Norges Bondelag oppnår resultater for

sauebonden
Forbrukerne gleder seg til lammesesongen hvor de
kan nyte ferske, kortreiste produkter av høy kvalitet.
At dyr på beite holder landskapet åpent, verdsettes
også høyt av mange.
Norges Bondelag har oppnådd en sterkere
tollbeskyttelse av sau og lam. Både i fylkeslag og
sentralt er arbeidet for å redusere rovdyrtapene av
sau og lam, høyt prioritert.
Med deg med på laget kan vi gjøre enda mer!

Kjære kollega!
– Det er krevende å ha rovdyr og beitedyr
samtidig i utmarka. Det kan gå, hvis
forvaltningen er aktiv og gir beitedyra
forrang, slik de politiske målsettingene fra
rovviltforliket i Stortinget tilsier.
Norges Bondelag kjemper for beitedyra og
bondens mulighet til å drive tradisjonelt
beitebruk. Dette dreier seg om at vi skal
ha anledning til å utnytte
utmarksressursene til matproduksjon.
Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag

Sammen gjør vi en forskjell
Hvert år forhandler vi med staten om rammevilkår for næringa. Det innebærer
blant annet tilskuddsordninger og målpriser på viktige råvarer. Forhandlingene
i 2017 endte med brudd og aksjoner. Ramma var lav og regjeringa ville blant
annet fjerne beitetilskuddet. Det ville rammet mange sauebønder hardt.
Norges Bondelag jobbet politisk, og fikk Stortinget til å fastsette ei høyere
ramme enn tilbudet fra Regjeringa, samt ei føring om å bl.a. beholde beitetilskuddet. Partene ble bedt om å foreta fordelingsforhandlinger som ga
enighet.

Vi jobber for deg!
Overproduksjonen av sau og lam og rovdyrsituasjonen er tøff for sauenæringa.
Norges Bondelag arbeider for best mulig vilkår for sauebøndene, og jobber
hardt mot myndigheter og omsetningsleddene for å bedre markedssituasjonen.
Norges Bondelag har engasjert seg sterkt i den såkalte Reime-saken da flere
golv i sauefjøs kollapset i 2016. De åtte kollapsene førte til tap av flere
saueliv, og det var også nære på at det ble personskader i forbindelse med
ulykkene. Vi var raskt ute og advarte våre medlemmer om at de måtte sikre
sine golv slik at det ikke skulle skje flere ulykker, og vi tilbyr nå inspeksjoner
av golvene sammen med Norsk Landbruksrådgiving og Gjensidige.

Beiteretten i utmark er avgjørende for den norske saueproduksjonen. Norges
Bondelag arbeider for at beiteretten ikke skal uthules gjennom restriksjoner
knyttet til bruk av utmarksbeitet. Forvaltningen av rovdyr må i tilstrekkelig
grad ta hensyn til beitenæringenes behov. Norges Bondelag krever videre at
dagens erstatningsordning videreutvikles slik at de reelle kostnadene som
bonden påføres ved rovdyrangrep blir erstattet. Dette må også omfatte
næringstap når saueproduksjonen må nedlegges på grunn av rovdyrproblemet.

Vi ønsker gjennomslag for følgende pakke
for sauenæringa:
•
•

•

•

•

•

Før en kommer i markedsbalanseskal det ikke gis investeringsstøtte
til produksjonsutvidelse
“Dugnaden” i år med å redusere søyetallet
erstattes med innføring av frivillig
produksjonsregulering fra neste sesong.
Finansiert med omsetningsavgift gir
man kompesasjon for redusert
mordyrtall, for eksempel inntil
10% av mordyrtallet en hadde
i mai 2017.
Opprettholde opplysningskontorene for å markedsføre
sau og lam
Vri noe tilskudd over fra
produksjonsdrivende til
husdyrtilskudd 1-126 dyr
Presse markedsaktører
til mer produktutvikling
og salg gjennom hele året

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

