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Tilleggsforslag til sak 10 på årsmøte Norges Bondelag 

Troms Bondelag har i utsendingsmøte 22.september vedtatt følgende tilleggsforslag til årsmøtesak 
nr. 10 vedrørende innkommen sak fra Troms Bondelag. Tillegget er markert rødt inn i Norges 
Bondelag sitt forslag til vedtak for årsmøte: 
 
 
Sauenæringa har stor betydning for bosetting i distriktene, kulturlandskap og utnytting av 
utmarksbeiteressurser. En fortsatt sterk kanaliseringspolitikk er avgjørende for å utvikle næringa videre 

som ei viktig distriktsnæring.  
 

Årsmøtet i Norges Bondelag er bekymret for den svake økonomien i saueholdet de siste årene. Dårlig 

markedsbalanse er hovedårsaken til de lave prisene og har også begrenset muligheten for økte tilskudd til 
næringa. Balanse mellom produksjon og marked blir helt avgjørende framover for å sikre ei økonomisk 

bærekraftig næring basert på norske ressurser.  

 
Årsmøtet ber styret i Norges Bondelag ta initiativ til et produsentråd sau i regi av Norges Bondelag over 

samme lest som for svin, basert på jordbruksavtalen 2018. Rådet tiltrer når markedsregulator oppfordrer til 
redusert dyretall. For næringer med overproduksjon, må det ikke gis investeringstilskudd til nyetablering og 

produksjonsøkning.  

 

Årsmøte viser til nytt næringspolitisk program som sier «arbeide for å styrke og utvide 

redskapskassa for markedsbalansering og produksjonsregulering». Årsmøte ber styret i 

samarbeid med næringa starte det arbeidet på småfe, med mål om å bedre økonomien i 

næringen.  
 

Årsmøtet i Norges Bondelag ønsker enda sterkere fokus på salg og produktutvikling av sau- og lammekjøtt 
for å legge til rette for økt verdiskaping. Hele verdikjeden, også matvarekjedene utfordres til å skape lengre 

salgsperioder og mer hylleplass til slike produkter. 

 
 
 

Med vennlig hilsen 
 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 
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             Organisasjonssjef 
Fylkesleder 
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