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Oppland - Innspill til jordbruksforhandlingene 2017 

Flesteparten av lokallagene i Oppland Bondelag har svart på Questback til årets 

forhandlinger. I tillegg har vi fått skriftlige innspill fra frukt- og bærutvalget og 

planteproduksjonsutvalget i Oppland Bondelag, noen lokallag og fra noen samarbeidende 

organisasjoner.  

 

Utgangspunktet for uttalelsen 

Regjeringen og Bondelaget har felles mål; økt matproduksjon og økt lønnsomhet i 

næringa. Regjeringen har også som mål å ha en høyest mulig selvforsyning av mat av 

beredskapshensyn. En samlet Næringskomité har uttalt at de ønsker økt matproduksjon 

med intensjon om økt selvforsyning.  

 

Jordbruksmeldinga som Regjeringen la fram før jul i 2016 svarer ikke på målet om økt 

matproduksjon på norske ressurser, og i meldinga foreslås endringer som hver for seg og i 

sum vil sentralisere og svekke norsk matproduksjon.  

 

Landbruks- og matminister Dale har uttalt at noen av de endringer som foreslås i 

jordbruksmeldinga vil bli tatt inn i vårens jordbruksforhandlinger. Jordbruksmeldinga skal 

behandles i Stortinget i slutten av mars, og vi vet derfor ikke hvordan den endelig meldinga 

blir seende ut. 

 

Oppland Bondelag tar som utgangspunkt for vårt innspill at Regjeringa ikke får 

gjennomslag for mange av sine krevende endringsforslag i jordbruksmeldinga; så som 

endringer i markedsordninger, kvoteregioner, beitetilskudd, avløserordning m.m. 

Lokallagene og fylkesstyret i Oppland Bondelag er helt tydelige på at dette er ordninger 

som må bestå, videreutvikles og styrkes. 

 

Oppland Bondelag avgir derfor innspill til årets jordbruksforhandlinger ut fra dagens 

situasjon og gjeldende ordninger med ønske om å forsterke og videreutvikle disse.  
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Bakteppe 

Etter tre jordbruksforhandlinger med denne Regjeringen, to avtaler og ett brudd, er det lett 

å konstatere at det er stor avstand og uenighet mellom Regjeringen og landbruksnæringa 

når det gjelder hvilke tiltak og virkemidler som trengs for å styrke norsk matproduksjon. 

Oppland Bondelag mener næringa må gå inn i forhandlingene med mål om å få til en 

jordbruksavtale. Inngåelse av avtale eller brudd må vurderes ut fra det faktiske resultatet av 

forhandlingene, ikke om vi forhandler med en blå-blå regjering eller en rød-grønn 

regjering. 

 

En reell styrking av selvforsyning og beredskap betinger økt matproduksjon med 

utgangspunkt i norske ressurser. Dette krever et aktivt landbruk over hele landet, en 

styrking av økonomien til alle produsenter og optimal utnyttelse av ressursene på den 

enkelte gård i alle deler av landet. 

 

Vi trenger en jordbruksavtale som styrker lønnsomheten for norske matprodusenter. I 

denne jobben er det avgjørende viktig av at vi i næringa står samlet på tvers av produksjon, 

struktur, og distrikt. 

 

 

1. Oppsummering av prioriterte tiltak 

 

Økte inntektsmuligheter og gode velferdsordninger er avgjørende for økt matproduksjon 

og rekruttering til næringa. Økte inntekter må være hovedfokuset i 

jordbruksforhandlingene.  

 

Oppland Bondelag mener vi må få en kronemessig inntektsutvikling som bidrar til å tette 

gapet i forhold til lønnsnivået ellers i samfunnet. 

 

Investeringsbehovet i norsk landbruk er stort, og spesielt i mjølkeproduksjonen er det stort 

behov for å møte framtidige krav om løsdrift.  

 

Oppland Bondelag er bekymret for den store reduksjonen vi har hatt i korndyrkinga de 

siste årene. Korndyrking er nøkkelen til selvforsyning og beredskap. Vi må sørge for å ha 

en produksjonsfordeling som gjør at vi produserer korn der det er naturgitte forhold for 

det. Oppland Bondelag mener det er avgjørende å styrke økonomien i korndyrkinga.  

 

Prioriteringene fra Oppland Bondelag blir da:  

- Investeringsvirkemidler, spesielt i forhold til løsdriftskravet i mjølk- og 

storfekjøttproduksjon 

- Styrking av økonomien i kornproduksjon 

- Stimulere til bedre utnyttelse av gras- og utmarksressurser 

- Differensierte tilskuddsordninger som sikrer en variert bruksstruktur, 

produksjonsfordeling og et aktivt landbruk over hele landet  
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2. Pris 

 

Vi har de siste årene hatt et mindre prispåslag på flere produkter enn den gjennomsnittlige 

kostnadsutviklingen. Dette er en uholdbar situasjon over tid. Oppland Bondelag mener 

prisene må økes minst i takt med kostnadsøkningen. For de produksjoner og produkter der 

det er underskudd og / eller muligheter i markedet, bør prisene økes mer.  

 

Oppland Bondelag mener kornprisen må opp mer enn kostnadsøkningen. Vi må akseptere 

at kraftfôrprisen øker noe, men at kostnadsøkningen må kunne kompenseres gjennom økte 

tilskudd og økte priser i markedet. Det må ses på muligheten til å differensiere 

prisnedskriving på kraftfôr brukt til ulike dyreslag. 

 

3. Budsjettoverføringer 

 

Det er behov for økte budsjettmidler for at bønder skal kunne få nødvendig 

inntektsutvikling. Oppland Bondelag er opptatt av at budsjettmidlene skal gå til de aktive 

brukerne, og midlene skal være med å utjevne inntektsforskjeller mellom størrelse, distrikt 

og produksjoner. Budsjettmidlene er nødvendig for å sikre variert bruksstruktur og et aktivt 

landbruk over hele landet. 

 

Oppland Bondelag mener følgende tilskuddsordninger bør prioriteres i årets 

jordbruksforhandlinger: 

- Husdyrtilskudd og Driftstilskudd 

- Beitetilskudd 

- Avløsertilskudd 

 

Oppland Bondelag mener det er viktig at tilskuddsordningene differensieres slik at de 

sikrer både struktur og distrikt. Med den utflatingen av tilskudd som skjedde i 

jordbruksforhandlingene i 2014, er det nødvendig å styrke økonomien først og fremst på de 

små og mellomstore brukene. Budsjettpengene må derfor brukes til å øke tilskudd på de 

første enhetene.   

 

4. Investering og kapitaltilgang 

 

Det er stort behov for kapital i landbruket framover for å kunne fornye driftsapparatet i takt 

med de krav som stilles og den utviklingen som skjer. Dette gjelder innen både husdyr- og 

planteproduksjon, så som fjøs, tørker og lager. Tilgang på nødvendig og rimelig kapital er 

en av de største utfordringene for næringa, og spesielt ved generasjonsskifter er det stort 

behov for rimelig kapital. 

 

Behovet for investeringskapital er så stort at Oppland Bondelag mener at midler må hentes 

utenfor jordbruksavtalen. Det må jobbes intens for å få til en investeringspakke øremerket 

fjøs som skal bygges / bygges om for å møte løsdriftskravet. Det må være lønnsomt å 

produsere mjølk og kjøtt også på små og mellomstore enheter i alle deler av landet, og det 

må gis investeringsvirkemidler til fjøs i alle størrelser. Det må være et mål å gi midler til 

investeringer som er i tråd med gårdenes ressursgrunnlag. Oppland Bondelag støtter en 

modell med større andel investeringsmidler til de minste enhetene.  
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Oppland Bondelag mener det er avgjørende at det volumproduserende landbruket sikres 

nok kapital til vedlikehold og fornying. Volumproduksjon er helt nødvendig for å starte 

annen næringsutvikling på gården.  

 

Oppland Bondelag mener det må stilles mer kapital til grøfting og nydyrking. Dagens sats 

er for liten til å gi nødvendige stimuli for grøfting. Satsen per meter eller dekar må økes 

betydelig.  

  

Fondsavsetninger 

Oppland Bondelag mener det i enkeltpersonforetak må gis åpning for å avsette til fond, 

lignende skogfond. Dette er viktig for å møte store framtidige investeringer og 

næringsutvikling, både innenfor tradisjonelt landbruk og andre bygdenæringer. Det er også 

viktig å åpne for å avsette i fond for å kunne investere i mer klimasmarte løsninger og for å 

møte eventuelle større klimabetinga avlingsskader. 

 

5. Rekruttering og velferd  

 

Gode velferdsordninger er viktig for rekruttering til næringa. For å styrke rekrutteringa 

mener Oppland Bondelag det er viktig å styrke kapitaltilgangen til yngre bønder. Vi 

foreslår at det innføres rentestøtteordning for unge bønder. 

 

Tilskudd til avløsning til ferie og fritid og ved sjukdom og svangerskap er de viktigste 

velferdsordningene. Det er også viktig å sikre stabile rammevilkår for landbruksvikar- 

ordningen framover. Eventuell økning i tilskudd til velferdsordningene må gjøres med 

friske midler. 

 

Oppland Bondelag mener dokumentasjonskravet for avløsertilskudd må bestå, og at 

tilskuddet må brukes til formålet. 

 

Satsene for tilskudd til sjukdomsavløsning og avløsertilskuddet bør økes minst i takt med 

lønnsutviklingen ellers i samfunnet. 

 

Den kollektive sykepengeordningen og tidligpensjonsordninga må videreføres. 

 

Oppland Bondelag mener at avkorting p.g.a. inntekt utenom bruket ved sykeavløsning må 

fjernes. 

 

Oppland Bondelag er opptatt av at naturbruksutdanninga legges opp slik at den blir 

interessant og lett tilgjengelig både for ungdom og de som ønsker seg inn i næringa i mer 

voksen alder. Oppland Bondelag mener det må være tilbud om: 

o 1-årig agronomkurs for ungdom 

o Voksenagronomkurs 

 

6. Korn 

 

Økt kornproduksjon er avgjørende for at Norge skal kunne øke matproduksjonen og 

matberedskapen. Oppland Bondelag mener at økonomien i kornproduksjonen må styrkes. 
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Virkemidlene må bygges opp slik at de som har areal som er egnet til kornproduksjon, 

finner det mest lønnsomt/interessant å drive med kornproduksjon. 

 

Oppland Bondelag foreslår en målprisøkning på korn godt over kostnadsveksten. Størst 

økning på hvete, bygg og havre, noe mindre på rug. Prisen på olje- og proteinvekster bør 

økes prosentvis minst like mye som økning i kornpris. 

 

Vi trenger pris- og tilskuddsordninger som stimulerer til økt produksjon av korn med riktig 

kvalitet. Det må arbeides videre med styrking av systemer for prising etter kvalitet.  

 

Kornproduksjon på små areal/jordstykker må opprettholdes. Arealtilskuddet bør økes, og 

vi foreslår at det innføres et ekstra arealtilskudd / driftsulempetilskudd på jordstykker 

under 20 dekar. En alternativ modell er at hvert jordstykke får kr 1.000 uavhengig av 

størrelse i tillegg til tilskuddet pr. dekar. 

 

Økt kornpris medfører økt mel- og kraftfôrpris. Økningen må kompenseres med økte 

tilskudd og priser i markedet. Prisnedskrivingen på norsk matmjøl bør styrkes for å sikre 

norsk mjøl til norske bakervarer. 

 

Det er viktig at Norge har et beredskapslager for både såkorn og matkorn.  

 

7. Grovfôrbaserte produksjoner 

 

a) Storfekjøtt 

Vi er i en situasjon med underskudd i markedet, og det er fortsatt behov for økt 

storfekjøttproduksjon. Vi får nå tilbakemeldinger om at det satses mer på 

storfekjøttproduksjon både her i fylket og ellers, og den årlige økningen i mordyrtall viser 

at vi er på veg til å nå målet om innenlands dekning av storfekjøtt. Uansett 

markedsdekning, er Oppland Bondelag opptatt av at det ikke etableres nye importkanaler 

for storfekjøtt. 

 

Avgjørende for økt storfekjøttproduksjon er økt mordyrtall / antall fødte kalver og bra 

lønnsomhet. For å sikre tilstrekkelig antall mordyr framover, kan en vurdere å vri 

ungdyrtilskuddet over på hodyra og evt. kompensere reduksjon på hanndyra med økt 

kvalitetstilskudd i klasse O. Et annet alternativ for å stimulere til økt mordyrtall kan være å 

gi tilskudd for fødte kalver.  

 

For å sikre en fortsatt god produksjonsfordeling, må vi beholde kornproduksjon der det er 

forhold for det. Det betinger bedret økonomi i kornproduksjonen. De økonomiske 

stimuleringstiltak for oppstart og utvidelse av storfekjøttproduksjon må settes inn i 

grasdistrikter. Vi mener det er riktig å prioritere høyest dyretilskudd for de første dyrene. 

Et alternativ er også å sette kravet til fullt driftstilskudd på et lavere antall ammekyr enn i 

dag.  
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Oppland Bondelag mener at det er mye å hente på mjølkebrukene for å øke 

storfekjøttproduksjonen, og Oppland Bondelag ønsker at det ses nærmere på tiltak som kan 

stimulere til økt storfekjøttproduksjon på mjølkebrukene. For eksempel etterlyser vi en 

diskusjon om avdråttsnivået i dagens mjølkeproduksjon, både ut fra utfordringen med 

kjøttproduksjon men også ut fra spørsmålet om egenprodusert kontra importerte 

kraftfôrråvarer. 

 

b) Sau / lam 

Det er viktig at næringa sikres en økonomi som gjør det interessant å fortsette med sau og 

utnytte de store beiteressursene vi har i utmarka. 

 

Beitetilskudd er viktig for å sikre økonomien i saueholdet. Tilskuddet på utmarksbeite må 

økes, men ikke på bekostning av tilskudd til innmarksbeite. Det er en forutsetning for bruk 

og utnyttelse av utmarksbeite at vi gjennomfører en god rovdyrforvaltning i henhold til 

Stortingets vedtak. 

 

Oppland Bondelag mener at kvalitetstilskudd for lammeslakt må videreføres.  

 

Oppland Bondelag er opptatt av at sauen først og fremst skal utnytte utmarksressursene, og 

at utmarksbeitet er hovedmatkilde for lammene. Vi registrerer at en god del lam fores på 

kraftfôr før de sendes til slakt. Oppland Bondelag mener vi må finne systemer som 

forhindrer «kraftfôrlammene», og vi foreslår en øvre vektgrense for kvalitetstilskudd på 24 

kg. De som er pålagt nedforing p.g.a. radioaktivitet må ha unntak for øvre vektgrense. 

Øvre vektgrense vil også ha en produksjonsdempende effekt i ei tid med overproduksjon. 

 

Oppland Bondelag registrer at vi har kommet i en overproduksjonssituasjon av lammekjøtt. 

Det er viktig at framtidige investeringer i saueproduksjonen er tilpasset ressursene på den 

enkelte gård, og at en først og fremst prioriterer de som skal fornye fjøset eller evt. utvide 

for å utnytte gårdens eksisterende ressurser best mulig. 

 

Ca 85% av kjøttproduksjon fra sau kommer fra besetninger under 100 vinterfôra sauer. 

Dette viser at det er viktig å sikre fortsatt lønnsomhet i slike besetningsstørrelser. 

 

c) Mjølk 

Det er fortsatt behov for å styrke økonomien i mjølkeproduksjonen. Det er viktig med 

investeringsvirkemidler til å fornye driftsbygninger, bl.a. for å møte framtidig løsdriftskrav 

og sikre rekruttering ved generasjonsskifte. 

 

Vi må få investeringsvirkemidler forbeholdt og målrettet mot de små og mellomstore 

mjølkebrukene. 

 

Oppland Bondelag mener at målprisen må økes minst tilsvarende kostnadsveksten. 

 

Oppland Bondelag mener det er viktig å styrke økonomien til de små og mellomstore 

besetningene. Vi mener at husdyrtilskuddet må økes i de laveste intervallene, og 

driftstilskuddet må økes. Det må nå stimuleres til å holde oppe kutallet framfor å øke 

avdrått per ku. Dette bl.a. for å sikre mordyrtallet slik at vi kan styrke 
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storfekjøttproduksjonen, og for å bruke en større andel norskprodusert kraftfôr til 

mjølkekyrne.   

 

Kvoteordningen 

Kvoteordningen må fortsatt være en del av jordbruksavtalen. Det er avgjørende viktig å ha 

et kvotesystem også framover. Staten må finansiere utkjøp av mjølkekvoter da det er 

Stortinget som har vedtatt at eksporten skal avvikles. 

 

Oppland Bondelag er opptatt av at mjølkeproduksjonen i størst mulig grad beholdes og er 

mest mulig stabil i de områder vi har produksjonen i dag. Dagens kvoteregioner må 

beholdes. 

 

Styrking av markedet 

Økt import av yoghurt og ost gir en uheldig utvikling av handelsbalansen på 

mjølkeprodukter. Vi må arbeide for å begrense import av mjølkeprodukter, og det er viktig 

at utsatte produkter beskyttes best mulig både gjennom PU-ordningen og gjennom styrking 

av tollvernet. 

 

8. Andre produksjoner 

 

a) Grønnsaker, frukt og potet 

Styrket tollvern er det viktigste for grøntnæringen.  

 

Grønnsaker 

Oppland Bondelag foreslår at målprisene økes. Prisøkningen må vurderes ut fra 

markedssituasjonen for de forskjellige grønnsaksslagene, men i hovedsak må prisen økes 

tilsvarende kostnadsveksten. Øvre prisgrense bør økes fra 12% over målpris til 20% over.  

 

Oppland Bondelag mener det bør innføres frakttilskuddsordning inn til foredlingsanlegg. 

 

Frukt og bær 

Det må premieres å produsere kvalitet og mengde. Distrikts- og kvalitetstilskuddet til frukt 

og bær må heves. Det bør innføres eget distrikts- og kvalitetstilskudd for bær til industri. 

Arealtilskudd til frukt foreslås økt til nivå på bær. 

 

Det bør etableres et tilskudd til bærmottak etter mal av tilskuddet til fruktlager.  

 

Grensevern må opprettholdes for å sikre friskt plantemateriale og god plantehelse.    

 

Potet 

Potetproduksjonen har gått drastisk ned de siste årene. Produksjonen kjennetegnes av store 

kostnader og høy risiko, og lønnsomheten i produksjonen er for dårlig. AK-tilskuddet for 

potet bør opp på samme nivå som korn i sone 1-5. 

 

Målprisen på potet må heves, og øvre prisgrense bør økes fra 12 % til 20 % over målpris. 

 

Det er viktig å opprettholde avrensordningen. Oppland Bondelag mener det bør innføres en 

frakttilskuddsordning for avrenspotet. 
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b) Gris, egg og kylling 

 

Gris 

Oppland Bondelag foreslår uendret målpris på gris ut fra den krevende 

markedssituasjonen.  

 

For å kompensere for stordriftsfordeler, foreslår vi at husdyrtilskuddet i sin helhet gis til de 

første 35 purker og de første 700 slaktegris. 

 

Oppland Bondelag er bekymret for den store andelen engangspurker, og oppfordrer til å få 

strammet inn på denne muligheten til å omgå konsesjonsregelverket. 

 

Egg og kylling 

Det er viktig å få balanse i eggmarkedet. Oppland Bondelag mener dagens 

markedssituasjon på egg ikke tillater noen heving av konsesjonsgrenser eller nyetablering. 

 

Kyllingmarkedet er krevende. Det viktigste er at markedsaktørene jobber sammen for å få 

markedet i balanse slik at økonomien til gjenværende produsenter sikres. 

 

d) Andre produksjoner 

 

Honning 

Bier er viktig for å sikre pollinering av frukt, bær og oljevekster. Oppland Bondelag mener 

det er viktig å stimulere honningproduksjon og foreslår at tilskudd per bikube økes. Det må 

også vurderes å innføre eget pollineringstilskudd.   

 

Oppland Bondelag foreslår at det innføres et grunntilskudd eller kvalitetstilskudd ved 

levering av honning til godkjent omsetningsledd. 

 

Pelsdyr 

Det er viktig at avløserordningen består og at pelsdyrnæringen fortsatt inngår og tar del i 

denne ordningen. Det må sikres økonomi til pålagt kvalitetssikringsarbeid.  

 

9. Miljø- og klimavirkemidler 

 

Grøfting 

Oppland Bondelag mener at grøfting er av de viktigste miljøtiltakene som bør styrkes, også 

for å kunne øke matproduksjonen. Grøftetilskuddet er for lite i forhold til totalkostnadene 

med grøfting. For å stimulere til mer grøfting mener Oppland Bondelag at tilskudd til 

grøfting må økes til 50 % av kostnad, begrenset oppad til 3.000 kr/daa. Videre må det 

kunne søkes om grøftetilskudd både til vedlikeholdsgrøfting og til nygrøfting. 

 

Andre klimatiltak / virkemidler 

Oppland Bondelag mener det er viktig å støtte opp om og styrke klimatiltak gjennom økte 

budsjettrammer.  
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Oppland Bondelag ser fram til å komme i gang med førsteråd til produsenter som ønsker 

en ”klimagjennomgang” på egen gård. Videre mener vi det må arbeides mer med 

presisjonsjordbruket, og vi foreslår å øke tilskudd til de som tar i bruk nye metoder for mer 

nøyaktig sprøyting og gjødsling. 

 

Generelt er Oppland Bondelag opptatt av at det må forskes mer på klimatiltak innen 

landbruket for å finne gode og økonomisk akseptable løsninger på en del utfordringer. 

Samtidig må vi være helt tydelige på at matproduksjon medfører klimautslipp.  

 

Vi må ha fokus på det totale klimaregnskapet, ikke bare utslippene. 

 

Økologisk landbruk 

Oppland Bondelag mener det viktigste er at vi har stor nok økologisk produksjon til å 

etterkomme etterspørselen i markedet for å unngå import av økologisk produserte 

matvarer.  

 

Det er mangel på økologisk korn. Økonomien i økologisk kornproduksjon må styrkes i takt 

med økonomien i konvensjonell korndyrking, og prisen på økologisk korn må settes slik at 

det blir en motivasjon for å dyrke økologisk korn. Prisnedskrivning for økologisk korn 

beholdes. 

 

Merpris for økologiske produkter bør, ideelt sett, tas ut i markedet. For de produktene der 

etterspørselen er større enn produksjonen, må vi sette inn nødvendige tiltak og økonomiske 

virkemidler for å stimulere til økt produksjon. 

 

10. Skatt, avskrivinger og avgifter 

Skatter og avgifter må ses i sammenheng, slik at en får en total reduksjon. Selv om skatt 

ikke er tema i jordbruksforhandlingene, vil Oppland Bondelag likevel påpeke viktigheten 

av å redusere skatt- og avgiftsnivået.  

 

Så langt har Regjeringens endringer i skatteregler vært til landbrukets disfavør. Dette må vi 

få en endring på. 

 

Skatt 

Oppland Bondelag mener at inntektsøkningen ved det kommende jordbruksoppgjøret først 

og fremst må komme gjennom prisøkning og budsjettmidler.  

 

Rentefradraget i personinntektsberegningen må gjøres valgfritt for å sikre personinntekt og 

pensjonsrettigheter.  

 

Videre bør det arbeides for å få en mer fleksibel skjermingsrente med en valgfri sats opp til 

7%. Det vil gjøre det mer lønnsomt å investere i landbruket. 

 

Det er viktig at tilleggsnæringer basert på gårdens driftsapparat og ressurser inngår i 

grunnlaget for jordbruksfradrag.  
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Formuesskatt 

Oppland Bondelag mener at skatt på næringsformue / arbeidende kapital i landbruket må 

bort.  

 

Beskatning av BU- tilskudd 

Innovasjonsmidler må bli skattefrie i alle kommuner, ikke bare i de kommuner som ligger 

innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. 

 

Avskrivninger og -satser 

Oppland Bondelag mener at avskrivningssatsen for saldogruppe landbruksbygg bør økes 

fra 6% opp til 10 %. 

 

Avgift på diesel 

Prisen på ”avgiftsfri” diesel har steget mye de siste årene. Alle avgiftsmidler må 

tilbakeføres til forskning og utvikling av biodrivstoff basert på norske ressurser samt 

stimulering til bruk av biodrivstoff. 

 

Avgift på plantevernmidler 

Avgiftsforskjellen mellom plantevernmiddelklassene må reduseres fordi ordningen ikke 

virker etter sin hensikt, og avgiftsforskjellene kan medføre resistensproblemer ved at en 

benytter de billigste midlene. Alle avgiftsmidler må tilbakeføres til forskning og utvikling  

av ulike bekjempingsstrategier. Subsidiært må hele avgiften fjernes, på linje med 

fjerningen av matavgiften. 

 

11. Annet 

 

Fraktordninger 

Det er viktig å sikre økonomi til fraktordningene i landbruket. Fraktordninger for 

inntransport må styrkes. 

 

Søknad og utbetaling av produksjonstilskudd 

Prinsipielt mener Oppland Bondelag at produksjonstilskudd husdyr burde beregnes ved å 

ta i bruk husdyrregisteret og dermed fjerne telledatoer. Vi kan ikke akseptere at Landbruks- 

og matdepartementet har avsluttet arbeidet med å få til dette. 

 

Forenkling 

Oppland Bondelag er bekymret for at det kan komme flere forenklingsforslag fra 

Regjeringen. De fleste forenklingsforslagene som har kommet fra Regjeringen så langt har 

vært bortfall av tilskuddsordninger eller omlegging av ordninger slik at de har blitt mer 

strukturdrivende. Etter vår vurdering er de fleste av dagens ordninger treffsikre og enkle å 

forholde seg til for brukerne, og evt. endringer må konsekvensutredes grundig før de evt. 

vedtas.  

 

Vern av dyrka jord 

Det er viktig å verne om den dyrka jorda vi har i landet. For å motvirke presset om 

nedbygging, bør det legges en avgift på nedbygging / omdisponering av matjord som ikke 

går til andre landbruksformål. Avgifta skal bidra til finansiering av nydyrking. Avgifta bør 

tilsvare minimum 2x gjennomsnittlig kostnad for nydyrking. 
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Forskning og utvikling  
Et avansert og høyproduktivt landbruk er avhengig av aktiv forskning og rådgiving. Det er 

viktig å øke bevilgningene til disse formålene. Grunnforskning, anvendt forskning og 

utvikling er viktig for å utnytte produksjonsmulighetene og kunne øke produksjonen. 

 

Beredskapslager korn 

Oppland Bondelag mener at Regjeringen må opprette beredskapslager for matkorn. Dette 

er en beredskap for landet og skal ikke finansieres med jordbruksavtalemidler. 

 

 

 

 

Med hilsen 

Oppland Bondelag  

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 


