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Fylkesrådmannens forslag til vedtak 
1. Stortingsflertallets formulering om at «inntektsmålet skal være å redusere 

inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet» må følges 
opp.  

 
2. En må sikre og utnytte markedsmulighetene i jordbruket gjennom effektive 

virkemidler og statlige og lokale ordninger. 
 

3. Potensialet for økt produksjon og produktutvalg av lokale mat- og 
drikkespesialiteter må videreføres. Grunnlaget for geografisk 
produksjonsfordeling og økt bruk av norske ressurser, med virkemidler som gir 
effekt må videreføres.  

 
4. For Agderjordbruket vil styrking av tilskudd til beite på innmark og i utmark 

være viktig. Det forutsetter ordninger som ivaretar bruk av forskjellige 
arealtyper.  

 
5. Agderjordbruket har lavere inntektsvekst enn landsgjennomsnittet.  For bedre 

situasjonen må en styrke struktur- og distrikts virkemidler gjennom økt 
differensiering, samt å beholde/videreutvikle fraktutjevningsordninger.  

 
6. Tilskudd til velferdsordningene avløsing for ferie og fritid og sykeavløsing må 

styrkes. Forslag om å knytte maksimalbeløpet i ferie- og fritidsordningen bør 
utredes. 

 
7. For å sikre god dyrevelferd må regjeringen sikre tilstrekkelige ressurser til 

Mattilsynet og veterinærtjenester; f.eks. til veterinærvaktordninger og 
reisetilskudd for veterinærer. 

 
8. Næringas initiativ «Klimasmart landbruk» med rådgiving på gårdsnivå må 

følges opp av sentrale myndigheter med positive virkemidler og en politikk 
som stimulerer til fossilfrie innsatsfaktorer som drivstoff og plast.  
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9. Det må etableres en investeringspakke som innrettes slik at det blir økonomisk 
forsvarlig å bygge til løsdrift for melk og storfe, tilpasset ressursgrunnlaget. Det 
vise her også til vedtatt Landbruksstrategi Agder hvor det er et mål å 
«Opprettholde regionens andel av melkeproduksjonen». Et investeringsløft for 
«15-30-kyrsbrukene» må vurderes og vil være svære målrettet for Agder.  

 
10. Det bør stimuleres til klimainvesteringer i landbruket gjennom ordninger som 

gir dokumentert effekt. 
 

11. Det regionale partnerskapet skal fortsatt ha som oppgave å prioritere bruken 
av landbrukets investeringsmidler (IBU) innenfor rammene gitt av de sentrale 
avtalepartene. Innovasjon Norge bør beholde saksbehandlingen på regionalt 
nivå. 

 
 

 
 
Fylkesutvalget har behandlet saken i møte 29.01.2019 sak 10/19 
 
Møtebehandling 
Representanten Janne Nystøl (KrF) fremmet følgende forslag:  
Punkt 6 

Tilskudd til velferdsordningene avløsing for ferie og fritid og sykeavløsing må styrkes. 
Forslag om å knytte maksimalbeløpet i ferie- og fritidsordningen til grunnbeløpet i 
folketrygden «G» bør utredes 
 
Her presiseres størrelsen på beløpet ved å knytte det til «G» 
 
Punkt 8 
Næringas initiativ «Klimasmart landbruk» med rådgiving på gårdsnivå må følges opp 
av sentrale myndigheter med positive virkemidler og en politikk som stimulerer til 
fossilfrie innsatsfaktorer som drivstoff og plast, samt økt støtte til dreneringstiltak, økt 
rådgiving for optimal utnyttelse av husdyr- og kunstgjødsel og økt støtte til 
gjødselbasert biogass. 
 
Representanten Stein Inge Dahn (V) fremmet følgende forslag:  
Nytt punkt 12 
Det må gis økt incitament til økt produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet. 
 
Ordet "bør" i punkt 10 endres til "må".  
 
Nytt punkt 13:  
Regjeringen må øke motivasjonen til urbant landbruk.  
 
Nytt punkt 14:  
Regjeringen må legge til rette for en skogbrukspolitikk som bidrar til økt lokal 
verdiskaping av norske skogsressurser, og som bidrar til styrket klimainnsats og 
frivillig vern av skog.  
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Representanten Sigmund Oksefjell fremmet følgende forslag:  
I siste setning i punkt 11, erstattes ordet "bør" med "må" 
 
Votering 
Punkt 1-5, 7 og 9 i fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
Ved alternativ votering mellom punkt 6 og 8 i fylkesrådmannens innstilling og KrFs 
forslag, ble KrFs forslag enstemmig vedtatt.  
Venstres forslag til endring av punkt 10 ble enstemmig vedtatt. Det samme gjorde 
Sps forslag til endring av punkt 11.  
Venstres forslag til nye punkt 12, 13 og 14 ble enstemmig vedtatt.  
  
 
Fylkesutvalgets vedtak  

1. Stortingsflertallets formulering om at «inntektsmålet skal være å redusere 
inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet» må følges 
opp.  

 
2. En må sikre og utnytte markedsmulighetene i jordbruket gjennom effektive 

virkemidler og statlige og lokale ordninger. 
 

3. Potensialet for økt produksjon og produktutvalg av lokale mat- og 
drikkespesialiteter må videreføres. Grunnlaget for geografisk 
produksjonsfordeling og økt bruk av norske ressurser, med virkemidler som gir 
effekt må videreføres.  

 
4. For Agderjordbruket vil styrking av tilskudd til beite på innmark og i utmark 

være viktig. Det forutsetter ordninger som ivaretar bruk av forskjellige 
arealtyper.  

 
5. Agderjordbruket har lavere inntektsvekst enn landsgjennomsnittet.  For bedre 

situasjonen må en styrke struktur- og distrikts virkemidler gjennom økt 
differensiering, samt å beholde/videreutvikle fraktutjevningsordninger.  

 
6. Tilskudd til velferdsordningene avløsing for ferie og fritid og sykeavløsing må 

styrkes. Forslag om å knytte maksimalbeløpet i ferie- og fritidsordningen til 
grunnbeløpet i folketrygden «G» bør utredes 

 
7. For å sikre god dyrevelferd må regjeringen sikre tilstrekkelige ressurser til 

Mattilsynet og veterinærtjenester; f.eks. til veterinærvaktordninger og 
reisetilskudd for veterinærer. 

 
8. Næringas initiativ «Klimasmart landbruk» med rådgiving på gårdsnivå må 

følges opp av sentrale myndigheter med positive virkemidler og en politikk 
som stimulerer til fossilfrie innsatsfaktorer som drivstoff og plast, samt økt 
støtte til dreneringstiltak, økt rådgiving for optimal utnyttelse av husdyr- og 
kunstgjødsel og økt støtte til gjødselbasert biogass. 
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9. Det må etableres en investeringspakke som innrettes slik at det blir økonomisk 
forsvarlig å bygge til løsdrift for melk og storfe, tilpasset ressursgrunnlaget. Det 
vise her også til vedtatt Landbruksstrategi Agder hvor det er et mål å 
«Opprettholde regionens andel av melkeproduksjonen». Et investeringsløft for 
«15-30-kyrsbrukene» må vurderes og vil være svære målrettet for Agder.  

 
10. Det må stimuleres til klimainvesteringer i landbruket gjennom ordninger som 

gir dokumentert effekt. 
 

11. Det regionale partnerskapet skal fortsatt ha som oppgave å prioritere bruken 
av landbrukets investeringsmidler (IBU) innenfor rammene gitt av de sentrale 
avtalepartene. Innovasjon Norge må beholde saksbehandlingen på regionalt 
nivå. 

 
12. Det må gis økt incitament til økt produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet. 

 
13. Regjeringen må øke motivasjonen til urbant landbruk.  

 
14. Regjeringen må legge til rette for en skogbrukspolitikk som bidrar til økt lokal 

verdiskaping av norske skogsressurser, og som bidrar til styrket klimainnsats 
og frivillig vern av skog.  

 
 
 
 
 
 


	Vest-Agder fylkeskommunes innspill til Jordbruksforhandlingene 2019

