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Bøndene, de er vårt lands støtter, de er dets søyler! 
De siste ukene har det vært aksjoner blant bønder i hele Norge. Det at bøndene 

aksjonerer nå som det er travelt i fjøset viser hvor viktig det er. Våronna som er rett 

rundt hjørnet og lamminga som foregår nå, de legger ned mye jobb i alle døgnets tider. 

Heia bøndene i Nordreisa, og resten av landet som står på hver eneste dag for å levere 

kvalitetsprodukter til folket.  

Overvintring og våronna 

Det er ikke akkurat slik at bonden enkelt kan streike, for aktivitetene i fjøset tar aldri 

pause.  Det er alltid noe som skal gjøres på våren. Nå er ikke våronna langt unna. Vi har 

mange erfarne bønder som vet å starte så tidlig som mulig. Jo tidligere de kan sette i 

gang å pløye jorda, jo tidligere kan veksten i frøene komme i gang. Før de begynner å 

røre jorda må det sjekkes for overvintringsskade. Den siste snøen er i ferd med å 

smelte i Nordreisa nå midt i mai. Det har vært noe seint snødekke og barfrost i vinter, 

det er vel skrekkens ord for en bonde. Det er slikt som kan gi varige mén på et jorde, 

for sitter tela dypt kan det øke faren for at telen blir stor på våren. Noe som igjen fører 

til isbrann. Dersom du som bonde har opplevd overvintringsskade så kan du søke om 

erstatning for avlingssvikt. Da er det utrolig viktig at du dokumenterer at det er 

klimatiske forhold som er årsaken. Ta mange bilder! Det må være 30% av jordet som er 

skadet for å kunne få erstatning. Utgiftene av frø som må kjøpes inn og bildene er viktig 

for å kunne få erstatning.  Meld fra til jordbrukskontoret i kommunen så tidlig som 

mulig dersom det gjelder deg, da kommer jeg ut for å ta en titt.  

Pass på hekkefuglen! 

Visste du at du faktisk kan søke om støtte til biologisk mangfold hvis det viser seg at du 

har reirplasser på jordet ditt? Det kan du gjøre når du søker om Regionalt Miljøtilskudd 

(RMP) til høsten. Hvis du kan dokumentere at du har tatt hensyn til hekkefugler vil du 

bli premiert med penger! Høres ut som en vinn-vinn situasjon!  

Ofte kan fuglene lage reir på jordet eller på kanten av jorde. Når våronna da går i gang 

kan det bety døde fugler hvis reiret ikke er oppdaget. Det er en del vadefugler her som 

etablerer reir nært dammer, våtmarker, myr og bekker. Og der det er årssikker 

vannføring. Det du som bonde kan gjøre er å gå gjennom jordet og sjekke etter fugl 

som letter, se etter om det er noen reir og så markere reiret. Hvis du markerer reiret så vil du enkelt finne det og da kan du unngå å spre 

gjødsel på reiret, og du vil kunne søke om tilskudd. Arealet du kan søke om gjelder hekke og beitelokaliteter for fugl generelt, men kan 

også avgrenses til spesielle trua arter som åkerrikse, vipe, sanglerke, storspove og svarthalespove. Tilskuddet gjelder ikke for fugler som 

jaktes på slik som for eksempel grågåsa, men gjelder for mer sårbare arter.  

 

JORDBRUKSFORHANDLINGENE 

Jordbruksforhandlingene er det 

heteste temaet blant de aller 

fleste bønder i disse dager. Og det 

er jo ikke rart, lønna til dagens 

bønder er ikke økonomisk 

bærekraftig, og endringer må til. 

Vi må støtte bonden for at vi skal 

ha norsk mat på bordet i 

framtiden.  

Inntektene i jordbruket ligger 

langt bak andre grupper i 

samfunnet. 

Jordbruksorganisasjoner krever at 

dette blir tatt på alvor, at 

inntektsgapet reduseres og at det 

investeres slik at kravet om 

løsdrift er oppnåelig. Og til slutt at 

det skal være rom for mange små 

bruk. Det blir spennende å se hva 

som skjer videre.  

En underskriftskampanje er i gang 

for å støtte bøndene. Vil du vise 

din støtte kan du signere her: 

https://www.opprop.net/bondeoppro 
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«Det er et voldsomt trøkk blant bøndene, men det 

virker ikke som om regjeringa har forstått alvoret i 

situasjonen» 

-Lars Petter Bartnes, Leder i Norges Bondelag om regjeringas 

tilbud i jordbruksforhandlingene 2021 

Kommende arrangementer 
Det er relativt stille på arrangementsfronten akkurat nå. Vi planlegger en ny 

Landbrukskafé i juni, men dato og tema er enna ikke fastsatt. Ikke se bort ifra at vi 

får med oss spennende gjesteinnslag denne gangen også. Vil komme tilbake med 

mer informasjon nærmere.  

Din tilbakemelding 
Håpet er at dette nyhetsbrevet er noe dere faktisk vil lese, derfor ønsker jeg innspill     

fra deg! Er det noe du savner av informasjon fra kommunen? Er det noe du ønsker å 

dele som andre også vil ha nytte av, eller som er av interesse, gjerne også personlige 

erfaringer-del! Ikke nøl med å ringe eller sende en e-post dersom du har innspill 

eller spørsmål.  

 

 

 

 

Bilder fra bondeaksjonen i Nordreisa tirsdag 11.mai 2021: Det var godt oppmøte, 12+ traktorer kjørte fra Felleskjøpet til Nordreisa 

kommunehus, det ble flagret, tutet og vinket til bøndene da lokalbefolkningen viste sin støtte. Ordfører Hilde Anita Nyvoll og 

varaordfører Karl-Gunnar Skjønsfjell møtte opp og hørte på demonstrasjonen ledet av Jan Harald Tørfoss fra Norges Bondelag.  

 

 

 

Kontakt oss 

Nordreisa Kommune 

Sentrum 17  

9151 Storslett  

77 58 80 46 / 911 33 479 

Pernille.bugel@nordreisa.kommune.no 

https://www.nordreisa.kommune.no/ 


