Oppland  Sau  og  Geit  
Innspel til jordbruksforhandlingane frå Oppland Sau og Geit
1. Prioritet: Vi krever at de ulike produksjonstilskuddene for småfe må beholdes og at
satsene må justeres opp i samsvar med kostnadsøkningene, da vi er i en krevende
situasjon markedsmessig sett. Her er tanken at vi sammen må kunne styre oss i
gjennom prosessen uten at flere må gå den tunge veien gjennom økonomiske
tragedier. I dette ligger at vi sammen må finne kreative veier frem til markedsbalanse
igjen er oppnådd, jmf. saken vi sender inn sammen med dette innspillet.
2. Vi krever uansett at tilskuddet til sau, lam, geit og kje på utmarksbeite skal økes. Dette
vil ivareta husdyrholdet som opprettholder og på sikt kan øke arealbruken i Norge.
Denne produksjonen er den eneste som enkelt ivaretar og pleier kulturlandskap som i
dag ikke kan ivaretas på andre måter. Den er også en garantist for beitebruk, da
økonomien her ligger rotfestet i bruk av innmarks- og utmarksbeite.
3. Opprettholde kvalitetstilskuddet på lamme- og kje-slakt på dagens nivå.
4. Satsene i tilskuddene for avløsning i ferie og fritid og til avløsning under sykdom og
fødsel må også økes. Lønnskostnadene er slike at disse tilskuddsordningene ikke har
fulgt med i utviklingen. Det er svært viktig å ha disse ordningene på plass for å
tilrettelegge for drift og rekruttering. I tillegg må det satses på at vi har tilgjengelige og
kvalifiserte avløsere.
5. Opprettholde eller helst øke forholdstallet på geitemelk-kvotene. Vi har helst sett at
taket for størrelsen på geitemelk-kvoter skulle vært satt til 200 tonn, av den enkle
grunn at større geitebesetninger enn dette rett og slett har problemer med å fortsatt
kunne drive tradisjonelt m/utmarksbeite.
6. Kornprisen må økes for at ikke flere velger å starte med saueproduksjon i områdene
eller på gårder som i dag driv kornproduksjon.
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