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Hei! 
Jeg vil først gi deg skryt for jobben du gjør. Du har satt deg godt inn i jobben  
Din og får bedre og bedre oversikt over hvilke utfordringer landbruket står ovenfor. 
 
Jeg sitter som folkevalgt i Andebu og er stolt av representere partiet, men det nye forslaget 
Ditt om å fjerne hele konsesjonsloven gir meg hode bry. Jeg er utdannet agronom, har 20 års erfaring 
som  
Landbruksavløser, driver med birøkt på fritiden og er i ferd med å kjøpe min egen gård. Grunnen til at jeg 
har valgt FRP er bl.annet  
Fordi små bedrifter skal få en mulighet til å etablere seg uten å gå seg fast i papirjungelen,  
Bonden skal ha frihet til å utnytte ressursene på gården sin uten at det blir styrt av tilskudd og 
Ungdom skal ha muligheten til å få seg et yrke uten å måtte slite med 12 år almenfag osv…. 
Det jeg mener er en viktig forskjell mellom FRP og Høyre er at FRP ønsker å holde liv i bygdene og små 
nisjer,  
I mens Høyre vil ha mer storindustri og sentralisering.  
 
Jeg støtter forslaget om prisregulering fullt ut, men forstår ikke at det å fjerne bo og driveplikt er god 
FRP politikk. Det er viktig at den matjorden vi har blir tatt godt vare på og bygdene er bebodd.  
Dette skaper kreativitet i forhold til turisme, lokalmat og andre nisjeprodukter. (noe vi faktisk må satse 
på siden vi ikke klarer å konkurrere  
Med andre land innenfor globale råvarer) 
Jeg er redd FRP går i mot sin egen politikk med dette forslaget og blir for like Høyre. 
Jeg er også usikker på hvor jeg står når denne høringen skal taes opp hos oss……. 
 
Mvh 
Vibeke Standal  
Standal79@hotmail.com 
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