Norges Bondelag oppnår resultater for

ammekubonden
Dyktige norske storfebønder produserer 85 000 tonn storfekjøtt av høy kvalitet
hvert år. Vi arbeider for å styrke norsk storfekjøttproduksjon ytterligere.
Med deg med på laget kan vi gjøre enda mer.

Kjære kollega!

Lars Petter Bartnes
leder i Norges Bondelag

Norge skal produsere mer mat i framtida,
og våre forbrukere vil ha storfekjøtt av
høy kvalitet. Det leverer norske ammekubønder allerede, men skal vi klare å øke
lønnsomheten må vi unngå overproduksjon
i næringa. Dette er viktig for oss i Norges
Bondelag. Vi har oppnådd økte tilskudd blant annet et kvalitetstilskudd - og bedre
vilkår for ferie og fritid. Det er fortsatt noe
underdekning av norsk storfekjøtt.
Økonomien burde vært enda bedre og
derfor ønsker vi å gjøre mer.
Vi vil gjerne ha deg med på laget.

- De jobber for næringa
Det er viktig at alle, uansett
produksjon, geografi og produksjonsstørrelse står sammen. Bondelaget
fremmer næringens interesser, sier Truls
Ødegård. Han driver med ammeku, storfe
og gras på Drolsum gård, i Modum i
Buskerud. Han har vært bonde siden 2007,
og har aldri vært i tvil om viktigheten av å
være bondelagsmedlem.
- Det er flere grunner til at jeg mener det er viktig å være medlem i
Bondelaget. Bondelaget jobber for landbrukets interesser, og derfor er det
viktig at alle, uansett produksjon, står sammen og er organisert.
Han mener det er viktig å øke forståelsen av at hver enkelt produksjon er
viktig.
- Vi må fram at vi trenger alle produksjoner, og at alle henger sammen. Jeg
må også trekke fram forsikringsfordelene i Gjensidige som et stort pluss i
medlemsskapet, sier Truls.

Sammen gjør vi en forskjell
Hvert år forhandler vi med staten om rammevilkår for næringa. I
jordbruksforhandlingene forhandles det om tilskuddsordninger og
målpriser på viktige råvarer.
I 2017 brøt vi forhandlingene blant annet fordi regjeringa ville fjerne
beitetilskuddet. Det ville ført til store inntektsreduksjoner for blant annet
bruk med ammeku uten tilgang til utmarksbeiter. Stortinget fastsatte ramma
og ba oss gjennomføre fordelingsforhandlinger. I fordelingsforhandlingene
klarte vi å redde beitetilskuddet.
Det har vært underdekning av storfekjøtt og over flere år har storfekjøtt
hatt høy prioritet i jordbruksforhandlingene. Flere tilskuddsordninger er
styrket markant. Interessen for å starte med ammeku eller utvide
produksjonen har vært, og er stor. I jordbruksoppgjøret 2018 ble ammku
også styrket, særlig utenfor kornområdene. Framover gjelder det å
balansere fortsatt økt økonomiske stimulans opp mot markedssituasjonen for
å unngå overproduksjon og prisfall.
Tilskuddsendringer i jordbruksoppgjørene 2015-2018.
Bruk med 30 ammekyr, arealsone 5B
Satsendring
Driftstilskudd
Husdyrtilskudd Ammeku
Husdyrtilskudd Storfe
Kvalitetstilskudd Storfe kl O
Kvalitetstilskudd Storfe kl O+ og bedre
Distriktstilskudd kjøtt
Beitetilskudd
Utmarksbeitetilskudd
Areal- og kulturlandskapstilskudd
Avløsning ved ferie og fritid

1 157
-100
-30
-1,2
3,8
0,7
-68
282
69
4 038

Utslag for bruket
34 710
-3 000
-1 315
-900
22 800
8 063
-4 973
14 818
20 700
4 038

Total tilskuddsøkning for bruket

94 940

Gjennomsnitlig årlig tilskuddsøkning

23 735

		
		

I Norges Bondelag arbeider vi for
best mulig vilkår for landbruket i
Norge og for å vise næringas
betydning i samfunnet. Med 63 000
medlemmer, 18 fylkeslag og 515
lokallag skaper vi mange faglige og
sosiale møteplasser. Sammen
jobber vi for trygg, ren og god norsk
mat, produsert på norske ressurser.

Medlemsfordelene
i Norges Bondelag
•
•
•
•

Sosialt og faglig felleskap
Rådgiving og juridisk bistand
Gratis jordbruksrelaterte
standardavtaler
Gode avtaler med Gjensidige,
Landbruksforsikring, Agrol,
Landkreditt Bank, Tun Media

Slik melder du deg inn
i Norges Bondelag
•
•

•

Elektronisk innmeldingsskjema
på bondelaget.no
SMS-innmelding. Send BONDE
<navn> og <nummer> til 2030.
Du blir kontaktet per telefon
Telefon: Ring Norges Bondelag
tlf 22054500 eller fylkeskontoret

