Til Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlag
Hamar 29. april 2021

Angående prioritering i årets krav til jordbruksforhandlingene
Det vises til resolusjon fra Norges Bondelags representantskapsmøte 25. mars 2021. I
resolusjonen ble det spesielt nevnt at «For å sikre et landbruk i hele landet er det i år særlig
produksjoner med lavest inntekt som prioriteres. Dette gjelder i størst grad bønder med de tre
produksjonene ammeku/storfekjøtt, sau og korn». Dette er også gjentatt i innledningen i
jordbrukets kravdokument.
I tillegg til dette vises det til Stortingets behandling av Meld.St.11 (2016 - 2017) der Stortinget
konkluderte med at jordbrukspolitikkens hovedmål skal være økt matproduksjon med
grunnlag i norske ressurser som grovfor og beite.
Nortura ga framfor årets Jordbruksforhandlinger innspill på at det var mulighet for en økning
i storfekjøttproduksjon.
Ut fra dette var det skapt forventninger i ammekunæringen om et inntekstløft. TYRs
medlemmer ble derfor svært skuffet over jordbrukets krav framfor Jordbruksforhandlingene.
Forhandlingsutvalget krever en gjennomsnittlig inntektsøkning for ammeku/storfe på kroner
47.700,-, som tilsvarer en økning på 15,- kroner pr time. Sammen med su er dette fortsatt den
laveste inntekt av alle produksjoner. Medlemmene i TYR opplever dette som et stort svik i
forhold til det som var skapt av forventninger. Økningen er mindre enn gjennomsnittet, og
følgelig ingen prioritering mener medlemmene i TYR.
På bakgrunn av dette ønsker styret i TYR, og TYRs medlemmer, svar på følgende;
• I hvilken grad mener jordbrukets forhandlingsutvalg at ammeku/storfe prioriteres i
dette kravet, slik Bondelagets representantskap vedtok, når det foreslås en lavere
kronemessig økning for denne produksjonen sammenlignet med andre produksjoner?
• I hvilken grad mener jordbrukets forhandlingsvalg at de med årets krav til
jordbruksforhandlingene følger opp Stortingets melding om at økt matproduksjon
skal baseres på norske ressurser som grovfôr og beite?
Nedenfor er nevnt noen få av alle de innspill som TYR har fått:
• Birger Bull - driver Bull gård på Ringvassøya i Troms der det meste av kjøttet foredles
lokalt. Produksjonen er basert på grovfôr og beite, der 50% av fôret tas opp på beite.
TYRs forslag om tilskudd til «ku med kalv på beite» er dyrevelferdsmessig et positivt
tiltak, og positivt i forhold til målet om mer bruk av grovfôr og beite. Birger er svært
skuffet over at tilskuddet ku med kalv på beite er borte i kravet.
•

Sveinung Kjellemo – driver ammkuproduksjon i Lunde i Telemark. Han mener
Bondelaget svikter sine medlemmer ved å ikke følge opp vedtak i representantskapet,
og vurderer ut fra det å melde seg ut av Norges Bondelag.
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•

Sivert Mauset – driver ammekuproduksjon i Surnadal. Reagere på at det er ensidig
fokus på omstillingsbehovet til løsdrift i mjølkeproduksjon. Dette gjelder både i
forhold til NIBO-rapporten som ble utarbeidet i forkant av jordbruksforhandlingene. I i
kravdokumentet kan det tolkes som at melkeku skal prioriteres.

•

Torill Helgerud - føler at ammekua ikke blir løftet som forventet og savner tydelig
prioritering fra faglaga. Burde kommet tydeligere fram at løsdriftskravet også gjelder
for ammeku. Underskuddet på norsk storfekjøtt må gjenspeiles i jordbrukets krav
gjennom prioriteringer.

•

Thomas Jamne er leder i TYR Buskerud i tillegg til at han driver som
skogsentreprenør. Han har beregninger fra regnskapsfører som viser at det er langt
bedre å investere i skogsmaskiner enn nytt fjøs, og vurderer derfor å slutte med
ammeku.

På bakgrunn av situasjonen som har oppstått etter at jordbrukets krav ble levert til staten
ønsker TYR å utrykke støtte til #bondeopprør21.

TYR forventer ut fra dette at ammekua prioriteres i de videre forhandlinger.
Med hilsen

-----------------------------styreleder
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