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Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak
1. Aust-Agder fylkeskommune mener at markedsreguleringsordningen, finansiert og
administrert av næringa selv i samarbeid med landbruksmyndighetene, må
opprettholdes.
2. Fylkene som egne regioner for omsetning av melkekvoter må videreføres. Grunnlaget
for geografisk produksjonsfordeling og økt bruk av norske ressurser med virkemidler
som gir effekt må sikres.
3. Utmarksbeite må styrkes som ressursgrunnlag uten å svekke innmarksbeite. En må
beholde finmaskede ordninger som ivaretar bruk av forskjellige arealtyper for
grovforproduksjon og grovforutnyttelse. Utmarksbeite har i tillegg stor verdi for
kulturlandskapet.
4. En støtter videreføring og styrking av differensierte strukturvirkemidler gjennom
distriktsvirkemidler avsatt i jordbruksoppgjøret. Fraktutjevningsordninger som sikrer
gode rammebetingelser der det er store avstandsulemper må videreføres.
5. Ulike velferdsordninger må beholdes. Det er viktig for å sikre rekruttering til næringen.
6. Det regionale partnerskapene bør fortsatt prioritere bruken av landbrukets
investeringsmidler (IBU) innenfor rammene gitt av de sentrale avtalepartene.
7. Virkemidler for å oppnå effekter av tiltak i landbruket må prioriteres. Produksjonsmål
for økologisk mat videreføres. Det bør etableres en investeringspakke innrettet mot
mindre og mellomstore bruk for å gjøre det mer økonomisk forsvarlig å bygge om til
løsdrift for melk og storfe.
8. Det bør etableres en fondsavsetningsordning for bønder som gir skattefordel og hvor
klimainvesteringer prioriteres.
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1. Aust-Agder fylkeskommune mener at markedsreguleringsordningen, finansiert og
administrert av næringa selv i samarbeid med landbruksmyndighetene, må opprettholdes.
(som FR=fylkesrådmannens forslag)
2. Fylkene som egne regioner for omsetning av melkekvoter må videreføres. Grunnlaget for
geografisk produksjonsfordeling og økt bruk av norske ressurser med virkemidler som gir
effekt må sikres. (som FR)
3. Utmarksbeite må styrkes som ressursgrunnlag uten å svekke innmarksbeite. Ny setning:
Innmarksbeite har stor betydning for ivaretakelse av kulturlandskapet.
Resten av punktet som FR:
En må beholde finmaskede ordninger som ivaretar bruk av forskjellige arealtyper for
grovforproduksjon og grovforutnyttelse. Utmarksbeite har i tillegg stor verdi for
kulturlandskapet.
4. En støtter videreføring og styrking av differensierte strukturvirkemidler gjennom
distriktsvirkemidler avsatt i jordbruksoppgjøret. Fraktutjevningsordninger som sikrer gode
rammebetingelser der det er store avstandsulemper må videreføres. (Som FR)
5. Ulike velferdsordninger må beholdes. Det er viktig for å sikre rekruttering til næringen. Ny
formulering: Velferdsordningene i jordbruket er viktige både for dyrevelferd og rekruttering.
Avløserordningen for ferie og fritid (som også sikrer beredskap for sykeavløsing), samt
tidligpensjonsordningen, må beholdes.
6. Det regionale partnerskapene bør fortsatt prioritere bruken av landbrukets
investeringsmidler (IBU) innenfor rammene gitt av de sentrale avtalepartene. (Som FR).
(FR punkt 7: Punktet deles opp og det gjøres noen justeringer: )
Nytt punkt 7: Virkemidler for å oppnå effekter av klimatiltak i landbruket må prioriteres.
Nytt punkt 8: Produksjonsmål for økologisk mat videreføres.
Nytt punkt 9:Det bør etableres en investeringspakke innrettet mot mindre og mellomstore
bruk for å gjøre det mer økonomisk forsvarlig å bygge om til løsdrift for melk og storfe.
Nytt punkt 10: Det bør etableres en fondsavsetningsordning for bønder som gir skattefordel
og hvor klimainvesteringer prioriteres. (FR punkt 8)
………………..
Åshild Bruun-Gundersen fremmer følgende forslag:
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1. Regioner for omsetning av melkekvoter bør vurderes etter regionsreformen er
gjennomført i Stortinget. Grunnlaget for geografisk produksjonsfordelinga og økt bruk
av norske ressurser med virkemidler som gir effekt må sikres.
2. Utmarksbeite må styrkes som ressursgrunnlag uten å svekke innmarksbeite. En må
beholde finmaskede ordninger som ivaretar bruk av forskjellige arealtyper for
grovforproduksjon og grovforutnyttelses. Utmarksbeite har i tillegg stor verdi for
kulturlandskapet.
………………….
Sara Sægrov Ruud fremmet følgende tilleggsforslag:
Nytt punkt 5, de neste pkt. skyves nedover:
Aust-Agder fylkeskommune er positive til forenklinger i landbruket, så lenge det også
innebærer forenklinger for bonden.
Nytt punkt 7 (resten forskyves):
Aust Agder fylkeskommune støtter regjeringens formuleringer om å opprettholde
avtalesystemet og videreføre inntektsmål, men avviser formuleringen "i større grad enn i dag
avveie inntektsmålet mot andre målsettingar".
Nytt punkt etter 8: Aust-Agder fylkeskommune støtter de positive formuleringer i meldinga
om klima og miljø, men etterlyser konkrete og positive virkemidler for å oppnå positive
effekter av tiltak i landbruket. F.eks. drenering, biogass og fossilfrie innsatsfaktorer som
drivstoff og plast.
Investeringer - inn med første kulepunktet.
Aust Agder fylkeskommune ber om en investeringspakke innrettet slik at mindre og
mellomstore bruk får en særskilt styrket investeringsevne og gjør det økonomisk forsvarlig å
bygge til løsdrift for melk og storfe tilpasset ressursgrunnlaget.
Nytt punkt 5: Aust Agder fylkeskommune ønsker å styrke avløserordningen.
……………………..
Sara Sægrov Ruud fremmet følgende reviderte forslag:
Nytt punkt 5, de neste pkt skyves nedover:
Aust-Agder fylkeskommune er positive til forenklinger i landbruket, så lenge det også
innebærer forenklinger for bonden.
Tillegg til posisjonens nytt pkt 7: Aust-Agder fylkeskommune støtter de positive formuleringer
i meldinga om klima og miljø, men etterlyser konkrete og positive virkemidler for å oppnå
positive effekter av klimatiltak i landbruket.
Votering
Bruun-Gundersens forslag fikk 3 stemmer (2 H og FrP).
Strands forslag fikk 6 stemmer (3 AP, KrF, Sp, V).
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Ruuds reviderte forslag ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer. 2H stemte mot.
Fylkesutvalgets vedtak
Aust-Agder fylkeskommune mener at markedsreguleringsordningen, finansiert og
administrert av næringa selv i samarbeid med landbruksmyndighetene, må opprettholdes.
1.

Fylkene som egne regioner for omsetning av melkekvoter må videreføres.
Grunnlaget for geografisk produksjonsfordeling og økt bruk av norske ressurser med
virkemidler som gir effekt må sikres.

2.

Utmarksbeite må styrkes som ressursgrunnlag uten å svekke innmarksbeite.
Innmarksbeite har stor betydning for ivaretakelse av kulturlandskapet.

3.

En må beholde finmaskede ordninger som ivaretar bruk av forskjellige arealtyper for
grovforproduksjon og grovforutnyttelse. Utmarksbeite har i tillegg stor verdi for
kulturlandskapet.

4.

En støtter videreføring og styrking av differensierte strukturvirkemidler gjennom
distriktsvirkemidler avsatt i jordbruksoppgjøret. Fraktutjevningsordninger som sikrer
gode rammebetingelser der det er store avstandsulemper må videreføres.

5.

Aust-Agder fylkeskommune er positive til forenklinger i landbruket, så lenge det
også innebærer forenklinger for bonden.

6.

Ulike velferdsordninger må beholdes. Det er viktig for å sikre rekruttering til
næringen. Ny formulering: Velferdsordningene i jordbruket er viktige både for
dyrevelferd og rekruttering. Avløserordningen for ferie og fritid (som også sikrer
beredskap for sykeavløsing), samt tidligpensjonsordningen, må beholdes.

7.

Det regionale partnerskapene bør fortsatt prioritere bruken av landbrukets
investeringsmidler (IBU) innenfor rammene gitt av de sentrale avtalepartene.

8.

Virkemidler for å oppnå effekter av klimatiltak i landbruket må prioriteres. Aust-Agder
fylkeskommune støtter de positive formuleringer i meldinga om klima og miljø, men
etterlyser konkrete og positive virkemidler for å oppnå positive effekter av klimatiltak
i landbruket.

9.

Produksjonsmål for økologisk mat videreføres.

10. Det bør etableres en investeringspakke innrettet mot mindre og mellomstore bruk for
å gjøre det mer økonomisk forsvarlig å bygge om til løsdrift for melk og storfe.
11. Det bør etableres en fondsavsetningsordning for bønder som gir skattefordel og
hvor klimainvesteringer prioriteres.
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