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Høring av forlag til endringer i forskrift om produksjonstilskudd og
avløsertilskudd i jordbruket

Det vises til høringsbrev med forslag om endringer i beitetilskuddene gjennom endringer i
§§3 og 9 i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.

Norges Bondelag er opptatt av at beitetilskuddene har god legitimitet. Norges Bondelag s er
utfordringer med en videreføring av dagens regelverk, både for bonden og forvaltningen.
Hovedproblemet for bonden er å vite om vilkårene er oppfylt eller ikke. Det er også
problematisk at forvaltningspraksis varierer over landet.

Det er utfordrende å v ite om hoveddelen av det daglige grovfôropptaket har skjedd ved
beiting. Vi tror det kan være fornuftig å erstatte dette kravet med et vilkår om
«tilfredsstill e nde beitem uligheter .» Selv om også dette vilkåret vil være gjenstand for
skjønn, vil det avgren se at det gis beitetilskudd til «lufting av dyr», noe som vil svekke
legitimiteten. Dette vilkåret vil sikre kvalitet og tilstrekk e l i g f ô rgrunnlag på beitearealet i
forhold til tal beitedyr. Samtidig gir det bonden fleksibilitet i forhold til bruken av bei te i
period e r med mye nedbør. Noe t illeggsf ô ring kan være nødvendig i slike periode r for å
unngå store, varige skader på beitemark og for å sikre dyra nok f ô r, og god dyrevelferd.

I beiteområder med både innmarksbeitearealer og utmarksbeitearealer (bland a beite), er det
også utfordrende å vurdere om beitinga i utmarka utgjør en vesentlig del. I mange
beiteområder befinnerutmarksarealer med stor verdi, både som beiteressurs og for
kulturlandskapet og dyrevelferden, i en mosaikk av innmarks - og utmarksarea ler . D et vil være
urasjonelt å gjerde disse utmarksarealene fra innmarksarealene. Det kan også medføre at disse
utmarksareal ene gror igjen. Dette er blandede, gode beiter, hvor det er vanskelig å
sannsynliggjøre at dyrene har hatt sitt hovedopptak av grovfôr fra utmarksbeitet. Norges
Bondelag mener et vilkår om at utmark skal utgjøre en andel av totalt beiteareal vil være
forståelig og enkelt å praktisere, og ivareta blanda beiter på en god måte. Prosentandelen må
settes så høyt at en legitimerer høyere satser for beiting på utmarksbeite, men samtidig ikke så
høyt at en avskjærer mange blanda beiter for å være tilskuddsberettiget. 70 prosent, slik
alternativ B legger opp til synes å ivareta begge d isse hensynene.
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Oppsummert: 
Norges Bondelag støtter en endring i §3 etter alternativ 2b. Vi støtter også forslaget i §9 
om at Fylkesmann og Landbruksdirektoratet i særlige tilfeller kan dispensere fra disse 
reglene. Erfaringer fra årets beitesesong med langvarig regn og dermed vanskelige 
beiteforhold er eksempel på når dispensasjon bør gis. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Elektronisk godkjent, uten underskrift 
 
Arild Bustnes         Anders Huus 
 
 
 
 
          
 


