Næring og kulturkomiteens behandling:
Britt Gulbrandsen (Krf) fremmet følgende endringsforslag til saken:
Nytt punkt 3: Østfold fylkeskommune vil anmode om at tilskudd til beite på innmark og
dyretilskudd i sone 1 blir økt til 2015-nivå.
Tor Prøitz (H) fremmet følgende tilleggsforslag til saken:
Nytt punkt: Østfold fylkeskommune anbefaler å vurdere retningslinjene for areal- og
kulturlandskapstilskudd basert på de forskjellige kommuners forskjell i jordsmonn og
vekstforhold.
Votering:
Fylkesordførers forslag til vedtak, punkt 1-7, ble enstemmig vedtatt.
Forslag fremmet av Britt Gulbrandsen ble enstemmig vedtatt.
Forslag fremmet av Tor Prøitz ble enstemmig vedtatt.

Næring og kulturkomiteens uttalelse 07.02.2018:
1.

Østfold fylkeskommune gir Regjeringen sin støtte til ambisjonen om økt
matproduksjon, mer mangfold, økt effektivitet og styrket konkurransekraft for
jordbruksnæringa og tilhørende
verdikjeder.

2.

For å øke matproduksjonen må matjorda i Østfold, og særlig i høyproduktive områder,
gis et vern som sikrer grunnlaget for økt matproduksjon på kort og lang sikt. Foruten
lovmessige regler som demper omdisponering av jord, vil fylkeskommunen bidra med å
arbeide for fortetting og transformering i by- og tettstedsområder, og sette krav ved
utbygging av infrastrukturer. Jord som gir god og økende avkastning, er klimatilpasset
for våtere sesonger og har lite avrenning til vannforekomster vil være attraktiv, noe
som er et vern i seg selv. For å få til en hevet jordstatus og økt produksjon er det behov
for betydelige investeringer og forskningsmidler knyttet til jordressursene.

3.

Østfold fylkeskommune vil anmode om at tilskudd til beite på innmark og dyretilskudd i
sone 1 blir økt til 2015-nivå.

4.

Forutsigbare og stabile rammebetingelser er viktig for investeringsviljen i Østfolds
jordbruksbedrifter. Investeringsvirkemidler er viktig, men også markedsordninger
tilpasset våre forhold er av stor betydning når jordbruksforhandlingene skal landes.
Østfolds rolle i kornproduksjonen gir ringvirkninger utover fylkesgrensene, og dette bør
få en egen oppmerksomhet ved de kommende forhandlinger.

5.

Østfold fylkeskommune har forståelse for at det er ønskelig med forenklinger og mulig
avvikling av spesialordninger i landbruket, men endringene må fortsatt gi reelle
muligheter til
å nå de landbrukspolitiske målene. Innspillene fra faglagene i jordbruket i Østfold kan
tyde på at flere av endringene og erfaringene med dem bør vurderes nærmere for
ulike typer gårdsbruk.

6.

Østfold fylkeskommune har satt seg høye mål ift klima, fossilfri og fornybar energibruk.
Eksempler på tiltak er Klimasmart Landbruk og utprøving av biogass som energibærer.
Det er behov for stimuleringsmidler til jordbruksbedrifter som vil prøve nye og mer
fremtidsrettede måter å drive på, eller vil delta i nyskaping av nye produkter og
bedrifter. For å lykkes med «det grønne skiftet» må det tilrettelegges både økonomisk
og på andre måter - forskning, kompetanseutvikling og nettverksbygging.

7.

Tiltaksarbeidet med vann og vannforvaltning må sikres både økonomisk og med
hensiktsmessige virkemidler som kan tilpasses ulike lokale og regionale utfordringer slik
at jordbruksbedrifter med stor påvirkning på sårbare vannforekomster kan øke sin
aktivitet i forbedringsarbeidet.

8.

Østfold fylkeskommune anbefaler at det stilles kompetansekrav i landbruket for de
som skal inn i næringa fremover. Kompetanse vil i seg selv være et grunnlag for
produktivitet og høy kvalitet, og kan utgjøre en fordel i konkurranse med yrkesutøvere i
andre land.
Østfold fylkeskommune anbefaler å vurdere retningslinjene for areal- og
kulturlandskapstilskudd basert på de forskjellige kommuners forskjell i jordsmonn og
vekstforhold.

9.

