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Årsmøtesak 13d: Kostnadsdekning av klimatiltak (Lunde og 
Flåbygd Bondelag) 

 
Saksutredning 
 
Saken er fremmet av Lunde og Flåbygd Bondelag innen fristen for innkomne saker til årsmøtet. 
 
Ordlyden i forslaget: 
 
Kostnadsdekking av klimatiltak 
 
Lunde og Flåbygd Bondelag er lei av å være bank for den norske stat. Slik det er nå, så må bonden 
forskuttere kostnaden knyttet til klimatiltak, for deretter å søke refusjon for deler av disse 
kostnadene. 
 
Forslag til vedtak:  
Vestfold og Telemark Bondelag må kreve at miljøtiltak som kommer som konsekvens av 
Landbrukets klimaplan fullt ut skal dekkes for den enkelte gårdbruker. Den samme 
kostnadsdekkingen skal gjelde klimarådgivning. Denne kostnadskompensasjonen skal gjøres 
gjennom friske, og ikke omfordelte, midler i jordbruksoppgjøret. 
 
Fylkesstyrets vurdering 
Styret i Vestfold og Telemark Bondelag mener at Norges Bondelag jobber målretta for at det skal 
komme friske midler til klima- og miljøtiltak i landbruket. Det vises til saksframlegget i 
årsmøtesak 13 b om Landbrukets Klimaplan der innspill til Bionova omtales. I næringspolitisk 
program har årsmøtet i Norges Bondelag blant annet vedtatt: 
 
«Norges Bondelag vil jobbe for å tilrettelegge for økonomisk smarte klima- og miljøløsninger. 
Dette inkluderer etablering av et klima- og miljøfond for jordbruket som stimulerer til 
klimasmarte investeringer på gården» 
 
Lunde og Flåbygd Bondelag vil vi skal kreve at tiltak skal dekkes fullt ut for den enkelte bonde. I 
de fleste ordninger som dreier seg om investeringer, er det svært vanlig med egenandel. Dette kan 
være direkte utgifter eller eget arbeid. I årets innspill til jordbruksoppgjøret har Vestfold og 
Telemark Bondelag bedt om en fondsordning med skattefordel. Vi mener det kan være en god 
løsning at bonden får en skattefordel på egenandelen.  

Fylkesstyrets innstilling: 
 
Vestfold og Telemark Bondelag vil jobbe for at støtteordninger knyttet til løpende klima- og 
miljøtiltak på den enkelte gård utformes slik at de kompenserer for økte kostnader og 
reduserte avlinger. Klimarådgiving bør være gratis for den enkelte bonde. Bionova og en 
fondsordning med skattefordel på gårdsnivå må være med på å finansiere investeringer i 
klima- og miljøtiltak.  
 
Klima- og miljøtiltak må finansieres med friske midler både i og utenom jordbruksoppgjøret. 
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Når det gjelder løpende tiltak, støtter vi prinsippet om at økonomisk støtte bør dekke 
merkostnaden, eller eksempelvis avlingsreduksjonen. I vårt innspill til årets jordbruksoppgjør ber 
vi for eksempel om at RMP-midler som skal hindre avrenning må utformes slik at de 
kompenserer for redusert avling som følge av omlegging til annen driftsmåte/teknikk. 
 
Til Lunde og Flåbygds forslag til vedtak: 
Styret i Vestfold og Telemark Bondelag ønsker å omformulere forslaget til vedtak til å omfatte 
både klima- og miljøtiltak. Vi vil også fjerne begrepet «kreve» fordi det er litt uklart hvem 
årsmøtet krever dette av. Det er Norges Bondelag som utformer krav i jordbruksforhandlingene, 
og til for eksempel ved behandling av Statsbudsjettet. I denne saken er Vestfold og Telemark 
Bondelag på linje med Norges Bondelag. 
 


