Til forskriften:
§ 2 Målgruppe
Mange sauebønder har store tap til rovdyr. Dette gjelder også eiendommer som har sau på
utmarksbeite i prioriterte beiteområder. Norges Bondelag mener det er viktig at forskriften
åpner for bruk av omstillingsmidlene i alle områder hvor sauebønder har hatt lange og
vedvarende tap til rovvilt.
Mange sauebønder i ynglesonene for bjørn og ulv har lidt store rovdyrtap og sluttet med sau
uten at de har søkt om tilskudd til driftsomstilling. Norges Bondelag mener ordningen også
må dekke disse sauebøndene og gis 10 års tilbakevirkende kraft.
§3 Vilkår
Tredje kulepunkt: Norges Bondelag støtter at opphør av sauehold tinglyses som heftelse på
vedkommende eiendom, men mener at dette bør begrenses til bruk av utmarksbeite. Det bør
kunne aksepteres å ha sau på innmarksbeite for pleie av kulturlandskapet m.m. Vi mener
videre at heftelsen bør begrenses til 15 år slik dette har blitt praktisert i Nord-Trøndelag.
Fjerde kulepunkt: Norges Bondelag er uenig i at det settes som vilkår at sau på
omstillingsbruk i hovedsak skal leveres til slakt. Det vil for mange sauebønder være mer
lønnsomt å selge livdyr fra besetningen ved avvikling.
§5 Administrasjon
Norges Bondelag mener administrasjonen av ordningen krever landbruksfaglig kompetanse
fremfor miljøfaglig kompetanse og at alle saker må behandles av Statens
landbruksforvaltning. Dette gjelder spesielt saker som behandles etter § 4 omstilling til
melkeproduksjon.
§7 Sats for omstilling
Norges Bondelag støtter forslaget om en nasjonal sats per avlssøye. Satsen må settes til
kr. 12 750,- per avlssøye med utgangspunkt i året 2010 og justeres årlig etter
konsumprisindeksen, jf. rapport fra arbeidsgruppe for driftsomstilling.
Norges Bondelag viser til at mange sauebønder har hatt store rovviltproblemer over tid før de
tar beslutning om å søke støtte til driftsomstilling. Et gjennomsnitt i antall avlssøyer de siste
fem år kan derfor være påvirket av store tap til rovvilt. Det må også tas hensyn til at enkelte
brukere har vært i en oppbyggingsfase, og har økt besetningene med sikte på å legge grunnlag
for heltidsproduksjon og et levebrød framover. Norges Bondelag mener at grunnlaget for
tilskuddet må settes til gjennomsnittet av de fem beste årene ti år tilbake, begrenset oppad til
kapasiteten i driftsapparatet.
§9 Utbetaling av tilskudd
Dersom saueholdet må være avviklet før det kan utbetales tilskudd vil det oppstå
likviditetsproblemer før ny drift er i gang. Norges Bondelag mener siste setning i § 9 skal
strykes.
Avsluttende kommentarer:
Forskriften sier ingenting om forholdet til bygdeutviklingsmidler. For mange brukere som
søker omstilling vil det være aktuelt å gjøre større investeringer enn det omstillingsstøtten gir

mulighet til. I slike tilfeller må det stilles ekstraordinære investeringsvirkemidler til rådighet
over miljøverndepartementets budsjett.

