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Opprettholdte forslag til årsmøtet – til avstemming 
 

Dette samledokumentet inneholder alle forslag som er opprettholdt etter behandling i programkomiteen. Nytt linjenummer henviser til innstillingen fra 

programkomiteen til årsmøtet, av 14.09.2020. Tekst fra forslagsstiller er skrevet i kursiv. Det gjelder også tekst eller punkter som er foreslått strøket.  

 

 Nytt linjenr. Innsendt av Forslag  Programkomiteens innstilling 

1 53 Hedmark Bondelag Forslag til tillegg innledningsvis: Det er avgjørende å få 
økte priser i markedet, men at en forutsetning for det, er at 
en først styrker importvernet. 

Å øke prisene i det norske markedet nå, uten 
hensyn til begrensningene som ligger i dagens 
tollsatser, vil føre til at konkurransen fra 
importerte matvarer øker ytterligere. Da 
krymper markedet for norsk landbruk og en 
får mindre bruk av norsk jord. Dette vil 
merkes best i de deler av landet der 
konkurranseulempene er størst fra før av, på 
grunn av klima, arrondering og avstand til 
markedet. 

2a 60-61 Hedmark Bondelag Vi må styrke kornøkonomien på arealene som er best 
egnet for korn, samtidig som vi bedrer lønnsomheten for 
grasarealene. 

Vi må styrke kornøkonomien, samtidig som vi 
bedrer lønnsomheten for grasarealene i 
distriktene. 

2b 60-61 Østfold Bondelag Vi må styrke kornøkonomien, samtidig som vi bedrer 
lønnsomheten for grasarealene. 

Vi må styrke kornøkonomien, samtidig som vi 
bedrer lønnsomheten for grasarealene i 
distriktene. 

3 131 Rogaland Bondelag Ønsker strøket: Vurdere gjeninnføring av et tallfesta mål 
for økologisk landbruk 

Vurdere gjeninnføring av et tallfesta mål for 
økologisk landbruk, 

4 145-146 Akershus Bondelag 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 unge, nyetablerte 
brukere, og for produksjoner som er i omstilling. 

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. 
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5 149 Hedmark Bondelag Tillegg:  
Det må jobbes for innføring av frakttilskudd for fjørfekjøtt. 
Dette vil gjøre at risikoen ved geografisk avstand blir 
fjernet fra bonden. 

Sikre en spredt egg- og svineproduksjon for å 
ivareta en spredt matproduksjon, dyrehelse 
og miljømål. 

6 150 Østfold Bondelag 
Hedmark Bondelag 

Opprettholdt, men flytta: «Etablering og økning av 

husdyrhold må betinge nok spredeareal og bærekraftig 

arealbruk.» 

Avvist 

7 151 Akershus Bondelag Stryke del av setning: (…), og det er nødvendig å ta et 
spesielt hensyn til Nord-Norge). 

Utvikle virkemidler sammen med Staten, også 
utenfor jordbruksavtalen, som bidrar til å 
sikre en fungerende verdikjede for mat over 
hele landet, med spesielt fokus på Nord-
Norge. 

8 155 Trøndelag 
Bondelag 

Tillegg: (…), kommersiell jakt og fiske som tilleggsnæringer. Øke volum og verdi på landbruksbasert 
tjenesteyting, reiseliv, kommersiell jakt og 
fiske. 

9 183 Telemark Bondelag (…), og mener import av soya må erstattes med egne 
proteinråvarer innen 2030. 

Vi vil arbeide for at en størst mulig andel av 
fôret til norske husdyr er produsert i Norge, 
og mener bruken av soya fra land med 
regnskog bør avskaffes som proteinkilde 
innen 2030. 

10 203-204 Akershus Bondelag Stryke: Dette er en særlig utfordring i arealsone 5-7. Dette er en særlig utfordring i arealsone 5-7. 
 

11 221 Trøndelag 
Bondelag 

Konsesjonsloven, jordloven og odelsloven må styrkes. Konsesjonsloven, jordloven og odelsloven må 
ikke svekkes ytterligere. 

12 231 Finnmark Bondelag Tillegg: «med unntak av arealtilskudd på grovfôr.» Starte en prosess med mål om å innføre tak 
og trappetrinnstilskudd i alle produksjoner. 

13a 235-236 Akershus Bondelag Stryke punktet. 
 

Opprettholde eksisterende 
ammekuproduksjon i beite- og grasarealer i 
hele landet, men videre vekst bør skje i sone 
5-7. 
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13b 235-236 Hedmark Bondelag 
Østfold Bondelag 

Videre vekst i ammekuproduksjon må skje på beite- og 
grasarealer i hele landet. 

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

14a 239 Rogaland Bondelag Nytt kulepunkt: Dele sone 3 inn i 3a og b, jamfør sone 5. Avvist 

14b 239 Hedmark Bondelag 
Østfold Bondelag 

Nytt kulepunkt: Gjennomgå sonesystemet og vurdere 
andre virkemidler for å oppnå målsettingene ved 
kanaliseringspolitikken. 

Avvist 

15a 271 Trøndelag 
Bondelag 

Nytt kulepunkt: Sikre beiteretten i utmark. 

 

Avvist, ivaretatt 

15b 271 Trøndelag 
Bondelag 

Nytt kulepunkt: Klargjøring og styrking av gjerdeloven og 
retter og plikter ved gjerdehold. 

Avvist 

16a 279 Hedmark Bondelag Tillegg: «Fjerne mål om ynglende ulv i Norge.» Avvist 

16b 279 Hedmark Bondelag Tillegg: «Redusere bestandsmål for bjørn.» Avvist 

16c 279 Hedmark Bondelag Tillegg: «Det må innføres stående fellingstillatelse på ulv 
utenfor ulvesona, og bestanden må beskattes innenfor 
ulvesona.» 

Avvist 

16d 279 Hedmark Bondelag Tillegg: «Det må jobbes for at rovdyrsonene ikke utvides.» Avvist 

17 294-295 Agder Bondelag (…) slik at overgangen fra båsfjøs til løsdrift blir mulig også 
for bruk med færre enn 30 kyr. 

Videreutvikle virkemidlene og øke potten 
innen Investerings- og 
bedriftsutviklingsmidlene (IBU), slik at 
overgangen fra båsfjøs til løsdrift blir mulig 
også for bruk med 15 – 30 kyr. 

18 297-298 Akershus Bondelag Stryke (…), særlig i sone 5-7, (…) Kartlegge sårbare produsentmiljøer og 
områder der arealer går ut av drift, særlig i 
sone 5-7, og videre etablere et prosjekt for å 
bygge bærekraftige produksjonsklynger over 
hele landet. 

19 338 Rogaland Bondelag Tillegg: Dette forutsetter politisk vilje og økonomisk stimuli. 
Rogaland trekker siste del av setning.  

Avvist 

 


