Behandling i Fylkesutvalet - 22.02.2021
Randi Walderhaug Frisvoll (KRF) fremma på vegner av seg sjølv, Per Vidar
Kjølmoen (AP), Tove-Lise Torve (AP) og Pål Farstad (V) følgjande tilleggsforslag:
«10. Det skal leggjast betre tilrette for pollinerande insekt.»
Kristin Sørheim (SP) fremma på vegner av seg sjølv, Jan Ove Tryggestad (SP),
Tove-Lise Torve (AP), Per Vidar Kjølmoen (AP), Carl Johansen (MDG) og Pål Farstad
(V) følgjande forslag:
Nytt pkt 4 (andre pkt blir flytta nedover)
«For å redusere sentralisering av mjølkeproduksjonen må kvotetaket setjast
ned (ikkje tilbakeverkande kraft). Kvoten må stå i forhold til
produksjonsgrunnlaget.
Kostnaden på både leige og kjøp av mjølkekvote må ned. Ved sal av
mjølkekvotar kan t.d. 10 % av kvoten trekkjast inn av staten og fordelast ut til
aktive bønder og nyetableringar.»
Alt. til pkt 9 i innstillinga:
«Miljøtiltak knytt til landbruket må styrkast, t.d. gjennom prioritering av
investeringsmidlar til tiltak som reduserer klimagassutsleppa, som gjødsellager
med tak, biogassanlegg og spreieutstyr.»
Carl Johansen (MDG) fremma følgjande forslag:
Tilleggspunkter:
«10. Beitetilskuddet må økes.
11. Bunnfradraget må økes, for å legge til rette for de minste brukene.
12. Areal- og kulturlandskapstilskuddet økes, med strukturprofil.
13. Målprisen på korn økes.»
Anders Riise (H) fremma følgjande forslag:
Nytt pkt 9
«Det er ynskjeleg med ei dreiing av tilskota frå klipp/beitepussing til aktiv
forproduksjon/beiting og drift med dyr.»
Votering:
Punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, og 8 i fylkeskommunedirektøren si innstilling vart
samrøystes vedteke.
Det vart votert alternativt over punkt 9 i fylkeskommunedirektøren si innstilling og
punkt 9 i forslaget frå Kristin Sørheim med fleire. Punkt 9 i forslaget frå Kristin
Sørheim med fleire fekk 10 røyster og vart vedteke. 3 (FRP) røysta for punkt 9 i
innstillinga frå fylkeskommunedirektøren og punktet fall. (Nytt punkt 10)
Forslaget frå Kristin Sørheim med fleire om nytt punkt 4 vart samrøystes vedteke.
(Innstillinga sine punkt vart deretter justert i rekkefølgje etter nytt punkt 4).
Forslaget frå Randi Walderhaug Frisvoll med fleire vart samrøystes vedteke. (Nytt
punkt 11.)

Forslaget frå Anders Riise om nytt punkt 9 fekk 10 røyster og vart vedteke. 3 (FRP)
røysta mot forslaget. (Nytt punkt 12.)
Forslaget frå Carl Johansen om nytt punkt 10 vart samrøystes vedteke. (Nytt punkt
13.)
Forslaget frå Carl Johansen om nytt punkt 11 fekk 8 røyster og vart vedteke. 5
(FRP, H) røysta mot. (Nytt punkt 14.)
Forslaget frå Carl Johansen om nytt punkt 12 vart samrøystes vedteke. (Nytt punkt
15.)
Forslaget frå Carl Johansen om nytt punkt 13 fekk 11 røyster og vart vedteke 2 (H)
røysta mot. (Nytt punkt 16.)
Vedtak i Fylkesutvalet - 22.02.2021
Møre og Romsdal fylkeskommune vil sende følgande uttale til partane i
jordbruksforhandlingane i 2021:
1.

Berekraftig matproduksjon må i størst mogleg grad vere basert på lokale
fôrressursar. Politikken må innrettast slik at det vert meir lønsamt å dyrke eige
kvalitetsfôr og å utnytte beiteressursane.

2.

Norsk kraftfôr må innehalde meir norske råvarer. Jordbruksavtalen må
stimulere til utviklingsarbeid på området.

3.

Det må stimulerast til vekst og nyetableringar i produksjonar som frukt, bær og
grønt der marknaden gir rom for dette.

4.

For å redusere sentralisering av mjølkeproduksjonen må kvotetaket setjast ned
(ikkje tilbakeverkande kraft). Kvoten må stå i forhold til
produksjonsgrunnlaget.
Kostnaden på både leige og kjøp av mjølkekvote må ned. Ved sal av
mjølkekvotar kan t.d. 10 % av kvoten trekkjast inn av staten og fordelast ut til
aktive bønder og nyetableringar.

5.

Mjølkeproduksjon er berebjelken i landsdelen. Investeringsvirkemidla må sikre
at også små og mellomstore bruk får oppgradert driftsbygningane til nye krav.
Investeringsrammene må aukast.

6.

Velferdsordningane i jordbruket må forbetrast, særleg ved svangerskap og
fødsel. Det vil vere positivt for rekrutteringa å legge til rette for meir likestilling
i jordbruket.

7.

Det må leggast meir til rette for auka produksjon av økologisk mat for å dekke
etterspørselen lokalt og nasjonalt.

8.

Det bør stimulerast til auka bruk av trevirke i bygg og konstruksjonar.

9.

Kystskogmidlane må oppretthaldast og styrkast.

10. Miljøtiltak knytt til landbruket må styrkast, t.d. gjennom prioritering av
investeringsmidlar til tiltak som reduserer klimagassutsleppa, som gjødsellager
med tak, biogassanlegg og spreieutstyr.
11 Det skal leggjast betre tilrette for pollinerande insekt.

12. Det er ynskjeleg med ei dreiing av tilskota frå klipp/beitepussing til aktiv
forproduksjon/beiting og drift med dyr.
13. Beitetilskuddet må økes.
14. Bunnfradraget må økes, for å legge til rette for de minste brukene.
15. Areal- og kulturlandskapstilskuddet økes, med strukturprofil.
16. Målprisen på korn økes.

