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Sak til årsmøtet i Norges Bondelag
Troms Bondelag ber om at Norges Bondelag gjør tiltak for å sikre distriktslandbruket, med
spesielt fokus på sau. Denne produksjonen er viktig for å opprettholde næringsvirksomhet
og bosetting over hele landet og en hovedaktør i utnyttelsen av de rike beiteressursene vi
har i Norge.
Saueholdet har de siste 4 - 5 årene måttet leve med konsekvensene av et marked i ubalanse,
med lageroppbygging og sterkt fallende priser. Denne næringa har ligget klart dårligst an i
landbruket når det gjelder inntekt pr. årsverk.
Forbruket av rødt kjøtt vil kunne endres. Det er da viktig at det er etablert ordninger som
gjør at markedsbalansen opprettholdes. Overproduksjon er meget kostbart og lite
bærekraftig for produsentene. Vi har siden 2015 hatt overproduksjon i sauenæringa.
Omsetningsrådet vedtar produksjonsregulerende tiltak for andre sektorer etter forslag fra
markedsregulator, og i prinsippet kan dette også gjøres for sau, men vi er ikke kjent med at
det har blitt brukt produksjonsregulerende virkemidler i denne sektoren. Vi mener tiden er
inne for å regulere produksjonen med mål om økt lønsomhet, og igangsette nye tiltak etter
påtrykk fra Bondelaget gjennom jordbruksforhandlingene.
Årsmøtet i Troms Bondelag har vedtatt følgende:
1. Troms Bondelag ber Norges Bondelag utrede markedsregulerende tiltak for
sauenæringa
2. Utredningen må resultere i en plan for bedring av økonomien og balansering av
markedet for sau- og lammekjøtt
3. Årsmøtet presiserer viktigheten av at det er landbruket som må ha kontroll på
markedsreguleringen, og at dette ikke kan styres av de frie markedskrefter.
Troms bondelag ønsker at årsmøtet i Norges Bondelag følger opp dette.
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