
Verda sin viktigaste jobb er å vere
matprodusent

Vi skal vere stolte av at vi også sikrar
verdiskaping, arbeidsplassar,  busetnad

og eit ope kulturlandskap 
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Mjølkepakka 2023 !!!
• Endra kvoteordning som prioriterer den aktive mjølkebonde ?

• Overgang frå kronetoll til prosenttoll  ?

• Auke målpris ?

• Burde vere mogelegheit for auke i målpris 50 øre

• Dersom svak auke i målpris, bør det inn eit tilskot knytt til liter ?

• Flatt pr liter, men med eit tak ?

• ‘Beite ? Treffer dårleg i vårt område ?

• Lausdriftstilskot med tak ? Treff gode dei som skal bygge nytt og dei med høge lån

• Auke distriktstilskot ?

• Mjølkebonden i Vestland har svakast inntekt av mjølkebøndene og MÅ takst tak i 

• Auke pyramidetilskotet (max på 24 kyr, nedtrapping til 52) ?

• Driftstilskotet er auka mykje, saman med dyretilskota

Utfordringane i gul boks kan ikkje stå i vegen for inntektsløft for mjølk



Storfekjøt - ammeku

• Resten av veksten på ammeku må komme i distrikta

• Kanaliseringspolitikken er avgjerande

• TELLEDATO må fjernast snarast råd

• Gir vi opp å innføre meir struktur innan ammeku ?

• Grep VB har hatt med i fleire år

• Prioriterer vi distriktstilskot

• Sone 2 i Vestland til sone 3 og sone 3 til sone 4 ?

• Styrke utmarksbeitetilskot på ammeku framfor nytt ku / kalv tilskot ?
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