NR 41
Febr. 2015

Årsmøte
lørdag 7.mars 2015 kl. 11.30
på Stokke Bygdetun

Hovedtemaer på årsmøtet er:
Verdiskapingsrapport for landbruk og matindustri i Vestfold, innleder er
Martin Lundeby Grimstad fra Agri Analyse
Lokalmat – aktører fra Vestfold forteller om sin virksomhet
Endringer i regelverket for produksjonstilskudd
Årsmøtesaker med valg
Bevertning
Hold av datoen nå. Nærmere program samt årsmeldinga blir sendt ut seinere.
Ønsker du å ta opp saker på årsmøtet, må de være styret i hende innen 1. mars.
Velkommen!

HUSK Å BETALE KONTINGENTEN TIL NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG
INNEN 20. FEBRUAR!

Utdrag fra
verdiskapingsrapporten som
er tema på årsmøtet 7. mars


1470 aktive jordbruksforetak (3,4 %
av hele landet)



4,1 % av landets dyrkede jord



Gjennomsnittlig størrelse på
jordbruksforetak er 286 dekar



19 % av Vestfolds landareal er
jordbruksareal, største andel i
landet.



19 % av landets matkornareal og 9
% av det samlede korn-areaelet



27 % av sysselsatte i Vestfolds
industri er sysselsatt innen næringsmiddel-, tre– og papirindustri



Estimert årlig omsetning i
næringsmiddelindustrien er mellom
9 og 10 milliarder

Mer dokumentasjon får vi presentert på
årsmøtet. Vi har mye å være stolte av i
Vestfold!

Alle skal med!
Oppdatert: 30.01.2015 av NBS



22 % av grønnsakarealet i landet



Gjennomsnittsalderen blant bønder
i Vestfold er 50 år



Førstehåndsverdien av husdyr-og
planteproduksjon i Vestfold var 1,3
milliarder kroner i 2013 (4,7 % av
førstehåndsverdien nasjonalt)



58 % av førstehåndsverdien
kommer direkte fra
planteproduksjon



Arealene med kornproduksjon er
redusert med 16 % siden 2000



Arealene med
grønnsaksproduksjon har økt med
29 % siden 2000.



Slaktegrisproduksjon utgjør 52 %
av førstehåndsverdien blant
husdyrproduksjonene



6,7 % av fylkets jordbruksareal
brukes til økologisk produksjon



124 bedrifter innen
næringsmiddelindustri (2014)

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i
styremøte diskutert norsk
matproduksjon i lys av fleire
mediaoppslag som går på dyrehelse,
folkehelse og produksjonsmåtar.
Norskprodusert mat skal alltid vera av
ein slik kvalitet at forbrukarane kjenner
seg trygge. Det er avgjerande for folk
sin tillit til norske bønder, og at
dyrehelse og produksjonsmåtar er slik
som norske forbrukarar forventar at det
skal vera. Medisinering gjennom
dyrefôr, husdyr med liggesår og
dyretettleik som fritek husdyr naturleg
åtferd er uakseptabelt.
Politisk vil Norsk Bonde- og
Småbrukarlag gjennom dagleg politikk
og i årlege jordbrukstingingar arbeida
for at bønder oppnår gode økonomiske
og sosiale vilkår som gjev rom for
bærekraftig og sunn matproduksjon.
Ansvaret for ein slik politikk ligg i
Stortinget. Dette medfører at alle
gardsbruk skal få del i dei økonomiske
verkemidlane som samfunnet tildeler
landbruket. Alle skal med. Det sterke
bandet mellom matproduksjon,
distriktspolitikk og aktivt stell av
landskapet skal framleis vera
bærebjelke i norsk landbrukspolitikk.

Endringer i
tilskuddsordningene
Av Bergljot Styrvold

Ved siste jordbruksavtale kom det en
rekke endringer i tilskuddsordningene
til jordbruket. Det blir derfor et eget
tema på årsmøte.
Noen av endringene listes opp her:
 Melkeku og ammeku – må ha
kalvet i løpet av de siste 15
månedene
 Melkeproduksjon – leveransen må
ligge på minst halvparten av
gjennomsnittsavdrått per årsku på
landsbasis (som er 7200 l)
 Sau – besetningen sett under ett
må ha en reproduksjonsgrad som
ikke ligger vesentlig under
landsgjennomsnittet fra
Sauekontrollen for den aktuelle
rasen.
 Sau – slaktevekt mindre enn 70 %
av gjennomsnittet for den aktuelle
rasen er ikke vanlig
jordbruksproduksjon.
 Avkorting i produksjonstilskuddet
dersom foretaket mangler
gjødslingsplan eller sprøytejournal
 Mye av strukturdifferensieringen på
areal forsvant
 Strukturdifferensieringen på dyr
premierer i større grad store
besetninger
 Fra og med avløseråret 2015, det
vil si ved søknaden om tilskudd i
januar 2016:
 Alle foretak må dokumentere
avløserutgiftene. Tidligere var det
bare enkeltpersonforetak som
måtte det.
 Avkorting dersom søker uaktsomt
eller forsettlig har gitt feil
opplysninger som kunne ført til for
høy utbetaling.

Er intensiveringen i
melkeproduksjonen
bærekraftig?
Oppdatert: av NBS
Institutt for husdyr- og
akvakulturvitenskap, NMBU, NILF,
TINE, NFK og Nortura inviterer til
fagmøte med politisk paneldebatt.
Av den landbaserte matproduksjonen i
Norge, står mjølk- og storfekjøtt
produksjonen for ca. 50 % på
energibasis, og er en bærebjelke i
norsk jordbruk. Utviklingen vi er inne i
med stadig høyere ytelse og import av
kraftfôr i mjølkeproduksjonen er et
resultat av en tilpasning som
mjølkeprodusenten gjør i forhold til
rammevilkårene. Viktige faktorer som
styrer denne utviklingen er økt
mekanisering, større enheter og høye
grovfôrkostnader i forhold til kraftfor.
Den 19. mars på Litteraturhuset blir det
fagmøte med politisk debatt om
hvorvidt utviklingen i
melkeproduksjonen er bærekraftig.
Arrangementet er gratis. Mer
informasjon om program og påmelding,
finner du på:
http://www.fk.no/Sider/Erintensiveringen-i-mjolkeproduksjonenbaerekraftig.aspx

TIL:

HMS-kurs

Redaktør
Bergljot Styrvold
Sundetveien 31
3277 Steinsholt
Tlf. 416 81 335
e-post: bergljos@online.no

Landbrukets HMS-tjeneste
Medlemstilbud
Tre-årssyklus med:
 Gårdsbesøk av HMS-rådgiver landbruk
 Helsekontakter med målretta
helsekontroll.
 Fagmøte
Les mer på http://www.lhms.no/

Gjensidiges medlemstilbud til
NBS medlemmer:









Betydelige fordeler på lån og innskudd
i Gjensidige Bank
20% rabatt på private forsikringer i
Gjensidige.
23% rabatt på driftsrelaterte
forsikringer
7% tilleggsrabatt ved medlemskap i
Landbrukets HMS-tjeneste og
gjennomført kurs i ”Praktisk HMSarbeid”
Svært gunstig ulykkesforsikring for
voksne og barn
Rabatt på pensjonsforsikring for
selvstendig næringsdrivende
Ingen engangsbeløp på
dødsfallsforsikring

HMS-kurs starter i Vestfold Bondelags
møtelokaler på Gjennestadtunet
torsdag 12. februar kl. 19.00. Kurset
arrangeres av Studieforbundet næring
og samfunn Vestfold i samarbeid
med Landbrukets HMS-tjeneste.
Neste kursmulighet blir i november.
Mer info her:
http://www.grontfagsenter.no/file=26209

Påmelding snarest og mer info:
Studieforbundet næring og samfunn
Vestfold, 33 36 32 10 eller
vestfold@naeringogsamfunn.no

Plantevernkurs starter på
Gjennestad
Studieforbundet næring og samfunn
Vestfold (tidl. BSF Vestfold) arrangerer
plantevernkurs på Gjennestad
Gartnerskole i Stokke
torsdag 12. februar og mandag 23.
februar kl 18.30.

Kurset går over 2 kvelder for de som
skal fornye plantevernbeviset.
De som skal ta plantevernbeviset for
første gang, kan også gå dette kurset,
men de må ha to kurskvelder i tillegg:
11.03. og 16.03. på Melsom vgs. i
Stokke.
Påmelding snarest og mer info:
Studieforbundet næring og samfunn
Vestfold, 33 36 32 10 eller
vestfold@naeringogsamfunn.no

