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BONDE- OG SMÅBRUKARLAGENE I 

NORDLAND, TROMS OG FINNMARK 

 

 
         Dato: 18. mars 2011 
 

 

Uttalelser fra felles årsmøte for Nordland, Troms og Finnmark 
Bonde- og Småbrukarlag. 
 
Årsmøtet ble arrangert 4.- 6. mars i Tromsø. 
 
 

Sats på skogen! 
Norsk Bonde- og Småbrukarlags nordnorske årsmøte har diskutert dagens utnyttelse av 

skogressursene. Omfattende skogplanting i perioden 1950 – 80 gir grunnlag for at vi i 

framtida kan mangedoble hogsten i nordnorsk skogbruk. Dette avhenger av at vi nå kommer i 

gang med ei storsatsing på ungskogspleie og tynningshogst. For å få dette til må vi ha: 

 Tilgang på kvalifiserte skogsfolk 

 Større bevilgninger til langsiktig investering i skogbruket, for eksempel ungskogpleie, 

tynning, vegbygging og opplæringstiltak 

 Tiltak som stimulerer til interesse og samarbeid blant skogeierne 

 

Den nordnorske skogen er nå i en oppbyggingsfase, og vil bli et viktig bidrag i 

samfunnsøkonomien når oljealderen er over. 

Oppbygging av skogressursene er også det mest effektive tiltaket som kan gjennomføres for å 

binde CO2, og motvirke klimaproblemene (de menneskeskapte). 

Å erstatte ikke-fornybare ressurser med mer bruk av trevirke er dessuten både klimavennlig 

og klok forvaltning av framtida. 

 

6.  Melkebørsen og kvoteleia må avvikles 
Det burde være en menneskerett å kunne produsere mat uten å måtte kjøpe 

produksjonsrettigheter. 

Melkebørsen og kvoteleia er strukturdrivende tiltak i melkeproduksjonen og ødeleggende for 

norske bygdesamfunn. De er blitt pensjonsordninger som driver fram bruksnedleggelser ved 

generasjonsskifter. 

 

Vi frykter at de negative utslagene av melkebørsen og kvoteleia blir så store at politikerne til 

slutt vil avvikle hele kvoteordningen. Norsk Bonde- og Småbrukarlag må ha som fremste 

prioritet å få avviklet melkebørsen. 

 

Fylkeslagene i Bonde- og Småbrukarlaget i Nord-Norge vil søke samarbeid med fylkeslagene 

til Bondelaget i nord for å fremme saken med størst mulig styrke. Om nødvendig må Bonde- 

og Småbrukarlaget bryte jordbruksforhandlingene på denne saken. 

 

Den praktiske avviklinga av kjøpte kvoter kan gjøres ved å avskrive kjøpte kvoter over tre år. 

Leieavtaler må få løpe ut avtaleperioden. Det må ikke gjøres mulig å spekulere i fiktive 

leiekontrakter. 
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Forslaget til ny forskrift om kvoteordningen for melk: Et direkte angrep på 

samdrifter  

 
Landbruks- og matdepartementet vil fjerne samdrifter under 400 000 liter kumelk og 200 000 

liter geitmelk. Det nye forslaget til forskrift om kvoteordningen for melk er skreddersydd for 

å ramme nettopp disse. Alternativene er at enten blir det en driver igjen i samdrifta eller så må 

andre brukere kjøpes opp for at samdrifta skal vokse. Uansett vil departementet nå sitt mål om 

en sterkere bruksavvikling i melkeproduksjonen. 

 

Hovedprinsippet i forslaget er at samdrifter med en produksjonskvote under 400 000 liter 

kumelk og 200 000 liter geitmelk skal behandles som enkeltpersonforetak. Det betyr at alle  

tilskudd tildeles som om dette var ett bruk. Det nye er at også areal- og 

kulturlandskapstilskuddet skal inngå, og at det kreves dokumentasjon av avløserutgifter. Det  

betyr at samdriverne ikke kan avløse hverandre, noe som er en av hovedhensiktene med å 

drive samdrift. Det samlede tapet i ei samdrift med en produksjonskvote på 300 000 liter vil 

bli ca 150 000 kroner. Å kjøpe seg opp i kvote til man kommer over 400 000 liter, vil bety  

8-900.000 kroner i økt gjeld.  

 

Departementet legger altså fram et nytt forslag som skal forsterke nedleggingstakten i 

melkeproduksjonen. Det stikk motsatte av det det er behov for. Nå trengs det bedre økonomi i 

melkeproduksjonen, sånn at alle dagens bruk vil fortsette og nye vil etablere seg. 

Det bør stimuleres til økt samarbeid for å utnytte ressursene på best mulig måte. 

Å beholde melkebørsen og kvoteleia svekker økonomien til aktive bønder, mens utleiere av 

jord og kvote styrkes. Det er et nytt leilendingssystem som er på vei inn. 

 

Kravet fra Bonde- og Småbrukarlagene i Nord-Norge er at forslaget til forskrift om 

kvoteordningen for melk avvises, og at kvoteomsetningen – melkebørsen og kvoteleia skal 

avvikles.  

 

Kontaktpersoner: 
 
Nordland Bonde- og Småbrukarlag:  
Terje Nystabakk, fylkesleder: 481 50 078 
Per-Anton Nesjan, nestleder: 907 38 869 
Eirin Bjune, fylkessekretær: 900 90 373 
 
Troms Bonde- og Småbrukarlag : 

Margrethe Wikran, leder: 932 44 599 

Berit Nikolaisen, nestleder: 958 79 784 
Tor Odin Kjosvatn, fylkessekretær: 959 67 575 
 
Finnmark Bonde- og Småbrukarlag: 

Gro Sønvisen, leder: 924 38 332  
Arne Johanson, fylkessekretær: 913 27 561 
 
 
 


