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MOTTATT 

Referat fra l andbrukskonferansen 10-11/11-79 .. 
O 4 FEB. 1980 

}.; OJ2l?m£t~ : Det m0t te i a1t 17 de l egater . Innka1t var 

i alt 30o(Fra distrikt og avd e l inger) Av di sse hadde 5 fri-

villig oppm0te o De sam hadd e tvungent oppm0te, men ikke kern 

var: Nordland Nord ~ 1 .) , Stranda, Voss, Rogaland (DS-repr.) , 

Krist i ansand, Vinje, Ullensaker, .Askim. :torxtti::.sx:e:m xx:ritrl 

k._&v..v:!-~.Jj.JJ~ · Konferansen blei holdt i Tr0ndelag, og 

DSet hadde ansvaret f or den tekniske avviklinga. Kameratene 

der fortjener honn0r for f in jobbing med s aka . 

3. Dagsorden .. 
~~~ 

L0rdag : Hvem er vare venner og hvem er vare 

fiender pa landsbygda . 

b. Arb~idet i de faglige organisasjonene. 

S0ndag : 
a . Partiarbeidet p~ l andsbygda. 

I. Mas s e-arbeidet; II. Intern-organisat ;" 

b. Landbruksoppgj 0ret 1980. 

4. Sammense t ting. -
3~~ av ~0ltakerne var heltidsb0nder. 

1~ gikk pa 1andbrukskole 

15% var d eltidsb0nder , alle i komb. med 

smaborgerlig yr~e 

2~ var arbeidere, av dem halvparten i l~m 

2~ ~ar funksjonrerer , derav 1 i jordbruksa• 

1 skul le overta bruk fra nyttaro 
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5. HVEf\'1 ER ;j}~ VENNER OG HVEM ER V ARE FIENDEF? .• 
---K~m;;;t ··~. hadde 'nm;ied;inga ~;;.~n.kt~"t.- Han delte 

inn kJrus sene slik : Arbeiderb0nder ( Det vi tradisjon~t kaller 
halvproletarer). Smaborgerskapet, som han delte i tre:Sma-
b0nder, usikre og sikre mellomb0nder., Borgerskapet 
(Storb0ndene) Inn:l;ederen understreka at et :tllertall av inn

byggerne i det vi kan kalle "Bygd.e-Norge 11 ikke var sysselsatt 
i land.bruket, og at en politikk f or landsbygda f0lgelig var 
mye mer enn landbrukspolitikk . 

Viktige poenger i kamer atens innledningx var: 
-Vi har fafrt ei gruppe ny-rike b0nder,"sikre me1lom

b0nder11 som start sett bestar av folk som hadde driftsbygninger 
ferdige til 11 oppsvinget " etter Hitra og sorn stort sett dreiv 
med mj0lkeproduksjon~ Videre hadd e s tore arealres surser . 

-Disse ny-rike b0ndene rna n0ytraliseres. De er for
holdsvis lette a ha med a gj0re politisk, fordi den materielle 

si tuasjonen deres er sa trygg.Dv~ : Letfe ~- 11 freilf.:~ere • ~tl ~~ 
-De usikre rnellombemdene er vanskeligere. nre'flri [> 

pressa, og har f0lgeaig lettere for a ga til ytterkantcne .Enten 
til h0yre eller venstre . Pa lang sikt kan de vinnes for sosia
lismen. 

-Den generelle tendensen er deklas s eringa Men denne 
tendensen har mmnska lliastigheten mia - 75. Og det finnes en 
del eksempler pa smab0nder som har klart a bli rnellomb0nder 
v.ed a spe pa med arbeid utafor ei peri ode. V:idere trygge mellom
b0nd.er som har bl:i.tt storb0nder. 

-Arbeiderklassen i bygdene er mer smaborgerlig enn 
i byene. Eget hus , mer omgang med folk fra k:ixx~ andre s arn
funnsklasser osv. 

- Vi har ei utvikling som gAr mot et stort antall 
del t idsbruk, et relativt lite antall smab0nder og ei stor 
mellombondegruppe o 

- Smab0nder er de som bare sa vidt bd::R klarer a 
holde tritt med u t viklinga av produktivi tetenl eller ikke 

klar er det overhodet. ~~~ 

I diskusjonen var dette de vikt i gste _ : 
-Ass~virker d en teknologiske utviklinga inn? Det 

var enighet om at utbyttinga ikke opph0rte f ordi om en stor 

bonde slutta a kj0pe a r beidskraft, men a t den tok andre former. 

Samtidig gj0r clet de ppiliitiske forholda m±n~ endrer seg~~d 
at storbonden ikke lenger f0 l er seg i sa direlcte motstrid til 
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- Star fora.n et ras nedover i antallet smab0nder,ettersom 
35" 000 bruk skal skifte eier pa kort tid.. Smab(imdene har ingen 
som bil ta over etter s~g. 

- Den raske produktivitets0kninga vi na ha.r legger samtidig 
grunnlaget for at mange mellomb0nder om noenafykker ned blant 

smab0ndene.(Overproduskjon ,omleggi ng av landbrukspolitikken , 
kredittsituasjonen osv. arsak) 

-Uenighet o betydninga av subjektive faktorer: T.dG i 
bygder uten stor b0nder, vil mellombonden da f ungere som stor
bonde og sta i spi D~ en for storbondepolitikk (ut fra at han 
tress alt er st0rst ) Eller vil det tvert om vrere slik at han er 
lettere a knytte til smab0ndene,etter som han ikke har noen stor

bonde som inspirerer han politisk? (F~este helte til det siste ) 
-Det som pree;er smabonden er: Lav produktivitJet, gammEll:i 

produksjonsuts;¥yr, tjener mindr •o enn samfunnsme s ige gjennom

snittet for reproduksjon av arbeidskraft ., gar proletarisering 
i m0te, og innser dette sj0l. 

-Motsigelse pa sp0rsmalet om '' eg~.i tmre bygd.er" Noen 
mente at det var klas s ekamp i alle bygder , og at du f0lgelig og
sa har fiender der. De mente at synet son sa atinoen bygder 
haddc alle i hovedsak felles interess er mot staten og kapitalen 
var prega av borgerlig pavitkning og ei "h0yre-analyse'' Stmre 
flertallet mente rt:k at det fantes mange bygder der borgere ikke 
fantes, og at den viktigste motsigelsen f0lgelig matte ga mellom 
folka i bygcla og ytre fiendcr. f1Em a11e var enige om at det uan
sett var n0dvendig a gj0re ei analyse av de politiske og 0kono

miske forholda i bygda tom rettesnor i arbeidet. 

~BE.§! .. !J~?·~~.JIDFd.! 
Det vG.r to innledninger: En kamerat fra S0ndre Land 

la fram ei analyse som i hovedsak ~i gikk pa at Bondelaget var 
s·torb0ndene sin organisasjon, og aldri kunne bli anna. De bra. 
elementene som gikk inn der blei redusert til ~isler for en stor
bondepol:.i. tikk. Kamera t en hevda at BpndelRget hadr~ e g<:'itt i sprisse1 
for raseringa av smab0ndene i etterkrigstida, og at det derfor 
ville v~re uforenlig med smabondens klasseinteresser A delta der. 

Om smabrukarlage t s a kameraten at organisasjonen der 
mer var en klasseorg ., mye nmrmere knytta til arbeiderklassen. Dei 
hadde en mye mer progressmv politi.kk enn Bondelaget,sj01 om deite 
ikke kom til uttrykk pga .. ud.mgelig led else. Konklusjonen, mente 
kameraten matte bli at kommunister matae ga inn i SmabrukarlagEt 

og bare der. 
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tok utgangspunkt i de erfaringene han sj0l hadde gj ort da han 

hadde pr0Vd a organisere smabrukarlng pa hjemplassen i en situ

asjon der sa godt som alle b0ndene var med i Bondelaget. E:r:fxri::N: 

Denne linja hadd ' ei tid isolert kameraten i bygda, og satt det 
polit i ske arbeidet tilbake~ Konklusjonen til kameraten var der
fo r at kornmunistene matte ga inn der massene var, og ikke kj0re 
ei 11 rein og r0d 11 isolasjonslinje. 

Debatten gikk f0rst og frernst pa karakteren til 
Bondelaget og Bonde og Sma.brukarlar;et .. t•1o tsigelsem stod f0rst 
og frams t rnel lom kameraten fra S0ndre Land og en del kamerater 
som hadd : flere ar bak seg i Bondelaget. ~edtaka og forsl aga 
til vedtak gjenspeiler motsigelsen. 

Kameraten fra S .L: rei ste til a begynne med et 
forslag som i p r aksis innebar at kommunister kun skulle jobbe 
i Bonde og Smabrukarlag. Under debatten endra han dette til 
f0lgende: 

H l.Der det er Bonde O[S Smabrukarlag , gar man inn dero 
2. Der det bare 8 !." Bondelag, unders0ker man hvor mange 

som ikke er organise1t, og pr0ver a samle disse i et Bonde og 

Smabrukarlag . 
3. Hvis de~ el7 umulig a reise uorganiserte, gar man 

i nn i Bondelaget for a splitte og reise kamp der~ ~ 
Opp mot dette, reiste m0telederen dette forslaget: 

IIi 1 . Det er ingen grunnleggend.e forskjeller i den poli
tiske linj a til henholdsvis Bondel::,get og Bonde- og Smabrukar

laget. Forskjellen ligger f0rst oe; fremst i den iod: klasse

~essige sammense t t ingae. 
2 • .!'KP (m-1) stiller medlemmene fritt om de vil slutte 

seg til Bondelaget eller Bonde og Smabrukarlaget, ut~fra ei lokal 
taktisk vurdering. 

}. Ut fra ei kla.s Gemessig vurd.ering, er Bonde og Sma
brukarlaget den organisasj onen vi n:a~ strategisk b0r konsen
trere kreftene om. 

Det blei avgitt 2 stemmer til utto.lelsen fra S0ndre 

Land. 13 stemte fo r ut talelsen fra m0telederen, og I+ avholdt 
seg fra <3.. stemme. r 
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Z:...J?f'1 P 6RT I~-Ii:§E J~~T • ..P A Id~l~.§~A 
Belega t en f r a Tynset hadc!e innl edni nga pa dette punktet, 

s om t o~ for s eg b~de det i nt erne og det eksterne par ti-a r be ide t. 
I nnledni nga vnr i hovedsak ba sert pa erfnri ngene karnera t ene i 
det l aget har. 

K::nneftcn hevde. o t part i e t na l ee.;; ·e r for l i t e v ekt p <1 
arbeidet i by dene. Bade ut f ra dogsksmpe n og ikke mi nst s t ra t e 

gisk med t nnke p~ kr ig er det vik t ig a pr ioritere opp d i sse opp

gavenc . Han hJvda at pl nlegginga og oppgnv ene i par tie t na 

blei c; i t t ut frn forholdF~ i byerw , Nr§.EXRN og dette f0 r te til 
store vansker for bygde- l agene . 

Han nevnt e en de l sreregne fo rho l d s am t ils ier a t l ag 

~& l and sbygda rna fa s reregne arbe idsvilkar, slik s am: Spredd be

s e tt ing og l a nge av s t ande r? a t kllssefor holda of t e er me r til
sl0rt i e i bygd, mye vanskel i ge r e f orhold nar d e t g j e ld e r sikker 

heten. Kame rt en mente de t matt e v~re r iktig a pri or it er e ma s s e

a rbeide t i bygda en bot i, i s t edet f or a f art e ofte og langt. 

Ha n pek t e pa at de t var en vik tig oppgav~ a s v eise bygda s ammen 
mot ytre f iender, og nevnte dugnad som et· v i k t i g brekk.mi!:cd:mt!"<l 

for 8. fa ti l det t e . Sj0l om d ~· t kan stille s en d e l sp0rsma l s 
t egn v ed om en ik >~ e he ller b0 r Itreve f. ek s . f orsamlingshus i 

stedet for a bygge de t Sj 0l. 
Nar de t gjal d t i ntern-oppbygg~nga mente kamer a ten det 

matte bli mulig a vrere enkel t .edlern i partie t. Vi d ere sa han 

sikl. erheten og k l asse i fise r inga som e t av de vanske l :gst e pro

blema a l 0se , u t fra a t f or holda i e i bygd er lett oversiktlige . 

Kamera t en me nt e de t var vi ktig a priorite re a rbeide t blant ung
domr en, u t fra at de t va r der en f ant d e s am va r mes t rnot t ake

lige f or nye ideer . Han etterlyste bedre mulighete r Jl'or a ut

veks l e erfaringer med andr e l ag, og foreslo a t d e t ble i l aga 

ei a r gume ntsarnl i ng om Assen en skal starte a rbeidet i ei bygd. 
Endele i g mente han a t vens t :ee- sekteri s me i ma sse-arbeidet va r 

den vikti gs te 1 xRRH f a ren vi s t od overfor n~ . 

DisKusjonen pa pumk tet ble i de lt i to, om mas s e
a rbeide t og det i nterne arbeid e t~ 

I:Inte rnt. 

- Enighe t om 8, l egge mye mer vek t pa lokal t a rbe id

og a t parti-plane r og d i r ek t i v ma t te t a hensyn t i l de t t e behovet 

-La ndb r uks- a rbe idet bl ir f or l ag t priori tert • Ogs 

i avde l i nge ne, der fo l k s om er b0nder/landarb e id ere ofte blir 

gi tt oppgaver s orn l i gsc r he l t u t a for det t e 
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-Arbeid.et trenger en sentral politisk l ed.e lse, l\!i!ite: pa 

la.ndsbasis, men ogsa i fylket. Mange und eors treka srerlig behovet 

f or fraksjoner, eller at folk f r a et st0rre omrade m0ttes av 

og til for & d.iskutere erfaringer og oppgaver. 

-Landbruks-skolene rna gis srerskilt behandling. Det er her 

de framtidige b0ndene gar . Folk er konsentrert , og de er inte

ressert og mottakelige for kommunistisk land.brukspolitikk~ Men 

det er et sterkt beh~v for at vi utvikler denne polotikken slik 
at d : n blir rnye mer konkret. 

-De lange avstandene gj0r det umulig f or mange lag a 
f 0lge normal parti-rutine, slik som t,da antall m0ter pa land.s
m0teforberedelsene. 

-SIKKERHETEN er : · ai evig hodepine for a lle lag 
av d cnne typen. l ha god ma.s:.:;ekontakt bl.ei pekt pa som en viktig 

ting for a minske oppmerksomheten rundt d.et at du drar bortl 
f&r bes0k . En kamerat mente at folks nysgjerrighet best blei dempr 
ved at du sa rett ut at du dreiv mye med politikk. I alle h0ve vaJ 

det i.ngen sorn hadde no en .fullgod l0sning pa proble:r. et . Srerlig var 

det tr0blete a ' l egge opp arbeidet s l ik at 2.2. -folk blei 
reelle 2.28 

-En del kamerate r pekte pa at det vaf behov f or er all
menu st;y-rki.ng av folks kunnskaper 00 landbruket og bygdene i. par-

tiet, · Det er mye uvi. tenhet.4a og tvilsomrne linj er ute 

og gar. 
-Folk b0r opp.fordres til a starte gardsbruk~ ta seg avl0 s eJ 

jobb osv. .., . 

--Eil viktig oppgave a utvikle folks sj0lstendighet, ut .fra 

at ei god jobbing krever mye mer sj0l stendighe t og taktiske ana
lyser enn jobbing i byene. 

-En b0r vrere raksere og dristi.gere med a rekruttere i bygde1 
ut fra at en har mye d~rlige muligheter for a gj ennomf0re studie-
sirkler ,mye m0 ter osv. pga, lamge avstander. Samtidi.g skapte de tt· 

problemer som en m&tt e l0se,slik sorn at det var en fare at .folk 
fikk et 1Agere al.lment politisk niv& enn e llers i perti e t. Mao. 
vi rna finne metoder for kaderforstring sam kan tilpasses bygdere. 

111 Disse vedtaka blei fatta unde T pun.l(te t: 
&'(It: Avdelinger pa landsbygda der bare en er bonde/land 

arbeider, skal derme no rmal t ha arbeidet med jordbruksbefolkninga 
aom hovedoppgave. 1 
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2. 17 Som en mi.dlertidig ordning for <:'\ styrke utviklinga 

av part i ets a r beid p~ l a ndsbygda, m~ partiet umiddelb~rt be

gynne arbeidet mecl et internt diskus (jonsblad f·or lag og av

delinger i disse omradene.Blade"l; ka.n i.nntil videre f0lge C~F 

som stensil rr (Enstemmi.g vedtatt.) 

3. Deltakar ane p~ jordbrukskonferansen vil kritisera ned
prioriteringa av j ordbrukstoff i K1assekampen . Det kan ga veke

vis utan at eit·t ord om ,jordbrukspolitikk er ~ sja i avisa. 

Dette gjer det vanskileg a selja avisa til b0nder 
og hindrar utbyggjinga av partiet p~ l andsbygda . 

Me meiner og at redaksjonen her bryt rued partiet sitt 
prinsipp-program der d. e t blir sla.tt k l art fast at smab0ndene 
er dei nrerast venene til arbeidarklassen. 

Me oppmodar di for redaks jonen til a 
anna hand nar det gje ld ~·~·~~~1~-~~m:...-

ta skeia i ei 
jordbrksd.ekninga . 

Del t akarane pa konferansen rna og sja det som si 

oppgElVe a styrka tjordbrukstoffet; i KK" (Enstemmig vedtatt) 

4-. 11 Partiet rna styrke sm~bruker/bondekvinna si stilling 
i jordbruket. Det ma arr angerast eigne konferansar f or a dr0fte 

kvinna si stilling, 05 for & reise kampen mel lom dessea" 
(Sendt med refera ta fra konferans en uten realitetsvotering) 

- En viktig motsie;else pa m0tet var om hv-em en skulle 

alliere ~eg med. Er det slik i mange bygder at det ikke fins 
objektive fiender av sosialismen i bygda? Eller vil du a lltid 
ha representanter for borgerskape t til steele? De fle ste var 

enig om det f0rste, sj0l om det ikke blei foretatt noen av

stemning. I alle h0ve er dette et g~MXMF~±xx hovedsp0rsmal en 
m~ svare pa for a kunne utvikle en rett taktikk.(Hvem skal 

angr epene rettes mot ?) 
-Det er umulig ~ l age ei kokebok for assen en skal 

jobbe, slik m.a. innlederen var inne pa. 
-Viktig a ikke ha for mange baller i. lufta samtidig ? 

men konsentrere seg om det viktigste. Samtidig er det n0dvendig 
a ikke kaste bort kreftene pa 11 UViktige" oppgaver. f'led riktig 

jobbing vinne r vi lett tillitt, og far f0lgelig en del opp
gaver. Noen kamerater hadd e brent seb pa ~ t a p~ seg tidkrevend· 

jobbing i f.eks. idrettslaget, som hadde hindra d em i a utvikle 

kontakten for folk f ordi jobben bet0d masse jobbing p: eiga 
hand. 
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-M& i langt st0rr e grad enn i byene prioritere arbeidet i 

de organisos jonen s om allerede finnes i bygdene . Et viktig 

srertrekk ved bygdcsamfunna at organisasjonsprosenten er mye 

h0ge r e . Idret tslag,ungdomslag , helselag og fag l ige or gani
sasjone r peker seg ut . 

-Kvinne-arbeidet blei av noen nevnt sam et v i ktig felt. 
Vi k t ig a arbeid.e i sanitets-,bondekvinne- , og smabrukerkvi nne
lago Samtidig mye bra erfaring·er med a opprette kvinnegrupper 

ICF-lag 
e l ler uavhengige grupper u t fra de loka le f orholda . 

-l . ma i-arbeide t ble i trekt fram spesi elt. En del skepsis 
til 8. arrange r e svrert sma tog pa et nskikkelig grunnlag t! Bedre 

a satse pa sam. org el l er andre breie opplegg pg fa inn noen 

bra paroler der . 
-Gode erfa ringer med a trekke med andre i di skusjoner om 

en de l parti-sp0rsmal. 
mG~se - Enighe t om a~ &roeidet matte drives systema tisk, og a t 

det ~·'•i> • • var viktig 8. ikl e spre a rbeidet over fo r store geo

gr afiske omrader.Men a t laget satte av folk til mye r e i sing 

nar de hadJe vokst seg sterke nok til de t. :flf•m• En rna legc;e opp en nyans ert taktikl<: for masse-· 
arbe id t . 'eil pi dette omrade t gi r myc st0rrc skadevirkninger 

enn tilsvarende .fei1 i en by, 

-Viktig a g j 0re arbeidet sitt god t. Folk l egger s tar 

vekt pa om d.u er dyktig i job'9en. 

8. SOHD BRUKSOPPGJ llli'r 1980. 
Konferansen var enig om at dette matt e V<Bre grunn

l aget f v8.re krav til j ordbruksoppg,j 0r et: 
-Forsv·=t r bosettinga 
-Sluttf0r opptrapp ingaplanen. 
-Styrk sm~b0ndene s situasj on 

-0kt sj0lberging 
Videre var det enighet om at di s s e krava va r de vik-

tigs te: 
-Full. kompensa sjon fo r pris-stigninga p~ drif t s

mid~el med v~rkning f r a l/1-1980 
-·Saner l anek0 en i l andbruksba nken. I~aneramma rna 

0kes drastisk , og rent en senkes ti l til l.~% . De n nedre terskelen 

for brukst0r re lse rna bortfalle . Det rna gis h0ve til 

a opp t a l an i landbruksbanke n ogsa ved utbedringer. 

- Traktoravgift a rna ~ bar b. 
~ Kva tumsavgrens priser pa kj0tt,mj0 l k,potet og korn . Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016
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Dis se krava blei nevnt, uten at de blei stemt over 

d em, e l ler pr·~oritert mel l om dem: 

-1~,5m m&nede r s svangerskap spermisj on med f ull l0 nn . 

-Rett til lik f ord eling av inntekta me l lom mann og 
kone. 

- Str0m ti1 l anc1bruke t pa i ndus tri-tariff. 

-Ti l legGs jord tj.l a l l ex s om ha r 0konomisk behov f or 
det . 

- Bo og drivepl i kta m~ ove r hotdes 

Bonusordninga f or mj0 l k m~ fj e rnes. 

-S t yrk 

sau/mjolk. 

-Tiltak 

0konorni en i saueh 2. l d, og ved kombi na sj onen 

a l e t t e 0konomien 
ved bruksovertaking 

- StrenGere regler OB bed r c kontrol l mo t fabrikkpr od-

uksjon. 
-Rotvekst~yrkinga m& s timul ercs . 
- Be JrR:if t she l seordning i landbruke t 

- Stnten rna overta avl 0s e rordni nga . Lik avl0sing 

til alle bruk. 
Beredskopslager pt 3.000 liter drivstoff p& nl l e 

gar de r· i l0pet av 1980. 

-St imuler tofam i l iebruka. 

rAutomutisk u t bet a l te ~eripenger. 

- Ga rantert minstepri s p& poteter 

.i:..,_Utt£!.-..~e11§.~£.•._ Det blei vecl te t t en utt a l e l ee mot 
f orlcngelsen av traktoravgi fta, og en sorn krevde h 0gere l ane

ramrne i 1andbruk~:;banlcen 

103 0 psumrnerinP.:". 
~·~.~~~-~~~~ 

Det var brei enighe t om a t konferansen hadde br akt 

oss e t godt stykke vidore rned landruksarbeide t . Men at fo r 

handsdistribuerte innledninger kunne a g jort u libyt te t enna 

bedre . 
Flare pekte pa n0dvend i ghe ten av liknende konfe-

r anser i framtida , og og s ~ p& fy l kespl an. Videre blei det under

strcka n0d ,'e nd i ghe t en av a t r e sul tatene fra konferansen f i kk 

ei slik b chandling at de kom hele pa r t i et; for 0r e . 
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PRESSEMELDING: 

F0lgende utt ol else ble vedtatt pa l andbrukskonferamsen 

til Arbeidernes Kom munistparti (m-1) som ble avviklet 24 og 

25 november: 

Landbrukskonilleransen til AKP (m-1) vLl pa det 

skarpes te protesters mot at traktoravgifta blir forlenget. Opp-

rettholdelsen av denne avgifta er et klart brudd mot de l0ftene 

s om ble gitt da aen ble innf0rt, og som ble gjentatt av land!:-

bruksminister Oskar 0ksnes sa sent sorn i juli i ar., 

Det finnes ing. en stats0konomiske ~)runner til ~ 
f.> v L) 

opprettholcle avgifta, slik regjerin~evder. For nasjonal0kono-

mi en betyr inntekt ene f ra traktoravgifta sa og si ingen ting. 

Den betyr derimot mye f or alle de tusener av vanlige b0nder som 

har behov for ny traktor, men som na ikke far real isert dett e 

behovet. Traktoravgifta er e t srerskilt 0konomi ske kri seti1tak 

overfor 1andbruket:;, som ot:xRJCxde mindre b0ndene f0rst og 

fremst rna beer byrdene av. 

AKP (m-1) vil derfor st0tte de aksjoner som nA 

er under p1alegs i ng mot avgifta . Vi vi1 samtidig ta avs tano. 

fra landbruksorganisasjonenes EJSl:fJXRgg linje for e. godta av-

gifta , men krev den kompensert. Bare en fjerning av avgifta 

kan eleminere de skadevirkningene den har for den vanlige bono.e 
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Pressemelding 

I en uttalelse fra landbrukskonferansen i AKP{m-1) 

sam nettopp er avviklet, heter det at"Landbrukskonferansen 

krever at Stortinget bevilger nok midler til utlansvirksom

heten i Landbruksbanken, slik at lanek~en kan avvikles i 

l~pet av l98W 
Den lange ventetida pa lan er i ferd med a skape 

en uhold bar situasjon for mange b~nder . En kraftig ned-

gang i antall bruk vil bli resultatet dersom ikke situasjonen 

rettes opp ~yeblikkelig. Dette vil f~rst og fremst ramme 

de mindre og avsidesliggende gardsbruka. 

Landbrukskonferansen mener ogsa at renten pa 

lan fra Landbruksbanken b~r settes ned til 4 %, og at det 

rna gis bedre muligheter for lan til utbedring av drifts

bygninger og vaningshus ", heter det i uttalelsen. 

Pressemelding 
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