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Hei
Vi har sett på innspillene for satser 2020 og har for så vidt ingen innvendinger på kort sikt i og med at
det utredes nye ordninger på tilskudd til inntransport. Her mener vi at vi har sendt innspill til
landbruksdirektoratet gjennom rapportering av diverse transportdata og kostnader.
Vi mener uansett at et tilskuddssystem for fremtiden må ta hensyn til 3 ting.
1 Dyrevelferd. Kortest mulig inntransport bør være det eneste som belønnes
2 Miljø er det neste som belønnes
3 Det må være tilskuddsordninger som gir like muligheter for kjøttproduksjon i hele landet.
Bransjen har påtatt seg store lovnader på reduksjon av klimagasser, forbrukerne er opptatt av
dyrevelferd og miljø. Det er i tillegg politisk vilje i Norge for et desentralisert landbruk. FN sier vi bør
produsere vår egen mat. Dersom dette skal være målene fremover, så må tilskuddsordningene
stimulere til dette.
Det må lønne seg for bonden å velge klimasmart og til det beste for dyrevelferden. Da må
tilskuddsordningen på inntransport gjelde til nærmeste godkjente slakteri med ledig kapasitet. Det er
mot all fornuft at store slakteri skal kjøre over 20 mil for å hente dyr 4 km unna vårt slakteri i dagens
samfunn. Det er store økonomiske krefter også i samvirket som jobber for en videre sentralisering. Vi
mener at fremtidens slakteristruktur må komme som et resultat av dyrevelferd og klima også får det
være premissene for hvem som overlever. Slik det er nå er det nesten utelukkende
bedriftsøkonomiske faktorer som avgjør, der normal utvikling er at de store blir større og de små
forsvinner.
Vi skjønner at det er bedriftsøkonomisk lønnsomt å bygge gigantiske slakteri og heller kjøre dyrene
lenger, men fortsetter dette på denne måten, vil små slakterier som oss ikke overleve fordi de store
vil utkonkurrere de små på pris til bonde på bekostning av dyrevelferd og miljø. Det vil i såfall være å
føre en politikk med virkemidler som er motsatt av hva folk flest ønsker med tanke på økning i
lokalmat og produksjon der kjøtt har identitet og opprinnelse.
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