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«Lebesby kommune støtter bondeopprøret 

Et dårlig tilbud fra staten til bøndene 

Det er skammelig av staten å komme med et tilbud til bøndene som er godt under halvparten 

av jordbrukets krav om en anstendig inntekt for å produsere mat. 

Det tas ikke hensyn til sterkt økende kostnader for spesielt jordbruket i distriktene. Det gjelder 

økte fraktpriser, gjødselpriser, prisøkning på kraftfôr, drivstoff, bygningsmaterialer og andre 

innsatsfaktorer.  

Ingen prisøkning på kjøtt, et lite tillegg på melk, drifts- og arealtilskudd oppveier på ingen 

måte de økte driftskostnadene på den enkelte gård. 

Jordbruket i Finnmark lengst nord i landet, domineres av melkeproduksjonen, samt 

kjøttproduksjonen på sau og storfe. Kvaliteten på jordbruksvarene er meget høy og gir 

innbyggerne trygghet og god mat. Matsikkerhet, sysselsetting og bosetting i distriktene 

avhenger av et levende landbruk. 

Kravet om omlegging fra båsfjøs til løsdrift betyr store investeringer for et trettitalls bønder i 

Finnmark. Det er behov for ekstra midler for at bøndene finner det økonomisk forsvarlig å 

bygge nytt eller gjøre en ombygging. Her svikter staten ved ikke å oppfylle Stortingets lovkrav 

om løsdrift. 

Finnmarksjordbruket er sårbart, men absolutt en næring for fremtiden. Skal vi oppnå god 

rekruttering er vi avhengig av betydelig bedre økonomi enn i dag.  

Lebesby kommune støtter derfor opp om det pågående bondeopprør.» 
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