Hovedkrav fra Trøndelag Bondelag til jordbruksforhandlingene våren
2022:
1. Kompenseres for ekstraordinære kostnadsøkninger både for 2021, 2022 og 2023.
Ekstraordinære kostnader i 2021 og 2022 må utbetales så raskt som mulig etter
forhandlingene
2. Gis økte inntektsmuligheter kronemessig lik andre sammenlignbare grupper i samfunnet.
3. Tette inntektsgapet mot andre grupper med minst ¼.

Økt prisuttak i markedet og betydelig økt støtte med budsjettmidler over jordbruksavtalen.
-

41,4 % av lokallaga krever tetting med mellom 60 000 og 90 000 kr pr årsverk
43,1 % av lokallaga krever over 90 000 kr.

På grunn av begrensninger for økt prisuttak innenfor eksisterende tollvern – Stor andel
budsjettmidler i vårens ramme. Overgang til prosenttoll i Statsbudsjettet 2023

Produksjonsregulering
-

Opptrapping må følges parallelt med landbrukspolitiske virkemidler for
produksjonsregulering og markedsregulering for å hindre overproduksjon.
Det må innføres nye reguleringstiltak på produsentnivå for flere produksjoner.

Nærmere prioriteringer:
a) Økt lønnsomhet i matproduksjon basert på norske ressurser.
b) Økt selvforsyningsgrad i norsk matproduksjon og styrking av nasjonal matvareberedskap
c) Styrka kanaliseringspolitikk, styrking av små og mellomstore bruk, og utjevning mellom
distrikt.
d) Betydelig styrking av velferdsordningene i landbruket.
e) Betydelig styrking av investeringsvirkemidlene både over og utenfor jordbruksavtalen.

Talepunkt hovedsatsinger:
Velferdsordninger
-

Sterk prioritering - 75% av lokallaga prioriterer velferd først.

-

Avløsning ferie og fritid
o økt tilskuddstak 200 000 kr og
o økte tilskuddssatser pr dyr.

-

Avløsning ved sykdom og fødsel m.m.
o Økt dagsats, slik at den dekker den reelle avløserkostnaden pr dag ved sykdom (ca
2600 kr pr dag)
o Faktor (dyretall og areal) for beregning av maks dagsats må også heves

Styrka kanalisering, struktur- og distriktsprofil
-

Styrke kanaliseringspolitikken for å utnytte potensialet for kornproduksjon i Norge.
Spesiell satsing på matkorn og proteinvekster.

-

Økt målpris korn som må kompenseres med prisnedskrivning

-

Styrke distrikts- og strukturprofilen på arealtilskudd i alle produksjoner.

-

Innføre småskiftetilskudd og driftsvansketilskudd

-

Arealtilskudd til grovfor i sone 4 må økes vesentlig med enn korn i samme sone.

-

Styrke økonomien i grovforproduksjonene gjennom økte beitetilskudd, både generelt
beitetilskudd og utmarksbeitetilskudd

-

Innføre nytt tilskudd til ku/kalv på beite i storfekjøttproduksjonen

-

74% av lokallaga er helt eller delvis enige i at det må innføres tilskuddstak i alle produksjoner.
Innfør tak på husdyrtilskudd og arealtilskudd.

Investeringsvirkemidler
-

Øke investeringsvirkemidler over jordbruksavtalen for å sikre investeringer i hele bredden
av produksjoner. Mål; oppfylle nye krav til bedra dyrevelferd, klimatiltak.

-

Sørg for realisering av 1 mrd kr utenfor jordbruksavtalen rettet mot innfrielse av
løsdriftskravet i melke- og ammekuproduksjon.

-

Midlene må brukes mer aktivt for å sikre grunnlag for drift på små og mellomstore bruk og
sysselsetting i distriktene.

-

Tilskuddstak og tilskuddsprosent må økes for å redusere kapitalbindingen i jordbruket.
Redusere risikoen forbundet med renteøkning og kostnadsøkning i framtidige
utbyggingsprosjekter.

-

Tilskuddstak minst løftes til i størrelsesorden 3 mill kroner.

-

Øremerka pott til frukt-, bær-, potet- og grøntproduksjon

-

Høyere sats for dreneringstilskudd, foreslår todelt sats etter grøftemetode.

Regionalt miljøprogram
-

Doble avsetningen til RMP fra 600 mill kroner til 1,2 mrd kroner.

-

Innføre ny fordelingsnøkkel for Regionalt miljøtilskudd

Statsbudsjettet for 2023
-

Tollvern overgang fra kronetoll til prosenttoll
En forutsetning for å kunne tette inntektsgap i løpet av inneværende Stortingsperiode.
Høye og økende verdensmarkedspriser øker nå på kort sikt muligheten til å øke
innenlandske priser
Men overgangen til prosenttoll er nødvendig for å kunne opprettholde og ytterligere øke
innenlandske priser når verdensmarkedet igjen normaliserer seg.
Kostnadsreduksjoner (avgifter drivstoff osv?)

