Fylkesutvalgets behandling:
Representanten Per Inge Bjerknes (Sp) framsatte på vegne av Arbeiderpartiet og
Senterpartiet følgende endrings- og tilleggsforslag:
2. prikkpunkt, 2. setning, ny ordlyd:
Et sterkt jordvern er viktig, også i de meste produktive områdene, både for å øke
produksjonen av mat og av hensyn til beredskapen.
Nytt kulepunkt:
Østfold fylkeskommune vil understreke viktigheten av forhandlingsinstituttet i jordbruket,
samt målet om at norsk matproduksjon skal øke minimum i takt med befolkningsutviklingen.
Styrket økonomi i kornproduksjonen er en viktig forutsetning for å lykkes.
Representanten Frederikke Stensrød (FrP) framsatte følgende endringsforslag:
 Målet med landbrukspolitikken må være å sikre høy matvareproduksjon i Norge.
 Det er viktig at bøndene får mest mulig frihet til å drifte sin egen gård og selv avgjøre
størrelse og hav som skal produseres.
 Bonden bør ses på som en selvstendig næringsdrivende.
 Bøndene bør få økt fleksibilitet til selv å velge organisasjonsform.
 Det er viktig at man sikrer fri konkurranse og ikke at en aktør i markedet har
regulatorrolle.
Representanten Erik Unaas (H) framsatte følgende endringsforslag:
2. prikkpunkt, ny ordlyd:
Noe av landets mest produktive arealer ligger i Østfold. Det er viktig en målsetting om økt
produksjon av mat - også av hensyn til beredskapen.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til punkt 1 ble vedtatt med 9 mot 2 stemmer (FrP).
Fylkesrådmannens forslag til punkt 2 fikk ingen stemmer og falt.
Erik Unaas forslag fikk 3 stemmer og falt (H).
Per Inge Bjerknes forslag, ny ordlyd kulepunkt 2, ble vedtatt med 8 mot 3 stemmer (H).
Fylkesrådmannens forslag til punkt 3 ble enstemmig vedtatt.
Fylkesrådmannens forslag til punkt 4 ble enstemmig vedtatt.
Frederikke Stensrøds forslag punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Frederikke Stensrøds forslag punkt 2 fikk 5 stemmer og falt (H, FrP).
Frederikke Stensrøds forslag punkt 3 ble enstemmig vedtatt.
Frederikke Stensrøds forslag punkt 4 fikk 5 stemmer og falt (H, FrP).
Frederikke Stensrøds forslag punkt 5 fikk 3 stemmer og falt (FrP).
Per Inge Bjerknes nytt kulepunkt vedtatt med 8 mot 3 stemmer (H).

Fylkesutvalgets vedtak 06.02.2014:
Østfold fylkeskommune ønsker å gi følgende innspill til jordbruksforhandlingene for 2014:
 For å følge opp målsettingene i Stortingsmelding nr. 9 (Landbruks og matpolitikken) er det
svært viktig at rammebetingelsene for videre satsning, rekruttering og produksjon er
tydelige og forutsigbare. Dette gjelder både nasjonalt og i Østfold.









Noe av landets mest produktive arealer ligger i Østfold. Et sterkt jordvern er viktig, også i
de meste produktive områdene, både for å øke produksjonen av mat og av hensyn til
beredskapen.
Det må avsettes betydelig større ressurser for å sikre arbeidet med oppfølging utvikling,
og overvåkning i forhold til landbrukets arbeid og utfordringer med vann og vannkvalitet.
For at Østfold skal kunne øke sin andel av matproduksjonen er det nødvendig at Østfold
får tildelt en større andel av investerings og rentestøttemidlene fra Innovasjon Norge.
Østfold fylkeskommune vil understreke viktigheten av forhandlingsinstituttet i jordbruket,
samt målet om at norsk matproduksjon skal øke minimum i takt med
befolkningsutviklingen. Styrket økonomi i kornproduksjonen er en viktig forutsetning for å
lykkes.
Målet med landbrukspolitikken må være å sikre høy matvareproduksjon i Norge.
Bonden bør ses på som en selvstendig næringsdrivende.

