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Uttale til høyringsnotat ang. forslag til ny forskrift om produksjonstilskot og avløysartilskot 
i jordbruket 

Vi viser til brev frå avløysarlaga i Oppland, dat. 29.9.14 og støttar meiningane deira, sjå vedlegget. 

Det er vektig å oppretthalde avløysarordninga som ei eige refusjonsordning, som i dag. Likeeins 

kompetansenivået og lokalkunnskapen. 

Vi bed om at styrande myndigheiter ivaretek også velferdsordningar som fungerer godt for bønder 

og husdyr, slik at ikkje alt blir så forenkla at ordninga tilslutt blir borte. Ordningane er til for at 

driftsgrunnlaget og tryggleiken skalliggje i botnen for ein sikker matproduksjon. 

Landet treng bønder og husdyr - Folket treng trygg matl 

Heggenes 13.10.14 

Med helsing 

Faglaga i Øystre Slidre: 

Bondelaget v/ 

Bonde- og Småbrukarlaget v/ 

Sau- og Geitavlslaget v/ 

Tine produsentlag v/ 

Vedlegg 



Ang. Høringsnotat datert 9. juli 2014 vedr. forslag til ny forskrift om 
produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. 

Det er særlig to endringer som vi mener vil berøre avløserordningene på en negativ måte: 

l: At avløsergenester kan kjøpes fritt fra andre enn avløserlag, så lenge geneste11 k11yttes til 
jordbruksforetakets husdyrdrift. 
Denne endringen vil føre til at nær hvem som helst kan selge avløsertjenester. Hvilke krav 
skal stilles til disse tjenesteyterne for å sikre at tilskuddet faktisk går til avløsning? En 
oppmyking av dokumentasjonskravet vil gjøre det enklere å benytte avløsertilskuddet til helt 
andre formål. Midlene vil i større grad gå til andre ting enn leid hjelp i husdyrproduksjonen, 
og avløserlagene vil måtte si opp ansatte. 

2: At avløsertilskudd ikke le11ger kan utbetales til avløserlag. 
Gjeldende forskrift sier at tilskuddet ikke kan overdras til "eie eller pant". Formålet var å sikre 
retten til avløsning ved at avløsertilskuddet ikke kunne trekkes inn til dekning av skyldige 
offentlige forpliktelser. A vløserlagene har til nå med innestående tilskudd og egenkapital 
kunnet legge ut for avløsertjenester under sykdom, uten å løpe noen stor økonomisk risiko da 
utgiftene har blitt refundert. Den vedtatte endringen vil øke risikoen ved å levere 
avløsertjenester, og det blir bondens likviditet som avgjør om han får hjelp eller ikke. 

Skal vi fortsatt stille beredskap under sykdom, avhenger dette av sysselsetting ved 
ferie/fritid. En god ferie/fritidsordning sørger for at vi har godt kvalifisert mannskap, som er 
kjent med driftsopplegget, som raskt kan tre inn ved sykdom og sikre dyrevelferden. De to 
ovennevnte endringene vil komme til å svekke avløserlagenes driftsgrunnlag og føre til 
dårligere avløserordninger/sikkerhetsnett for bonden, og ikke minst for dyra på 
gården ..... 

Vi ber om at regjerende myndigheter forstår alvoret og vurderer disse endringene på nytt. 

29/9,2014 

A vløserlagene/Landbrukstjenestene i Oppland 
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