Norges Bondelag
Årsmøtet 2022

Agder 10. april 2022

Fylkesstyret behandlet denne saken i møte 6. april og er enige om følgende:
Agder Bondelag viser til Norges Bondelag lover, § 9 b) og legger fram følgende sak til behandling i
Bondelagets årsmøte 2022:

Revisjon av soneinndeling, arealsoner og soner for distriktstilskudd kjøtt og melk
Vi fremmer følgende forslag til vedtak i årsmøtet:
Norges Bondelags årsmøte ber om at Styret tar initiativ til å starte opp et arbeid for å revidere
soneinndelingen i norsk landbruk. Et slikt arbeid bør omfatte soner for arealtilskudd og soner for
distriktstilskudd melk og kjøtt. Det må være et mål at arbeidet skal være avsluttet i tide slik at
dette resultatet blir en del av grunnlaget for jordbruksforhandlingene i inneværende
regjeringsperiode.

Bakgrunn og begrunnelse:
Åseral Bondelag fremmet sak om revisjon av tilskuddssonene som årsmøtesak i Agder Bondelags
årsmøte 2022.
Agder Bondelags årsmøte gjorde følgende enstemmige vedtak:
Agder Bondelag spiller soneinndeling inn som ei sak til årsmøtet i Norges Bondelag i juni, og ber om
at det startes opp et arbeid for å se på dette. Dette arbeidet skal være avsluttet i tide slik at dette
resultatet blir en del av grunnlaget for jordbruksforhandlingene i inneværende regjeringsperiode.
Vi er også kjent med årsmøtevedtak om samme problemstilling i Rogaland Bondelag:
Årsmøtet i Rogaland Bondelag krever full gjennomgang av soneinndelingen. Soneinndelingen må
bygge på ny kunnskap, og faktiske driftsulemper og driftsfordeler. Gjennomgangen må tas i
forbindelse med nytt tallgrunnlag og opptrappingsplanen for inntektene i landbruket.
Soneinndelingen er av historisk art og er etablert for å utjevne forskjeller i driftsforhold med
bakgrunn flere forhold som, klima, jordsmonn osv.
Saken ble også sendt som et innspill til årets jordbruksforhandlinger.
Agder Bondelag fulgte opp innspillet fra Åseral Bondelag på denne måten i vårt innspill til
jordbruksforhandlingene 2022, med følgende formulering:
Soner:
15 av våre lokallag stiller seg bak innspill fra Åseral Bondelag:
Åseral Bondelag meiner at Agder Bondelag i sin uttale føre årets jordbruksforhandlingar,
må ta til orde for ei revidering av dagens soneinndelinger for tilskot til landbruket også
internt i Agder. Det gjeld både soner for arealtilskot, distrikttilskot for kjøt og
distriktstilskot for mjølk.

Variasjonen i produksjonsforhold mellom indre, høyereliggende strøk
og ytre, lavereliggende strøk, er større enn det dagens arealsoner og
soner for distriktstilskudd kjøtt og distriktstilskudd melk fanger opp.
Vi mener det er på høy tid med en grundig gjennomgang og revisjon
av soneinndelingen i Norge. Evt. finne nye kriterier for å utjevne
produksjonsforhold.
Dette er en stor og potensielt vanskelig sak.
Vi ber derfor Norges Bondelag varsle tydelig i årets krav at vi ber om at et slikt arbeid
startes opp, med mål om et resultat i inneværende regjeringsperiode.
Vi ser at et slikt arbeid vil være omfattende. Det må nok utformes nye, mer presise, kriterier, som i
større grad enn i dag dokumenterer naturgitte forskjeller i driftsforhold. Eksisterende data om
jordsmonn (jordsmonnskart, klima osv. bør kunne brukes i en slik sammenheng.
Vi er gjort kjent med at årsmøtet 2020 avviste et lignende forslag under behandlingen av
Næringspolitisk program.
Vi tror allikevel at saken er «modnet» ytterligere siden den gang, og at dagens regjering vil være mer
positive til en slik gjennomgang enn den forrige.
Dersom dette innspillet er fulgt opp i jordbrukets krav, og er med i en inngått jordbruksavtale,
frafaller vi denne saken til NB’s årsmøte.
Med hilsen
Agder Bondelag
Knut Erik Ulltveit

