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Programkomiteen: Forslag innstilt til årsmøtet  
Dette er nr. 2 av 2 samledokument for endringsforslag, som er kommet til styrets innstilling til nytt næringspolitisk program 

Programkomiteen har gjennomgått alle forslag. Det du kan lese her er ei oversikt over de forslaga som komiteen foreslår å ta inn i teksten 

Merk at nytt linjenummer refererer her til redaksjonskomitéens utkast til innstilling, og det gamle linjenummeret til utkastet innstilt av styret i Norges 

Bondelag. Der det ikke er skrevet inn forslag til tekst eller lagt inn kommentarer, men kun står «innstilt», er forslaget fra fylket tatt inn i sin helhet slik det 

står. 

 

Nytt 
linjenr. 

Gammelt 
linjenr. 

Innsendt 
av 

Forslag  Redaksjonskomitéens innstilling. (Linjehenvisning til  
NPP-forslag 14.09.2020) 

12 12 Vestfold 
Bondelag 

(...), og gi bonden inntektsmuligheter på linje med andre 
grupper i samfunnet. 

Innstilt. 

25-26 24-25 Vestfold 
Bondelag 

Forbrukerne blir stadig mer bevisste og vil vite hvordan 
maten produseres. 

Delvis innstilt. 
Vi har ikke belegg for å mene første del av setningen, 
men siste del er tatt inn. 
Innstilling: 
 «(…) og vil vite hvordan maten produseres.»  

28-29 27-28 Hedmark 
Bondelag 

Tillegg: Vi skal gå aktivt inn i samfunnsdebatten på vegne 
av bonden og ta direkte til motmæle ved urettmessig 
kritikk, og forklare for en befolkning som er stadig 
fjernere fra matproduksjonen i det daglige. Vi ønsker 
størst mulig grad av åpenhet rundt hva vi gjør, og 
hvordan vi gjør det, og hvorfor vi gjør det. 

Delvis innstilt. 
Første del av Hedmark sitt innspill ivaretas i linje 395-
398.  
 
Innstilt: 
«Vi ønsker størst mulig grad av åpenhet rundt hva vi gjør, 
hvordan vi gjør det og hvorfor vi gjør det.» Rogaland 

Bondelag 
Vi ønsker samtidig størst mulig grad av åpenhet rundt hva 
vi gjør og hvordan og hvorfor vi gjør det. 

41 40 Vestfold 
Bondelag 

Stryke «mot importerte varer». Innstilt. 
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58-61 57-60 Østfold 
Bondelag 

(…): Grovfôrbaserte produksjoner på arealer med 
begrensninger i produksjonsmuligheter på grunn av 
klima, vekstsesong og/eller jordsmonn, og korn- og 
grøntproduksjon på de beste jordbruksarealene. 

Innstilt: 
«Grovfôrbaserte produksjoner er bærebjelken i 
distriktene og kornproduksjon dominerer i mange av de 
beste jordbruksområdene. Vi må styrke kornøkonomien, 
samtidig som vi bedrer lønnsomheten for grasarealene i 
distriktene.» 

Trøndelag 
Bondelag 

(…): virkemiddelbruken må stimulere optimal bruk av 
jordressursene.  

Hedmark 
Bondelag 

Nøkkelen ligger i kanaliseringspolitikken, grovfôrbaserte 
produksjoner på arealer med begrensninger i 
produksjonsmuligheter på grunn av klima/vekstsesong og 
jordsmonn og korn- og grøntproduksjon på de beste 
jordbruksarealene. Vi må styrke kornøkonomien på 
arealene som egner seg best for korn, samtidig som vi 
sikrer lønnsomheten i grasarealene. 

Vestfold 
Bondelag 

Grovfôrbaserte produksjoner er bærebjelken i distriktene 
og kornproduksjon dominerer i mange av de beste 
jordbruksområdene. 

Vestfold 
Bondelag 

(…), samtidig som vi sikrer lønnsomheten i å produsere 
gras der det er naturlig. 

Østfold 
Bondelag 

(…), samtidig som vi sikrer lønnsomheten for 
grasarealene i distriktene. 

Sogn og 
Fjordane 
Bondelag 

(…), samtidig som vi bedrer lønnsomheten i grasarealene i 
distriktene. 

63-64 62 Gartner- 
hallen 

Tillegg: Vekstmulighetene i grøntsektoren må utnyttes 
gjennom at arealer med gunstige dyrkningsvilkår for 
grøntproduksjon benyttes optimalt.  

Innstilt: 
«Arealer som er egnet for grøntproduksjon må utnyttes 

optimalt for å møte vekstmulighetene i grøntsektoren.» 

80-82 77 Troms 
Bondelag 

Nytt mål: En årlig kronemessig utvikling for bonden som 

ligger minimum 1 % over landsgjennomsnittet for andre 

yrkesgrupper. 

Innstilt: 
«Inntektsmulighetene for landbruket skal årlig ha en 
kronemessig utvikling som ligger høyere enn 
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lønnsutviklingen ellers i samfunnet, for å tette 
inntektsgapet i forhold til andre grupper.» 

83-84 79-80 Vestfold 
Bondelag 

Styrke nasjonal matproduksjon, og gi bonden 
inntektsmuligheter på lik linje med andre grupper. 

Innstilt: 
«Dette innebærer å styrke nasjonal matproduksjon, og gi 
bonden et inntektsnivå på linje med andre grupper.» 
 
 
 
 

86 81 Hedmark 
og  
Sogn og 
Fjordane 
Bondelag 

Norskandelene i mat og fôr skal økes i alle produksjoner. Innstilt. 

80 93 Troms 
Bondelag 

Nytt tiltak: Styrke økonomien i Norsk Landbruk Innstilt under Mål i programperioden. 

103 99 Rogaland 
Bondelag 

Jobbe for at det ikke gis (…) Innstilt. 

105 100 Hedmark 
Bondelag 

Tillegg: (…) matsikkerhet, dyrevelferd og antibiotikabruk i 
importerte varer. 

Innstilt. 

119 106 Hedmark 
Bondelag 

Nytt kulepunkt: Beholde bondens selvstendige stilling i 
verdikjeden for mat og unngå at dagligvarekjedene 
kontrollerer matproduksjonen fra jord til bord (unngå 
vertikal integrasjon), samt arbeide for å avskaffe det der 
hvor det forekommer. 

Innstilt: 
«Vi må unngå at dagligvarekjedene får kontroll over 
matproduksjonen fra jord til bord.» 

86-87 117 

 

Vestfold 
Bondelag 

Nytt kulepunkt: Forbruksveksten av grønnsaker, frukt og 
bær bør dekkes av norske varer. 

Innstilt under Mål for programperioden. 

133-136 119 Sogn og 
Fjordane 
Bondelag 

Tillegg: Sikre virkemidler som kan styrke den norske 

smaken og forbrukeren sine preferanser for å velge 

norske produkt i butikk. Dette betinger et målrettet og 

utviklende samarbeid mellom produsenter, grossister og 

Innstilt under «øke norskandelen»: 
«Dette betinger et målrettet og utviklende samarbeid 
mellom produsenter, grossister og dagligvarebransjen for 
å sikre at «smaken av Norge» ivaretas gjennom hele 
verdikjeden. 
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dagligvarebransjen for å sikre at produktet som kommer i 

butikk oppleves som «smaken av Norge. 

128 121 Sogn og 
Fjordane 
Bondelag 

Nytt underpunkt: Ny teknologi Innstilt: 
«Ny teknologi som styrker konkurransekraften i norsk 
matproduksjon.» 

Gartner- 
hallen 

Nytt underpunkt: Ny teknologi som styrker 
konkurransekraften og klimarobustheten i norsk 
matproduksjon. 

131-132 127 Hedmark 
Bondelag 

Tillegg siste setning: (...), og sikre økonomiske virkemidler 
for å dekke markedets etterspørsel på økologiske varer. 

Innstilt. 

138-139 130 Gartner- 
hallen 

Tillegg: Utnytte innkjøpskraften i offentlig sektor slik at 
det offentlige går foran for å øke norskandelen, og utrede 
(…) 

Innstilt: 
«Jobbe for at det offentlige utnytter sin innkjøpskraft og 
går foran for å øke norskandelen.» 

141-143 133-137 Sogn og 
Fjordane 
Bondelag 

Jobbe for en felles standard for alle produkter om 
omsettes i Norge med krav om norsk nivå på dyrevelferd, 
medisinbruk, HMS, plantehelse og dokumentasjon av 
klimautslipp også for importerte varer. 

Innstilt. 

145-147 139-140 Østfold 
Bondelag 

Investeringene må ta utgangspunkt i driftsenhetens 
samlede ressursgrunnlag, og ikke betinge 
kapasitetsøkning. Det er spesielt viktig med gode 
investeringsordninger for unge som overtar driften, og i 
produksjoner som er i omstilling. 

Innstilt: 
«Øke investeringsmidlene til fornying av driftsapparatet. 
Investeringene må ta utgangspunkt i gårdens samlede 
ressurser, og ikke betinge kapasitetsøkning. Det er 
spesielt viktig med investeringsordninger for overgangen 
fra båsfjøs til løsdrift.» Akershus 

Bondelag 
Øke investeringsmidlene til fornying av driftsapparatet. 
Investeringene må ta utgangspunkt i gårdens samlede 
ressurstilgang, og må ikke betinge kapasitetsøkning. Det 
er spesielt viktig med gode investeringsordninger for 
unge, nyetablerte brukere, og for produksjoner som er i 
omstilling. 

476 151 Rogaland 
Bondelag 

Nytt kulepunkt: Arbeide for uheldige konsekvenser av 
NAV-regelverk ved permittering og sykdom. 

Innstilt under kapittel 4 «At alle skal ha et godt 
arbeidsmiljø»:  
«Arbeide mot uheldige konsekvenser av NAV-regelverk 
ved permittering og sykdom.» 
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170-172 159-161 Hedmark 
Bondelag 

Noen steder tillater klimaet dyrking av matvekster, som 
korn og grønnsaker. Andre steder er klima og jordsmonn 
mer begrensende og gjør at det hovedsakelig er gras som 
kan dyrkes. 

Innstilt: 
«Noen steder tillater klimaet dyrking av matvekster som 
korn og grønnsaker. Andre steder er klima, jordsmonn og 
arrondering mer begrensende, og gjør at det 
hovedsakelig er gras som kan dyrkes.» 

186-188 175 Norske 
Felleskjøp 

Tillegg: (…) husdyrproduksjonen. Dette forutsetter videre 
at myndighetene bidrar med virkemidler slik at omfanget 
av norsk jordbruk ikke reduseres og at utnyttelse av 
jordbruksarealet over hele landet sikres. Norsk mat og fôr 
(...) 

Innstilt. 
 
 

193 180 Hedmark 
Bondelag 

Tillegg: (…) beitedyr i flere områder og er en begrensning 
for å utnytte potensiale i norsk matproduksjon. 

Innstilt: 
«(…) og er en begrensning for å utnytte potensialet for 
matproduksjon i utmarka.» 

211-212 197 Hedmark 
Bondelag 

Tillegg: Det nasjonale jordvernmålet skjerpes til 
maksimalt 2000 daa/år. 

Innstilt: 
«Det nasjonale jordvernmålet skjerpes og reduseres til 
maksimalt 2000 dekar dyrka jord per år.» Endres fra å 
være tiltak (på gammel linje 238) til nytt mål her. 

216-218 201 Troms og 
Finnmark 
Bondelag 
 

Tillegg: Det må være tillit til registrering av 
bestandsestimatet på alle rovdyr. Det må ikke være tvil 
om at de faktiske registreringene stemmer. I dag så 
opplever vi at gårdbrukere og grunneiere ikke har tillit til 
eksisterende estimat.  
 

Innstilt: 
«Bestandsestimater må kvalitetssikres slik at de i størst 
mulig grad stemmer over ens med den faktiske størrelse 
som rovdyrbestandene har. Dette er svært viktig for å 
sikre tilliten til forvaltningen av rovdyr.» 
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241-242 
248-252 

211 Sogn og 
Fjordane 
Bondelag 

Nytt tema: Styrke kvaliteten på grasarealene 

Nytt kulepunkt: Legge til rette for virkemidler som gjør at 

en større del av grasarealene kan grøftes oftere. 

Nytt kulepunkt: Styrke FoU som sikrer nye 

sortsblandinger tilpasset et endret klima. 

Nytt kulepunkt: Redusere beiteskader på dyrka mark 

gjennom å arbeide for 

- tiltak som fører til redusert bestand av hjortevilt 

- tiltak som fører til reduserte beiteskader av gås 

Innstilt under «øke planteproduksjonen»: 
«Styrke kvaliteten på grasarealene gjennom virkemidler 

som gjør at en større del av grasarealene kan grøftes 

oftere.» 

«Styrke utviklingsarbeidet for forbedret sortsmateriale 
og sortslandinger tilpassa lokale forhold og klima.» 
 
«Redusere beiteskader på dyrka mark og skog gjennom å 
arbeide for tiltak som fører til redusert bestand av 
hjortevilt. Jobbe for å dempe konfliktnivået mellom 
beitebruker og grunneier ved beiteskader forårsaket av 
rein på innmark.» 
 

229-230 212 Rogaland 
Bondelag 

Tillegg: (…) små og mellomstore bruk, for å hindre 
ytterligere bruksnedgang. 

Innstilt. 

231 213 Vestfold 
Bondelag 

Starte en prosess med mål om å innføre tak (…) 

Tillegg: Dette må skje gradvis. 

Innstilt: 
«Starte en prosess med mål om å innføre tak og 
trappetrinnstilskudd i alle produksjoner.» 

Finnmark 
Bondelag 
 

Stryke Innføre tak på arealtilskudd. Kun ha 
trappetrinnsystem 
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235-236 
 

217 

 

Telemark 
Bondelag 

Jobbe for at eventuell vekst i ammekuproduksjonen skjer 
i grasområdene i sone 5-7.  

 

  Østfold 
Bondelag 

Jobbe for at videre vekst i ammekuproduksjonen skjer i 
grasområdene, på marginale arealer i kornområdene, 
eller for å ivareta vannkvaliteten til sårbare vassdrag. 

Innstilt: 
«Opprettholde eksisterende ammekuproduksjon i beite- 
og grasarealer i hele landet, men videre vekst bør skje i 
sone 5-7.» Vestfold 

Bondelag 
Opprettholde eksisterende ammekuproduksjon i beite- og 
grasarealer i hele landet, men videre vekst bør skje i sone 
5-7. 

Hedmark 
Bondelag 

Jobbe for at videre vekst i ammekuproduksjonen skjer på 
grasarealene. 

Rogaland 
Bondelag 

Jobbe for at videre vekst i beitedyrproduksjonen skjer i 
gras- og beite- og utmarksområdene. 

Akershus 
Bondelag 

Stryk kulepunkt. 

Buskerud 
Bondelag 

Jobbe for at videre vekst i ammekuproduksjon og sau-

/lammeproduksjon skjer i sone 5-7. 

237-238 218 Østfold 
Bondelag 

Tillegg: (…) og som styrker kornøkonomien. Innstilt: 
«(…) og stimulere til kornråvarer av kvaliteter og sorter 
som markedet etterspør.» 

437-438 
 

220 

 

Gartner-
hallen 

Nytt kulepunkt: Utvikle en samlet strategi for aktivt 
stimulere etterspørsel etter grøntprodukter hos 
forbrukerne, og sikre at ambisjonene for vekst i norsk 
grøntproduksjon settes ut i livet. 

Innstilt under kapittel 4 «Øke norskandelen i 
produksjonen». 

254 Telemark 
Bondelag 

Nytt kulepunkt: Stimulere til mer og bedre grovfôr. Ta i 
bruk digitale løsninger for avlingsregistrering og vri 
tilskudd per areal over på tilskudd for høy utnyttelse av 
grovfôr. 

Innstilt: 
«Stimulere til mer og bedre grovfôr.» 

276 250 Hedmark 
Bondelag 

Styrke virkemidlene knyttet til storfe og sau i utmark. Innstilt. 

277 251 Hedmark 
Bondelag 

Jobbe for økt kunnskap og forståelse for utmarka som 
ressursgrunnlag i matproduksjonen. 

Innstilt. 
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279-292 
457-458 

252 

 

Hedmark 
Bondelag 

Nytt kulepunkt: Fjerne mål om ynglende ulv. 

Nytt kulepunkt: Det skal være mulig med levedyktig 

næringsvirksomhet i landbruket i områder med rovvilt 

(innenfor soner med rovvilt). 

Nytt kulepunkt: Redusere bestandsmål for bjørn. 

Nytt kulepunkt: Det må innføres fri jakt på ulv utenfor 

sona, og beskattes innenfor sona. 

Nytt kulepunkt: Det må jobbes for at rovdyrsonene ikke 

utvides. 

Nytt kulepunkt: Innføre aktiv forvaltning av kongeørn. 

Nytt kulepunkt: Nasjonal handlingsplan mot villsvin må 

følges opp med effektive tiltak og måling av resultater. 

Nytt kulepunkt: Villsvin utgjør en stor trussel mot 
matproduksjonen, og myndighetene må iverksette tiltak 
raskt. Grunneierne må stå sammen om grunneierbasert 
tiltaksplan for kontroll av villsvin i Norge. 

Innstilt: 
«Soneforvaltningen må styrkes med tydelige 

handlingsregler, som sikrer at rovdyr som tar beitedyr i 

prioriterte områder tas ut, uavhengig av om 

bestandsmålet for de aktuelle rovdyrene er nådd, eller 

genetikken til skadegjøreren.» 

«Skadefelling av rovdyr må gjøres mer effektiv ved å 

styrke kompetanse hos fellingslagene og bruk av løs på 

drevet halsende hund.» 

«Lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesona må 

starte 1.september, og for jerv 20.august.» 

«Bestandsestimater må kvalitetssikres slik at de stemmer 

over ens med den faktiske størrelsen til 

rovdyrbestandene.» 

«Det skal ytes full erstatning for tap og følgekostnader 

når det er sannsynliggjort at fredet rovdyr er 

skadevolder. Erstatningen skal ikke avkortes utover 

normaltap.» 

«Innføre aktiv forvaltning av ørn.» 
 
«Det må være mulig å utnytte beiteressursene i inn- og 
utmark, også innenfor rovviltsonene.» 
 
Flyttet til kap 4. «Ha god dyrevelferd (...)» linje 457-458: 
«Den nasjonale handlingsplanen mot villsvin må følges 
opp med aktive og grunneierbaserte tiltak for å sikre at 
målet om minst mulig villsvin på minst mulig areal 
oppnås.» 

Østfold 
Bondelag 

Nytt kulepunkt: Villsvinbestanden må bekjempes for å 
hindre spredning til nye områder. 
 
Nytt kulepunkt: Det må være mulig å utnytte 
beiteressursene i inn- og utmark, også innenfor 
rovviltsonene. 

Troms 
Bondelag 

Nytt kulepunkt: Ørn må forvaltes på lik linje som andre 

rovdyr. 

Nytt kulepunkt: Det må utøves systematisk registrering 
og dokumentasjon av alle rovdyr som skaper utfordringer 
for beitebruk i utmark. 
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286-288 255 Hedmark 
Bondelag 

(…), for å sikre effektivt uttak. Ivaretatt i nytt forslag fra komiteen. 

Sogn og 
Fjordane 
Bondelag 

Tidligere oppstart av lisensfellingsperiode for ulv og jerv 
på høsten, (…) 

Innstilt: 
«Lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesona må 
starte 1. september, og for jerv 20. august» 

257 Østfold 
Bondelag 

Stryk: «i beiteprioriterte områder» Ivaretatt i nytt forslag fra komiteen. 

297 265 Vestfold 
Bondelag 

Tillegg: (…) der arealer går ut av drift, særlig i sone 5-7, og 
videre (…) 

Innstilt. 

345-346 312 Hedmark 
Bondelag 

Nytt kulepunkt: Målretta innsats for bedre 
grovfôrkvalitet, husdyravl innen storfe, sau og gris, 
friskere dyr som gir lavere klimaavtrykk og bruk av 
tilsetningsstoffer i fôr. 

Innstilt: 
«Gjøre en målretta innsats for bedre grovfôrkvalitet, 
husdyravl som gir lavere klimaavtrykk og bruk av 
tilsetningsstoffer i fôr.» 

366-367 332 Hedmark 
Bondelag 

(…) i landbrukets bygninger og maskinpark. Innstilt. 

371-372 336 Telemark 
Bondelag 

Øke karbonbindingen i jord blant annet gjennom økt 
beitebruk og alternative metoder for jordarbeiding, samt 
bruk av fangvekster og biokull. 

Innstilt. 

373 338 Hedmark 
Bondelag 

Øke karbonbinding ved å stimulere til aktiv skogskjøtsel 
for å produsere trevirke av høy kvalitet. 

Innstilt: 
«Øke karbonbinding ved å stimulere til aktiv skogskjøtsel 
for å produsere trevirke.» 

403-404 360 Hedmark 
Bondelag 

Tillegg: Det foregår en kamp om virkelighetsforståelsen i 
samfunnsdebatten, og Norges Bondelag må være 
tydelige og tilstedeværende på disse debattarenaene. 

Innstilt under Mål for programperioden: 
«Gi forbruker og samfunn større forståelse for og innsikt 
i matproduksjonen gjennom åpenhet, 
kunnskapsformidling og tilstedeværelse i debatter.» 
 

402 364 Telemark 
Bondelag 

Vi vil øke selvforsyningsgraden til minst 50 prosent i løpet 
av programperioden. 

Innstilt. 

408-410 371 Buskerud 
Bondelag 

Tillegg: KSL er bondens kvalitetssikringsverktøy som gir en 
felles standard og sikrer dokumentasjon og kvalitet i 
landbrukets produksjoner, all dokumentasjon må inn i 
KSL systemet. 

Innstilt: 
«KSL er bondens kvalitetssikringsverktøy som gir en felles 
standard og sikrer dokumentasjon og kvalitet i 
landbrukets produksjoner. All relevant dokumentasjon 
samles i KSL-systemet.» 
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411-413 372-373 Sogn og 
Fjordane 
Bondelag 

Styrke landbrukets rolle som en del av nasjonal, regional 

og lokal beredskap gjennom et formelt samarbeid med 

styresmaktene på ulike nivå. 

Få på plass beredskapsløsninger på den enkelte gård. 

Innstilt: 
«Styrke landbrukets rolle som en del av nasjonal, 

regional og lokal beredskap gjennom et mer formalisert 

samarbeid med styresmaktene på ulike nivå.» 

Få på plass beredskapsløsninger på den enkelte gård.» 

387-390 381 Sogn og 
Fjordane 
Bondelag 

Nytt kulepunkt: Det er viktig med en grøntproduksjon i 
hele landet som nytter klimatiske forskjeller og ulikt 
jordsmonn til å produsere produkt med en smak og 
kvalitet som forbrukeren ønsker. Samtidig vil en spredd 
produksjon medvirke til å redusere risikoen i 
produksjonen. 

Innstilt under Mål for programperioden. 

424-425 384 Sogn og 
Fjordane 
Bondelag 

Tillegg: Redusere matsvinnet ved å utfordre 
grossistleddet og dagligvarekjedene til å tilby (...), samt 
tenke nytt når det gjelder de lokale butikkene sin 
valgfrihet på sortiment. 

Innstilt: 
Redusere matsvinnet ved å utfordre grossistleddet og 
dagligvarekjedene til å tilby (…), samt øke de lokale 
butikkenes valgfrihet for lokalt sortiment. 

461 416 Østfold 
og 
Akershus 
Bondelag 

Tillegg: Dette må inkludere en satsning på gårdsanlegg. Innstilt. 

464 419 Hedmark 
Bondelag 

Tillegg: Kostnadene ved å dette må dekkes av 
storsamfunnet. 

Innstilt. 

480-482 
 

434 Sogn og 
Fjordane 
Bondelag 

Tillegg: Utvikle den desentraliserte landbruksutdanningen 
og tilbudet om voksenopplæring innen landbruk til å bli 
enda mer fleksibel gjennom digitalisering av læremidler 
kombinert med nettbasert undervisning. 

Innstilt:  
«Utvikle den desentraliserte landbruksutdanningen og 
tilbudet om voksenopplæring innen landbruk. Gjøre den 
enda mer fleksibel gjennom digitalisering av læremidler 
kombinert med nettbasert undervisning.» 

484-485 437 Hedmark 
Bondelag 

Nytt kulepunkt: I tillegg til den rene fagkompetansen, må 
bondens kompetanse som leder av store og komplekse 
virksomheter, og som arbeidsgiver, styrkes. 

Innstilt: 
«I tillegg til den rene fagkompetansen, må bondens 
kompetanse som arbeidsgiver, styrkes.» 
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488-489 438 Møre og 
Romsdal 
Bondelag 

Nytt kulepunkt: Viktig å forbedre velferdsordningene i 
forbindelse med svangerskap og fødsel. 

Innstilt: 
«Norges Bondelag vil jobbe for å sikre gode 
velferdsordninger, spesielt knyttet til svangerskap og 
fødsel.» 

 


