Buskerud Sau og Geit

Innspill fra Buskerud sau og geit til jordbruksforhandlingene 2022
Styret i BSG har sendt inn prioriteringsliste til NSG.
Vi har så drøftet saken på årsmøte vårt, og ønsker å komme med følgende innspill:
Overordnede mål må være at inntektsgapet tettes. Og inntektene økes uten at dette medfører
overproduksjon.
Årets jordbruksforhandlinger må ta hensyn til alle, både små, mellom store og store bruk.
Tiltak for å regulere produksjonen i saueholdet/kvoter i saueholdet ønsker vi ikke at innføres.
Vi tror næringa regulerer dette selv slik det er i dag. Vi har mange bruk i dag med eldre
brukere, hvorvidt disse blir overtatt av yngre er vanskelig å si. Men er redd at det vil bli en
naturlig avskalling av bruk framover. Ser man historisk på det så har det gjennom tider vært
bølger og dalbaner for produksjonen. Omsetningsavgiften er også et reguleringsmiddel som
brukes, og det må vi godta.
Utmarkstilskuddet må opp. Det er her vi skal produsere kjøttet vårt. Samtid står sauen for
pleie av kulturlandskap. Generelt beitetilskudd må også heves. Viktig å synliggjøre arbeid
som gjøres for kulturlandskap og biologisk mangfold med varierende besetningstørrelser.
Investeringsstøtte organisert beitebruk må opp. Her ligger det også midler til CWD. Enten må
tilskuddet opp eller alt med CWD gis eget tilskudd.
Avløserordning ferie/fritid for melkegeit/melkesau trenger en økning. For å få unge til å
overta produksjon på en gard er det viktig med mulighet til fritid. Det er store forskjeller i
ønsker og utfordringen er ofte å få tak i avløser.
Kvalitetstilskudd til lammeslakt her vil vi beholde tilskudd fra O+ og bedre.
Innføring av driftstilskudd i saueholdet støtter vi helt og holdent. Tiden er inne for at dette
innføres nå, på lik linje med kyr, ammekyr og geit. Ber om at det innføres med samme «mal»
som de andre næringene. Det ble poengtert at det må være nedre / øvre grense for bruka. En
må hele tida ta hensyn til hvordan tilskuddet påvirker produksjonen.
Når det gjelder geit ønskes det at vektgrense for kjeslakt økes fra 3.5 kg til 5 kg. Ellers må
tilskuddene økes her også. På mjølkegeit er det store avskallinger, nå er det 265 leverandører
på landsbasis som leverer mjølk.
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