd 

 Tilskudd til små og mellomstore melkebruk 

 Velferdsordningene  

 Beitetilskudd 

 Distriktstilskudd for kjøtt 

 Pristilskudd til melk 

 Fraktordningene til slakt og kraftfôr 

 Annet 
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42. Hvilken tilskuddsordning vil dere prioritere for å løfte økonomien i 

melkeproduksjonen (geit)? Ranger fra 1 til 3, der 1 er det dere vil prioritere høyest. 

 Husdyrtilskudd 

 Tilskudd til små og mellomstore melkebruk 

 Velferdsordningene  

 Beitetilskudd 

 Distriktstilskudd for kjøtt 

 Pristilskudd til melk 

 Fraktordningene til slakt og kraftfôr 

 Annet 

 

43. Det bør være en begrensning på hvor mange melkekyr som får husdyrtilskudd.  

 Enig 

 Uenig 

 Dagens begrensning bør heves 

 

Dersom dere svarte enig 

Hvor mange melkekyr bør få husdyrtilskudd før satsen settes til 0? (velg ett 

alternativ) 

 60 melkekyr 

 70 melkekyr 

 80 melkekyr 

 90 melkekyr 

 100 melkekyr 

 120 melkekyr 

 Satsen bør ikke settes til 0, men settes lavere og lavere 

 

44. Har dere andre kommentarer eller innspill som gjelder melkeproduksjon? 

 

Storfekjøtt 
45. Hvilken tilskuddsordning vil dere prioritere for å løfte økonomien i 

ammekuproduksjonen? Ranger fra 1 til 3, der 1 er det dere vil prioritere høyest. 

 Husdyrtilskudd 

 Velferdsordningene  

 Beitetilskudd 

 Distriktstilskudd for kjøtt 

 Kvalitetstilskudd for storfekjøtt 

 Fraktordningene til slakt og kraftfôr 

 Et nytt tilskudd «Ku med kalv på beite» 

 Annet 
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46. Å få på plass et nytt tilskudd til «ku med kalv på beite» er så viktig at det må 

prioriteres foran andre tilskudd for storfe. 

 Helt enig 

 Delvis enig 

 Veit ikke 

 Delvis uenig 

 Helt uenig 

 

47. Med fortsatt sterk vekst i antall ammekyr, og prognose som viser at vi nærmer oss 

markedsdekning samtidig som forbruket av rødt kjøtt går ned, bør man være varsom 

med å stimulere gjennom økte tilskudd i jordbruksoppgjøret. 

 Helt enig 

 Delvis enig 

 Veit ikke 

 Delvis uenig 

 Helt uenig 

 

48. Storfekjøttproduksjonen har i større grad blitt prioritert i arealsone 5 og høyere, 

sammenlignet med lavere soner.  Denne gangen bør vi løfte økonomien i sone 1-4. 

 Helt enig 

 Delvis enig 

 Veit ikke 

 Delvis uenig 

 Helt uenig 

 

49. Har dere andre kommentarer eller innspill som gjelder storfeproduksjonen? 

 

Sau og lam 
50. Hvilken tilskuddsordning vil dere prioritere for å løfte økonomien i saueproduksjonen? 

Ranger fra 1 til 3, der 1 er det dere vil prioritere høyest. 

 Husdyrtilskudd 

 Velferdsordningene  

 Beitetilskudd 

 Distriktstilskudd for kjøtt 

 Lammeslakttilskuddet 

 Fraktordningene til slakt og kraftfôr 

 Annet 
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51. Markedsbalansen for sau og lam er skjør, men økonomien svak. Det er rett å styrke 

økonomien markant for saueprodusentene i år 

 Helt enig 

 Delvis enig 

 Veit ikke 

 Delvis uenig 

 Helt uenig 

 

52. Det bør innføres sterkere struktur i tilskuddene til sau/ lam som styrker økonomien til 

små og mellomstore bruk 

 Helt enig 

 Delvis enig 

 Veit ikke 

 Delvis uenig 

 Helt uenig 

 

53. Har dere andre kommentarer eller innspill som gjelder for sau og lam? 

Svinekjøtt 
54. Når prognosen viser tilnærmet markedsbalanse bør det åpnes opp for å gi 

investeringsstøtte til svinefjøs for å oppgradere med mål om bedret dyrevelferd. 

 Helt enig 

 Delvis enig 

 Veit ikke 

 Delvis uenig 

 Helt uenig 

 

55. Tilskuddsordningene til svineproduksjon bør differensieres etter område for å få 

hindre sterkere konsentrasjon av produksjonen 

 Helt enig 

 Delvis enig 

 Veit ikke 

 Delvis uenig 

 Helt uenig 

56. Dyrevelferdsarbeid og oppfølging av aktivistvirksomhet er det viktigste arbeidet 

bondelaget gjør for svineprodusenter 

 Helt enig 

 Delvis enig 

 Veit ikke 

 Delvis uenig 

 Helt uenig 
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57. Hvilken tilskuddsordning vil dere prioritere for å løfte økonomien i 

svineproduksjonen? Ranger fra 1 til 3, der 1 er det dere vil prioritere høyest. 

 Husdyrtilskudd 

 Velferdsordningene  

 Distriktstilskudd for kjøtt 

 Prisnedskrivingstilskudd for korn til kraftfôr 

 Fraktordningene til slakt og kraftfôr 

 Annet 

 

58. Har dere andre kommentarer eller innspill som gjelder svineproduksjonen? 

Fjørfe 
59. Hvilken tilskuddsordning vil dere prioritere for å løfte økonomien i eggproduksjonen? 

Ranger fra 1 til 3, der 1 er det dere vil prioritere høyest. 

 Husdyrtilskudd 

 Velferdsordningene  

 Prisnedskrivingstilskudd for korn til kraftfôr 

 Fraktordningene  

 Annet 

 

60. Økonomien til eggprodusentene bør løftes uavhengig av om man klarer å regulere 

etablering for å sikre markedsbalansen. 

 Helt enig 

 Delvis enig 

 Veit ikke 

 Delvis uenig 

 Helt uenig 

 

61. Hvilken tilskuddsordning vil dere prioritere for å løfte økonomien i 

kyllingproduksjonen? Ranger fra 1 til 3, der 1 er det dere vil prioritere høyest. 

 Velferdsordningene  

 Prisnedskrivingstilskudd for korn til kraftfôr 

 Fraktordningene  

 Annet 

 
62. Det viktigste for kyllingprodusentene i år er å få en fraktordning for fjørfekjøtt 

 Helt enig 

 Delvis enig 

 Veit ikke 

 Delvis uenig 

 Helt uenig 
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63. Norskandelen i fjørfefôret må økes, selv om det innebærer et kraftfôr som gir lavere 
tilvekst på kyllingene  

 Helt enig 

 Delvis enig 

 Veit ikke 

 Delvis uenig 

 Helt uenig 

 
64. Har dere andre innspill eller kommentarer til fjørfeproduksjonen? 

 

Korn og kraftfôr 
65. Hva er det viktigste tiltaket for å bedre økonomien i kornproduksjonen? (velg ett 

alternativ) 

 Øke målprisene 

 Øke arealtilskuddet 

 Kombinere arealtilskudd og pris 

 Øke tilskuddene til RMP, SMIL og drenering 

 Styrke rådgivningstilbudet 

 

66. Hva er det viktigste tiltaket for å styrke produksjonen av proteinvekster? (velg ett 

alternativ) 

 Øke prisene 

 Øke arealtilskuddet (høyere arealtilskudd enn for korn= 

 Kombinere arealtilskudd og pris 

 Øke tilskuddene til RMP, SMIL og drenering 

 Styrke rådgivningstilbudet 

 

67. Det bør være en avgrensning på arealtilskuddet. De største produsentene bør hente 

mer av sine inntekter i markedet.  

 Helt enig 

 Delvis enig 

 Veit ikke 

 Delvis uenig 

 Helt uenig 

 

Dersom dere svarte delvis enig eller helt enig 

Hvordan innfører man struktur i kornproduksjonen? (velg ett alternativ) 

 Nedtrapping på tilskudd om man har mer enn 400 dekar 

 Nedtrapping på tilskudd om man har mer enn 600 dekar 

 Nedtrapping på tilskudd om man har mer enn 800 dekar 

 Nedtrapping på tilskudd om man har mer enn 1000 dekar 
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 Ingen av disse. Hvordan gjør vi det? (fritekst) 

 

68. Det er viktig med høyest mulig norskandel i kraftfôret, selv om det kan innebære noe 

dårligere kvalitet. 

 Helt enig 

 Delvis enig 

 Veit ikke 

 Delvis uenig 

 Helt uenig 

 

69. Prisnedskrivingstilskuddet bør benyttes i sterkere grad for å redusere 

råvarekostnadene i kraftfôret  

 Helt enig 

 Delvis enig 

 Veit ikke 

 Delvis uenig 

 Helt uenig 

 

70. Hvordan kan vi øke den økologiske kornproduksjonen? (velg ett alternativ) 

 Høyere arealtilskudd 

 Høyere prisnedskrivningstilskudd for økologisk korn for å tilrettelegge for 

varemottaker til å gi høyere merpris for øko-korn. 

 Faglig tiltak og rådgivning 

 

 

71. Hva er det viktigste tiltaket for å øke kornarealet? Ranger tiltaka fra 1 til 5, hvor 1 er 

det tiltaket dere mener er viktigst. 

 Tilskudd til nydyrking 

 Høyere kornpris 

 Høyere arealtilskudd 

 Dreneringstilskudd til arealer som ikke har vært drenert tidligere 

 Annet 

 

 

72. Har dere andre kommentarer til korn og kraftfôr? 
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Grønnsaker, frukt, bær og potet  
73. Gjennom å øke norskandelen er det stort potensiale for mer frukt og grøntproduksjon 

i Norge, hva er det viktigste verktøyet for å legge til rette for det gjennom 

jordbruksoppgjøret?  (velg ett alternativ) 

 Investeringsmidler (IBU)  

 Prioritering av forskningsmidler  

 Markedstiltak (GPS og opplysningsvirksomhet)  

 Arealtilskudd  

 Distrikts- og kvalitetstilskudd  

 

74. Det bør være en avgrensning på arealtilskuddet. De største produsentene bør hente 

mer av sine inntekter i markedet.   

 

 Helt enig 

 Delvis enig 

 Veit ikke 

 Delvis uenig 

 Helt uenig 

  

Dersom dere svarte helt enig eller delvis enig 

Hvordan innfører man struktur i potet- og grønnsaksproduksjonen? (velg ett 

alternativ) 

 Nedtrapping på tilskudd om man har mer enn 200 dekar  

 Nedtrapping på tilskudd om man har mer enn 400 dekar  

 Nedtrapping på tilskudd om man har mer enn 600 dekar  

 Ingen av disse. Hvordan gjør vi det? (fritekst)  

 

75. Hvordan innfører man struktur i fruktproduksjonen? (velg ett alternativ) 

 Nedtrapping på tilskudd om man har mer enn 50 dekar  

 Nedtrapping på tilskudd om man har mer enn 100 dekar  

 Ingen av disse. Hvordan gjør vi det? (fritekst)  

 

76. Hvordan innfører man struktur i bærproduksjonen? (velg ett alternativ) 

 Nedtrapping på tilskudd om man har mer enn 80 dekar  

 Nedtrapping på tilskudd om man har mer enn 150 dekar  

 Nedtrapping på tilskudd om man har mer enn 200 dekar  

 Ingen av disse. Hvordan gjør vi det? (fritekst)  

  

77. Har du andre kommentarer eller innspill til grøntnæringa?  

 

 


