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Prioriteringer 
Befolkningen øker og SSB anslår at det innen 2030 vil være 20 % flere mennesker i Norge. For å bidra 
til at selvforsyningsgraden ikke reduseres så må produksjonen øke i takt med befolkningsveksten.  
Hedmark Bondelag mener at dette er den viktigste utfordringen vi står ovenfor. For å lykkes med å 
oppnå dette ambisiøse målet, må det være attraktivt å drive landbruk både for dagens og 
morgendagens bønder.  
Det må legges opp til at vårt nasjonale handlingsrom utnyttes slik at vi kan klare å forsyne våre 
innbyggere med norske råvarer.  Dette er helt i samsvar med regjeringens egen mål som 
fremkommer i Melding til Stortinget nr 9 (2011-2012) -Velkommen til bords. 
 
Dette må gjøres ved:  

 Stimulering til økt produksjon av norske landbruksvarer 
o Et sterkt importvern ved at myndighetene utnytter handlingsrommet for å beskytte 

norske varer gjennom bruk av henholdsvis kronetoll og % -toll avhengig av det som 
er mest gunstig for vedkommende produkt 

o Økt pris på vare (økt målpris, pristilskudd på råvare og prisnedskrivning av korn) 
o Produksjonsfremmende tiltak (rådgivning, grøfting, FoU, fraktordninger, 

investeringsvirkemidler) 
o Innskrenke muligheten for import av bla RÅK-varer 

 

 Ivaretakelse av produksjonsgrunnlaget 
o Strengere jordvern og opprettholde antall daa produktiv mark  
o Utnytte utmarksressursene  

 Sikre at produsentene av matvarer får sin rettmessige andel av verdiskapningen i verdikjeden 
(bla justere målprispunktet) 
   

Hedmark Bondelag vil minne om at overføringene til jordbruket er vesentlig redusert de senere 
årene sett i forhold til statsbudsjettets størrelse. I 1980 utgjorde overføringene 6,8 % av 
statsbudsjettet uten folketrygden, og i 2011 utgjorde overføringene 1,4 %.  I samme periode har 
Norge utviklet seg til å bli verdens rikeste nasjon og vår befolkning har verdens beste levekår. De 
siste 20 årene har landbruket hatt en større økning i produktivitet enn noen annen næring i 
fastlands-Norge, uten at effektiviseringsgevinsten i noen særlig grad har kommet bøndene til gode. 
Bønder må nå få sin rettmessige del av velferdsøkningen. Hedmark Bondelag mener derfor at det nå 
er helt nødvendig å øke overføringene til landbruket for sikre rekrutteringen, bidra til å øke 
lønnsomheten for produsentene og opprettholde vår selvforsyning.  
 
Landbruket får som følge av klimaendringene påført økte kostnader.   Hedmark Bondelag mener 
derfor at staten bør dekke utgiftene til klimatiltak og klimatilpassing i jordbruket ved å øke rammene 
for jordbruksavtalen.  

 
Kornarealet er under press og vi mener at både juridiske og økonomiske virkemidler må tas i bruk for 

å hindre nedbygging av jordbruksareal. Det er en kjensgjerning at store deler av de beste 

kornarealene i Norge ligger i befolkningstette områder med fare for nedbygging.  

For å kunne bidra til økt matproduksjon er det også viktig å sikre bruk at utmarksressursene innenfor 

de gitte rammebetingelser. Rovdyrforliket må gjennomføres i praksis og det bør i større grad legges 

til rette for ammekuproduksjon innenfor ulvesonen. 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/regpubl/stmeld/2011-2012/meld-st-9-20112012.html?id=664980
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Hedmark Bondelag mener at det er viktig at inntektsgapet tettes og krever: 

 Full kostnadsdekning 

 Samme inntekstmulighet i kroner som andre grupper får i årets lønnsoppgjør 

 Inntektsforskjellen til andre grupper må reduseres vesentlig 
 

 
Prioritering:  

 Alle produksjoner trenger et løft, men storfekjøtt, melk og korn bør i dette oppgjøret 
prioriteres.   

 

Hedmark Bondelag mener derfor at det må utformes en offensiv politikk for å møte nye utfordringer 

med befolkningsvekst og endrede klimabetingelser, og at budsjettoverføringene må økes som følge 

av dette.  
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Inntektsramme 
Den generelle økonomiske situasjon i landet med kontrollert prisvekst på matvarer og økning i 

konsumprisindeksen, lave rentekostnader og reallønnsstigning i andre inntektsgrupper gjør at 

fylkeslaget mener at gapet mellom jordbruket og andre grupper må tettes. Det er både 

betalingsevne- og vilje i samfunnet, og da må politikerne også følge opp med budsjettmidler. 

Jordbruket er i en situasjon med et betydelig kapitalslit. Det kan ikke fortsette. Det er derfor helt 

nødvendig å oppnå en økonomisk kraftpakke i årets oppgjør i form av budsjettoverføringer og 

prisøkninger. Hedmark Bondelag krever en reell bedring i næringas økonomiske situasjon og en 

tilnærming til inntektsnivået i andre inntektsgrupper for alle produksjoner. Samtidig må partene i 

jordbruksforhandlingene ha fokus på at virkemiddelbruken innrettes slik at det stimuleres til økt 

produksjon, slik partene er enig om. 

Vi forutsetter at avvik i kostnadsutvikling som er forutsatt i tidligere avtaler, blir korrigert i årets 

avtale. Det har vært praksis i flere år nå. I fjorårets forhandlinger ble det en del støy fordi jordbruket 

og staten la til grunn forskjellig kostnadsutvikling, og i avtalen måtte vi akseptere statens måte å 

regne på. Hedmark Bondelag mener det hadde vært en fordel om en i budsjettnemda kunne enes om 

hvilken forventet kostnadsutvikling som skal ligge til grunn i avtalen, og at dette blir brukt av begge 

parter.    

Økte priser og målpris   
Fylkeslaget mener det er prinsipielt viktig å opprettholde og øke markedsprisene – hvis 

markedsmulighetene er til stede. Reell økning i målpris og referansepris må komme bonden til gode. 

Vi mener at uttak av pris på produktene i markedet er den beste måten å bedre økonomien for 

produsentene på.  Det er også viktig å se på hvor målprispunktet er satt. Spesielt innen 

grøntsektoren mener Hedmark Bondelag at målprispunktet bør endres slik at avstanden reduseres 

mellom målpris og oppgjørspris til bonden. 

Budsjettoverføringer 
Det er viktig å opprettholde et landbruk over hele landet, og føre en aktiv og målrettet politikk for å 

ivareta et variert og aktivt landbruk som kan utnytte og ivareta produksjonsgrunnlaget.  Fylkeslaget 

mener at økte overføringer over budsjett er helt nødvendig for å stimulere til økt matproduksjon for 

å mette en voksende befolkning. Tiltak som følge av endrede klimabetingelser og slitasje på 

eksisterende anlegg som f.eks grøfter må også dekkes ved økte budsjettoverføringer.  

Det er derfor helt nødvendig å satse på produksjonsfremmende tiltak som økte priser, grøfting, god 

rådgivning og FoU for å øke produksjonen av norske matvarer.  

Vi vil også understreke at næringa selv må få disponere gevinsten av økt produktivitet og reduserte 

kostnader som et resultat av mer effektiv drift. Men uansett er det nødvendig med ”friske penger” 

for at alle produksjoner og produsenter skal kunne nærme seg et anstendig inntektsnivå. Det finnes 

ingen muligheter eller rom for ”å ta” fra noen produksjoner og gi til andre produksjoner. 
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Kostnadsreduksjoner 
For å tette inntektsgapet må det tas høyde for kostnadsøkningene siste årene som landbruket 

opplever mht innsatsfaktorer som gjødsel, diesel osv.  I tillegg øker også andre kostnader som 

bonden får til bla håndverkere og lønninger til ansatte.   

En sentral oppgave i forhandlingene er derfor å fokusere på reduserte kostnader i form av 

avgiftsreduksjoner. Dette er like viktig som økte inntekter. I denne sammenheng vil vi peke på 

følgende: 

 Avgiftsreduksjoner 

 Skatt som virkemiddel 

Avgiftsreduksjoner 

Avgiftsreduksjoner på innsatsfaktorene i landbruket vil være en viktig faktor for å øke inntektene. 
Hedmark Bondelag foreslår følgende avgiftsreduksjoner:  

 Redusert arbeidsgiveravgift innenfor landbruket. Vi mener det er mulig i henhold til EØS-
avtalen – hvor vi forstår at det kan gjøres unntak for stedegne produksjoner og en lavere sats 
for ei hel næring 

 Fjerne energiavgifta knyttet til veksthusnæringa. Importerte grønnsaker produseres i stor 
grad med avgiftsfri energi 

 Fjerne forbrukeravgift på elkraft i produksjonsanlegg 

 Fjerning av kjøttkontrollavgift 

 Plantevernavgiften på sprøytemidler føres tilbake til landbruket. Vi mener at det i dag stilles 
så store krav til dokumentasjon og krav til kunnskaper – jfr. krav om sprøytesertifikat – at 
spesialavgift på plantevernmidler er unødvendig. Dessuten var intensjonen i 1999 da 
avgiftene ble innført, at den skulle tilbakeføres til næringen med bl.a. økt satsning på FOU. 
Fylkeslaget krever derfor at de innkrevde midler føres tilbake til næringa.  

Skatt som virkemiddel 

Hedmark Bondelag er klar over at skatt ikke er forhandlingstema. Men for å få full nytte av 

skattetiltak, må en faktisk ha inntekt. Derfor har tidligere avtale om skattefradrag ikke vært gunstig 

for mange unge brukere og bønder med stor gjeldsbelastning. Vi mener derfor at 

forhandlingspartene skal prioritere inntektsforbedringer framfor skattefradrag ved årets 

forhandlinger.  

Av tiltak som NB må arbeide for i andre sammenhenger er: 

 Øke avskrivningssatsene for driftsbygninger også for planteprodusenter, ved at dette 
harmoniseres med satsene for husdyrbygg 

 To skattefradrag pr bruk når to er aktive i drifta 

 Ny verdifastsettelse av skog og formuesoppskrivingen av gårdsbruk fører til en skjerpet 
beskatning av landbruket. Det kan ikke aksepteres 

 Ikke formueskatt på næringsformue / arbeidende kapital 

 Kreve mulighet for regnskapsligning av våningshus på gårdsbruk pga mange hus er en viktig 
del av kulturlandskapet og historien.  Store og gamle våningshus er en viktig del av 
kulturarven som det er en stor utfordring å forvalte.  

 Frivillige skattefrie fondsavseninger må komme i tillegg til økt inntekt. Svingende inntekter 
over år, medfører at det er vanskelig å planlegge investeringer. Derfor bør det etableres en 
fondsordning.  
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Omprioriteringer innefor dagens ramme 
For å møte utfordringene med behov for økt matproduksjon, må landbruket tilføres økte 

overføringer. Hedmark Bondelag mener vi i større grad må stimulere til økt produksjon. Det ønskes 

ikke en omprioritering mellom produksjoner.  De nødvendige økonomiske løftene må skje med friske 

eller ledige midler, og ikke ved at det tas fra noen produksjoner og gis til andre. Vi har imidlertid en 

del virkemidler som virker produksjonsbegrensende.  Disse må vi være villig til å drøfte en endring av.  

Innretning på virkemidlene 

Struktur 

Det er viktig at tilskuddene harmoneres i forhold til ønsket struktur spesielt innen grovforkrevende 

produksjoner.  Samtidig er vi klar over at strukturvirkemidlene må sees i sammenheng med pris- og 

prisuttak. Dette gir også den beste effekt med tanke på landbrukets mange målsettinger – å ivareta 

et multifunksjonelt landbruk. Det er likevel viktig at tilskuddsystemet er tilpasset virkeligheten i de 

ulike næringene. Et eksempel på dette er areal- og kulturlandskapstilskuddet for grøntsektoren. 

Grøntsektoren er kanskje den sektoren der strukturutviklingen har gått raskest, konkurransen er 

hardest og risikoen er størst. Hedmark Bondelag mener derfor at det er viktig at det legges til rette 

for at grøntprodusentene får AK-tilskudd på alt areal. 

Distriktsprofil 

Fylkeslaget er opptatt av at distriktsprofilen og distriktstilskuddene skal utjevne forskjellene i 

naturgitte forhold. Dette har vært forsøkt gjort så rettferdig som mulig ved justeringer av 

sonegrensene. I Hedmark har vi over år påpekt skjevheter i dette systemet – uten at noen endringer 

har blitt foretatt. Konkret har vi for eksempel påpekt at intervallene i soneinndelinga for kjøtt er for 

stor (spesielt fra sone 1 til sone 2) og de økonomiske utslag blir også for store.  

Frakttilskudd 

For å opprettholde og sikre spredt produksjon og holde på produsenter er det viktig å legge til rette 

for at produsentene har like betingelser mht frakt til anlegg.  Vi ser at det er skjevheter i betingelsene 

i flere produksjoner pga transportavstander. Etter jordbruksavtalen i fjor ble det nedsatt en gruppe 

som skulle gå igjennom fraktvirkemidlene på korn og kraftfôr. Vi er ikke orientert om resultatet av 

dette arbeidet enda, men vi forventer at utvalgets konklusjoner følges opp i årets jordbruksavtale, 

med hensikt å utligne forskjellene i fraktkostnader for den enkelte bonde og kraftfôrprodusent.  

 For grøntsektoren i Hedmark har strukturen både i industrien og i leveransene til konsum blitt totalt 

forskjellig i forhold til for få år sida - fordi pakkerier og foredlingsanlegg er sentralisert. Behovet for 

frakttilskudd og fraktutjevningsordninger har derfor meldt seg for fullt.  Spesielt viktig er det å 

opptettholde spredt produksjon pga vekstskifte av hensyn til sjukdommer og skadedyr. Dessuten har 

vi et godt naturgrunnlag og har bygd opp kunnskap og miljø for mange produksjoner. Vi har også 

naturgitte forskjeller og naturskader i form av værskader som flom osv som tilsier spredning av 

produksjonen. Et godt eksempel på dette er også utbredelse av skadegjørere som gulrotsuger i 

Lågendalen. Hedmark har mistet mange av sine store foredlingsanlegg og dette har bidratt til økte 

fraktkostnader og redusert lønnsomhet for produsentene i vårt fylke. Vi mener derfor det er meget 

viktig å bedre fraktordninger, og vi vil i år prioritere kraftfôr og grøntsektoren.  
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Investeringsvirkemidler 
Det må jobbes bevist med å øke produksjonen og å ta vare på produksjonsgrunnlaget vårt for å sikre 

matproduksjonen. For å få til det må det bla legges til rette med investeringsvirkemidler. Hedmark 

Bondelag vil presisere at det er stort behov for investeringsmidler til tradisjonelt landbruk. 

Investeringene har over lang tid vært lave pga svak økonomi, slik at det er absolutt behov for å øke 

rammene til nye investeringer.  

Vi vil poengtere at faglagene skal ha en sterk hånd på rattet i utforming av regionale planstrategier 

for investeringsvirkemidlene. Dette må presiseres i avtalen.  

Vi vil peke på et stort behov investeringsvirkemidler til:  

 Driftsapparatet  

 Grøfteanlegg 

 

Driftsapparat 

Driftsapparatet på mange bruk trenger opprustning, ikke minst de mellomstore brukene trenger 

oppgraderinger. På disse brukene ble det investert i stor skala fra 1975 og noen år framover. Mange 

av disse brukene er nå overmodne for nyinvesteringer etter at driftsapparatet er nedslitt. Det er på 

disse gårdene hoveddelen av volumproduksjonen i dag foregår. Om ikke disse gårdene blir 

oppgradert, er det fare for at norsk matproduksjon vil reduseres på lengre sikt, eller det bidrar til 

ytterligere strukturendring. Behovet for investeringer har også sammenheng med behovet for 

endringer og tilpasning til regelverk i husdyrrom, for eksempel krav løsdriftsfjøs innen 2024, men det 

gjelder også investeringer i driftsbygninger med husdyrgjødsellager, lagerrom, tørker og 

redskapsrom. 

Behovet for økt kapitaltilgang til landbruket er meget stor. Derfor er det viktig at mulighetene for 

gode tilskudds- og lånebetingelser prioriteres, og at investeringene styres til produksjoner og 

regioner.  Interessen for å investere i landbruket i Hedmark er stor, og billig lånekapital vil gi 

optimisme og god tro på framtida. Vi ønsker at det derfor avsettes mer BU-midler til tradisjonelt 

landbruk over jordbruksavtalen.  

Utover tilgang på avtaleregulerte investeringsvirkemidler er tilgang på rimelig lånekapital et helt 

sentralt punkt. For å klare å dekke opp behovet for kapitaltilgang, foreslår fylkeslaget dessuten at det 

opprettes et investeringsfond – finansiert utenom jordbruksavtalen. Et slikt fond kan forvaltes av 

Innovasjon Norge, men kan samfinansieres med lokale banker. Vi mener også at slike 

investeringsvirkemidler vil gi en svært målrettet og stor byggeaktivitet. Områder med lavt 

pantegrunnlag må hensyntas. 

Grøfteanlegg 

Med større variasjon i klima og til dels gamle og underdimensjonerte hydrotekniske anlegg er det et 

stort behov for utbedring av grøfteanlegg.  

Dagens ordning med mulighet for å søke rentestøtte fra BU-ordningen til grøfting fungerer ikke i 

praksis og det må settes av betydelige beløp for å møte de nye utfordringene.  Det bør derfor 
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innføres et tilskudd for utbedring av grøfteanleggene. Det må være rettighetsbasert og ikke 

søknadsbasert. Se for øvrig mer om behovet for grøfting under kapittelet for Energi, klima og økologi.  

Prioriteringer innenfor planteproduksjon 

Korn og kraftfôr 
Innspillene på korn og kraftfôr er drøftet i Hedmark Bondelags kornutvalg. Kornutvalget har fremmet 

følgende hovedprioriteringer:  

1. Bedre økonomi 
2. Klimatiltak og klimatilpassning 
3. Investeringsvirkemidler/Skatt/Avgift 
4. Økologisk kornproduksjon 

 
Punkt  2-4 er omtalt under andre kapitler.  

 
Bedre økonomi 

1. Økt kornpris 
2. Pristilskudd i kr/ kg 
3. Sterkt importvern 

 
Det er viktig at økonomien i kornproduksjon er så god at rekrutteringen inn i næringen sikres. 

Hedmark Bondelag vil påpeke at det må til en økt kornpris for å øke produksjonen og lønnsomheten, 

og derved også sannsynligheten for økt rekruttering. Investeringsbehovet er stort og lønnsomheten 

har blitt lavere for kornprodusentene. En prisøkning kan gjøres ved både pristilskudd på levert vare 

og som økt pris på varen.  Økt kornpris bør kompenseres med økt prisnedskrivning til kraftfôr og økt 

matkorntilskudd. 

Hedmark Bondelag mener at en stadig økning i import av industrielt bearbeidede jordbruksvarer 

(RÅK-varer) svekker norsk matproduksjon og bakerisektor. Det er derfor viktig at denne muligheten 

for import reduseres.  

Hedmark Bondelag krever at importvernet skal gi en beskyttelse for kornproduktene gjennom hele 

verdikjeden og at myndighetene utnytter handlingsrommet for å beskytte norske varer gjennom bruk 

av henholdsvis kronetoll og % -toll avhengig av det som er mest gunstig for vedkommende produkt. 

Utvalget vil ha samme sats på arealtilskuddet uavhengig av arealstørrelse innen kornproduksjon. Vi 

er også åpne for å produksjonsrette eksisterende virkemidler ved f.eks å gjøre om deler av 

arealtilskuddet til tilskudd/kg.  
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Potet, grønnsaker, frukt og bær 
Innspillene til grøntsektoren er drøftet i Hedmark Bondelags grøntutvalg. De har fremmet følgende 

hovedprioriteringer:  

Det må legges til rette for stabile og gode rammevilkår for å bidra til rekruttering i grøntsektoren.  

Hovedprioriteringer: 

 Et sterkt importvern 

 Arealtilskudd til alt areal  

 Distrikts og kvalitetstilskudd 

 Målprispunkt nærmere råvareprodusent 
 

Andre viktige prioriterte områder: 

 Klimatiltak og klimatilpassning 

 Avrensordning for potet 

 Frakttilskudd 

 FoU, rådgivning og informasjon 

 Friskt plantemateriale 

 Velferdsordninger 

 Investeringsvirkemidler 

 Avskrivningssatser 
 

Et sterkt importvern 
Hedmark Bondelag  mener det er viktig med et strengt importvern fordi: 

 Konkurransen med import er betydelig. 

 Norge er et høykostland med høye produksjonskostnader bla pga våre vekstforhold. En 

stor utfordring er at grossister importerer varer i spesielle perioder i et spekulativt 

øyemed og som senere kan presse det norske markedet betydelig. 

 Importerte varer må underlegges de samme kvalitetssikringsregler som norske produkter 

for å sikre en rettferdig konkurranse.  

Hedmark Bondelag krever at importvernet skal gi en beskyttelse for produktene gjennom hele 

verdikjeden og at myndighetene utnytter handlingsrommet for å beskytte norske varer gjennom 

henholdsvis kronetoll og % -toll avhengig av det som er mest gunstig for vedkommende produkt. 

 
 
Arealtilskudd til alt areal 
Strukturrasjonaliseringen innen grønnsak-, frukt-, og bærproduksjon fører til færre og større enheter. 

Arealgrensene for areal- og kulturlandskapstilskudd er ikke i samsvar med moderne produksjon på 

denne sektor.  

Hedmark Bondelag krever derfor at: 

 Alt areal skal være tilskuddsberettiget.    

 Arealtilskuddet bør generelt heves  

 Areal- og kulturlandskapstilskudd på potet i større grad nærme seg satsene for korn. 
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 På grønnsaker bør det ikke være begrensninger i areal som er tilskuddsberettiget. Areal 
over det som er pr i dag er definert som tak for tilskudd, bør følge satsene for korn. 
 

Distrikts- og kvalitetstilskudd 
For frukt, bær og veksthusgrønnsaker er distrikts- og kvalitetstilskuddet viktig og bærproduksjonen er 

i en vanskelig situasjon. Det foreslås derfor: 

 Innføring av distrikts- og kvalitetstilskudd til konservesproduksjon for et kvantum på inntil f. 

eks 40 tonn uavhengig av eventuell konsumproduksjon på samme enhet.   

 Produksjon av konservesbær styrkes ved et ekstra tilskudd på kr 3,-/kg.  

Hedmark Bondelag vil sterkt anmode om at reglene for distrikts- og kvalitetstilskuddet forbedres – 

spesielt for bærproduksjon til industri. 

Målpris 
Interessen for norske produkter blant forbrukerne er meget stor og Hedmark Bondelag mener det er 

vilje i markedet til å betale mer for kortreiste gode, norske produkter.  

Grøntsektoren opplever en rask strukturutvikling og mange produsenter gir seg. For å sikre 

rekruttering og lønnsomhet i denne næringa krever  

 Hedmark Bondelagkrever økt målpris og full kostnadsdekning 

 Målprispunktet bør endres slik at avstanden reduseres mellom målpris og oppgjørspris til 

bonden.  

Mer tilpasset avlingsskadeordning for grøntsektoren 

Hedmark Bondelag vil poengtere at behov for økte rammer mht avlingsskadeordningen i stor grad 

skyldes endringer i klima, og at økte kostnader som bøndene får som følge av klimaendringer, bør 

staten i større grad bære. 

Det er en utfordring for grøntsektoren at avlingsskadeordningen er lite tilpasset denne sektoren. Det 

er uklare skillelinjer mellom naturskadeordningen og avlingsskadeordningen. I tillegg opplever 

grøntprodusentene at forsikringsselskapene ikke kan tilby gode forsikringer fordi disse to ordningene 

finnes. Det vil si at grøntnæringen ikke har et godt nok sikkerhetsnett.  

Hedmark Bondelag krever endringer i ordningen som er tilpasset grøntsektoren:  

 Maksbeløpet må fjernes 

 Prisen det kompenseres for må være reel (for eksempel gjennomsnittlig oppnådd pris på det 

enkelte foretak siste 5 år). Her er det snakk om intensive produksjoner med store 

investeringer og til dels små marginer.  

 Dagens ordning gjelder bare avling på rot. Ordningen bør utvides til å gjelde produkt som 

viser seg å være ødelagt av klimatiske forhold først etter at det er høstet.   
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Avrensordningen for potet  
Målprisen for matpotet har hatt en tilfredsstillende utvikling senere åra, men økonomien i 

matpotetproduksjonen har ikke hatt en tilsvarende utvikling som følge av hard utsortering av poteter 

og negativt bidrag for denne andelen.   

Hedmark Bondelag mener at ei arbeidsgruppe/utvalg må vurdere omsetningen av avrenspoteter, 

sett i lys av avrensordningen for poteter og den praksis som blir utøvd ved pakkeriene. Det bør settes 

inn tiltak som sikrer produsentene sin andel av den økonomiske verdi avrenspotetene representerer 

til ulike anvendelser, og det bør innføres frakttilskudd for avrenspoteter levert til HOFF sine mottak 

for avrens.  Det vises for øvrig til grøntutvalgets innspill til jordbruksforhandlingene for mer detaljer 

om utfordringene.  

Opplysningsarbeid for frukt og grønnsaker. 

Opplysningsarbeidet overfor barn og unge til å bruke mer frukt, bær og grønnsaker er viktig. 

Hedmark Bondelag mener derfor at tilskuddet til å opprettholde ordningen må opprettholdes.  

Friskt plantemateriale 
Hedmark Bondelag er meget opptatt av at vi klarer å opprettholde friskt plantemateriale og unngå 

spredning av sjukdommer. Dette er meget viktig i alle produksjoner. Godkjente settepoteter er f.eks 

et viktig poeng i forbindelse med potetvirusproblematikken og farlige skadegjørere i potet.  

Innen bærproduksjon har det skjedd lite på sortsutvikling de senere åra. Det drives imidlertid nå et 

aktivt sortsforedlingsarbeid både på jordbær og bringebær i regi av Graminor. Det er meget viktig for 

videre utvikling av norsk bærproduksjon at foredlingsprogrammet kan fortsette, men da må arbeidet 

tilføres ressurser. 

 Hedmark Bondelag mener derfor at:  

 Innsatsen for friskt plantemateriale og statskontrollert sette- og plantemateriale må 

økes.  

 Det er viktig å fokusere på sortsutvikling for å dekke markedets behov. Et eksempel på 

dette kan være å utvikle sorter som kan konkurrere med Amandinepotet som tar en 

stadig større markedsandel.  Det bør stimuleres til økt testing av utenlandske sorter for 

norske forhold  

 Det må stimuleres til økt produksjon av frø (settepotet, løk osv) 
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Prioriteringer innenfor husdyrproduksjon 

Mjølk 
Et av våre viktigste krav i årets oppgjør er å bedre økonomien i mjølkeproduksjonen betraktelig. Vi 
mener følgende hovedpunkter er viktige i årets forhandlinger: 

 Økonomien må bedres for å klare å forsyne markedet med mjølk i framtida 

 Styrke tollvernet ved å gå over til % toll på ost 

 Økt målpris på mjølk  

 Satsene for ammeku og melkeku bør i større grad harmoniseres  

 Økonomien kan styrkes med økt grunntilskudd 

 Produksjonsfordelingen må opprettholdes. Dette er viktig p.g.a. kulturlandskapsmessige årsaker 
og at beitende kuer synes. Derfor må resterende mjølkeproduksjon i befolkningstette områder 
ikke bli borte 

 Driftstilskuddet /produksjonstilskuddet må økes ytterligere 

 Økt grense for arealtilskudd på gras for å legge til rette for etablering av felles grovfôrlager for 
samdrifter.   Også her bør tilskuddene harmoneres i forhold til ønsket struktur  

 Øke beitetilskuddet 

 Storfekjøttproduksjon i kombinasjon med mjølkeproduksjon må gjøres mer lønnsomt 

 Økt avløsertilskudd da satsene ikke har fulgt økt lønnskostnad 

 Kvoteordningen for mjølk er i konflikt med dagens prisløype på mjølk, og dette bør også i større 
grad harmoniseres mht tilskudssatser. 

 

Spesialisert kjøttproduksjon 
Underskudd i markedet av storfekjøtt vil kunne føre til varige importkanaler. For å dekke markedet 

med norsk produksjon, må økonomien bedres betraktelig, og det må innføres virkemidler som i 

større grad stimulerer til økt kvalitetsproduksjon. I følge referansebruksberegningene har inntektene 

for melk/ storfeslakt og storfeslakt/ ammeku forbedret seg de siste årene, men stort 

investeringsbehov og underdekning av varer i markedet medfører at det er viktig å satse på økt 

kjøttproduksjon. Vi mener at det må være rom for en stimulans av all kjøttproduksjon. Dessuten 

mener vi at spesialisert kjøttproduksjon skal ha en sjølstendig økonomi.  

Hedmark Bondelag har derfor følgende hovedprioriteringer: 

 Prisen på storfekjøtt til bonde må heves. Det er primært gjennom økte priser at bondens 
økonomi kan bedres. 

 Det bør stimuleres til økt produksjon ved å sette tilskudd til storfeslakt  

 Evt bør det stimuleres til kvalitetsproduksjon  

 Stimulere til å utnytte utmarksbeite til kjøttproduksjon. Beitetilskudd er positivt og bør kunne 
økes  

 Systemet med telledatoer må fjernes. Det kan ikke være noe problem å erstatte det med 
gjennomsnittstall fra dyreregisteret evt. benytte leverte dyr i året. 
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Andre viktig prioriterte områder: 

 Produksjonstilskuddet til storfekjøttproduksjon må også økes. Vi foreslår at satsene for ammeku 
økes  

 Vi ønsker at ordningen med driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon utvides til et 
større antall dyr/besetning.  

 Distriktstilskuddet på storfekjøtt betyr mye for økonomien i kjøttproduksjonen, og variasjonen 
mellom sonegrenser er for store. Dette er tatt opp flere ganger tidligere, og spesielt er ”hoppet” 
fra sone 1 til 2 for stort.  

 Mange områder i Hedmark er marginale områder for kornproduksjon, men egner seg meget godt 
for spesialisert kjøttproduksjon. Produksjonen bør derfor stimuleres i områder som er dårlig 
egnet til korndyrking 

 På grunn av vedtatt rovdyrpolitikk er det mange områder i Hedmark hvor beitedyra forsvinner. 
Hedmark Bondelag mener at det bør stimuleres til økt utnyttelse av utmarksbeite ved økt 
storfekjøttproduksjon innen ulvesonen 

 Stimulere til produksjon av flere kalver, og flere kalver må fores opp (særlig  NRF kalver i sone 1) 
 

Det har vært diskutert et tilskudd for å holde kulturlandskapet åpent ved å slå gras uten krav til 

høsting. Hedmark Bondelag mener det heller bør stimuleres til å opprettholde arealene ved beite. 

Sau 
Det er store muligheter i markedet for lam. Driftsgranskingene viser at lønnsomhet i saueholdet har 

bedret seg, men det er på ingen måte godt nok. Vi mener derfor at situasjonen krever ytterligere 

bedring av økonomien.  

Følgende tiltak må vurderes: 

 Omleggingen av produksjonstilskuddet slår negativt ut for områder med store sauetap av rovdyr 
som i Hedmark. Dette skyldes at påsett av livlam blir mye større. For saueholdere i 
etableringsfasen slår også omleggingen negativt ut 

 Heve produsentprisen 

 Premiere de beste kvaliteter enda mer 

 Produsenter i intervallet 50-150 vinterfôrete bør prioriteres og foreslår derfor å øke det andre 
intervall i produksjonstilskudd til 150 sau 

 Den organiserte beitebruken må stimuleres gjennom å utnytte utmarka. Dette er viktig for å 
bedre økonomien, men også for å ivareta kulturlandskapet. Økt beitetilskudd er derfor viktig 

 Økt distriktstilskudd i fjellområder idet sauen er viktig for å ivareta kulturlandskapet 

 Avløsertilskudd må regnes ut fra alle avlssauer 

Geit 
Fylkeslaget er bekymret for at geitemiljøet etter hvert begynner å bli lite og at det er viktig å ta vare 

på alle produsenter som fortsatt driver i produksjonen. Samtidig er det viktig å stimulere til 

nyetableringer på linje med kumjølk. 

Av tiltak ellers vil vi peke på: 

 Tilskuddet på mjølkegeit må endres til følgende grupper, 1-75, 76-125, >125. 

 Tilskudd på geit 1 år uavhengig om den har fått kje eller ikke. 

 Videre satsing på prosjektet ”Friskere Geit” – kompensasjon må økes. 
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 Øke målprisen for geitmjølk. 

 Utmarksbeitetilskuddet bør økes betydelig – geita er en ypperlig landskapspleier. 

 Stimulere til utnytting av kjekjøtt i lokal foredling, samt drive aktiv produktutvikling med grunnlag 
i geitmjølka. 

Svin 
Det er for øyeblikket overproduksjon, og en begrenset mulighet for økt prisuttak. Det bør allikevel 

legges opp til økning i pris tilsvarende kostnadsøkning inkl. økte slaktekostnader.  Hedmark Bondelag 

observerer at på Østlandet reduseres produksjon, mens den øker utenfor kornområdene, og vi stiller 

spørsmålstegn ved om det er en ønsket utvikling.  I visse deler av landet registrerer vi økt interesse 

for hjemmemaling av kraftfôr. Det er derfor behov for å øke prisnedskrivingstilskuddet for å dempe 

denne utviklingen.  

Svineproduksjonen er en av produksjonene som ikke har vært prioritert i de siste oppgjørene.  

Hedmark Bondelag har derfor følgende hovedprioriteringer: 

 Økt prisnedskrivningstilskudd  

 Målprisøkning  

 Øke dyretallstøtte  

 Fraktordninger på korn/kraftfôr må bedres vesentlig 
 
Andre viktig prioriterte områder: 

 Det innføres grunntilskudd på svinekjøtt på kr 0,20  

 Viktig å stimulere til god kvalitet og høyt proteininnhold i fôrkorn. Dette er meget viktig for å 
kunne nytte norsk fôrkorn i fôrblandingene og unngå import av fordyrende proteinkilder. Ikke 
minst på mykotoksiner må det settes inn økte ressurser på FoU. 

 

Egg- og fjørfeproduksjon 
De ytre forhold ligger godt til rette for egg- og fjørfeproduksjon i Hedmark – gjennom stor 

kornproduksjon, godt fagmiljø og dyktige bønder. Etter noen år med overproduksjon ser markedet 

for fjørfekjøtt lysere ut, og det åpnes nå for noe nyetablering.  

Perioden med overproduksjon har gitt oss noen erfaringer. Mangel på markedsregulering gjør at det i 

praksis er 2 til 3 parallelle markeder med hvert sitt markedsvolum og som i tillegg plutselig endres 

hvis en aktør mister en salgskontakt til en annen aktør. En aktør kan derfor ha overproduksjon mens 

en annen etablerer nye produsenter. Dette er ikke holdbart og er negativt i forhold til å klare å løfte 

priser på alt kjøtt i Norge. Det må derfor jobbes for å få gjeninnført markedregulering på fjørfekjøtt 

ved å flytte den over i volummodellen.   

Hedmark Bondelag vil understreke følgende i årets forhandlinger: 

 Målprisen på egg må økes 

 Referanseprisen på fjørfekjøtt må løftes betydelig 

 Prisnedskrivning på fôrkorn for å dekke opp for eventuell økt kraftfôrkostnad eller alternativt 
grunntilskudd på korn 

 Viktigheten av å opprettholde Nortura som markedsregulator på egg 
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 Frakttilskuddsordningen må opprettholdes for egg. Frakttilskudd må vurderes for fjørfekjøtt 

 FoU på mykotoksiner 

 Kompensasjon for CO2-avgift på propan for oppvarming av fjørfehus 

 

Pelsdyr 
Hedmark Bondelag er opptatt av rammebetingelsene i pelsdyrnæringa. Vi vil derfor understreke: 

 Pelsdyr er fortsatt en viktig næring i Hedmark og har stort vekstpotensiale. 

 Pelsdyrnæringa er en viktig renovatør og avfallsutnytter og dermed viktig for å utnytte 
ressursene. Omlag 80 % av pelsdyrfôret er ”avfall” fra fiske- og slakteindustrien. 

 Bedre frakttilskuddsordningen på pelsdyrfôr. Det er for å utjevne forprisen og få lik pris til alle 
produsenter – uavhengig av avstand fra forproduksjonsanlegg. Forkostnadene har økt betydelig 
pga stigning av gjødselkostnadene. 

 Den varslede gjennomgangen av pelsdyrnæringa fra Regjeringen gjør at både Innovasjon Norge 
og enkelte banker er svært tilbakeholdne mht lån og tilskudd. Samtidig er det gode 
markedsutsikter og rom for utvidelser og nyetablering. Det er derfor viktig og få en positiv 
avklaring for pelsdyrnæringa rimelig raskt.  

 

Birøkternæringa 
Hedmark er det største fylket når det gjelder honningproduksjon. Rekrutteringa til næringa er lav, og 

det henger sammen med dårlig økonomi. Bier har stor betydning for pollinering for bla oljevekster, 

bær og frukt.  For å oppnå store avlinger av god kvalitet er bier en svært viktig forutsetning. 

Hedmark Bondelag vil derfor be om  følgende: 

 Produksjonstilskudd pr. bikube økes til 500 kr  

 Bønder som har bier ved siden av annen landbruksproduksjon bør få produksjonsstilskudd fra 
første kube.  

 Øvre grense for tilskudd flyttes fra 250 til 300 kuber 

 Stimulere til økt økologisk produksjon av honning ved å innføre et ekstra tilskudd på kr 150,-
/kube for å kompensere for økte utgifter og merarbeid. 
 

Hjorteoppdrett 
Hedmark Bondelagg ser at hjorteoppdrett er en produksjon som øker i omfang i landbruket og 

ønsker at det legges opp til økt stimuli av hjorteproduksjon.  
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Økologisk landbruk 
Fylkeslaget mener det er viktig at norske bønder produserer det markedet ønsker av økologiske 

produkter. Vi mener at Regjeringens målsetting om 15 % økologisk matproduksjon og matforbruk er 

meget ambisiøst.  Hedmark Bondelag er klar over at statens innkjøpspolitikk ikke er en del av 

jordbruksoppjøret. Men fylkeslaget mener at skal regjeringen nå sin målsetting om 15 % forbruk og 

produksjon av økologiske varer, må også staten må ta sin del av ansvaret ved sikre avsetning av 

økologiske produkter ved selv å bruke det i offentlige institusjoner og kantiner. Forsvarets satsing er 

et godt eksempel. 

Det er viktig å ha en langsiktig og stabil satsing på økologisk produksjon mht at forbrukertrender kan 

snu fort og landbruket må tilstrebe å levere det forbrukerene ønsker. I tillegg mener Hedmark 

Bondelag at kunnskapen i økologisk produksjon har overføringsverdi til konvensjonell produksjon.  

Bonden er villig til omlegging, men det må være økonomisk interessant. Hedmark Bondelag mener 

det er viktig å prioritere: 

 Virkemiddelapparatet må dreies mot ferdig vare.  

 Økt pris for å stimulere til økt økologisk produksjon. Kornproduksjon har en nøkkelrolle i det 
økologiske landbruk. Viktig å stimulere til mer økologisk korndyrking samt proteinrike vekster 
som erter. Dette er viktig pga av at importen av økologisk korn øker. Videreføring av  
prisnedskiving på økologisk korn bør også prioriteres 

 Stimulere til mer økologisk produksjon på grøntsektoren hvor betalingsviljen hos forbruker også 
er god 

 Omleggingstilskudd må opprettholdes, samtidig som ferdig omlagt areal og husdyrproduksjon 
stimuleres. Vi er opptatt av å stimulere økonomien i de eksisterende produksjoner. Det er helt 
nødvendig for å klare å nå målet om 15 % av arealet.  
 

Hedmark Bondelag vil imidlertid påpeke at det må være mulig å ta ut merpris på økologiske 

matvarer. Det er klare grenser for hvor sterk økonomisk stimulans som kan aksepteres ved bruk av 

jordbruksavtalens virkemidler. Parallelt med økt produksjon av økologiske produkter, må det utvikles 

bedre og sikrere system for avsetning av produktene. Økologiske varer selger ikke seg selv, og derfor 

må markedsaktørene oppfordres til også å markedsføre økologiske produkter.  

Rovdyr 
I Hedmark er naturlig nok mange lokallag opptatt av rovdyrsituasjonen også i 

jordbruksavtalesammenheng. Fylkeslaget har i årevis kjempet en kamp for at husdyrnæringa skal ha 

ei framtid i hele fylket. For at beiteretten og utmarka skal utnyttes til matvareproduksjon, må 

rovdyrproblemene overfor saueholdet i Hedmark løses. Det mener vi kan oppnås gjennom: 

 Prinsipielt vil vi avvise all bruk av landbrukspolitiske virkemidler til rovdyrforvaltning. Kostnadene 
med rovvilt hører hjemme på Miljøverndepartementets budsjett – i og med at 
rovdyrforvaltningen er underlagt miljøvernmyndighetene. Dette må også gjelde ved 
bruksomlegging. Dette mener vi må stå fast sjøl om næringa har inngått kompromiss i 
enkeltsaker. 
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 Alle kostnader med rovdyrskader- og ulemper må erstattes fullt ut. Den sterke tendens og praksis 
vi har sett i Hedmark med avkortinger av erstatninger p.g.a. av manglende dokumentasjon må 
avvises. Erstatningen må være skadebasert og ikke etter budsjett. 

 Rovdyrbestandene må reguleres gjennom effektivt uttak, gjennom lokal forvaltning og reell 
registrering av bestand. Forvaltningen må være skadebasert, og alle kostnader ved uttak må 
dekkes. 

 Forebyggende skadebasert forvaltning er viktig. 

 Utmarksbeitetilskudd er meget bra, men i flere rovdyrområder i Hedmark faller retten til 
tilskuddet bort pga rovdyra fordi sauen må tas ned fra utmarksbeite. Her er det et hull i 
regelverket, selv om Fylkesmannen i Hedmark har i noen tilfeller har gitt kompensasjon for dette. 
Dette er også en konsekvens av rovdyrsituasjonen. 

 Forvaltningen må under politisk kontroll og regionaliseres mest mulig. 

 Innenfor ulvesonen der staten har ekspropriert beiteretten uten å gi kompensasjon, må det 
innføres kompenserende tiltak for annen næringsutvikling 

 

Energi, klima og økologi 

Bioenergi 
Hedmark Bondelag er enig at det må satses på bedre kompetanse innenfor bioenergi som et viktig 
del av det næringspolitiske arbeid. Bøndene sitter på råstoffressursene, og det er viktig at landbruket 
samarbeider med miljøer som arbeider med bioenergi. Samtidig er det viktig at kompetansen blant 
bønder bygges opp og at konkrete økonomiske tiltak settes i verk til økt bruk av bioenergi. Vi synes 
utviklingen på dette område går sakte, og det skyldes at det ikke settes inn tilstrekkelige virkemidler. 
 
Det fokuseres spesielt på råstoff fra skogbruket, men det kan det faktisk bli mangel på. Derfor er det 
viktig at annet biologisk materiale blir tatt med i vurderingene bl.a. halm. Samtidig mener vi at korn 
som ikke holder god nok hygienisk standard bør kunne brukes som energi – ved en egen energiklasse 
for korn. 
 
Styrking av investeringstilskudd til biobrensel- og biogassanlegg er meget aktuelt, kombinert med 
tilskudd pr. produsert kwh. Dessuten mener vi at Utviklingsprogrammet for klimatiltak må følges opp 
gjennom kompetanseheving i jordbruket og utrednings- og informasjonsarbeid overfor bønder. Det 
er viktig at bonden får sin andel av verdiskapningen og ikke bare er råvareleverandør. 
 

Klimatiltak og klimatilpassning 

Økt behov for investering som følge av endrede klimabetingelser må dekkes med friske statlige 

midler. Dette gjelder: 

 Grøfting 

 Beredskapslager 

 FoU og rådgivning – Satsing på vanlige sortsforsøk, riktigere gjødsling, driftsteknikk, rådgiving 
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Grøfting 
Planteproduksjonen er sårbar for klimaendringer. Prognosene tilsier at planteprodusentene må 

forvente større variasjon i avlinger. Det må derfor legges til rette for at planteprodusentene kan bidra 

til reduserte klimagassutslipp og samtidig få ordninger som kan bidra til å redusere konsekvensene av 

et mer uforutsigbart klima. Planteproduksjonen er hardt presset mht økonomi. Økte kostnader som 

bøndene får som følge av klimaendringene bør staten i større grad bære. Hedmark Bondelag mener 

derfor at staten bør dekke utgiftene til klimatiltak og klimatilpassing i jordbruket.  Hedmark Bondelag 

er også bekymret for kompetansen mht grøfting. Dimensjoneringsgrunnlaget er som fortsatt brukes 

er fra 70-tallet og nedbørsmengdene og intensiteten er betydelig endret siden den gang. Det er også 

svært få veiledere med nødvendig kompetanse på grøfting.   

I vegsektoren opplever de at stikkrenner og grøfter er for dårlig dimensjonert for de store 

nedbørsmengene vi har opplevd de siste årene. Vedlikeholdet har et etterslep på minst 10 år, og 

skadene er store.  Landbruket opplever de samme utfordringene ved at dreneringsgrøfter, 

samlegrøfter og stikkrenner osv er gamle og for dårlig dimensjonert.  Dette medfører erosjon, 

forringelse av matkvalitet og reduserte avlinger.  Dårlig drenert jord gir lave avlinger, økt avrenning 

og klimagassutslipp. Tilskudd til grøfting vil derfor bidra til måloppnåelse mht økt produktivitet, 

mindre avrenning og reduserte klimagassutslipp. Hedmark Bondelag mener derfor at det bør 

innføres et grøftetilskudd.  Utgiftene med å grøfte variere veldig. Erfaringstall fra områder med 

steinfri jord viser at grøfting koster ca kr 3500,-/ daa og i områder med morenejord ligger 

grøftekostnadene på ca kr 6500,-/daa, noe som gir svak økonomi i å grøfte. 

Tilskudd til grøfting bør være så høyt at det blir lønnsomt å grøfte i forhold til inntjeningspotesialet. 

Grøftetilskuddet må innføres med ”friske statlige midler”. 

Beredskap 

Sikkerheten for forsyning av korn og såfrø er viktig.  De siste årene har vist at det har vært behov for 

import av såkorn. Dette kan bli såkorn av sorter som ikke er spesielt egnet til norske forhold. Vi 

mener at såkornlager er et statlig ansvar og bør primært finansieres over statsbudsjettet utenom 

jordbruksavtalen. 

Forskning, utvikling og rådgivning 
Endring i klima krever en større satsing på forskning, utvikling og rådgivning hvis matproduksjonen 

skal øke for å holde selvforsyningsgraden oppe. Produsert mengde korn pr. arealenhet har stått 

tilnærmet stille de seinere år. Mye tyder på at vi i Norge ikke har klart å ta ut avlingspotensialet slik 

som mange andre Europeiske land. Utvalget mener derfor at det må settes av midler til FoU og 

rådgivning for å bidra til økt arealproduktivitet. Hedmark Bondelag mener at staten bør ta et større 

ansvar for å finansiere forskningsbehov som er en konsekvens av klimaendringer.  

Vi mener at det også er viktig å drive aktiv forskning og rådgivning på:  

 Proteinrike vekster for å redusere importbehovet av korn og proteinvarer 

 Forskning og utprøving på sorter når det gjelder: 
o Resistens på sykdommer for å redusere plantevernmiddelbruk 
o Smak, sukkerinnhold, utseende, størrelse, farge og sunnere produkter  
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o Lagring, lagringskader og holdbarhet 

o Klima, frost, miljø, overvintringsproblematikk 

o Sykdomsresistente planter/sorter 

 Sortsutvikling for å møte endrede klimabetingelser 

 Integrert plantevern  

 
Det er også viktig med forskning og utvikling (FoU) på økologisk plantedyrking for at vi skal bidra til å 

nå målet om 15 % økologisk produksjon innen 2020. FoU på økologisk dyrkning har også 

overføringsverdi til konvensjonell agronomi, f.eks. å redusere av bruken av plantevernmidler og 

bedre utnyttelse av husdyrgjødsla.   

Samtidig viser vi til hvilken betydning forskning har innen husdyrsektoren – j.fr. Genos og Norsvins 

satsning internasjonalt. 

 

Styrking av landbruksrådgivningen  

Rådgivningstjenesten er helt sentral mht å formidle nye forskningsresultater og bidra for å nå 

målsettingen om å øke matproduksjonen.  Hedmark Bondelag mener derfor det er viktig å prioritere 

midler til rådgivningstjenesten over jordbruksavtalen.  

Velferd 
Hedmark Bondelag mener at sosial sikkerhet og velferdsmuligheter er helt avgjørende for å sikre et 

bedre arbeidsmiljø og nødvendig rekruttering. Vi er derfor opptatt av å sikre og forbedre de ulike 

velferdstiltak i landbruket – noe mange lokallag også har understreket i sine uttalelser. Dette tror vi 

er meget viktig med tanke på rekruttering og interessen for unge bønder til yrket. Velferdsordninger 

er en avgjørende faktor for ungdom når beslutninger om å satse ei framtid i jordbruket skal tas.  

Ordningene for sykeavløsning og fødselspermisjon i næringa må styrkes. Vi mener at maks. 

refusjonsbeløp pr. dag må økes. Vi stiller spørsmål om det kan være en god ide å knytte 

avløsertilskuddet til grunnbeløpet i folketrygden? Dessuten mener vi at refusjon av avløserutgifter 

ved sykdom også må gjelde generelt også for planteprodusenter – spesielt for frukt og 

grønnsakprodusenter - gjennom hele året og ikke bare i onnetida. Vi vil også understreke at det er 

nødvendig med en forskuddsutbetaling ved fødselpermisjoner eller langvarig sykdom.  

Kostnadene ved å leie avløser har økt sterkt slik at både tilskuddssatsene og ”taket” må heves. Vi 

mener det fortsatt er sterkt behov for økte satser fordi kostnadene med å leie avløser er betydelig 

høyere enn maks refusjonsbeløp. Dessuten bør ”makstaket” heves ytterligere.  

Fylkeslaget vil også i år understreke at ordningen med refusjon av utgifter til avløsning må forbedres 

slik at lang forskuttering unngås. Slik ordningen er i dag med etterskuddsvis betaling rammer 

nyetablerte brukere hardt og er meget uheldig. Det bør derfor innføres en ekstra dokumentert 

utbetaling i februar med søknadsfrist i august. 
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Vi vil også understreke at dokumentasjonskravet er ekstra viktig å opprettholde. Vi er redd for at hvis 

det lempes på dette kravet, kan raskt hele ordningen rakne. 

Det må fortsatt arbeides aktivt for å forbedre tidligpensjonsordningen for bønder j.fr. AFP. Det er 

viktig slik at det kan være mulig å gå av ved 62 år. 

For å sikre rekruttering må landbruket må sikres økonomisk på linje med andre grupper i samfunnet 

når det gjelder for eksempel ferie, fritid, sjukdom og barselpermisjon. Det er viktig at det legges til 

rette for at aktive bønder med ulike former for husdyrhold eller intensiv planteproduksjon får like 

muligheter for velferdsordninger. Når ordningen med avløsertilskudd ble innført dekket makstaket ¼ 

avløser. I dag dekkes kun en 1/6. Ordningen bør styrkes vesentlig slik at vi kommer opp på 

opprinnelig dekning.  

Rekruttering 
Rekruttering av ungdom inn i næringa er en av de store utfordringene for landbruket. Økonomi og 

lønnsomhet er avgjørende for å få til nødvendig rekruttering.  

Utdanning 
Satsning på utdanning er viktig.  Uten kompetanse i næringa blir mulighetene for utvikling i næringa 

mindre. Det satses for lite på grunnforskning i tradisjonelle jordbruksfag, og det utdannes for få 

personer innenfor landbruksteknikk, landbruksøkonomi og jord- og plantekulturfag.  

Det er viktig at utdanningsinstitusjonene markedsfører sitt tilbud godt mot de ulike målgruppene. 

Oppland fylkeskommunes satsing på markedsføring av sitt utdanningstilbud er et godt eksempel på 

en slik satsing. Det bør også legges opp til at de nettbaserte agronomutannelsene for voksne kommer 

inn under det ordinære tilbudet til de videregående skolene og at det satses på et utvidet 

fagskoletilbud.  

 


