I DETTE NOTATET HAR JEG KOPIERT FRA LANDBRUKSDEPARTEMENTET SIN NETTSIDE , DET
VIKTIGSTE DE MENER DE HAR FÅTT GJENNOMSLAG FOR.
JEG HAR SÅ SKREVET INN, HVEM SOM STØTTET DEM. KAN JO VÆRE NYTTIG.

Dei viktigaste endringane Regjeringa har fått gjennomslag for er:
• Hovudformålet skal vera auka matproduksjon
Dette var ikke Dale sitt hovedformål, det var kostnadseffektiv
matproduksjon. Hele komiteen er mot Dale, men han setter det på
lista over saker regjeringa har fått gjennomslag for. Hvor frekk.

• Reduksjon i talet på produksjonsregionar for mjølk
Regjeringa foreslo 10 regioner, Venstre og KrF sikrer flertall for 14.
• Endringar i marknadsordningane for svin og marknadsretting av
geitemjølkproduksjon
Oppkjøp geitemelk er det KrF som sikrer flertall for.
Når det gjelder svin ble ikke Venstre med på en merknad om å vente
til 2020. Men det er ingen flertallsmerkad for å avvikle målprisen på
svin.
• Fjerning av det talfesta målet for økologisk produksjon og
forbruk
Støttes av alle med unntak av Venstre og SV.
• Inntektsmålet skal kunne vegast mot andre omsyn
SV er de eneste som i merknad går mot dette. Hvor er Sp og Ap.
• Endringar i finansieringa av opplysningskontora frigjer om lag 100
millionar kroner i jordbruket gjennom redusert
omsetningsavgift for bøndene
Det er ingen flertallsmerknad om opplysningskontorene.
• Styrking av utmarksbeite
Alle støtter dette, men alle mener at dette ikke må gå på bekostning
av innmarksbeite.Dale har tapt forde han ville ta fra innmarksbeite

og beitetilskuddet.
• Forenkling av verkemiddelstrukturen skal vidareførast
Det er ikke flertall for å pålegge partene i jordbruksforhandlingene
årlig å komme med forenklingsforslag.Flertallet alle unntatt H og FrP
setter klare begrensninger mht. forenkling og strukrtiltak.
• Det skal leggjast tydlegare føringar for investeringsverkemidla i
dei årlege jordbruksoppgjera
Venstre sikrer regjeringen flertall. Men partnerskapet roll
framheves av et annet flertall, stikk i strid med meldinga.
• Jordbrukspolitikken skal gradvis leggjast om i ein meir miljø- og
klimavennleg retning utan auke i subsidiar
Det er Venstre som sikrer regjeringen flertall

