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1 Lønnsom og bærekraftig matproduksjon over hele landet 

1.1 Økt matproduksjon på norske ressurser 
Det er bred politisk enighet om å øke norsk matproduksjon. Ved behandlingen av 
statsbudsjettet for 2014 sluttet et samlet Storting seg til næringskomitèens konklusjoner: 
”Det er bred politisk enighet om at norsk landbruk skal ha fokus på økt matproduksjon 
med intensjon om økt sjølforsyning. Dette har blitt trukket frem av både den rød-grønne 
regjeringen og Solberg-regjeringen.” 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg er fornøyd med at et samlet Storting så tydelig vektlegger 
målet om økt matproduksjon med intensjon om økt sjølforsyning. Sjølforsyningen har gått 
ned, og det er viktig at den styrkes. Vi er også fornøyd med at Regjeringen har et mål om 
”høyest mulig sjølforsyning av mat av beredskapshensyn”. Vi bønder vil gjøre vår del av 
jobben for å øke matproduksjonen, og levere trygg mat av høy kvalitet til en økende 
befolkning. Dette betinger imidlertid økt lønnsomhet og forutsigbare rammebetingelser. 
Høy nasjonal matproduksjon er den beste måten å sikre mat til egen befolkning. Slik kan 
Norge sette egne kriterier for hvordan maten skal produseres.  
 
Statsråd Listhaug presiserte i budsjettbehandlingen i Stortinget 11. desember 2013 
Regjeringens mål om ”et aktivt landbruk over hele landet, og at dette betyr at vi kommer til 
å ha støtteordninger som tar høyde for det”. Jordbrukets forhandlingsutvalg mener den 
beste måten å øke matproduksjonen og samtidig sikre matberedskap, er å øke 
produksjonen med basis i norske fôrressurser, dvs. korn og gras. Da må jordbruksareal og 
beiteressurser over hele landet benyttes. 
 
Landbrukspolitikken handler om hva vi skal spise og hvordan landet vårt skal se ut. 
Gjennom å øke produksjonen på norske ressurser bidrar landbruket også til høyest mulig 
sjølforsyning, sikre befolkningen trygg mat, god dyrevelferd, klimavennlig og bærekraftig 
produksjon, kulturlandskap og næringsgrunnlag i distriktene.    

1.2 Landbruk i hele landet 
Jordbruksareal er en svært begrenset og verdifull ressurs i Norge. Det utgjør tre prosent av 
Norges totale landareal og ligger spredt over hele landet. Norge må ta et større ansvar for 
egen matproduksjon i årene framover. Vi har nå den laveste sjølforsyningsgraden siden 
1970- tallet, og importerer nærmere 60 prosent av maten vi spiser. Vi kan ikke basere oss 
på å bli stadig mer avhengig av et uforutsigbart globalt matmarked dersom vi ønsker bedre 
matsikkerhet. Jordbrukets forhandlingsutvalg forventer at regjeringen tar disse 
utfordringene på alvor, og bidrar til en framtidsretta matproduksjon i Norge. Dette 
innebærer at vi må produsere mer mat selv, og nytte jordbruksarealene i hele landet.  
 
En matvareberedskap basert på importerte jordbruksprodukter, eller et husdyrhold tuftet på 
importert kraftfôr, er sårbart for internasjonale økonomiske kriser, stram global 
matforsyning og politisk ustabilitet. 
 
Driftsenheter av variert størrelse gjør næringa mer robust, både mht vær og klimaforhold, 
sykdom og epidemier og økonomisk risiko.  
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1.3 Klimaendringer gjør verdens matvaresituasjon uforutsigbar 
FN’s klimapanel la mandag 30. mars 2014 frem sin andre delrapport. Blant hovedfunnene 
er økte skadevirkninger fra mer nedbør, flom og mangel på mat og vann. FN-rapporten 
anslår at den globale matproduksjonen kan bli redusert med inntil to prosent hvert tiår 
samtidig som behovet for mat øker med 14 prosent. Underskuddet av mat i verden vil øke. 
Klimapanelet er entydig: Om utslippene ikke kuttes vil verden kunne oppleve alvorlige 
virkninger det ikke er mulig å snu. Både tilpasning og utslippskutt er nødvendig. Globale 
klimaendringer og befolkningsøkning gjør verdens matvaresituasjon sårbar, og betinger et 
sterkere fokus på lokal matproduksjon.  
 
Verdens matproduksjon går mot krise, slår klimapanelet fast. Det er problematisk også for 
Norge, fordi vi importerer mye av maten vi spiser. Det vil koste penger å dempe klima-
endringene sin effekt på matproduksjonen. Det er første gang klimapanelet advarer så 
sterkt om utviklingen mot en ren matvarekrise. Ved forrige hovedrapport i 2007, så ikke 
panelet for seg en så dramatisk matsituasjon. 
 
«Verden er bare en dårlig kornavling fra kaos», sier en av vår tids fremste 
miljøforkjempere, Lester R. Brown. På mange måter er verdens matproduksjon sårbar: 

• Verdens folketall øker med mer enn 200 000 innbyggere hver dag. 
• Verdens kornlager utgjør nå bare noen få ukers forbruk. 
• Matjordarealet øker ikke lenger. Selv om noe jord blir dyrket, blir like mye matjord 

asfaltert, bygd ned, ødelagt av erosjon eller tatt ut av produksjon. Derfor blir det 
stadig mindre matjord per innbygger. 

• Mange mat- og fôrplanter har nådd eller er nær sine biologiske tak. Hveteavlingene 
i Frankrike og Egypt synes å stoppe på vel 700 kilo per dekar, risavlingene i Japan 
og Kina på 500 kilo og soyaavlingene i Brasil på 250 kilo.  

• Vannmangel og varmebølger som følge av global oppvarming på grunn av 
klimaendringer gjør at matproduksjonen avtar i store område.  

• En matproduksjon basert på monokulturer og store enheter er ekstra utsatt for 
plante- og dyresykdommer.  

Erfaringer fra finans- og matkrisen i 2007-08 viser at matprisene nærmest kan eksplodere 
når etterspørselen blir større enn tilbudet. På noen få måneder ble prisene på basismatvarer 
mer enn doblet. 
 
Statsminister Solberg inviterte 13. mars til klimatoppmøte og krevde klimadugnad: ”Klima 
skal gjennomsyre all norsk politikk.” Det er miljøverndirektoratets statusrapport som ligger 
til grunn: Norge ligger langt unna å innfri planlagte reduksjoner av klimautslipp innen 
2020.  
 
Landbruket er en del av klimaløsningen. Landbruksnæringa er basert på fornybare 
ressurser. Også i framtida må landbruket være ei næring som produserer mat og energi 
uten å tære på ressursgrunnlaget. Vi kan bidra til klimapositiv verdiskapning. Potensialet 
for utvikling av fornybar energi er stort. Samtidig er landbruksnæringa svært væravhengig 
og følsom for klimaendringer.  
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Framtidas landbruk må være bærekraftig og klimavennlig:  
• Minst mulig klimaavtrykk per produserte enhet.  
• Få mest mulig ut av innsatte ressursene, bærekraftig produksjon og kretsløp-

tankegang 
• Minst mulig avrenning og utslipp av klimagasser 
• Mest mulig bruk av fornybar energi 
• Sortsutvikling, teknologisk utvikling og driftstilpasninger som gjør oss i stand til å 

drive under nye og endrede klimatiske forhold. 
 

1.4 Ei nyskapende og framtidsretta næring 
Jordbruket er utgangspunktet for en av Norges få komplette verdikjeder med betydelig 
verdiskapning i alle ledd fra jord til bord. Verdikjeden for landbruksbasert matproduksjon 
er en av Norges største landbaserte næringer, og sysselsetter om lag 90 000 mennesker. I 
tillegg kommer ringvirkninger av jordbruket som gir arbeidsplasser i andre næringer. Det 
er stort mangfold i næringa, alt fra moderne teknologibedrifter til håndverksbasert 
foredling av lokale råvarer. Gjennom aktivt landbruk over hele landet skapes et variert og 
vakkert kulturlandskap. Landbruket ivaretar en viktig kulturarv og gir grunnlag for 
friluftsliv, turisme og levende bygder. 
 
Med god agronomi utnytter bøndene areal- og beiteressursene på en bærekraftig og 
klimavennlig måte. Framtidslandbruket er kunnskapskrevende. Forskning, utvikling og 
rådgivning må prioriteres. 
 

1.5 Rekruttering 
For å øke matproduksjonen på norske ressurser, må næringa tiltrekke seg engasjerte og 
dyktige næringsutøvere. Det er mange faktorer som er avgjørende for rekruttering til 
landbruket, men god inntekt og muligheter for å investere er, sammen med fleksible vel-
ferdsordninger, overordnede faktorer. Det er derfor avgjørende at næringa får rammevilkår 
som reduserer inntektsforskjellen til andre grupper i samfunnet. Det må i tillegg brukes 
egne målrettede rekrutteringsvirkemiddel for å sikre fremtidig norsk matproduksjon. 
 

1.6 Økt inntekt og investeringsevne 
Mat er det mest grunnleggende basisbehovet som må dekkes. Tilgang på mat er en 
menneskerettighet. Gjennom FN-konvensjonen har hver stat forpliktet seg til å sørge for 
matsikkerhet for egne innbyggere. Det gjelder ikke bare fattige land, men også rike land 
som Norge. 
 
Gode inntektsmuligheter er avgjørende for å øke norsk matproduksjon. Jordbrukets 
forhandlingsutvalg viser til at et samlet Storting i budsjettbehandlingen for 2014 erkjenner 
”at lønnsomheten i norsk landbruk må styrkes”.  
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Jordbrukets forhandlingsutvalg forventer at Stortingets mål om økt matproduksjon 
og lønnsomhet følges opp i årets jordbruksoppgjør. Inntektsnivået i jordbruket må 
heves slik at avstanden til andre grupper reduseres.  
• Prisene må økes for produkter med markedsmuligheter og tilstrekkelig tollvern.   
• Budsjettmidlene må økes for å oppnå økt lønnsomhet og opprettholde produksjon 

i hele landet med en variert bruksstruktur.   
• Investeringsvirkemidler er avgjørende for å fornye driftsapparatet og samtidig 

møte klimautfordringene. Ordningene må utformes slik at investeringene tilpasses 
ressursgrunnlaget på det enkelte gardsbruk. 

 
Lønnsom og bærekraftig matproduksjon over hele landet er avhengig av:  
1. Et robust importvern 
2. Budsjettmidler som landbrukspolitisk verktøy 
3. Velfungerende markedsordninger 
4. Årlige jordbruksforhandlinger 
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2 Formelt grunnlaget for forhandlingene 

For bevilgninger over statsbudsjettet omfatter forhandlingene kalenderåret 2015 og 
eventuelle omdisponeringer innenfor rammen for 2014. Videre skal det forhandles om 
målpriser for perioden 01.07.2014 - 30.06.2015. 
 

2.1 Hovedavtalen for jordbruket 
Jordbruksforhandlingene er regulert gjennom Hovedavtalen for jordbruket. Den regulerer 
forhandlingsretten som Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har med 
staten om priser og budsjettiltak over jordbruksavtalen. For bevilgninger over 
statsbudsjettet omfatter forhandlingene kalenderåret 2015 og eventuelle omdisponeringer 
innenfor rammen for 2014. Videre skal det forhandles om målpriser for perioden 
01.07.2014-30.06.2015. 
 
Jordbruksoppgjøret er et inntektsoppgjør for yrkesutøvere i næringa. 
Jordbruksforhandlingene skal føres med sikte på å nå de mål og retningslinjer Stortinget 
har trukket opp for utviklingen i næringa på kort og lang sikt. Dette forutsetter at 
jordbruksforhandlingene må avklare både priser, tiltak og øvrige virkemidler på en slik 
måte at Jordbruket kan oppnå en inntektsutvikling i tråd med Stortingets forutsetninger, og 
innfri øvrige landbrukspolitiske mål. 
 
Gjennom Hovedavtalen påtar samtidig Jordbruket seg ansvar for å iverksette tiltak i 
samsvar med jordbruksavtalen (jfr. § 4.2 i Hovedavtalen). Hovedavtalen bygger på at det 
skal være et samsvar mellom de rettigheter Jordbruket har, og de plikter og det ansvar 
Jordbruket påtar seg. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg legger til grunn at jordbruksforhandlingene 
gjennomføres på grunnlag av forhandlingsprosedyren slik den er nedfelt i protokoll 
av 8. mai 1993 mellom Norges Bondelag og Staten ved jordbruksforhandlingene i 
1993, samt endringer som framgår av sluttprotokoll fra jordbruksforhandlingene 
2003. 
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3 Økt norsk matproduksjon på norske ressurser over landet 

3.1 Landbrukspolitiske føringer 
Jordbrukets forhandlingsutvalg legger til grunn de mål og retningslinjer som er trukket opp 
i Meld. St. 9 (2011-2012) ”Landbruks- og matpolitikken. Velkommen til bords” og 
Stortingets behandling i Innst.234 S (2011-2012). I tillegg legger vi til grunn Stortingets 
behandling av statsbudsjettet for 2014 hvor et samlet Storting sluttet seg til 
næringskomiteens kommentarer og innstillinger.  
 
Under behandlingen av Landbruks- og matmeldinga, Meld. St. 9 (2011-2012) stilte 
flertallet på Stortinget seg bak følgende mål for norsk landbruks- og matpolitikk: 
• Matsikkerhet 
• Landbruk over hele landet 
• Økt verdiskaping 
• Bærekraftig landbruk 
 
Landbruks- og matmeldinga legger stor vekt på inntekt som viktigste virkemiddel for å nå 
de jordbrukspolitiske måla . Den slår også fast at:  
• ”Gode inntektsmuligheter er nødvendig for at landbruket skal kunne utføre sine 

samfunnsoppgaver.” 
• ”Det er avgjørende at landbruket sikres gode inntektsmuligheter for å være en attraktiv 

næring for kompetente utøvere.”  
• ”Det er nødvendig å legge til rette for inntektsmuligheter i jordbruket som sikrer 

rekrutteringen til næringen” 

Jordbrukets forhandlingsutvalg deler disse vurderingene over positive effekter av 
gode inntektsmuligheter i jordbruket. 
 
Fra Solberg-regjeringens politisk plattform siterer vi: ”Regjeringen vil opprettholde 
avtaleinstituttet i jordbruket, og legge vekt på forutsigbarhet og reformer som kan gi økt 
lønnsomhet, jfr samarbeidsavtalen.” 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg vil understreke betydningen av forutsigbare 
rammevilkår, særlig for å sikre framtidige investeringer. 
 
Det heter videre at: ”Regjeringen vil arbeide for en høyest mulig sjølforsyning av mat av 
beredskapshensyn.” 
 
Stortingets Næringskomité sin behandling av Innst. 8 S (2013–2014) om Statsbudsjettet for 
2014 den 4. desember 2013 uttaler: ”Komiteen viser til merknadene til landbruksmeldingen 
Meld. St. 9 (2011–2012) om landbruks- og matpolitikken, jf. Innst. 234 S (2011–2012). 
Komiteen viser til at den uttalte intensjonen med meldingen var å skape en bred forankring 
i Stortinget om landbrukspolitikken, og at meldingen hadde tilhensikt å skissere politikken 
for de nærmeste 10–15 årene. 
 
Komiteen viser til at det er bred enighet om at norsk landbruk skal ha fokus på økt 
matproduksjon med intensjon om økt sjølforsyning.  Dette har blitt trukket frem av både 
den rød-grønne regjeringen og Solberg-regjeringen. 



Side 13 
 

 
Norge har en svært lav sjølforsyningsgrad. Dette gjør oss sårbare for framtidige 
endringer i den globale matvaresituasjonen. Jordbrukets forhandlingsutvalg mener 
det er viktig å øke matproduksjonen og sjølforsyningen. 
 
Videre viser komiteen viser til ”at det i Innst. 234 S (2011–2012) ble skrevet en rekke 
felles komitémerknader. Komiteen ser dette som bredt forankrede føringer for 
landbrukspolitikken også de nærmeste årene. Komiteen viser til følgende komitémerknad i 
Innst. 234 S (2011–2012): «Komiteen er opptatt av at landbruket får rammevilkår som kan 
bidra til at næringens samlede lønnsomhet kan bedres i årene som kommer.» 
 
Komiteen viser til at det er bred enighet om at lønnsomheten i norsk landbruk må styrkes, 
og at dette kan gjøres både ved økt inntekt og lavere utgifter. 
 
Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og 
Venstre, peker på at inntektssiden blant annet kan styrkes gjennom økt målpris eller økte 
overføringer over dette kapittelet, innenfor rammene av fremforhandlede handelsavtaler 
og med hensyn til utfordringer blant annet knyttet til grensehandel. Samtidig kan utgiftene 
blant annet reduseres ved reduksjon i skatter og avgifter, effektiviseringstiltak og bedre 
avskrivningsmuligheter.” 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg legger til grunn at lønnsomheten skal bedres og 
rekrutteringa styrkes. Årets jordbruksoppgjør må legge til rette for en reduksjon av 
inntektsforskjellen til andre grupper i samfunnet. Dette må til for å sikre 
rekruttering til næringa, og bidra til å nå måla om økt matproduksjon med intensjon 
om økt sjølforsyning slik Stortinget har trukket opp i behandlingen av statsbudsjettet 
2014. 
 

3.2 Bruk av norske ressurser har prioritet 
Nye klimarapporter fra FN’s klimapanel viser med all tydelighet nødvendigheten av å 
prioritere matproduksjon med basis i norske ressurser. Økt global kamp om mat, vann og 
fôrressurser gjør det enda viktigere å basere mest mulig produksjon på norske ressurser.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg vil prioritere tiltak som sikrer mulighet for å øke 
norsk matproduksjon basert på norske ressurser på en klimavennlig og bærekraftig 
måte.  
 
• Økt arealbruk – ta hele landet i bruk. Det må være lønnsomt å tilpasse driftsenheten 

til ressursgrunnlaget.  
 

• Økt arealavkastning – bruke virkemidler som stimulerer til økt produksjon og bedre 
kvalitet prioriteres. Økonomiske virkemidler må stimulere til mengde og kvalitet, 
slik at vi får mest mulig ut av de ressursene som settes inn i produksjonen. 
 

• Produksjonsfordeling – stimulere til kornproduksjon der det er mulig, ha grovfôrbasert 
husdyrhold i andre områder. Produksjonsfordelingen i norsk landbruk er 
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avgjørende for norsk sjølforsyningsevne. Skal produksjonsfordelingen 
opprettholdes må det være lønnsomhet både i kornproduksjonen, og 
grovfôrbasert husdyrhold i andre områder av landet.  
 

• Klimavennlig landbruk – oppnå bærekraftig ressursbruk og robusthet i forhold til 
klimaendringer. Det må være lønnsomhet i å drive landbruket på en bærekraftig 
måte, tilpasset lokalt ressursgrunnlag. Det må stimuleres til utvikling av 
biogassproduksjon, sortsutvikling og klimavennlig agronomi og teknologi. 

 

3.3 Nedgang i norsk jordbruksareal 
Det blir slått fast i landbruks- og matmeldinga at produksjonsarealet må holdes i hevd, og 
at hele landet tas i bruk for å øke matproduksjonen: ”Produksjonspotensialet kan bare 
holdes i hevd ved at en stor andel av ressursene er i bruk og at kunnskap om produksjon 
holdes ved like og videreutvikles gjennom kontinuerlig bærekraftig produksjon.” (...) ”For 
å øke produksjonen av mat fra norsk landbruk må ressursene tas i bruk der de finnes, 
gjennom et landbruk over hele landet.”. 
 
Kun 3 % av arealet i Norge er jordbruksareal, og under 1/3 av dette er kornareal. Ifølge 
Skog og Landskap kan nye 12,3 millioner dekar dyrkes opp. Av dette utgjør produktiv 
skogsmark 6,9 millioner dekar, myr utgjør 4,3 millioner dekar, og i overkant av 1 million 
dekar er definert som annen jorddekt fastmark. Produksjonspotensialet til den dyrkbare 
jorda er vesentlig mindre enn for dagens jordbruksareal. 25 % av den dyrkbare jorda ligger 
over 600 m.o.h. og 35 % er myrjord. 73 % av det dyrkbare arealet ligger i klimasone 4,5 
eller 6, der arealene er uegnet for korndyrking. Jordbrukets forhandlingsutvalg vil 
understreke at dette viser viktigheten av å ta vare på de arealene vi allerede har, samt 
viktigheten av å øke arealproduktiviteten. 
 
Oversikt fra Resultatkontrollen viser at store åker- og hagearealer har gått ut av drift i 
sentrale kornområder i løpet av de siste ti årene, og delvis blitt erstattet med eng og beite.  
 
Betydelige arealer eng og beite har gått ut av drift i typiske grovfôrfylker som Møre og 
Romsdal, Sogn- og Fjordane og Nordland. Arealnedgangen kan forklares med at små 
teiger og arealer med vanskelig arrondering har gått ut av drift pga effektivisering.  
 
I tillegg er jordbruksareal i sentrale områder blitt omdisponert til andre formål. Det totale 
registrerte jordbruksarealet har gått ned med fem prosent i perioden 2005-2013, derav tre 
prosent relatert til innføring av digitale kart. En kan ikke si om denne tre prosents ned-
gangen skyldes mer nøyaktige målinger, eller tidligere nedgang som ikke var fanget opp. 
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Figur 1 Fylkesvis utvikling i areal. 2004-2013 (1 000 daa), Kilde: Budsjettnemnda 

for jordbruket (Resultatkontrollen) 
 
Arealet per innbygger er redusert gjennom hele perioden. For 2014 forventer 
Budsjettnemnda for jordbruket et fulldyrka areal på under 1,6 dekar per innbygger mot 2 
daa i år 2000. Samtidig synker arealproduktiviteten både for korn og grovfôr, som omfatter 
over 90 prosent av jordbruksarealet.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg konstaterer at jordbruksareal i bruk har gått ned de 
siste årene, særlig i marginale jordbruksområder. Den sterke nedgangen i fulldyrka 
areal er bekymringsfull.  
 
Data fra Skog og Landskap viser at 10 prosent av kornarealet (knapt 300.000 dekar) ligger 
på skifter under 10 dekar, mens 30 prosent av engarealet (knapt 1,5 millioner dekar) ligger 
på skifter under 10 dekar. Det er grunn til å anta at det er disse skiftene, gjerne i marginale 
områder av landet, som først går ut av drift ved for eksempel bruksnedlegginger. 
Jordbrukets forhandlingsutvalg vil påpeke at dette synliggjør behovet for målrettede 
virkemidler som kan sikre at disse arealene fortsatt benyttes til matproduksjon. 
 

3.3.1 Sterk nedgang i kornareal 

Kornarealet er redusert med 845 000 dekar siden 1991. Kornarealet er nå nede på 2,9 mill. 
dekar, dvs. det samme som tidlig på 70-tallet. Den gang var vi over 1 million færre 
innbyggere. Kornet kan brukes direkte i mat og er derfor svært viktig i et beredskaps-
perspektiv. Et stadig fallende kornareal øker behovet for import av råvarer spesielt til 
kraftfôrindustrien som oppleverer en økende etterspørsel.  Dette har svekket 
sjølforsyningsgraden, ikke minst når man korrigerer for fôrimport både til landbruks- og 
fiskeoppdrettsnæringa. Utviklingen svekker nasjonal verdiskapning og matvaresikkerhet.  
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3.3.2 Økt kraftfôrforbruk 

Kraftfôrforbruket i husdyrproduksjonen har økt jevnt de siste årene. Dette skyldes særlig to 
forhold: 

• At norsk landbruk har dekket opp etterspørselsveksten av fjørfekjøtt, egg, og 
svinekjøtt, som er kraftfôrbaserte produksjoner 

• Mer intensiv fôring med fokus på høyere avdrått i melkeproduksjon  

Anvendelsen av norsk korn i kraftfôr avhenger av vær- og innhøstingsforhold. 
Importbehovet for ulike kraftfôrråvarer varierer derfor fra år til år. Den langsiktige 
utviklingen viser likevel at norsk kornproduksjon er fallende og at en stadig større andel av 
kraftfôrråvarene importeres.  
Hoveddelen av kraftfôrråstoffene som importeres, er rike på proteiner. Restriksjon i bruk 
av fiskemel og kjøttbeinmel forklarer en del av økningen av importerte kraftfôrråvarer. 
 
Fortsetter nedgangen i norsk jordbruksareal slik budsjettnemnda prognoserer samtidig som 
etterspørselen etter produkter av kraftfôrbaserte husdyr og avdråtten i melkeproduksjonen 
øker, vil behovet for import av kraftfôrråvarer fortsette å øke i årene framover. Norsk 
matproduksjon må så langt som mulig skje på norske ressurser. Dette er viktig i 
klimasammenheng, og nødvendig for å sikre legitimiteten til norsk matproduksjon.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener landbrukspolitiske virkemidler må utformes 
slik at: 

• En hindrer arealer å gå ut av drift 
• Arealproduktiviteten styrkes 
• Norsk kornproduksjon øker 
• Husdyrproduksjon benytter mest mulig norske fôrressurser 

 

3.4 Stort potensial i norske beiteressurser 
For å øke matproduksjon på norske ressurser er beitebruk viktig. Gjennom beitebruk kan 
man ta i bruk arealer i hele landet. Det høstes omkring 400 millioner fôrenheter i utmark. 
Det tilsvarer en million dekar fulldyrka grasareal med en fôrverdi på en milliard kroner. I 
følge utregninger gjort på Skog og Landskap kan dyretallet i utmark dobles, og en kan ta 
ut dobbelt antall fôrenheter. Husdyr på utmarksbeite hindrer gjengroing. Beitetrykket må 
holdes oppe for at ressursene som ligger ut i utmark skal ha en verdi og kunne nyttes i 
fremtiden.  
 
At grovfôrbasert husdyrproduksjon skal utnytte beiteressurser er avgjørende for at 
landbruket skal kunne produsere mer mat på norske ressurser og samtidig være 
klimavennlig og bærekraftig, også i fremtiden. Beitebruk er avgjørende for å ivareta det 
biologiske mangfoldet, og 300 truede og nær truede arter har en negativ utvikling på grunn 
av mindre beite. 
 
Bruk av beite er viktig for å ha en god dyrehelse. Dyr på beite er en kulturbærer gjennom 
aktiv seterdrift og utmarksbeiting. Beitebruk bidrar til økologisk og økonomisk 
bærekraftig produksjon av mat. Beitende dyr og et levende kulturlandskap er svært viktig 
for norsk turistnæring. Det er økende etterspørsel etter mat fra rein norsk natur.  
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Forskningsmiljøer som Nofima og SIFO, spår at naturlige råvarer, bærekraftig mat og 
dyrevelferd blir stadig viktigere når norske forbrukere velger matvarer.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener det må legges til rette for å utnytte det store 
potensialet i beiteressursene i inn- og utmark. 
 

3.5 Lav sjølforsyningsgrad 
Den samlede produksjonen av plante- og husdyrprodukter fra norsk landbruk lå i 2012 om 
lag på samme nivå som i 2005. I samme periode har det blitt over 400.000 flere mennesker 
å mette her i landet.  
 

 
 
Figur 2 Utvikling i produsert mengde i norsk jordbruk og areal.  2005-2014.  
  2005=100. Kilde Budsjettnemnda for jordbruket 2014 Totalkalkylens  
  normaliserte regnskap. 
 
Det har vært en betydelig nedgang i planteproduksjonen, som særlig har sin årsak i lavere 
kornareal. For husdyrprodukter er det totalt en økning. Volumveksten har særlig kommet 
på fjørfe, mens storfe og lam har gått ned. Samtidig er fulldyrket areal redusert, jf kap 3.3. 
 
Tabell 1 Norskprodusert andel av matvareforbruket på energibasis. Prosent 

Sjølforsyningsgrad 1999-2013 
År Sjølforsyningsgrad 

inkl. fisk, prosent 
Sjølforsyningsgrad 
jordbruksvarer, 

prosent 

Sjølforsyningsgrad, 
jordbruksvarer produsert på 
norske ressurser, prosent 

1999 47 46 - 

2009 48 48 43 
2011 48 47 41 
2012* 43 43 35 

2013** 46 45 37 

Endring, 2009-2012 -5 -5 -8 

* Foreløpige tall.  Kilde:Nilf. 
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Selvforsyningsgraden vil avhenge av en rekke faktorer som avlingsnivå, produksjons-
volumer og etterspørsel/forbruk av ulike produkter. Med et fortsatt fallende jordbruksareal, 
en stagnering i arealproduktiviteten, økt husdyrproduksjon basert på kraftfôr og en sterk 
befolkningsvekst, går utviklingen klart i retning av en fallende selvforsyningsgrad.  
 
Sjølforsyningsgraden i 2012 er beregnet til 43 pst. Dette er 5 prosentpoeng lavere enn i 
2006. Noe av årsaken ligger i lav matkornproduksjon, bl.a pga vanskelige innhøstings-
forhold. Korrigert for fôrimport, er sjølforsyningsgraden 8 prosentpoeng lavere, beregnet 
til 35 pst. Dette er også 8 prosentpoeng lavere enn i 2009. Dette viser at en større andel av 
maten produsert i norsk jordbruk skjer på importerte kraftfôrråvarer.   
 
Korn er basisråvaren i norsk kosthold. Det er den enkeltvaren som utgjør størst andel av 
energiforbruket (27,7 pst.). Sjølforsyningsgraden for matkorn er ikke høyere enn 15 pst i 
2012 og anslått til 24 pst i 2013. Her er potensialet størst for å øke sjølforsyningsgraden. 
Lønnsomheten i kornproduksjonen er svak og klimaendringer vil gi større variasjoner i 
avling og kvalitet. Ekspertgruppa som vurderte tiltak for å øke norsk kornproduksjon foran 
jordbruksoppgjøret i 2013, understreket at bedre lønnsomhet i kornproduksjonen er 
avgjørende for å øke produksjonen, og la vekt på at kornproduksjonen må sikres 
tilstrekkelig med arealer.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg vil påpeke at norskprodusert andel av matvarefor-
bruket går ned, og avhengigheten av importerte kraftfôrråvarer øker. Økt norsk 
kornproduksjon er avgjørende for å øke sjølforsyningsgraden.  
 

3.5.1 Import av landbruksvarer 

Importen av landbruksvarer har økt fra 16,5 mrd. kroner i 2000 til drøyt 47 mrd. kroner i 
2013. I volum har importen økt fra 2.400 tonn i 2000 til 4.700 tonn i 2013. 
 
I underkant av 70 % av importen kommer fra EU med Danmark og Sverige som de to 
største eksportlandene. Over 20 % av importen kommer fra GSP-land (u-land), der Brasil 
er dominerende, og der viktige importvarer er proteinråvarer til fiskefôr og soyabønner. 
 

Bearbeidede landbruksprodukter er spesielt utsatt for økt importkonkurranse og omfattes 
av ordningen med råvarepriskompensasjon (RÅK). Importverdien av RÅK-produktene har 
økt jevnt de siste årene fra 2,5 mrd. kroner i 1995 til 9,2 mrd. kroner i 2013. Verdien av 
norsk eksport av RÅK-varer i 2011 var 1,6 mrd. kroner. Eksporten av RÅK-varer er stabil. 
 



 

Figur 3  Handel med R
Den sterke veksten fra 2012-2013 

 
Jordbrukets forhandlingsu
dekning av flere varer som 
markedsmuligheter for å øk
inntektsmuligheter for bønd
produktene. 
 

3.6 Inntektsutvikling o

3.6.1 Totalkalkylen for jo

Inntektsutviklingen i jordbruk
etter Totalkalkylen for jordbr
for en del tilfeldig variasjon s
totalkalkylens normaliserte re
med inntekstutviklingen for a
 
Jordbrukets forhandlingsu
felles tallgrunnlag for å bely
Forhandlingsutvalget legge
grunn, og konstaterer at tot
for å måle inntektsutvikling
egenkapital”. 
 
Totalkalkylen er et sektorregn
ved utnyttelse av Norges prod
som utelukkende beskriver fa
Jordbruksforhandlingene omf
Jordbrukets forhandlingsu
grunnlagsmateriale for jord
 

ed RÅK- varer. Kilde: NILF 
013 skyldes særskilte forhold, og representerer ikke en tre

lingsutvalg registrerer at økende import kombin
r som kan produseres i Norge, viser at det er sto

øke norsk matproduksjon. Dette betinger øk
r bøndene, samt et tollvern som sikrer avsetning

ling og inntektsnivå i jordbruket 

 for jordbruket  

rdbruket har siden 1992 i jordbruksavtalesammenh
 jordbruket, normaliserte regnskaper. I normaliserin
asjon som i stor grad skyldes vær. I forhandlingene
serte regnskaper for å sammenligne inntektsutviklin
n for andre grupper i samfunnet. 

lingsutvalg mener det er av stor betydning at par
 å belyse inntektsutviklingen som grunnlag for f
 legger Stortingets behandling av Meld st. nr 9 (
 at totalkalkylens normaliserte regnskaper forts
lingen basert på resultatmålet ”Vederlag til a

torregnskap som skal vise totalverdiene som skapes
es produksjonsressurser, herunder jord, og er det en
iver faktorer som påvirker inntekten avgrenset til jo
ne omfatter inntektsmulighetene avgrenset til jordb
lingsutvalg vil understreke at totalkalkylen er de
r jordbruksforhandlingene.  

Side 19 

 

 trendendring.  

mbinert med under-
er store 
ger økte 
etningen av 

menheng blitt målt 
liseringen jevnes det ut 
ngene brukes 
tviklingen i jordbruket 

 at partene har et 
g for forhandlinger. 
nr 9 (2011-2012) til 
r fortsatt skal brukes 
g til arbeid og 

skapes i norsk jordbruk 
 det eneste materialet 
et til jordbrukssektoren. 
 jordbrukssektoren. 
 er det relevante 



Side 20 
 

Tabell 2 viser inntektsutviklingen i jordbruket for 2012-2014 etter totalkalkylens 
normaliserte regnskaper inkludert virkning av jordbruksfradraget. 
 
Tabell 2  Utviklingen i inntekter og kostnader, samt vederlag til arbeid og 

egenkapital i flg. Budsjettnemndas normaliserte regnskaper 
 2012 2013 2014 
Sum produksjonsinntekter 27 977 28 794 29 820 
Direkte tilskudd 10 508 10 609 10 966 
Totale inntekter, mill. kr 38 485 39 403 40 786 
Driftskostnader  17 713 18 328 18 837 
Sum kapitalkostnader 7 275 7 499 7 741 
Sum kostnader, mill. kr 24 988 25 826 26 578 
Vederlag arbeid og kapital, mill. kr 13 497 13 576 14 209 
Realrente på lånt kapital 1 332 1 400 1 320 
Vederlag til arbeid og egenkapital, mill.kr 12 165 12 176 12 889 
Antall årsverk 49 200 48 100 47 000 
Kroner per årsverk 247 300 253 100 274 200 
Verdi skatteordning, kr/årsverk 30 100 31 000 31 300 
Vederlag til arbeid og egenkapital inkl. effekt av 
jordbruksfradraget. Kr/årsverk 277 400 284 100 305 500 
Inntektsendring, kr/årsverk  6.700 21 600 
Herav kompensasjon for økt trygdeavgift 1) 6.100 6.100 6.100 
Beregnet/forutsatt i fjor, etter avtale 291 600 306 900 326 400 
Inntektsendring beregnet i fjor, og forutsatt etter avtale  15.300 19.500 
1) Skatteøkningen av den økte trygdeavgifta i 2012 føres ikke som økt kostnad i totalkalkylen, 

fordi totalkalkylen er et sektorregnskap før skatt. Inntektsutviklingen i totalkalkylen blir 6.100 
kr/årsverk høyere enn når en tar hensyn til den økte skattemessige kostnaden hevingen av 
trygdeavgifta gir for den enkelte bonde 

Kilde: Budsjettnemnda for jordbruket. Utredning nr. 1. 2014 
 
Inntektsutvikling fra 2012-2013 
Inntektsutviklingen fra 2012 til 2013 etter totalkalkylens normaliserte regnskaper er av 
Budsjettnemnda beregnet til 6.700 kroner per årsverk. Fjorårets beregning viste en 
inntektsvekst på 15.300 kr/årsverk. Årets materiale gir mao en inntektsvekst som er 8.600 
kroner per årsverk svakere enn budsjettert i fjor. Hovedårsaken skyldes lavere nedgang i 
arbeidsforbruket i år i forhold til prognosert i fjor, jf kap 4.1.  
 
Inntektsutviklingen fra 2013 til 2014 
Fra 2013 til 2014 forventes inntektene å øke med 21.600 kroner per årsverk. 
Jordbruksoppgjøret i fjor la til grunn en inntektsvekst på 19.500 kr/årsverk. Til tross for 
lavere nedgang i arbeidsforbruket, forventes inntektsveksten å bli noe sterkere enn 
forutsatt. Dette skyldes hovedsakelig redusert realrente på lånt kapital (-80 mill. kroner mot 
forutsatt 245 mill. kroner) og økt produksjonsvolum (1,1 prosent mot forutsatt 0,75 
prosent). Det er særlig økt produksjon av kylling og pelsdyr som bidrar til det økte 
volumet.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg konstaterer at jordbruket får en svakere 
inntektsutvikling i perioden 2012-2014 enn forutsatt. 
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3.6.2 Jordbruket sammenlignet med andre grupper 

 
Figur 4: Inntektsutvikling for jordbruket (korrigert for økt trygdeavgift 2012-2014) og 
andre grupper i samfunnet fra 2005 til 2014. Kr/årsverk 
 
For hele perioden 2005 til 2014, er inntektsveksten i totalkalkylens normaliserte regn-
skaper inkludert effekt av jordbruksfradraget 10.000 kr/årsverk svakere enn lønnsveksten 
for andre grupper i samfunnet. Fra 2008 til 2010 er inntektsveksten sterkere for jordbruket 
i forhold til andre grupper i samfunnet. I perioden fra 2012 til 2014, er inntektsveksten 
8.900 kroner per årsverk svakere enn for andre grupper i samfunnet. Overproduksjons-
kostnadene for gris ligger imidlertid ca 175 mill. kroner høyere i 2014 enn i 2012. Økte 
overproduksjonskostnader utgjør en svikt i inntektsutviklingen i totalkalkylen tilsvarende 
3.700 kr/årsverk. Korrigert for dette har jordbruket hatt en inntektsutvikling som er ca 
5.000 kr/årsverk svakere enn for andre grupper fra 2012 til 2014. 
 
I denne perioden er den samlede inntektsveksten for jordbruket 138.400 kr/årsverk, mot 
gjennomsnittlig 148.800 kroner for lønnsmottakeren. Arbeidsforbruket i jordbruket er 
redusert med 16.500 årsverk til 47.000 årsverk i 2014. Av inntektsveksten står arbeids-
produktiviteten for nesten 80.000 kr/årsverk. Dette tilsvarer 57 prosent av inntektsveksten. 

3.6.3 Referansebrukene  

Totalkalkylen viser inntektssituasjonen for hele jordbrukssektoren. Referansebruk er 
beregninger på bruksnivå for ulike produksjoner, bruksstørrelser og områder.  
 
Beregningene omfatter 28 referansebruk. 10 av disse består av bruk fra hele landet, resten 
er sortert etter ulike driftsformer, etter størrelse og geografi. Alle referansebrukene bygger 
på regnskapsresultater fra NILFs driftsgranskinger. Gjennom referansebrukene får man et 
bilde av hvordan lønnsomheten varierer mellom ulike produksjoner. Siden referanse-
brukene bygger på regnskapsresultater, gir de også et godt bilde av inntektsnivået for den 
enkelte næringsutøver. Tilsvarende vil en kunne se om lønnsomheten varierer mellom 
distrikter eller bruksstørrelser.  
 
Referansebrukene er en viktig del av forhandlingsmaterialet. De gir et godt bilde av 
den økonomiske situasjon for ulike produksjoner. 
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Tabell 3 Vederlag til arbeid og egenkapital inklusive beregnet inntektsverdi før skatt 
av jordbruksfradraget, kroner per årsverk. Framregning til 2013 og 2014 
inklusive volumframregninger fra regnskapsåret 2012   

  Årsverk 2012 2013 2014 
1 Melk og storfeslakt. 24 årskyr, landet 1,945 314 900 315 200 335 700 
2 Korn. 337 dekar korn, landet 0,426 164 900 218 700 183 500 
3 Sau. 153 vinterfôra sauer, landet 1,297 199 300 223 800 248 600 
4 Melkeproduksjon geit. 115 årsgeiter, landet 1,777 325 300 329 300 348 700 
5 Svin/korn. 50 avlssvin + 357 dekar korn, landet 1,699 321 100 251 700 227 400 
6 Egg/planteprod.7008 høner + 256 dekar korn, landet 1,570 426 100 329 900 257 200 
7 Potet/korn. 130 dekar poteter + 429 daa korn, landet 1,447 437 200 482 100 472 200 
8 Storfeslakt/ammeku. 29 ammekyr, landet 1,242 250 200 282 400 306 300 
9 Frukt og bær. 50 dekar frukt og bær, landet 1,895 291 400 335 700 330 900 
10 Fjørfekjøtt/planteprodukter. 96 878 fjørfeslakt, landet 1,117 410 800 443 900 400 200 
11 Økologisk melk og storfeslakt. 23 årskyr, landet 1,985 336 200 336 000 350 000 
12 Melk (de ⅓ minste brukene). 13 årskyr, landet 1,586 266 200 269 500 286 300 
13 Melk (de ⅓ største brukene). 37 årskyr, landet 2,286 345 200 342 500 367 300 
14 Melk (de 25 største brukene). 54 årskyr, landet 2,416 390 200 383 200 410 500 
15 Melk og storfeslakt. 26 årskyr, Østlandets flatbygder 2,070 339 800 339 900 359 700 
16 Melk og storfeslakt. 22 årskyr, Østl. andre bygder 1,920 320 600 322 600 343 300 
17 Melk og storfeslakt. 34 årskyr, Agder/Rogal. Jæren 1,836 376 700 368 400 395 600 
18 Melk og storfeslakt. 20 årskyr, Ag./Ro. andre bygder 1,704 287 900 288 800 309 200 
19 Melk og storfeslakt. 22 årskyr, Vestlandet 1,931 291 100 291 500 311 000 
20 Melk og storfeslakt. 26 årskyr, Trøndelag 2,064 310 600 311 300 331 100 
21 Melk og storfeslakt. 23 årskyr, Nord-Norge 1,951 321 800 322 300 343 600 
22 Korn. <400 dekar korn (228), Østlandet 0,331 34 100 77 000 47 100 
23 Korn (de 20 største brukene).707 daa korn, Østlandet 0,727 326 800 390 500 351 400 
24 Korn/svin. 320 dekar korn + 26 avlssvin, Trøndelag 1,009 385 600 349 100 332 600 
25 Sau. 133 vinterfôra sauer, Vestlandet 1,437 153 600 169 300 189 100 
26 Sau. 155 vinterfôra sauer, Nord-Norge 1,132 274 500 306 100 336 000 
27 Sau (de 25 største). 257 vinterfôra sauer, landet 1,690 254 000 288 200 315 300 
28 Samdrift melkeproduksjon. 43 årskyr, landet 2,633 368 500 365 900 391 100 

1)
 

Inklusive en kompensasjon for økt trygdeavgift, beregnet til ca. 6 100 kr per årsverk 

Kilde: Budsjettnemnda for jordbruket. Utredning nr. 2. 2014 
 
Referansebrukene viser et forventet inntektsnivå som varierer mellom 47.000 kr/årsverk og 
opp til 472.000 kr/årsverk i 2014. Det er med andre ord store inntektsforskjeller, særlig 
mellom ulike produksjoner, men også størrelser og områder. Lavest er inntekta for de 
minste kornbrukene (ref bruk 22). I andre enden av skalaen finner vi kombinasjonen 
potet/korn (ref.bruk 7). 
 
Gjennomsnittsbruket for melk har et inntektsnivå på 335.000 kroner per årsverk i 2014. 
Lavest er inntektene for de minste melkeprodusentene (ref bruk 12) med 286.000 
kr/årsverk, mens samdrifter og større melkeforetak har høyere inntekter enn gjennom-
snittet. For tilnærmet like store bruk i antall kyr, er inntektene i melkeproduksjonen lavest 
på Vestlandet og Agder/Rogaland (ekskl Jæren), og høyest for Østlandets ”Andre bygder”. 
Sau og Storfekjøtt ligger marginalt lavere inntektsmessig enn melkeprodusenter. 
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Tabell 4 Endring i vederlag til arbeid og egenkapital inklusive beregnet 
inntektsverdi før skatt av jordbruksfradraget, kroner per årsverk. 
Framregning inklusive volumframregninger til 2013 og 2014 fra 
regnskapsåret 2012 

 
  Kroner pr 

årsverk 
2012 

Endring 

2012-2013 

 
Endring 

2013- 2014 
Endring 

2012-2014 
1 Melk og storfeslakt. 24 årskyr, landet 314 900 300 20 500 20 800 
2 Korn. 337 dekar korn, landet 164 900 53 800 –35 200 18 600 
3 Sau. 153 vinterfôra sauer, landet 199 300 24 500 24 800 49 300 
4 Melkeproduksjon geit. 115 årsg., landet 325 300 4 000 19 400 23 400 
5 Svin/korn.50 avlss.+357 daa korn, landet 321 100 –69 400 –24 300 –93 700 
6 Egg/pl.prod.7008 høn.+256 daa k. landet 426 100 –96 200 –72 700 –168 900 
7 Potet/korn.130 daa p.+ 429 daa k., landet 437 200 44 900 –9 900 35 000 
8 Storfeslakt/ammeku. 29 ammekyr, landet 250 200 32 200 23 900 56 100 
9 Frukt og bær. 50 dekar frukt/bær, landet 291 400 44 300 –4 800 39 500 
10 Fjørfekjøtt/pl.prod. 96878 fj.slakt, landet 410 800 33 100 –43 700 –10 600 
11 Økologisk melk og storfeslakt. 23 årskyr  336 200 –200 14 000 13 800 
12 Melk (de ⅓ minste brukene). 13 årskyr 266 200 3 300 16 800 20 100 
13 Melk (de ⅓ største brukene). 37 årskyr 345 200 –2 700 24 800 22 100 
14 Melk (de 25 største brukene). 54 årskyr 390 200 –7 000 27 300 20 300 
15 Melk og storfeslakt. 26 årskyr, Østl.fl.b. 339 800 100 19 800 19 900 
16 Melk og storfeslakt. 22 årskyr, Østl.a.b 320 600 2 000 20 700 22 700 
17 Melk og storfeslakt. 34 årskyr, Jæren 376 700 –8 300 27 200 18 900 
18 Melk og storfeslakt. 20 årskyr, A/R.a.b 287 900 900 20 400 21 300 
19 Melk og storfeslakt. 22 årskyr, Vestl. 291 100 400 19 500 19 900 
20 Melk og storfeslakt. 26 årskyr, Tr.lag 310 600 700 19 800 20 500 
21 Melk og storfeslakt. 23 årskyr, Nord-N 321 800 500 21 300 21 800 
22 Korn. <400 dekar korn (228), Østlandet 34 100 42 900 –29 900 13 000 
23 Korn (20 største brukene). 707 daa Østl. 326 800 63 700 –39 100 24 600 
24 Korn/svin. 320 daa k.+26 avlssv., Tr.lag 385 600 –36 500 –16 500 –53 000 
25 Sau. 133 vinterfôra sauer, Vestlandet 153 600 15 700 19 800 35 500 
26 Sau. 155 vinterfôra sauer, Nord-Norge 274 500 31 600 29 900 61 500 
27 Sau (de 25 største). 257 vinterfôra sauer 254 000 34 200 27 100 61 300 
28 Samdrift melkeproduksjon. 43 årskyr 368 500 –2 600 25 200 22 600 

1) 
Inklusive en kompensasjon for økt trygdeavgift, beregnet til ca. 6 100 kr per årsverk

 
Kilde: Budsjettnemnda for jordbruket. Utredning nr. 2. 2014 

 
Referansebrukene har stor variasjon i inntektsutvikling avhengig av produksjon.  
 
Inntektsutviklingen i melkeproduksjonen har variert mye i perioden 2012-2014. Inntektsut-
viklingen fra 2011 til 2012 var spesiell stor. Dette skyldes at melkeprisen i 2012 er høyere 
enn den ville vært uten en omlegging av etterbetaling fra Tine. Etterbetalingen ble utbetalt 
i 2012 og samlet etterbetaling ble 42 øre/liter (14 øre/liter høyere enn uten omleggingen). 
Inntektsnivået i 2012 blir derfor høyt, og lavere etterbetaling i 2013 gir nedgang i melke-
pris og ei inntekt som står i ro fra 2012 til 2013. Fra 2013 til 2014 viser materialet en 
inntektsutvikling på vel 20.000 kr/årsverk. Både sau og storfekjøtt har bedre 
inntektsutvikling enn melk fra 2013 til 2014.  
 
Kornprodusentene får en betydelig inntektsvekst i 2013. Dette skyldes økte kornpriser fra 
siste jordbruksoppgjør. En har regnet uendret kornpris videre til 2014, fordi dette er tall før 
årets jordbruksoppgjør og en endring i kornprisen kan først skje fra 1. juli med virkning for 
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4 Inntektene må styrkes 

Ved fastsetting av inntektsrammen ved årets jordbruksforhandlinger legger Jordbrukets 
forhandlingsutvalg til grunn at forhandlingene skjer for avtaleåret 2014/2015 på basis av 
beregnede inntekter og kostnader i jordbruket i Totalkalkylen for jordbruket. 

4.1 Tekniske forutsetninger for rammekrav 

4.1.1 Inntektsutvikling og lønnsnivå for lønnstakere 

Lønnsdata for andre grupper er hentet fra rapport ”Grunnlaget for inntektsoppgjørene 
2013” fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) av 31. mars 2014.  
 
Tabell 5 Lønnsutvikling pr. årsverk for alle lønnstakere 

År Lønn Lønnsvekst fra året før 
Kroner Prosent 

2006 359.700 14.200 4,1 
2007 379.100 19.400 5,4 
2008 403.000 23.900 6,3 
2009 419.800 16.800 4,2 
2010 435.400 15.600 3,7 
2011 453.000 17.600 4,2 
2012 470.900 17.900 4,0 
2013 489.200 18.300 3,9 

Kilde: Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) 
 
Statistisk Sentralbyrå anslår (13. mars 2014) lønnsveksten til 3,8 prosent i 2014 og 3,5 
prosent i 2015. Dette er bl.a. basert på en prognose over veksten i konsumprisindeksen på 
2,3 prosent i 2014 og 1,6 prosent i 2015. 
 
Norges Bank har i Pengepolitisk rapport 1/2014 av 14. mars anslått årslønnsveksten til 3 ½ 
prosent i 2014 og 3 ¾ prosent i 2015, forutsatt vekst i konsumprisindeksen på 2 prosent 
både i 2014 og 2015. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg legger til grunn en lønnsvekst for alle lønnstakere på 
3,8 prosent i 2014 og 3,5 prosent i 2015. 
 
Tabell 6 Lønnsutvikling pr. årsverk for alle lønnstakere med Jordbrukets 

forhandlingsutvalg sine forutsetninger. 
År Lønn Lønnsvekst fra året før 

Kroner Prosent 
2014 507.800 18.600 3,8 
2015 525.600 17.800 3,5 
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4.1.2  Pris- og volumendringer i markedet  

Jordbruket henter ifølge totalkalkylen for jordbruket 29.2 mrd. kroner i markedet i 2014. 
Nesten 40 prosent av markedsinntektene kommer fra produkter uten målpris. De største 
produktene uten målpris er: Storfekjøtt, sau og lammekjøtt, fjørfekjøtt, egg, blomster og 
diverse hagebruksprodukter. For egg er det overproduksjon og for tiden små muligheter for 
økte priser. Enkelte fjørfeprodukter, blomster og flere hagebrukskulturer har svakt import-
vern, og er i direkte konkurranse med importerte varer. Prisutviklingen for disse vil av-
henge av prisutviklingen internasjonalt, og mulighetene for prisøkninger er trolig noe 
begrenset. For storfekjøtt og sau/lam har prisene økt en god del de siste årene. Det er 
imidlertid fortsatt underdekning av norsk vare. Markedssituasjonen gir muligheter for økt 
prisuttak. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg legger til grunn at produkter uten målpris i 
gjennomsnitt vil få en prisutvikling tilsvarende den generelle prisutviklingen i 
samfunnet. Vi legger derfor til grunn en gjennomsnittlig prisvekst på 1,6 prosent i 
2015 for ikke-målprisprodukter.  
 
Volumveksten i norsk landbruk har vært om lag 1,1 prosent fra 2012 til 2013, og forventes 
å ha samme vekst i 2014. Volumveksten relateres i første rekke til økt produksjon og 
forbruk av kylling. Sett i et noe lengre perspektiv har produksjonsveksten siden 2005 vært 
om lag 0,25 prosent per år.  
 
Med utgangspunkt i både den kortsiktige og langsiktige utviklingen i volumet av 
norskproduserte landbruksvarer legger Jordbrukets forhandlingsutvalg til grunn en 
volumvekst i 2015 på 0,7 prosent.  
 

4.1.3 Kostnader for ikke-varige driftsmidler  

I følge Budsjettnemnda for jordbruket har de totale kostnadene eksklusive rente økt med 
840 mill. kroner eller 3,3 prosent fra 2012 til 2013. Ser en over en lengre periode, har 
kostnadsveksten fra 2008 vært 3.750 mill. kroner. Det tilsvarer en gjennomsnittlig 
kostnadsvekst på 750 mill. kroner per år. 
 
Fra 2013 til 2014 har Budsjettnemnda budsjettert med en fortsatt kostnadsvekst (750 mill. 
kr), men noe svakere enn de siste årene. Bl.a. forventer nemnda at kostnadene for: 

• Kraftfôrkostnadene vil øke med 270 mill. kroner 
• Kapitalkostnadene, ekskl. renter på lånt kapital, vil øke med 160 mill. kroner 
• Resterende kostnader vil øke med om lag 320 mill. kroner 

 
Anslag for kostnadsutviklingen i 2015 
SSB har anslått en økning i konsumprisindeksen på 2,3 prosent i 2014 og 1,6 prosent i 
2015. 
 
I 2014 forventes prisene på driftsmidler i jordbruket å øke med 2,7 prosent. Anslaget for 
KPI er 2,3 prosent. For 2013 økte prisene med 3 prosent, mens KPI steg med 2,1 prosent. 
Siden 2005 har prisindeksen for ikke-varige driftsmidler i jordbruket økt med 40 prosent. 
Konsumprisindeksen har i samme periode gått opp med 19 prosent. Det innebærer at den 
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årlige prisveksten for driftsmidler i jordbruket har vært 1,9 prosent høyere enn den 
generelle prisstigningen. Dette viser klart at prisene for ikke-varige driftsmidler i 
jordbruket øker langt sterkere enn den generelle prisstigningen i samfunnet. Jordbrukets 
forhandlingsutvalg legger til grunn at det også vil være tilfelle i 2015.  
Forhandlingsutvalget vil peke på at en viktig årsak til den lave generelle prisstigningen, 
skyldes økt import av varer fra bl.a Kina, som i liten grad omfatter driftsmidler i 
jordbruket. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg legger til grunn en generell prisstigning på 2,3 
prosent i 2014 og 1,6 prosent i 2015. For ikke-varige driftsmidler i jordbruket legger 
vi til grunn en prisstigning på 2,6 prosent i 2015. Forhandlingsutvalget vil understreke at 
dette trolig er et konservativt anslag, sett i forhold til det store avviket mellom KPI og 
prisindeksen for ikke-varige driftsmidler i jordbruket over tid. 
 
Det vises til produktivitetsberegninger fra Budsjettnemnda for jordbruket. De siste 10 
årene har bruttoinntekt økt med 3 prosent totalt (i faste kroner), mens vareinnsatsen har 
vært uendret. Dette gir en årlig produktivitetsframgang på innsatsfaktorsiden på 0,3 prosent 
i perioden. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg legger til grunn en produktivitetsframgang på 
innsatsfaktorsiden på 0,3 prosent i 2015. Med en volumvekst på 0,7 prosent gir det en 
volumendring for ikke-varige driftsmidler på 0,4 prosent i 2015. 

4.1.4 Kapitalkostnader 

Investeringer i jordbruket 
Bruttoinvesteringene er lave i 2012, men går opp i 2013 og videre i 2014. Kapitalslitet øker 
med 130 – 160 mill. kroner per år i perioden. 
 
Siden 2009 har gjelda i norsk landbruk økt med 9 mrd. kroner, fra 48,6 mrd. kroner til 53,7 
mrd. kroner i 2014.  
 
Kapitalkostnadene i tabell 7 for 2015 er beregnet av sekretariatet til Budsjettnemnda for 
jordbruket etter oppdrag fra partene, mens tallene for 2012-2014 er hentet fra 
Totalkalkylen. Det er forutsatt uendret bruttoinvesteringsvolum og tegningsvolum av 
leasingkontrakter i 2015. Øvrige forutsetninger er som angitt i foregående kapitler.  
 
Tabell 7  Nominelle og reelle rentekostnader på lånt kapital. Mill. kroner og prosent 
  2012 2013 2014 2015* 

Jordbruksgjeld  49808 51885 53687 54775 
Rentekostnader 2075 2116 2250 2239 

Renteprosent 4,17 4,08 4,19 4,09 

KPI-endring i prosent, normalisert 1,49 1,38 1,73 2,01 
Normalisert regnskap:     

- Effekt av finansiering 743 716 931 1101 

- Realrente 1332 1400 1320 1137 

 
Dette gir redusert realrentekostnader på om lag 185 mill. kroner for 2015. 
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For kapitalslit og leasing viser beregningene en fortsatt kostnadsvekst. Kapitalslitet øker 
med 125 mill. kroner fra 2014 til 2015, og leasing med 70 mill. kroner, til sammen om lag 
205 mill. kroner. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg legger til grunn en økning i kapitalslitet med 125 
mill. kroner, leasing med 70 mill. kroner og en nedgang i realrenta på lånt kapital 
med 185 mill. kroner i 2015. 

4.1.5 Arbeidsforbruk 

Jordbruket er av de næringer som har størst produktivitetsvekst. Budsjettnemnda har i år 
beregnet den totale produktiviteten til 1,7 prosent per år siste 10 år. Produktiviteten er først 
og fremst knyttet til redusert arbeidsforbruk, men inntektene øker også noe mer enn 
vareinnsatsen. Arbeidsproduktiviteten er beregnet til 4,6 prosent per år siste 10 år, mens 
kapitalproduktiviteten er 0,6 prosent per år. 
 
Det har vært en gjennomsnittlig nedgang i arbeidsforbruk mellom de fullstendige 
landbrukstellingene i 1999 og 2010 på 4,2 prosent per år. Budsjettnemnda har tidligere 
prognosert en nedgang i arbeidsforbruket etter 2010 til 4 prosent per år. En utvalgstelling 
gjennomført i 2013, viser lavere nedgang i arbeidsforbruket etter 2010. Den årlige 
nedgangen har vært 2,2 prosent per år. Budsjettnemnda har lagt denne til grunn. De har 
prognosert med 2,2 prosent nedgang både i 2014 og 2015. Arbeidsforbruket er anslått til 
47.000 årsverk i 2014. Dette er 3.500 flere årsverk enn tidligere anslått. For 2015 gir 
prognosen 45.900 årsverk. 
 
Siden 2006 har bruksavgangen ligget på mellom 2 og 2,5 prosent pr år. Nedgangen i 
arbeidsforbruket skyldes både at antall foretak har gått ned og nedgang i arbeidsforbruket 
på det enkelte foretak, til tross for at de har økt produksjon. De nye tallene viser at 
nedgangen i arbeidsforbruket på det enkelte foretak nå har flatet ut. Dette viser at 
effektivitetsgevinsten nå er avtagende.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg forholder seg til prognosen for arbeidsforbruket 
gjort av Budsjettnemnda for jordbruket. Vi legger til grunn en nedgang i 
arbeidsforbruket fra 2014 til 2015 på 2,2 prosent. 
 

4.2 Rammekrav  
Til årets jordbruksoppgjør krever Jordbrukets forhandlingsutvalg følgende: 
• Inndekning av kostnadsveksten fra 2014 til 2015. Dette gjelder: 

o Driftskostnader 
o Kapitalslit og leasing 
o Rente på lånt kapital 

• kronemessig lik inntektsvekst som andre grupper i samfunnet  
• redusert inntektsforskjell til andre grupper 
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I oppbyggingen av krav til inntektsramme har forhandlingsutvalget lagt følgende til grunn: 

• Totalkalkylens normaliserte regnskap og budsjett 
• 3,8 prosent inntektsvekst for andre grupper i 2014 og 3,5 prosent i 2015, jf. SSB 
• En generell kostnadsvekst (KPI) på 1,6 prosent i 2015, jf. SSB 
• En kostnadsvekst på ikke-varige driftsmidler i jordbruket på 2,6 prosent for 2015 
• En volumvekst på 0,4 prosent for ikke-varige driftsmidler i jordbruket for 2015 
• En reduksjon i bankenes utlånsrente på 0,1 prosentpoeng fra 2014 til 2015, jf. 

SSB. 
• En reduksjon i antall årsverk på 2,2 prosent tilsvarende 1.100 årsverk fra 2014 til 

2015, jf prognose fra Budsjettnemnda for jordbruket 
• En prisvekst på produkter uten målpris tilsvarende den generelle prisstigningen 

på 1,6 prosent i 2015. 
• En volumvekst på markedssida på 0,7 prosent i 2015. 

 
Ut i fra de nevnte forutsetningene gir dette følgende inntektsramme: 
 
Tabell 8  Krav til inntektsramme for jordbruksoppgjøret 2014  

    Grunnlag Volum Pris 

Sum 

mill. 

kroner 

  Kostnadsdekning 

   
  

1 Driftskostnader 18837 0,40 % 2,6 % 570 

2 Kapitalslit og leasing  125 +70  
  

195 

3 Realrente på lånt kapital i jordbruket       -185 

A SUM Kostnadsdekning       580 

  Økte inntektsmuligheter i markedet 

   

  

4 Økt produksjon av norske jordbruksvarer 29820 0,70 % 
 

210 

5 Økte priser på varer uten målpris 11710   1,60 % 190 

B SUM Markedsmuligheter 

   
400 

  Arbeidsforbruk         

6 Endret arbeidsforbruk 12889 -2,2 % 
 

-285 

7 Arbeidseffektivisering tilbakeført næringa 
 

         45900  6200 285 

C SUM Arbeidsforbruk       0 

  SUM( A–B+C)       180 

  Bedre lønnsomheten 

   

  

8 Kronemessig lik inntektsutvikling 2014 til 2015 
 

45900 17800 820 

9 Forsterket inntektsvekst pga lavt inntektsnivå 
 

45900 11000 500 

D SUM Bedre lønnsomheten       1320 

SUM Rammekrav (A-B+C+D), mill. kroner     35000 1500 

 
Ramma gir grunnlag for en inntektsvekst for avtaleåret på om lag 28.800 kroner per 
årsverk etter at kostnadsveksten (linje A) er dekket inn og forutsatt at markedsmulighetene 
er utnyttet (linje B). I tillegg kommer økte inntektsmuligheter på 6200 kroner per årsverk 
som følge av arbeidseffektivisering. Deler av rammen får inntektsvekst allerede i 2014, 
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som følge av målprisøkninger fra 1/7-2014. Dette vil gi en økt inntektsvekst i 2014 på om 
lag 4.000 kroner per årsverk, og ytterligere 31.000 kroner pr årsverk i 2015. Andre grupper 
i samfunnet forventes en inntektsvekst på om lag 17.800 kroner i 2015. Mao legger kravet 
til rette for en relativ inntektsforbedring i jordbruket på 17.200 kr/årsverk i forhold til 
gjennomsnittlig lønnsmottaker. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener en inntektsvekst på kr 35 000 per årsverk må 
til for å nå målene fra et samlet Storting om ”fokus på økt matproduksjon med 
intensjon om økt sjølforsyning”, og at næringens samlede lønnsomhet skal bedres i 
årene som kommer. Ved at lønnsomheten i en samlet næring relativt sett styrkes i 
forhold til andre yrkesgrupper, vil dette også stimulere til økt rekruttering. 
 

4.3 Finansiering av kravet  
Tabell 9. Finansiering av rammekravet 
Finansiering  Mill. kr 
Målpris       365 
Budsjett 965 
Økt jordbruksfradrag 110 
Ledige midler       60 
SUM FINANISERING       1500 
 
Det foreslås målprisøkning fra 01.07.2014 med helårsvirkning på 365 mill. kroner.  Det tas 
ut 555 mill. kroner i markedet gjennom økte målpriser og forventet prisoppgang på ikke-
målprisprodukter. Budsjettoverføringer skjer fra 01.01.2015. 
 
Inntektsvirkningen fra jordbruksfradraget er beregnet å øke med 110 mill. kroner som 
følge av økt næringsinntekt i 2015. 
 
60 mill. kroner i overførte midler fra 2013-budsjettet inngår i finansieringen av ramma. 

4.4 Målprisendringer 

4.4.1 Markeds- og produksjonssituasjonen for målprisprodukter 

Jordbrukets forhandlingsutvalg vil peke på at norske forbrukere er blant de som bruker 
minst andel av inntekten til å kjøpe mat. I 2012 brukte vi knapt 12 prosent av inntekta på 
mat og alkoholfrie drikkevarer. 
 
Korn 
Kornavlingene ble lave også i sesongen 2013/14, og er forventet å ende på 948 million 
tonn. Dette er nesten 20 prosent lavere enn gjennomsnittet for de siste 5 åra og den laveste 
totalavlinga siden 1976. Fôrkornkvaliteten var imidlertid god, bl.a som følge av gode 
innhøstingsforhold. Med bakgrunn i redusert kornareal og reduserte avlinger er det i siste 
sesongen importert mer korn til kraftfôr.  Fra 2012 til 2013 ble kornarealet redusert med 
nesten 90 000 daa i følge tall fra SSB. Noe av nedgangen skyldes veldig sen våronn på 
Østlandet. Noe areal ble derfor ikke sådd, mens noe ble høstet som grønnfôr. For 2014 
forventes derfor en liten økning i arealet med 16.000 daa. 
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Til tross for lav mathveteproduksjon, har en likevel måttet skrive ned 40.000 tonn 
mathvete til fôr, som følge av lavt proteininnhold. For kommende vekstsesong har bransjen 
hevet nedre grense for avregning til mathvete til 11,5 prosent protein. 
 
Melk 
I 2013 ble det produsert 1 528 mill. liter kumelk og 18,9 mill liter geitmelk i 2013. For 
2014 er det prognosert med en produksjon på 1511 mill. liter kumelk og 18,7 mill. liter 
geitmelk.  
 
Forbruket av yoghurt og fast hvitost fortsetter å øke, samtidig som forbruket av drikkemelk 
synker. Riktignok flatet totalvolumet av drikkemelk noe ut i 2013. Fettunderskudd har vært 
et problem de siste årene. For 2014 forventes det at behovet for smør dekkes av 
norskprodusert vare.  
 
Importen av meieriprodukter har økt. Det var også tilfelle i 2013 for blant annet ost og 
yoghurt. Smørimporten ble imidlertid redusert. 
 
Kjøtt og egg 
 
Tabell 10 Prognose 2014 for kjøtt og egg, utarbeidet mars 2014. 

  
Produksjon prosent 

Anslag 
import 

Salg prosent 
Markeds- 
balanse 

Storfe/kalv 79 900 96 7 600 (1) 94 700 98 - 7 300 

Sau/lam 22 900 100 1 350 (2) 26 200 100 - 2 000 

Gris 128 600 101 2 000 (3) 128 600 100 + 2 000 

Egg* 60 900 102  (4) 59 700 101 + 1 200 

1. For storfe er det inkludert en antatt SACU-import av 4.921 tonn storfekjøtt m/ben, WTO-kvoten 

på 1084 tonn, EU-kvote på 900 tonn og GSP-kvote på 665 tonn (inkl ben) med biffer og fileter.  

2. Importen inkluderer WTO-kvoten på 206 tonn, import av 600 tonn fra Island og 530 tonn SACU 
m/ben. 

3. Inkludert spekk og småflesk (1.300 tonn), WTO-import på 100 tonn (av kvoten på 1.381 tonn) 
og EU-kvote på 600 tonn.  

4. Forutsetter ingen import av egg i 2014. 

Gris 
Det har i lengre tid vært overproduksjon av svinekjøtt. Fram til påske er det iverksatt 
produksjonsregulerende tiltak gjennom slakting av gris med lette vekter. Selv med en 
engrospris på 1,90 kroner under gjeldende målpris og omsetningsavgift på 2,10 kr/kg, 
forventes overskuddet å bli 2.000 tonn i 2014. Samlet pristap er av budsjettnemnda 
beregnet til 386 mill. kroner i 2014.  
 
Hagebruksprodukter 
Målprisen er tatt ut bare for et mindretall av ”målprisproduktene” de siste avtaleårene. For 
inneværende avtaleperiode (2013/14) er det inntil videre bare poteter, gulrot, rosenkål, 
kepaløk og epler som har oppnådd målprisen. 
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Lave priser internasjonalt har presset den norske prisen. Importvernet er ikke tilstrekkelig 
for mange av grøntproduktene.  
 
Poteter 
På tross av sen start på sesongen ble det en god potetsesong. Det var betydelige 
utfordringer med å opprettholde en bra kvalitet ved lagring. Samtidig ble det importert 
mer, særlig av spesialpoteter i konkurranse med norsk produksjon. Det er de to siste 
sesonger tatt ut en pris over målpris i markedet. 
 
Oppsummert 
Vurderingen av markedssituasjonen viser at det for kommende avtaleår er store 
forskjeller i muligheter for økte priser for de ulike produksjonene. Best muligheter 
for høyere priser ser vi for melk, korn og potet.  
 

4.4.2 Målprisendringer 

Jordbrukets forhandlingsutvalg understreker betydningen av å opprettholde et sterkt 
importvern og utnytte de muligheter som ligger i å endre tollsatsene, for å sikre avsetning 
og prisuttak i det norske markedet.  
 
Markedseffekter som følge av økte kraftfôrpriser 
Med utgangspunkt i en karbohydratandel på 70 prosent og fortsatt høye importpriser på 
soya, antas det en økning i kraftfôrprisen på om lag 4 øre per kg, jf. kap 10.1. I tabell11 er 
det beregnet hvor mange øre dette vil utgjøre pr kg i sluttproduktet. Det forutsettes at 
økningen på kraftfôrkostnadene tas ut i markedet. Det er usikkerhet omkring dette for egg 
og gris som følge av overproduksjon. 
 
Tabell 11 Effekter av kraftfôrprisøkning regnet per kg produkt.  
  Melk Storfe Egg Kylling Svin (komb.) 
kg kraftfôr pr kg produkt 0,33 4,5 2,44 2,15 4,5 

Prisøkning i øre pr kg ved 3 
øre økning i kraftfôrprisen 13 18 10 8,5 18 

 
 
Fordelingen av målprisøkningen på 365 mill. kroner er gjort ut fra en markedsmessig 
vurdering for hvilke sektorer det er mulig å ta ut økte målpriser. 
 
Tabell 12 Målprisendringer fordelt på målprisprodukter 

Endring Endring  
Kvantum Målpris 01.07. fra 1.7. 

Produkt 
Mill.  

l/kg/kr Kr / kg Kr/l / kg   mill.  kr 
Melk, ku og geit 1530,8 5,05 0,15 229,1 
Gris 128,9 31,64 0,00 0,0 
Poteter 187,2 4,04 0,20 37,4 
Grønnsaker og frukt 1847,2 3,5% 64,7 
Norsk matkorn 198,9 2,93 0,17 33,8 
Sum målprisutslag 365,0 
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Alle målprisøkninger skjer fra 1. juli 2014. Målprisøkningen på frukt og grønnsaker er 
forutsatt fordelt på produkter i etterkant av forhandlingene. Målprisøkningen for melk 
forutsettes tatt ut på alle produkter, men hensyntatt konkurransesituasjonen mot importerte 
meieriprodukter.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å ikke endre målprisen for svin med bakgrunn i at 
det er overproduksjon. Det er viktig at markedet kommer i balanse, slik at målpris på sikt 
kan tas ut og økonomien styrkes.  
 

Næringsmiddelindustrien 
Forhandlingsutvalget forutsetter at næringsmiddelindustriens konkurranseevne 
opprettholdes. Det innebærer at bevilgningen til prisnedskriving til RÅK-industrien må 
tilpasses prispåslagene og ta hensyn til svingninger i volumer, internasjonale råvarepriser 
og valutakurser. SLF fastsetter hver høst satser for neste år, basert på oppdaterte prisdata. 
Endringer i internasjonale råvarepriser kan medføre behov for å endre nedskrivingssatsene. 
  
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å kompensere RÅK-industrien for målpris-
økninger og forventet prisvekst på ikke-målprisprodukter gjennom å øke 
prisnedskrivingstilskuddet med 29 mill. kroner.  
 

4.5 Budsjettoverføringer 
I 2014 utgjorde budsjettoverføringer til jordbrukssektoren 1,29 prosent av de samlede 
utgiftene på Statsbudsjettet. Andelen er mer enn halvert siden årtusenskiftet. Nominelt har 
budsjettoverføringene økt med 1,5 til 4,8 prosent per år siden 2005. Korrigert for generell 
prisstigning har den reelle veksten i budsjettoverføringene vært på moderate 1,4 prosent i 
gjennomsnitt siden 2005. 
 

 
Figur 6: Budsjettoverføringer til jordbruket i prosent av statsbudsjettet.  
 
Budsjettoverføringene er styringsverktøyet i landbrukspolitikken. Hovedmålet om økt 
norsk matproduksjon slik det er trukket opp av både Regjering og et samlet Storting, kan 
ikke nås uten at budsjettmidlene økes. Landbruket produserer også betydelig med 
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kollektive goder, slik som vakkert kulturlandskap, biologisk mangfold, spredt bosetting og 
matsikkerhet. Fellesnevner for kollektive goder er at de ikke er omsettbare i et marked. For 
å sikre innbyggerne et tilfredsstillende nivå på disse godene, må staten på vegne av den 
enkelte innbygger gå inn med målrettede budsjettmidler til bøndene som produsent av 
godene. 
 
Landbruksproduksjonen i Norge skiller seg klart fra andre europeiske land. Vår 
beliggenhet langt mot nord gir et klima som begrenser hvilke vekster vi kan dyrke og 
avlingsnivået på vekstene vi dyrker. Landet er langstrakt, og vekstvilkårene varierer 
enormt. På Jæren høstes tre til fire grasavlinger, mens det i Troms, Finmark og i 
fjellbygdene kun høstes ei avling. Matjorda og gårdene ligger spredt over hele landet. 
Alternativet med landbruksproduksjon konsentrert bare til områdene med de beste 
forutsetningene, vil gi betydelig redusert matproduksjon, og økt import av matvarer fraktet 
fra andre land på kloden. 
 
I ”verdens rikeste land” er kostnadene generelt høye, pga at økonomien er oljedrevet. Den 
norske bonden står overfor langt dyrere innsatsfaktorer og tjenester til produksjonen enn 
bønder i andre land. De som bearbeider råvarene, frakter og selger dem i butikk, skal også 
ha norske lønninger. Dette gjør at matvareprisene må følge det norske kostnadsnivået og er 
nødt til å ligge over andre land. Likevel bruker ikke norske husholdninger en større andel 
av inntektene på mat enn forbrukere i andre vestlige land. Disse spesielle utfordringene 
gjør at: 
• Vi må føre en nasjonal landbrukspolitikk der bondens inntekt kommer både fra marked 

og tilskudd. Tilskuddene må målrettes for å jevne ut de store ulikhetene i 
produksjonsvilkår og klima. 

• Landbruket trenger beskyttelse gjennom et importvern med toll for å jevne ut 
kostnadsforskjellene knyttet til lønnsnivå, klima og topografi, mellom Norge og andre 
land. 

 
Jordbrukets forhandlingsutvalg vil understreke budsjettoverføringenes betydning for 
å drive en aktiv landbrukspolitikk, og vil også peke på følgende momenter: 
• Et nødvendig inntektsløft. Økte markedsinntekter og produktivitetsutvikling vil ikke 

alene være nok til å gi et inntektsløft.  
• Landbruk over hele landet. I mange områder er landbruket ryggraden i næringslivet. 

Budsjettmidler trengs for å kompensere for driftsulemper knyttet til topografi, klima og 
bruksstørrelse. 

• Et levende kulturlandskap. For å utnytte norske arealressurser optimalt i 
landbruksproduksjonen trengs betydelige virkemidler for å sikre dette. 

 
Jordbrukets forhandlingsutvalg krever en økning i budsjettoverføringene på 965 mill. 
kroner for 2015.  
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4.5.1 Målretting og forenkling av budsjettmidlene 

Både et samlet Storting og Landbruks- og matministeren har understreket at en må legge til 
rette for et landbruk over hele landet for å kunne øke matproduksjonen i Norge. Under 
budsjettbehandlingen i Stortinget den 11. desember presiserte Landbruks- og 
matministeren Regjeringens mål om ”et aktivt landbruk over hele landet, og at dette betyr 
at vi kommer til å ha støtteordninger som tar høyde for det”.  
 
De klimatiske forholdene varierer mye i vårt langstrakte land. En må derfor ha en 
distriktsprofil på virkemidlene som utjevner for driftsulemper knyttet til klima.  
 
Det er stor variasjon i topografien i Norge. Noen områder er flate, med store jordstykker. 
Andre har bratt terreng og små jordlapper med uregelmessige former. Jordbruksdrift på 
slike arealer krever stor ressursinnsats, og gir større driftskostnader per dekar. Det er mao 
store geografiske variasjoner i mulighetene for å kunne drive i større skala. For å sikre et 
landbruk over hele landet, må en derfor utjevne inntekter i forhold til driftsulemper som 
oppstår. For å få til dette, må en ha profil på tilskuddsordningene som gjør det mulig å 
drive i mindre skala der forholdene ikke ligger like godt til rette for å ha stor produksjon på 
det enkelte bruk.  
 
I dag er arealtilskuddet for grovfôr differensiert etter hvor stort areal det enkelte foretak 
disponerer. Trolig er driftsulempene knyttet til topografi og utforming av de enkelte skifter 
større enn arealstørrelsesparameteren. Ny kartteknologi gjør det nå mulig å målrette 
virkemidlene inn mot disse driftsulempene. Strukturelementene i de etablerte ordningene 
for husdyrtilskudd og driftstilskudd er enkle og målrettet for å ivareta driftsulemper i 
husdyrproduksjonen.  
 
Det er et ønske fra både næring, politikere og forvaltning om enkle og målrettede 
virkemidler.  For å forene alle disse hensynene foreslår Jordbrukets 
forhandlingsutvalg ei pakke bestående av tre tiltak som må vedtas som en helhet: 

• Innføring av driftsvansketilskudd ved bruk av ny kartteknologi 
• Utflating av satser innenfor den enkelte sone for arealtilskudd grovfôr  
• Forsterking av strukturprofilen ved styrke drifttilskuddet for melk og øke 

satsene for de første dyra under husdyrtilskuddet 

 
Disse elementene vil bli nærmere omtalt i kapittel 10 og 11. 
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4.5.2 Ledige midler  

Det vises til forbruksprognose fra SLF av 22/2-2014, med oppdateringer av 11/4-2014. 
 
Tabell 13. Ledige, overførbare midler fra henholdsvis 2013 og 2014, mill. kroner 
  Regnskap 2013 Herunder 

forhåndsdisponert 
 Prognose 2014 

Post 70 – Markedsregulering 4,782 0,521 47,785 
Post 74 – Direkte tilskudd 19,053 4,289 35,113 
Post 77 – Utviklingstiltak 13,432 5,167 -1,058 

Post 78 – Velferdsordninger 22,528 0 8,919 
Sum overførbare poster 59,795 9,977 90,759 

 
SLFs forbruksprognoser, jfr rapport 2/2013, viser at av de ubenyttede bevilgningene for 
2013 på i alt 59,795 mill kroner, kan 49,818 mill. kroner disponeres. Videre viser 
prognosene for 2014 at det vil kunne oppstå ledige midler for 2014-budsjettet på i alt 
90,759 mill kroner.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at dette disponeres på følgende måte: 
 
Tabell 14 Forslag til fordeling av ledige midler 

Mill. kroner 
Forhåndsdisponert 9,977 
Fusjon NLR og LHMS 1,0 
Skogsbilveger 10,0 
Grøfting 50,0 
Rekrutteringsprosjekt 2,0 
Friskere geiter 15,0 
Radiobjeller 4,0 
Fylkesviser BU-midler 30,0 
LA-MRSA i svinebesetninger 9,5 
Styrke likviditeten i LUF 19,077 

SUM omdisponering av ledige midler 150,554 
 

4.6 Økonomiske utslag av kravet 
Det er foretatt beregninger av sekretariatet i Budsjettnemnda for jordbruket på 
referansebrukene som viser utslag av kravet. I resultatene for 2014 er det ikke justert for 
virkningen av Jordbrukets forhandlingsutvalg sitt krav, resultatene for 2015 er fullt utslag 
av kravet (helårsvirkning).  
 
Følgende forutsetninger er lagt til grunn: 

• En generell kostnadsvekst på 1,6 prosent, og 2,6 prosent for ikke-varige 
driftsmidler. 

• Økte priser på ikke-målprisprodukter på 1,6 prosent  
• Redusert rente på 0,1 prosent i 2015 
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• Økt gjennomsnittlig kraftfôrpris på 4 øre/kg som følge av økte fôrkornpriser, 
korrigert for økt prisnedskrivingstilskudd og 70 prosent karbohydratandel. 

 
Tabell 15. Vederlag til arbeid og egenkapital pr årsverk à 1845 timer, helårsvirkning 
inkludert kostnadsvekst fra 2014 til 2015 og økt inntekstverdi av skattefradraget som følge 
av økte inntekter.  

     2014 2015 2015-2014 

REF.   Årsverk   Inkl. skatt*   

BRUK    A B B-A 

1 Melk og storfeslakt, 24 årskyr. Landet 1,945 335 700 375 200 39 500 

2 Korn, 337 dekar korn. Landet 0,426 183 500 228 400 44 900 

3 Sau, 153 vinterfôra sauer. Landet 1,297 248 600 286 100 37 500 

4 Melkeproduksjon geit, 115 årsgeiter. Landet 1,777 348 700 381 800 33 100 

5 Svin og korn, 50 avlssvin + 357 dekar korn. Landet 1,699 227 400 223 000 -4 400 

6 Egg og planteprod., 7008 høner + 256 daa korn. Landet 1,570 257 200 255 800 -1 400 

7 Poteter og korn, 130 daa poteter + 429 daa korn. Landet 1,447 472 200 517 700 45 500 

8 Storfeslakt/ammeku, 29 ammekyr. Landet 1,242 306 300 345 000 38 700 

9 Frukt og bær, 50 dekar frukt og bær. Landet 1,895 330 900 348 500 17 600 

10 Fjørfekjøtt og planteprodukter, 96 878 fjørfeslakt. Landet 1,117 400 200 405 300 5 100 

11 Økologisk melk og storfeslakt, 23 årskyr. Landet 1,985 350 000 403 800 53 800 

12 Melk, de ⅓ minste melkebrukene, 13 årskyr. Landet 1,586 286 300 321 100 34 800 

13 Melk, de ⅓ største melkebrukene, 37 årskyr. Landet 2,286 367 300 415 300 48 000 

14 Melk, de 25 største melkebrukene, 54 årskyr. Landet 2,416 410 500 474 600 64 100 

15 Melk og storfeslakt, 26 årskyr. Østlandets flatbygder 2,070 359 700 404 100 44 400 

16 Melk og storfeslakt, 22 årskyr. Østlandets andre bygder 1,920 343 300 385 500 42 200 

17 Melk og storfeslakt, 34 årskyr. Agder/Rogaland, Jæren 1,836 395 600 445 000 49 400 

18 Melk og storfeslakt, 20 årskyr. Agder/Rogaland a.bygder 1,704 309 200 352 200 43 000 

19 Melk og storfeslakt, 22 årskyr. Vestlandet 1,931 311 000 347 900 36 900 

20 Melk og storfeslakt, 26 årskyr. Trøndelag 2,064 331 100 371 700 40 600 

21 Melk og storfeslakt, 23 årskyr. Nord-Norge 1,951 343 600 389 400 45 800 

22 Korn, <400 dekar korn (228 dekar korn). Østlandet 0,331 47 100 83 500 36 400 

23 Korn, de 20 største brukene, 707 dekar korn. Østlandet 0,727 351 400 403 100 51 700 

24 Korn og korn/svin, 320 daa korn + 26 avlssvin. Trøndelag 1,009 332 600 342 100 9 500 

25 Sau, 133 vinterfôra sauer. Vestlandet 1,437 189 100 219 000 29 900 

26 Sau, 155 vinterfôra sauer. Nord-Norge 1,132 336 000 378 900 42 900 

27 Sau, de 25 største sauebrukene, 257 v.f. sauer. Landet 1,690 315 300 378 400 63 100 

28 Samdrift melkeproduksjon, 43 årskyr. Landet 2,633 391 100 445 600 54 500 

 
 
  



Side 38 
 

5 Internasjonale forhold 

5.1 WTO 
Doha-runden i Verdens Handelsorganisasjon (WTO) har pågått siden 2001. Det har lenge 
vært stillstand i forhandlingene, men i desember 2013 ble medlemslandene enige om en 
”minipakke” på Bali. Viktige elementer i denne pakken var en enighet om handelsfor-
enkling (forenkle tollpassering), en viljeserklæring om eksportstøtte, regler for tollkvote-
administrasjon og utarbeiding av en ordning for oppkjøp til matvarelager i utviklingsland.   
 
Selv om avtalen ikke har store konkrete og umiddelbare konsekvenser for norsk landbruk, 
har avtalen gitt en ny giv til den fastlåste Doha-runden. Man ble også enige på Bali om å 
lage en arbeidsplan for det videre arbeidet med Doha-runden. Det gjenstår å se om man 
virkelig får i gang forhandlingene, og hvilke konkrete resultater man eventuelt oppnår og 
når.  
 
En eventuell ny WTO-avtale kan få store og dramatiske konsekvenser for norsk landbruk 
gjennom et svekket tollvern og mindre muligheter for å gi støtte. Ut i fra topografi, klima 
og høyt kostnadsnivå, er norsk landbruk helt avhengig av et solid tollvern og støtte for å 
kunne opprettholde en produksjon i hele landet. Regjeringen slår også fast i sin 
regjeringserklæring at norsk landbruk er avhengig av et importvern. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg forventer at Regjeringen i eventuelt nye WTO-
forhandlinger ikke gir innrømmelser som svekker det norske tollvernet eller 
muligheten for å gi støtte som sikrer norsk matproduksjon.  
 
Ved Stortingets Næringskomité sin behandling av Innst. 8 S (2013–2014) om 
Statsbudsjettet for 2014 den 4. desember 2013 uttaler komiteen: ”Komiteen viser til at det 
er bred politisk enighet om nødvendigheten av et godt tollvern, og at Norge har juridisk 
rett til å gå fra kronetoll til prosenttoll.”  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg forutsetter også at Regjeringen benytter det 
handlingsrommet som ligger i nåværende WTO-avtale, og ikke reverserer de fullt ut 
legale omlegginger til prosenttoll som forrige Regjering innførte på utvalgte 
produkter. 
 

5.2 EØS og bilaterale handelsavtaler 
Landbruket blir særlig berørt av EØS-avtalen gjennom artikkel 19 og protokoll 3. I tillegg 
blir landbruket berørt av bilaterale handelsavtaler, blant annet gjennom EFTA. 
 
Artikkel 19 regulerer handelen med basis landbruksvarer. Artikkelen slår fast at 
liberaliseringen skal skje på gjensidig fordelaktig basis og innenfor rammene til 
landbrukspolitikken til de respektive partene. Den siste forhandlingsrunden endte med en 
økning av de tollfrie kvotene på ost fra 4500 tonn til 7200 tonn, og tollfrie kvoter på storfe 
(900 tonn), kylling (800 tonn) og svin (600 tonn). I tillegg har vi sett en økt import fra EU 
utenom kvotene. Importen av landbruksvarer fra EU er mer enn doblet siden 2000. Dette 
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gir økt press inn på det norske landbruksvaremarkedet, og gjør det vanskeligere å 
produsere det norske matmangfoldet norske forbrukere vil ha.  
 
Selv om Norge gjennom forhandlingene også får økte tollfrie kvoter inn til EU-markedet, 
har det vist seg å være vanskelig å utnytte disse, blant annet på grunn av et høyt 
kostnadsnivå i Norge. Handelsbalansen mellom EU og Norge blir derfor stadig mer skjev. 
I 1995 var forholdstallet mellom norsk eksport til EU og EUs eksport til Norge 1:4 i EUs 
favør. I 2012 var forholdstallet 1:9 i EUs favør. Dette kan ikke kalles gjensidig fordelaktig. 
Vi forventer at forhandlingene i 2014 om artikkel 19 bidrar til en mer balansert utvikling i 
handelen mellom EU og Norge. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg forventer at Regjeringen i de nye artikkel 19-
forhandlingene ikke gir innrømmelser som bidrar ytterligere til å svekke det norske 
importvernet, og dermed mulighetene for en lønnsøm produksjon over hele landet. 
 
Protokoll 3 i EØS-avtalen regulerer handelen med bearbeidede landbruksvarer. Varene er i 
utgangspunktet del av den frie vareflyten. For å kompensere for ulik råvarepris i EU og 
Norge kan partene benytte toll, prisnedskriving og eksportstøtte innenfor RÅK-ordningen 
(råvarepriskompensasjonsordningen). Ordningen er viktig for avsetningen av norske 
råvarer. Eksempelvis er 72 prosent av norsk matkorn og 14prosent av norsk melk råvare i 
RÅK-produksjonen.  
 
Mens EUs priser på landbruksvarer har falt i forhold til verdensmarkedsprisen siden 
ordningen ble innført i 1994, har norsk pris økt. Dette er ikke kompensert med økt toll inn 
til Norge eller lavere toll inn til EU. Mens Norge må bruke stadig mer midler til 
prisnedskriving til å utjevne råvareprisforskjellen, har EU fått en styrket konkurransekraft 
for sin landbruksvareindustri. Importen av RÅK-varer har økt fra rundt 2,5 milliarder 
kroner i 1995 til over 9 milliarder kroner i 2013. Eksporten av RÅK-varer har i samme 
periode vært omtrent på stedet hvil.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg forventer at Regjeringen står opp for norske 
interesser og styrker konkurransekraften for norske RÅK-varer. Allerede i dag 
legger RÅK-importen et sterkt press på norske bønder og næringsmiddelindustri.  
 
I tillegg til EØS-avtalen har Norge fremforhandlet flere bilaterale handelsavtaler blant 
annet gjennom EFTA. Rundt 25 avtaler er allerede inngått, og flere er under forhandling. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg forventer at Regjeringen i de bilaterale 
handelsforhandlingene ikke gir innrømmelser på landbruk for å oppnå 
markedsadgang på andre forhandlingsområder. Norge er et lite og sårbart marked, 
og selv små kvoter kan forstyrre markedsbalansen. 
 

5.2.1 Transatlantic trade and investment partnership  (TTIP) 

EU og USA startet forhandlinger om et transatlantisk handels- og investeringspartnerskap 
(TTIP) i 2013. Både økt markedsadgang og regelverk for mat og veterinære saker er tema i 
forhandlingene. En slik avtale vil også kunne få betydning for Norge. Dette kan skje både 
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gjennom økt press for lavere priser i EU og mer press på det norske markedet gjennom en 
endring av mat- og veterinærregelverket i EØS-avtalen.  
 
I kjølvannet av en EU-USA avtale kan det også bli aktuelt med forhandlinger om en 
handels- og investeringsavtale mellom EFTA/Norge og USA. Nærings- og 
Fiskeridepartementet konkluderer selv i en ny rapport at rammevilkårene for norsk 
landbruk og landbruksbasert matindustri vil bli betydelig forverret dersom EFTA/Norge 
skulle inngå en frihandelsavtale med USA. Rapporten slår fast at det for norsk jordbruk og 
matindustri ikke vil være tjenlig å starte med handelsforhandlinger mellom EFTA/Norge 
og USA. 
 
En eventuell handelsavtale mellom USA og EFTA vil inneholde bestemmelser om 
markedsadgang, intern støtte, eksportkonkurranse og tollkvoteadministrering. En slik 
avtale vil medføre store endringer i rammevilkårene for norsk jordbruk og matindustri. 
Dersom Norge bedrer markedsadgangen for USA, vil EU kreve tilsvarende betingelser. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg krever at Regjeringen ikke starter forhandlinger 
med USA om en handels- og investeringsavtale som inkluderer landbruksprodukter. I 
forhandlingene mellom EU og USA om TTIP må Regjeringen sørge for at norske 
interesser også på matområdet blir ivaretatt. 
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6 Klima og miljø 

FN’s klimapanel la mandag 30. mars 2014 frem sin andre delrapport. Klimapanelet er 
entydig: Om utslippene ikke kuttes vil verden kunne oppleve alvorlige virkninger det ikke 
er mulig å snu. Både tilpasning og utslippskutt er nødvendig. 

Statsminister Solberg inviterte 13. mars til klimatoppmøte og krevde klimadugnad: ”Klima 
skal gjennomsyre all politikk”. Det er miljøverndirektoratets statusrapport som ligger til 
grunn: Norge ligger langt unna å innfri planlagte reduksjoner av klimautslipp.  
 
Landbruket er en del av klimaløsningen. Landbruksnæringa er basert på fornybare 
ressurser. Også i framtiden må landbruket være ei næring som produserer mat og energi 
uten å tære på ressursgrunnlaget. Vi kan bidra til klimanøytralitet og klimapositiv 
verdiskapning. Potensialet for utvikling av fornybar energi er stort.  

Landbruket er ei næring som er avhengig av været, og svært følsom for endringer i klima. 
Bærekraftig og klimavennlig landbruk bygger opp om målet om økt matproduksjon på 
norske ressurser. Landbruket skal ta sitt ansvar for utslippsreduksjoner gjennom 
klimavennlige løsninger. 

6.1 Nasjonal klimasatsing i landbruket 
Et klimavennlig landbruk er bærekraftig ressursbruk og robusthet i forhold til 
klimaendringer. Dette innebærer: 
• Minst mulig klimaavtrykk per produserte enhet.  
• Å få mest mulig ut av innsatte ressurser, bærekraftig produksjon og kretsløp-

tankegang.  
• Minst mulig avrenning og utslipp av klimagasser, og størst mulig bruk av fornybar 

energi.  
• Mest mulig binding av karbon i jord og skog og minst mulig til utslipp av karbon til 

luft 
• Et husdyrhold som er tilpasset spredearealet 
• Sortsutvikling, teknologisk utvikling og driftstilpasninger som gjør oss i stand til å 

drive under nye og endrede klimatiske forhold. 

Det må være lønnsomhet i å drive landbruket på en bærekraftig måte, tilpasset lokalt 
ressursgrunnlag. Det må stimuleres til utvikling av biogassproduksjon, sortsutvikling, 
dyrkingstekning og teknologi tilpasset klimaendringer. 
 
Det er viktig å unngå industriell husdyrproduksjon løsrevet fra jordbruksareal. 
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener at det bør innføres et minstekrav om å eie 15 
prosent av spredearealet til egen husdyrproduksjon.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår følgende klimasatsing: 
 
Miljø og klima 
• Nasjonalt miljøprogram er en viktig overbygning som må utvikles videre, og reflektere 

behovet for et klimavennlig landbruk med basis i norske ressurser. 
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• Drenering 
o Tilskudd til drenering økes med 85 mill. kroner til 185 mill. kroner. 
o I tillegg disponeres 50 mill. kroner av ledige midler i 2014 til grøfting  
o Utvikling av mer kostnadseffektive metoder for drenering må prioriteres 

innenfor klima- og miljøprogrammet.  
• Dagens regionale miljøprogram (RMP) videreføres, men målrettes mer mot 

klimavennlige tiltak. Dagens økonomiske ramme økes med 40 mill. kroner overført fra 
SMIL, som prioriteres til hydrotekniske tiltak, fangdammer og gjødsellager i områder 
med avrenningsproblematikk. 

• Biogassproduksjon er et viktig klimatiltak i jordbruket 
o Tilskudd til husdyrgjødsel gjennom biogassanlegg videreføres på 30 kroner pr. 

tonn. Forskriften må snarest på plass. 
o Investeringstilskudd til gjødsellager og biogassanlegg prioriteres (LUF) 

• Klima- og miljøprogrammet styrkes med 5 mill. kroner slik at de sentrale midlene som 
forvaltes av SLF, gis en ramme på 17 mill. kroner. Midlene målrettes mot klimarettede, 
operative prosjekter mot den enkelte gårdbruker. 

• Sortsutvikling tilpasset et endret klima og markedsbehov 
• Forskningen må bidra til et mer konkurransedyktig og bærekraftig norsk landbruk 
• Rådgivning som styrker bondens muligheter til å utnytte gårdens ressurser på en 

agronomisk god måte for å øke norsk matproduksjon 
 

Fornybar energi 
• Fond for fornybar energi 

Det etableres et fond for fornybar energi for jordbruket som brukes til å utvikle og 
investere i fornybare energiløsninger i landbruket. 

• Bioenergiprogram 
Dagens bioenergiprogram er 35 mill. kroner gjennom de fylkesvise BU-midlene og 25 
mill kroner sentralt i IN – totalt 60 mill. kroner. 

o Eksisterende ordninger slås sammen og videreføres, bla. tilskudd til 
gårdsvarmeanlegg, men programmet tilføres midler fra fornybar energifondet 

• Skogbruk 
Økt avvirkning er et viktig klimatiltak. Bevilgning til veibygging økes med 10 mill 
kroner, i tillegg avsettes 10 mill. kroner fra ledige midler i 2014.  

• Energisparing i veksthus 
Det er behov for å jobbe videre med bygging av varmelager i veksthus (LUF). Det er 
utviklet varmelagerteknologi som kan redusere energiforbruket i et veksthus med 75 
prosent. 

• Energi i veksthusnæringen 
Prosjekt Norges Gartnerforbund videreføres med 1 mill. kroner 
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Tabell 16: Oppsummert forslag til miljø- og klimasatsing 2015 (mill. kroner) 
Tiltak Kilde midler Miljø- og 

klimasatsing 
Totalt 

budsjett 2015 
RMP   489,5 
- Gås  1  
- Avrenningsproblematikk overføres 

RMP 
SMIL - (40,0) 

Drenering Eksisterende + SMIL 85 185,0 
 Ledige midler 2014 50 50,0 
Økologisk landbruk    
- Direkte tilskudd  6 116,2 
- Utviklingstiltak Eksisterende (LUF) - 32,0 
Klima- og miljøprogram  5 23,0 
Sortsutvikling  2 33,9 
Forskning  5 58,0 
Rådgivning  2 69,5 
Fond fornybar energi Enova   
- Utvikling og investering i fornybare 

energiløsninger 
Fond fornybar energi 
(Enova) 

10 10,0 

Bioenergiprogram Eksisterende BU-
midler (35+25) 

- 60,0 

Biogass    
- Tilskudd husdyrgjødsel, sats 30 kr/t Eksisterende - 2,0 
- Gjødselhåndtering BU-midler (LUF)   
Skogbruk Eksisterende  224,0 
- 20 mill. til økt avvirkning Økning + 10 mill. kr. 

ledige midler 
20 (109,0) 

SUM  + 186 1353,1 

 

6.2 Nasjonalt miljøprogram 
Nasjonalt miljøprogram gir mål og strategier for jordbrukets miljøarbeid og setter rammer 
for rullering av regionale miljøprogram (RMP).  Høsten 2012 ble nasjonalt miljøprogram 
for perioden 2013 – 2016 fastsatt. Overordnet formål til nasjonalt miljøprogram er å bidra 
til økt målretting av miljøarbeidet og bedre synliggjøring av jordbrukets miljøinnsats 
nasjonalt og regionalt. Målene møtes gjennom nasjonale, regionale og kommunale 
virkemidler. 
 
Det nasjonale programmet inneholder en virkemiddelpakke bestående av:  

• Areal- og kulturlandskapstilskuddet (AK)  
• Miljøplan  
• Tilskudd knyttet til økologisk produksjon  
• Tilskudd til dyr på utmarksbeite og generelt tilskudd til dyr på beite  
• Tilskudd til bevaringsverdige storferaser  
• Informasjons- og utviklingstiltaksmidler 
• Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområder 

 
Det nasjonale miljøprogrammet trekker opp flere retningslinjer for innretningen av de 
regionale miljøprogrammene. 
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6.3 Avvikle SMIL og klimarette midlene 
”Spesielle miljøtiltak i jordbruket” (SMIL) er engangsstøtte til investeringer og 
vedlikehold. Ordningen forvaltes av kommunene. For 2014 er det innvilget 225 mill. 
kroner til SMIL, hvorav 100 mill. kroner øremerket grøfting. Formålet for SMIL er å 
ivareta natur- og kulturminneverdier i jordbrukslandskapet, og å redusere forurensingen fra 
landbruket utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.  
 
Ordningen omfatter også et øremerket tilskudd til drenering som er et målrettet tiltak for å 
øke matproduksjonsevnen og redusere klimabelastningene. En godt drenert jord øker sitt 
avlingspotensial. Da oppnås økt arealproduktivitet som er grunnforutsetningen for økt 
matproduksjonen med minst mulig miljøbelastning. Drenering bidrar også til reduserte 
lystgassutslipp i seg selv, og har dermed en direkte klimagevinst.  
 
Forskriften for tilskudd til drenering var først på plass i slutten av juni i fjor. Brukerne fikk 
dermed ikke nok tid til å planlegge og gjennomføre dreneringstiltak. Konsekvensen ble at 
ordningen ikke ble utnyttet til det fulle i 2013. Det blir først for inneværende år at 
ordningen kan gjennomføres fullt ut. Tall fra SLF viser at i overkant halvparten av de 
innvilgede midlene i 2013 ble benyttet. Jordbrukets forhandlingsutvalg forutsetter at 
midlene som ikke ble benyttet i 2013 gjøres tilgjengelig for tilskudd til drenering i 2014.  

 
Jordbrukets forhandlingsutvalg vil understreke at det er et betydelig dreneringsbehov. I 
2010 ble det anslått at 840 000 daa dyrka mark er dårlig drenert. Sett i lys av behovet for 
en økt klimaeffektiv matproduksjon er tilskudd til drenering et av de mest målrettede 
og effektive tiltakene samfunnet har. Forhandlingsutvalget vil derfor styrke satsing 
på klimatilpasset dreneringstiltak. SMIL-ordningen avvikles, og 185 mill. kroner 
avsettes til drenering. 40 mill. kroner overføres RMP, og prioriteres hydrotekniske 
tiltak, fangdammer og gjødsellager i områder med avrenningsproblematikk. 
 
Videre foreslår Jordbrukets forhandlingsutvalg å forenkle søknadsprosessen for 
midler til drenering, og koble dette til søknad om produksjonstilskudd.  
 
Ved søknad av produksjonstilskudd oppgis areal som er drenert og type drenering. Det 
rapporteres om betydelige forskjeller i dreneringskostnader avhengig av hvilken metode 
som man kan bruke. For eksempel er kostnaden ved gravehjul eller tilsvarende 4000 
kr/daa, mens gravemaskinkostnader er 8000-11000 kr/daa. Et tilskudd på 1000 kr/daa 
stimulerer svært ulikt. Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å heve satsen til 1500 
kr/daa for gravehjul eller tilsvarende, og 3000 kr/daa for gravemaskin.  
 
For å kunne heve tilskuddssatsene allerede for inneværende år, og stimulere ekstra til 
drenering disponeres 50 mill. kroner av ledige midler for 2014 til drenering. 
 

6.4 Klima- og miljøprogram 
For 2014 er det innvilget 18 mill. kroner til Klima- og miljøprogrammet, hvorav 6 mill. 
kroner går til fylkesvise tiltak og 12 mill. kroner til sentrale tiltak. For 2014 er det til de 
sentrale midlene søkt om 29,6 mill. kroner til 50 prosjekter. Det er tildelt 11,4 mill. kroner. 
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Midlene gis innenfor følgende områder: klimatilpasning, klimagassutslipp, kulturlandskap 
og biomangfold og forurensing. 
 
Rapportene fra FNs klimapanel viser at klimaendringene kommer raskere enn tidligere 
antatt. Hvordan dette vil slå ut i forhold til været er det ulik oppfatning om, men de fleste 
miljøer innen klimaforskningen mener det øker uforutsigbarheten betydelig.  For å møte en 
slik situasjon mener Jordbrukets forhandlingsutvalg det er nødvendig med økt kunnskap 
knyttet til klimabetinga problemstillinger. Det må utvikles verktøy slik at kunnskap og 
kompetanse om miljøtiltak i ulike driftsformer blir lett tilgjengelig for den enkelte 
gårdbruker. Utvikling av mer kostnadseffektive metoder for drenering må prioriteres. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener at Klima- og miljøprogrammet for 2015 bør 
prioritere:  
- Utvikling av kostnadseffektive dreneringsmetoder  

- Kunnskapsoppbygging hos gårdbruker om miljøtiltak på foretaksnivå 

Forhandlingsutvalget foreslår at de sentrale midlene til Klima- og miljøprogrammet 
økes med 5 mill. kroner til 17 mill. kroner. I tillegg går 6 mill. kroner til fylkene.  
 

6.5 Fond fornybar energi 
Enovas energi-/grunnfond tilføres årlig et beløp til fornybar energi ved at all bruk av 
elektrisk kraft er pålagt en avgift på 1 øre/KWh. Enovas fond ble opprettet i 2001 og 
avgiften har vært uendret siden. 

Landbrukets næringsvirksomhet har et årlig forbruk på vel 1 TWh, eksl. veksthus. Med en 
avgift på 1 øre/KWh blir det en årlig innbetaling til fondet på 10 mill. kroner i året.  

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at denne innbetalingen overføres til 
Innovasjon Norge.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at det etableres et fond for fornybar energi i 
landbruket finansiert av elavgiften på 1 øre/KWh. Fondet vil få tilført om lag 10 mill. 
kroner pr år. Fondet brukes til: 
• Fornybar energiplan for gården 

o Etablere mulighet for fornybar energiplan på gården, hvor man legger til rette 
for omlegging i drifta for å komme over på en fornybar energiplattform. 

o Midler til investeringer på gården for gjennomføring av plan 
• Investeringer i biogassanlegg 
• Gårdsvindmøller 
 

6.6 Bioenergiprogrammet 
Bevilgningen til bioenergiprogrammet er for 2014 på 60 mill. kroner hvorav 35 mill. 
kroner fordeles regionalt. 
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Bioenergiprogrammet er et viktig satsingsområde for å redusere jordbrukets utslipp av 
klimagasser og erstatte fossilt brensel med fornybar bioenergi. 
 
I 2012 ble Bioenergiprogrammet delt opp i en nasjonal og regional del. Begge delene av 
programmet finansieres over jordbruksavtalen. Den nasjonale delen som en egen pott mens 
den regionale delen inngår i de fylkesvise BU-midlene. Forvaltningen av begge 
programmene besørges av Innovasjon Norge. Denne oppdelingen er et resultat av 
regionaliseringstankegangen fra Meld St. nr. 9 og framstår i praksis som unødig 
byråkratiserende i og med at de to delene i realiteten skal fylle samme formål og ikke minst 
det faktum at det overføres midler mellom delene dersom det er behov for det.  
 
Rapporten for Bioenergiprogrammet for 2013 viser at midlene i hovedsak går til tre 
hovedformål; produksjon av brensel (flising), investering i gardsvarmeanlegg i tilknytning 
til drifta og investering i anlegg som selger varme (skoler, aldershjem, næringsbygg osv.) 
Så langt i 2014 har det vært en økning i investeringene i anlegg som selger varme.  
 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at den nasjonale og regionale delen av 
bioenergiprogrammet slås sammen til en enhet på totalt 60 mill. kr ved at den 
regionale delen fra BU-midlene på 35 mill. kr overføres til den sentrale delen i IN. Det 
tilføres i tillegg midler fra det foreslåtte energifondet. 
 

6.7 Biogass 
Ved behandlingene av Klimameldingen (Meld.St.21 (2011 – 2012) besluttet Stortinget at 
det skal utvikles en nasjonal tverrsektoriell strategi for å øke produksjon og anvendelse av 
biogass i Norge. Det haster å få på plass en nasjonal biogasstrategi og vi forventer at 
Regjeringen får denne på plass i løpet av 2014.  
 
Husdyrgjødsel er en verdifull ressurs som ved bruk av biogassreaktor gir fornybar energi, 
samtidig som man oppnår reduksjoner i klimagassutslipp.  
 
Det er innført et tilskudd på 30 kr pr tonn husdyrgjødsel som blir brukt til biogass 
produksjon. Dette tilskuddet har økt interessen for å sette i gang slik produksjon og er 
mottatt med tilfredshet av næringen.  Det er imidlertid beklagelig at regelverket for 
tilskuddet ennå ikke er på plass, på tross av at tilskuddet ble vedtatt i 2012.  Flere mat-
avfallsanlegg er under bygging og planlegging. I disse anleggene er husdyrgjødsel aktuelt 
brukt som et substrat for å få ut mer gass. Tilskuddet vil kunne gjøre det lønnsomt både for 
bonden og biogassanlegget å bruke husdyrgjødsel i biogassproduksjonen. Det er imidlertid 
fortsatt ikke en tilstrekkelig økonomi i produksjon på småskala biogassanlegg. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å videreføre bevilgningen. Forskriften må 
komme på plass snarest. 
 

6.8 Skogbruk  
Bevilgningen til skogbruk er for 2014 på 204 mill. kroner. 
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Økt avvirkning er et viktig klimatiltak, og utbygging av veinettet av skogsbilveier er 
påkrevd for å kunne øke avvirkningen. 
 
I de tradisjonelle skogstrøkene er behovet for modernisering av eksisterende veinett stort, 
og dette forsterkes av endringer i klimaet og større drifter. I skogreisingsstrøkene står man 
i fare for å spolere mulighetene for å få på plass et godt veinett i dette omløpet. Grunnen er 
at man har ligget på etterskudd med planlegging og utbygging av veinettet.  
 
Hovedplanarbeidet som nå er utført i regi av kystskogbruket og kommunene har lagt 
forholdene til rette for at veibyggingsaktiviteten skal kunne økes. Det er lite konflikt i 
planlegging av skogbilveger lokalt. I denne situasjonen er det viktig at tilskuddsrammene 
gir rom for økt vegbyggingsaktivitet.  
 
For å bedre avvirkningen foreslår Jordbrukets forhandlingsutvalg å øke bevilgningen 
med 10 mill. kroner øremerket bygging av skogsbilveier, og i tillegg tilføre 10 mill. kr 
fra ledige midler til samme formål. Bevilgningen for øvrig fordeles i eget møte mellom 
avtalepartene. 
 

6.9 Energi i veksthusnæringen 
Dette prosjektet ble vedtatt opprettet i 2012 og er et oppfølgingsprosjekt av 
”Spesialrådgiving energi i veksthusnæringen”. ”Energi i veksthusnæringen”driftes av 
Norsk Gartnerforbund. Det ble vedtatt en ramme på 1 mill. kroner pr. år i tre år. 
Gartnerforbundet har utarbeidet en detaljert rapport for 2013 som inneholder en 
oversikt over den rådgivningen som har vært gjennomført i 2013. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å opprettholde bevilgningen på 1 mill. 
kroner til prosjektet for 2015. 
 

6.10 Regionale miljøprogram (RMP) 
Regionale miljøprogram (RMP) utformes som 4- årige programmer som fastsettes i samråd 
med faglaga. RMP er et viktig virkemiddel for at det gjennomføres miljøtiltak som er 
relevante for jordbruket i det enkelte fylke. Det er satt av 448,5 mill kr til posten for 2014. 
 
Gjennomføringen av RMP skjer på grunnlag av et menybasert system som fylkene bruker 
ved prioritering av regionale miljøtiltak. Miljøtemaene som omfattes av RMP-menyen er: 
”kulturlandskap”, ”biologisk mangfold”, ”kulturminner/-miljøer”, ”friluftsliv og 
tilgjengelighet”, ”avrenning til vassdrag og kyst”, ”plantevernmidler” og ”utslipp til luft”.   
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg vil fremheve at en målrettet miljøinnsats forutsetter 
mulighet til å gjøre prioriteringer som er tilpasset de enkelte fylkenes særskilte 
behov. Endelig fastsettelse av RMP skal skje i et eget møte mellom Fylkesmannen og 
fylkeslagene i Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.  
 
Det må sikres en forvaltning av RMP som er brukervennlig der vilkårene for å få tilskudd 
er tydelige og lett tilgjengelige for søkere av tilskudd.  
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6.10.1 Miljøplan trinn 1 som vilkår for RMP-tilskudd  

Alle foretak som skal motta fullt produksjonstilskudd skal ha miljøplan. Fra og med 2013 
har Nasjonalt miljøprogram også innført et grunnvilkår om at alle som skal få RMP-
tilskudd skal ha miljøplan trinn 1.  
 
Under fjorårets jordbruksforhandlinger ble avkortningen av RMP-tilskuddet ved feil eller 
mangler i miljøplan trinn 1 tatt opp.  Utgangspunktet var at søkere opplevde å få avslag på 
hele RMP-tilskuddet ved feil eller mangler i miljøplan. Dette ble begrunnet med at 
miljøplan med feil eller mangler ikke kan godkjennes og når det ikke foreligger en 
godkjent miljøplan er ikke foretaket berettiget RMP-tilskudd. Avtalepartene kom til 
enighet om at trekk i RMP-tilskudd ved feil eller mangler i miljøplan skal baseres på en 
skjønnsmessig vurdering der tilskuddet avkortes i forhold til feil/mangel. I protokollen fra 
jordbruksforhandlingene 2013 omtales dette slik: ”RMP skal forvaltes etter regelverket for 
ordningen og forvaltningsloven”.  

 
Erfaringer viser at denne presiseringen ikke er tilstrekkelig for å håndtere utfordringene 
man ser følger med feil/mangel i miljøplan og konsekvenser for RMP-tilskudd. Så lenge 
forvaltningen kan la være å godkjenne miljøplan ved feil eller mangler, blir det i realiteten 
ikke foretatt en skjønnsmessig vurdering av feilen/mangelen som grunnlag for avkortning 
av tilskuddet.  

 
Jordbrukets forhandlingsutvalg ber om at det tas inn en tydeligere presisering 
omkring hvordan avkorting av RMP-tilskudd skal skje dersom miljøplan har feil 
eller mangler, og foreslår følgende presisering: ”RMP skal forvaltes etter regelverket for 
ordningen og forvaltningsloven. Ved feil eller mangler i miljøplan og hvor miljøplan ikke 
godkjennes, skal eventuell avkortning av RMP-tilskudd skje ved en konkret vurdering der 
størrelsen av avkortningen står i forhold til feilen eller mangelen i miljøplanen.”.  

6.10.2 Forvaltning av gås 

Det er siden 2006 avsatt midler over jordbruksavtalen til å forebygge avlingskader 
forårsaket av kortnebbgås og kvitkinngås i Nord-Trøndelag og Nordland. Det er ikke åpnet 
for jakt på kvitkinngås i Norge da den står oppført på Bernkonvensjonsens liste II. Til tross 
for at det er tillatt med jakt på kortnebbgås i Norge og Danmark, øker bestanden.  
Bestanden har mer enn fordoblet seg siden 1996, og teller nå godt over 80 000 individer. 
 
Nord-Trøndelag er utsatt med beiteskader på kornarealer fra slutten av april til midten av 
mai. De mest belastede beiteområdene i Nord-Trøndelag er nå med i ordningen, men antall 
søknader er betydelig større enn det er midler i ordningen. I Nordland er gåseskader på eng 
et økende problem i store deler av Vesterålen. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å øke den fylkesvise RMP-rammen for 
Nord-Trøndelag og Nordland med 0,5 mill kr hver som øremerkes tilskudd til 
beitearealer til kortnebbgås og kvitkinngås, og forutsetter at Klima- og 
miljødepartementet bidrar med minst tilsvarende beløp for å støtte opp om 
ordningen.  
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Forhandlingsutvalget viser til protokoll fra fjorårets forhandlinger som bestemte at nasjonal 
forvaltningsplan for gås skulle revideres, jf. Prop. 164 S (2012–2013): ”Videre vil 
miljøforvaltningen, i samarbeid med landbruksforvaltningen, revidere nasjonal 
forvaltningsplan for gås. Planen skal legge til rette for en helhetlig og bærekraftig 
forvaltning av gås i Norge. Det skal tas utgangspunkt i eksisterende forvaltningsplaner”. 
Forhandlingsutvalget påpeker at dette arbeidet ikke er startet opp og krever at dette 
gjøres omgående.  

6.10.3 Oppsummert RMP 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at Regionalt miljøprogram økes med 41 mill. 
kroner slik at total bevilgning blir 490,5 mill. kroner.  

• 40 mill. kroner overføres fra SMIL og avsettes til hydrotekniske tiltak, 
fangdammer og gjødsellager i områder med avrenningsproblematikk  

• Av økningen øremerkes 1 million kroner til friarealer for gås i Nord-
Trøndelag og Nordland og fordeles likt mellom de to fylkenes RMP-ramme. 

Videre ber en om at det tas inn en tydeligere presisering omkring hvordan avkorting 
av RMP-tilskudd skal skje dersom miljøplan har feil eller mangler. 
 

6.11 Sortsutvikling 

6.11.1 Utvikling av plantemateriale  

Planteforedling har et langsiktig perspektiv og det tar gjerne 10-15 år fra man gjør første 
kryssing til man har en ny sort på markedet. Landbruket er helt avhengig av friske planter 
og materiale som er tilpassa klima og etterspørselen i markedet.  I de flerårige vekstene er 
det ventet at endringer i klima fører til hyppigere tining og frysning i vinterhalvåret som gir 
utfordringer for overvintringsegenskaper. Det vil også være behov å få fram nye sorter som 
er motstandsdyktige mot sjukdommer. En kontinuerlig satsing på planteforedling er 
nødvendig for å øke produksjonen.   
 
Forhandlingsutvalget mener det er viktig å se på alle sider av området ”plantemateriale”: 
1. Sortsutvikling/foredling 
2. Sortsutprøving 
3. Oppformering og utvikling av friskt plantemateriale av god kvalitet 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at bevilgningen til utvikling av friskt 
plantemateriale tilpassa endringer i klimaet økes med 2 mill. kroner. 

6.11.2 Sortsprøving 

Rapportene i 2013 fra ekspertgruppene på korn og storfe, samt Grønn Vekstrapporten 
peker på flere sentrale agronomiske problemstillinger, inkludert sortsprøving. Med 
bakgrunn i et endret klima er produsentene avhengig av tilstrekkelig kjennskap til de ulike 
sortene for å ta riktige agronomiske avgjørelser. Det er derfor bekymringsfullt at 
sortsprøvingen de senere åra er redusert. Godt sortsmateriale er avgjørende for å produsere 
mer og bedre mat og fôr slik at sjølforsyningen basert på norske ressurser kan 
opprettholdes.  
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Jordbrukets forhandlingsutvalg oppfordrer til å øke bevilgningen til Bioforsk over 
statsbudsjettet kap 1112 post 51 for å sikre godt kvalifisert rådgiving og flere sortsfelt 
i grøntvekster, korn og gras.  
 

6.12 Forskning  
Det overordnede utgangspunktet for forskningen skal være økt matproduksjon på grunnlag 
av norske ressurser. Dette er en ambisjon som krever målrettet og langsiktig satsning over 
tid. Det er derfor nødvendig å prioritere tilstrekkelig midler til forskning fremover.  
 
Norsk landbruk har et kvalitetsmessig fortrinn. Forskningen skal bidra til at dette kan 
opprettholdes og styrkes ytterligere. Viktige momenter i årene som kommer vil være 
kunnskap om hvordan bonden best kan ha en klimaeffektiv produksjon med minst mulig 
miljøbelastning, samt ivareta mattrygghet, dyrevelferd og dyrehelse.  
 
For 2015 ønsker Jordbrukets forhandlingsutvalg at følgende prioriteres:  

• Kunnskap som kan gi bedre grovfôrkvalitet og fôrkvalitet, inkludert bedre 
agronomi og analyseverktøy som bonden kan bruke.  

• Teknologiutvikling og metodikk som kan bidra til bedre sortsutvikling tilpasset 
regionale behov 

• Praktisk rettet forskning om agronomi i et endret klima og konsekvenser av 
klimaendringer 

• Maktforhold i verdikjeden for mat 
• Kunnskap om helse og sikkerhet i landbruket  

 
Forhandlingsutvalget oppfordrer til at man for temaene klima og klimavennlig 
energiteknologi ser på mulighetene for samarbeid med forskningsrådets programmer som 
omfatter disse temaene, slik at man innenfor disse kan finansiere forskningsprosjekter særlig 
rettet mot landbruket.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at bevilgningen til forskning over jordbruks-
avtalen økes med 5 mill. kr til 58 mill. kr for 2015.  
 

6.13 Rådgiving 
Norsk landbruk er i rask utvikling, og bondens muligheter til å utnytte gardsbrukets 
produksjonsressurser på en agronomisk god måte er viktig for å kunne øke mat-
produksjonen. Norsk landbruksrådgivning (NLR) er et viktig verktøy for å møte de 
utfordringene landbruket står overfor. Riktig kompetanse er av stor betydning når det 
gjelder å møte klimaendringer, miljø- og kvalitetskrav. Dette krever et styrket rådgivnings-
apparat. Næringa har i dag et godt utbygd, uavhengig rådgivningsapparat i hele landet 
gjennom NLR. Jordbrukets forhandlingsutvalg forventer at den pågående 
organisasjonsprosessen sikrer helhetlig rådgivning over hele landet.  

6.13.1 Byggteknisk planlegging 

Fra 1. januar 2010 har NLR hatt ansvar for et landsdekkende nett av byggtekniske plan-
leggere. Dette er det bevilget midler til over jordbruksavtalen. Jordbrukets 
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forhandlingsutvalg følger opp ”Rapport om byggteknisk rådgiving i Norsk Landbruks-
rådgiving (NLR) – Behov for tilskudd fra 2012” av 15. mars 2011 fra NLR. 
Forhandlingsutvalget foreslår en bevilgning på 6,0 mill. kroner i 2014 til byggteknisk 
planlegging.  

6.13.2 Maskinteknisk rådgiving 

Bevilgningen til maskinteknisk rådgiving ble økt til 2,2 mill. kroner i 2014. 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å holde bevilgningen på 2,2 mill. kroner for 
2015. 

6.13.3 Veiledning grøntsektoren 

Ved jordbruksforhandlingene 2013 ble det avsatt 4,5 mill. kroner øremerket til veiledning 
innenfor grøntsektoren gjennom Norsk Landbruksrådgiving. Jordbrukets 
forhandlingsutvalg foreslår å videreføre bevilgningen. 

6.13.4 Landbrukets HMS-tjeneste 

Fra 1.1.2014 ble virksomhet og ansatte i Landbrukets HMS-tjeneste overført til Norsk 
Landbruksrådgivning som egen fagavdeling for HMS. Det er forutsatt at LHMS sitt 
tjenestetilbud ivaretas, videreutvikles og knyttes nærmere til produksjonsfaglig virksomhet 
og rådgivning. Jordbrukets forhandlingsutvalg forventer at endringsprosessene som foregår 
i Norsk Landbruksrådgivning bidrar til styrking av arbeidet med effektiv norsk 
matproduksjon uten alvorlige skader og ulykker. Det foreslås å sette av også 1 mill. 
kroner til denne prosessen i 2015. 
 
Regelverksutviklingen på arbeidsmiljøområdet er utfordrende. Erfaringer viser at 
Arbeidstilsynet i for liten grad involverer næringa ved praksis- eller regelverksendringer. 
Det er for eksempel utfordrende når verken Matmerk eller Norske Landbrukstjenester 
involveres i regelverksendringer som vedrører ansvarsfordelingen mellom bonde og 
avløser.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg ber om at myndighetene setter i gang en prosess når 
det gjelder HMS-regelverk, med sikte på at Kvalitetssystem i landbruket (KSL) får 
status som bransjestandard landbruk på Arbeidstilsynets forvaltningsområde, på 
samme måte som det er bransjestandard på Mattilsynets forvaltningsområde. 
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6.13.5 Oppsummering 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at bevilgningen på post 77.13 økes med 2,0 
mill. kr for 2015 og fordeler seg som følger:  
 
Tabell 17 Forslag til bevilgning til Norsk Landbruksrådgivning 2015. Mill.kr. 

 2014 Forslag 2015 
Grunntilskudd til rådgivingsaktivitet, NLR  48,8  50,8  
Byggteknisk planlegging, NLR 6,0 6,0 
Maskinteknisk rådgiving, NLR 2,2 2,2 
HMS -rådgiving 14,0 14,0 
Prosess fusjon NLR og Landbrukets HMS 1) 1,0 1,0 
Veiledning grøntsektoren 4,5 4,5 
Økologisk rådgiving 6,0 6,0 
SUM  82,5 84,5 

1) Finansieres med ledige midler 
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7 Rekruttering og utdanning 

Jordbrukets forhandlingsutvalg deler landbruks- og matministerens mål om økt 
rekruttering til landbruket. Næringa er avhengig av at motivert og kunnskapsrik ungdom 
velger å bli bønder. Det forutsetter forutsigbare rammevilkår, god driftsøkonomi samt 
investeringsordninger. Gode velferdsordninger er avgjørende for rekruttering.  
 
Næringa har selv innført tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen for de som overtar 
gårdbruk både med økonomiske virkemidler og rådgiving. Som eksempler bidrar 
landbrukssamvirkets organisasjoner med høyere pris for melk og kjøtt og etableringsbonus 
i oppstartfasen. 
 
Landbruksnæringa er kapitalkrevende både når det gjelder investeringer og løpende 
drift. Jordbrukets forhandlingsutvalg mener det er behov for en rekrutteringspakke i 
årets oppgjør som bedrer investeringsevnen for unge bønder. Følgende virkemidler 
prioriteres:  
• Ekstra investeringstilskudd for unge bønder 
• Ekstra rentestøtte for unge bønder 
• Særskilt spareordning med skattefordel etter mønster fra boligsparing for ungdom  
• Tildeling av melkekvoter i områder med overskudd av statlig kvote, jf. kap 10.2.3 
• Videre satsing på landbruksutdanning og mer helhetlig arbeid med rekruttering og 

utdanning 

7.1 Bedre investerings- og finansieringsordninger 

7.1.1 Økt BU-tilskudd og rentestøtte til unge bønder 

Å prioritere unge bønder gjennom økt tilskuddprosent i det ordinære BU-tilskuddet vil ha 
en positiv effekt på rekrutteringa. Dette er et målretta tiltak som vil redusere gjeldsgraden 
for yngre brukere. Økt rentestøtte vil videre redusere kapitalkostnadene.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg viser til forslaget om trappetrinnsmodell for BU-
tilskuddet i kapittel 8.2.2, og foreslår at maksimums tilskuddsprosent heves med fem 
prosentpoeng i alle intervall for ungdom under 35 år. Forhandlingsutvalget foreslår 
videre at rentestøtten settes til statsobligasjonsindeks 3 år (ST4X) de første 5 årene 
for nye lån, jf omtalen i kapittel 8.3.  

7.1.2 Gårdssparing for Ungdom  

Ordningen med boligsparing for ungdom er et viktig bidrag til egenfinansering ved kjøp av 
bolig. Tilsvarende bør det etableres en spareordning med skattefordel for ungdom under 35 
år som letter finansieringen ved kjøp av landbrukseiendom. Det må årlig kunne avsettes 
inntil kroner 150 000 pr år.  
 

7.2 Satsing på landbruksutdanning 
I jordbruksavtalen 2010 ble det avsatt til sammen 4,5 mill. kroner til et treårig nasjonalt 
prosjekt for å styrke rekrutteringen til landbruksutdanning på alle nivå. Prosjektet Velg 
Landbruk avsluttes i april 2014. I tillegg til Velg Landbruk har prosjekter som Grønn 
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Utdanning, Årets unge bonde og Framtidas landbruksutdanning de siste årene har fremmet 
ulike rekrutteringstiltak og satt fokus på utdanninger i landbruket. 
 
Østlandsforskning som har evaluert landbruksutdanningen på videregående nivå, anbefaler 
at det etableres permanente tiltak for å styrke rekrutteringen. Jordbrukets forhandlings-
utvalg ser behov for videre satsing på landbruksutdanning på alle nivå, der man bygger 
videre på erfaringene fra Velg Landbruk og ser rekruttering til næringa og utdanning i 
sammenheng. Forhandlingsutvalget viser til prosjektet Grønn Utdanning i regi av Norges 
Bygdeungdomslag (NBU). Som ungdomsorganisasjonen har NBU en naturlige en rolle i 
tiltak som fremmer rekruttering og utdanning.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at det bevilges 2 mill. kroner over tre år, til 
sammen 6 mill kroner, til et prosjekt som setter rekruttering til landbruket og 
landbruksutdanning på alle nivå i sammenheng. Midlene foreslås forvaltet av 
Landbruks- og matdepartementet med en partssammensatt styringsgruppe. 
Prosjektet finansieres over ledige midler for 2014 og legges under LUF. 
 

7.3 Kompetansemidler i landbruket 

7.3.1 Fylkeskommunale midler (RLK-midler) 

De 20 mill. kroner over jordbruksavtalen som bevilges til fylkeskommunene er viktige for 
naturbruksutdanning på videregående nivå og etter- og videreutdanning i landbruket. Med 
RLK-midlene kan rekrutteringstiltak målrettes ut fra lokale behov i landbruksnæringa i 
fylket. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å videreføre bevilgningen på 20 mill. kroner 
til fylkeskommunene til rekruttering og kompetanseheving i landbruket. 
Forhandlingsutvalget vil understreke at bruken av midlene skal skje i et nært 
samarbeid med næringa representert ved faglaga i det enkelte fylke. 

7.3.2 Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket (KIL) 

KIL forvaltes av Matmerk og skal bidra til kompetanseutvikling gjennom utvikling av nye 
kompetansegivende tilbud eller til videreutvikling av eksisterende kompetansegivende 
tilbud. Av midlene har 1 mill kroner vært avsatt til nødvendige kurs for avløsere og 
landbruksvikarer. Samlet går det med relativt mye ressurser til arbeidet med 
prosjektsøknader, og ordningen er ressurskrevende å koordinere og følge opp.  
 
Norsk landbruksrådgivning (NLR) har en sentral posisjon i arbeidet med utvikling og 
formidling av kompetanse.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg forslår å avvikle KIL, og oppfordrer Norsk 
landbruksrådgivning til å ta en ledende rolle i arbeidet med kurs- og 
kompetansetilbud innen landbruket. Forhandlingsutvalget foreslår videre at 
ordningen med tilskudd til kurs for avløsere og landbruksvikarer videreføres. Det 
overføres 1 mill kroner til Norske Landbrukstjenester slik at kurssamarbeidet med 
studieforbundet næring og samfunn kan videreføres.   
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8 Investering og finansiering 

Siden 2000 har investeringskostnaden for bygninger økt med 60 prosent. Den generelle 
prisveksten har i samme periode vært 25 prosent. For å øke norsk matproduksjon må det 
investeres i framtidsretta produksjonskapasitet. Høye byggekostnader kombinert med lav 
inntjening gjør det nødvendig med gode investeringsvirkemidler. Meld. St 9 (2011-2012) 
slår fast at mange gardsbruk har et stort etterslep i investeringer fordi produksjonsapparatet 
en nedslitt og til dels utdatert: ”Økte investeringer er nødvendig for å fornye 
driftsapparatet, bedre lønnsomhet, økt produktivitet og av hensyn til dyrevelferden. Gode 
investeringsordninger er viktige for rekrutteringen til landbruket, og det er samtidig 
nødvendige ordninger for å kunne nå de sentrale landbrukspolitiske målene om økt 
matproduksjon og et landbruk over hele landet.” 
 
Landbruket har betydelige utfordringer knyttet til investeringer i jord og bygninger for å 
fornye driftsopplegget og imøtekomme miljøkrav. 
 
I 2005 ble næringsbeskatningen betydelig skjerpet. Realisasjonsgevinster som før var 
skattefrie eller skattlagt som kapitalinntekt, blir nå marginalbeskattet. Omleggingen fra 
delingsmodell til foretaksmodell for enkeltpersonforetak har økt beskatningen av 
personinntekten vesentlig. En økning i avskrivningssatser for husdyrbygninger og inventar 
har bare i mindre grad kompensert for de senere års skatteøkninger i jordbruket. Økt 
løpende beskatning har bidratt til svekka investeringsevne. Jordbruksfradraget har i samme 
periode økt, men har samtidig blitt regnet med i den årlige inntektsveksten.  
 
Fra 2014 svekkes egenfinansieringen ytterligere. For et gjennomsnittsbruk vil avvikling av 
arveavgift og innføring av kontinuitet for gave/arv ved eierskifter medføre økte 
skattekostnaden i størrelsesorden 4-500.000 kroner i avskrivningsperioden. Den største 
skatteøkningen rammer gardsbruk med godt vedlikeholdt driftsløsøre der en vesentlig 
andel av egenkapitalen overføres neste generasjon som gave. Skatteøkningen rammer 
særlig de første 5-8 årene etter overdragelse.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener det er behov for å bedre kapitaltilgangen i 
landbruket. 
 

8.1 Målrettede skatteendringer for å styrke bondens økonomiske stilling 
I Regjeringas politiske plattform står det at regjeringa vil: 
• ”Redusere skattesatsen på gevinst ved salg av virksomheter i jordbruket til ordinær 

kapitalbeskatning.  
• Åpne for en fondsordning i jordbruket etter modell av skogbruket 

Med den tydelige omtalen om redusert skattlegging av realisasjonsgevinster stopper de fleste 
salgene nå opp. Det er derfor avgjørende at denne endringen gjennomføres snarest mulig, 
allerede i revidert nasjonalbudsjett for 2014. Salg av separat jordbruksareal bør videre være 
skattefritt, jf. skattereglene for alminnelig jord- og skogbruk fram til 2005. Dette vil være et 
viktig tiltak for å redusere omfanget av leiejord.  
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Det er viktig med ordninger som øker finansieringsevnen gjennom løpende drift. En 
frivillig fondsavsetning for jordbruket vil være et målrettet og treffsikkert virkemiddel. 
Avsetninger til ”skattefunn” og avsetningen til skogfond i skogbruket er eksempler på 
lignende ordninger i andre næringer. I tillegg til at ordningen kan benyttes til investeringer 
i driftsapparatet, vil det også kunne fungere som en inntektsutjevnende ordning. Ordningen 
styrker bondens muligheter for å takle økonomiske utfordringer i år med avlingssvikt. For 
å unngå at avsatte midler blir stående på fondet som ”død” kapital, kan det legges inn krav 
om at avsatte midler maksimalt kan ligge i fondet i for eksempel 10 år.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg viser til regjeringens mål om å bruke målrettede 
skatteendringer for å styrke bondens økonomiske stilling, og forutsetter at næringas 
samlede skatte- og avgiftsbelastning reduseres. Forhandlingsutvalget mener 
skattesatsen for realisasjonsgevinster må reduseres snarest mulig. Videre forventer 
forhandlingsutvalget at ordningen med investeringsfond med skattefordel blir innført 
for landbruket, og ber regjeringa fremme forslag om dette i forbindelse med 
Statsbudsjettet for 2015.  

8.2 Fylkesvise BU-midler 
De fylkesvise Bygdeutviklingsmidlene er et sentralt virkemiddel for å fremme 
investeringer i landbruket. Disse midlenes omfang, utforming og innretning har stor 
betydning for strukturutviklingen og fordelingen av produksjonen i norsk landbruk. 
Hvordan disse midlene innrettes og tildeles, står derfor sentralt i hvordan norsk landbruk 
vil utvikle seg framover. 
 
Forhandlingsutvalget mener at investeringstilskuddet er et målrettet og effektivt 
virkemiddel for å bedre økonomien i investeringsprosjekter. Jordbrukets 
forhandlingsutvalg foreslår å styrke de fylkesvise BU-midlene med 56 mill. kroner. 
Ramme for utviklings- og tilretteleggingsmidlene settes til 67 mill. kroner, og satsinga 
på økologisk landbruk videreføres med 7 mill. kroner. 
 
I så godt som alle fylker har etterspørselen i 2013 etter investeringsmidler vært større enn 
disponible rammer. Det har derfor vært nødvendig å foreta stramme prioriteringer. I flere 
fylker er i praksis ramma disponert alt i løpet av første halvår. Dette understøtter behovet 
for et løft i den samla ramma for de bedriftsrettede midlene.   
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å sette av 30 mill. kroner av ledige midler i 
2014 til de fylkesvise BU-midlene. 
 

8.2.1 Sentrale føringer 

Jordbrukets forhandlingsutvalg er opptatt av at de regionale strategiene utformes og 
tilpasses slik at de ivaretar næringas varierte behov. Samtidig mener forhandlingsutvalget 
det fortsatt må legges sentrale føringer ved tildeling av investeringsvirkemidler. Det må 
særlig prioriteres tiltak som:  
• Bidrar til å utnytte de totale arealressursene, herunder nydyrking, og sikrer utnytting av 

ressursgrunnlaget på det enkelte bruk.  
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• Bidrar til økt produksjon og bedre produktkvalitet tilpasset markedsmulighetene 
• Gjør næringen mer robust i møte med klimautfordringene 
• Investeringstilskudd til søkere under 35 år gis et ekstra tilskudd på fem prosent jf. kap 

8.1.1 

Det er ikke behov for nyetablering innenfor egg- og svineproduksjon. Innovasjon Norge 
må fortsette praksisen også i 2015 med ikke å gi investeringsstøtte til driftsbygninger 
for egg og svin. 
 

8.2.2 Innføring av trappetrinnmodell for BU-tilskudd 

Som følge av kostnadsutviklinga finansierer investeringstilskuddet en stadig mindre andel 
av den totale investeringen. Det er derfor behov for å heve grensa på 1,0 mill kroner som 
partene fastsatte i fjor. Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å løfte 
toppavgrensinga til 1,4 mill. kroner.  
 
Kombinert med en modell for avtakende prosentvis støtte, vil denne modellen bedre dekke 
behovet for investeringsstøtte til forbedringer og opprustinger av eksisterende bygninger, i 
tillegg til nødvendig nybygging. Dette er viktig for å heve standardene og møte krav innen 
miljø, helse og sikkerhet, også i eldre men fremdeles godt brukbare driftsbygninger.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår følgende modell for investeringstilskudd: 
Tabell 18  Trappetrinnmodell for investeringstilskudd 
Kostnadsanslag Sats Maks akkumulert 

tilskudd. Kr 
0 til 1 million 45 prosent 450 000 
1 til 2 millioner 35 prosent 800 000 
2 til 5 millioner 20 prosent 1 400 000 
 
En slik modell vil samtidig åpne opp for ei fornying av melkeproduksjonen på ku, på de 
bruksstørrelser som i dag er mest i risikosonen for å avvikle produksjonen. Ordningen vil 
dessuten gi et godt utgangspunkt for fornying av bygninger i ulike størrelser for sau og 
geit. 

8.2.3 Kriteriebasert fordeling av fylkesvise BU-midler 

NILF har oppdatert si utredning fra 2005 av mulige modeller for fordeling av de fylkesvise 
BU-midlene (NILF Notat 2005-14 og 2014-1). Jordbrukets forhandlingsutvalg viser til at 
målet om økt matproduksjon og intensjonen om økt sjølforsyning forutsetter at 
arealressursene over hele landet utnyttes.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg forutsetter at en videre vurdering av disse forslagene 
eller andre fordelingsmodeller drøftes mellom avtalepartene.  
 
Mulige endringer i fordelingsnøkkelen bør iverksettes tidligst fra 2016. En styrking 
av investeringsmidlene til aktuelle fylker må skje ved en økning i den totale ramma, 
ikke ved omfordeling av eksisterende BU-midler. 
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8.3 Rentestøtte 
Rentestøtteordninga er et virkemiddel for å bedre lønnsomheten for bruk med store 
investeringer. Med dagens rentestøtteprosent vil et lån på 1 mill. kroner iflg. Innovasjon 
Norge gi en rentestøtte på kr 62 000 fordelt over 15 år, eller tilsvarende 310 000 kroner 
over 15 år for et lån på 5 mill. kroner.  
 
Verdien på rentestøtta i dag er 0,8 prosent mot 0,7 prosent i 2013. Den har falt fra 1,2 
prosent 2012. Nivået på rentestøtta fastsettes en gang pr år, og er på 50 prosent av risikofri 
rente 3 år stat (ST4X) for foregående år. 
 
Den samlede låneramma for rentestøtte er ikke regulerte på flere år. Samlet tilsagn for 
2013 er 1,13 mrd, noe over ramma på 1,0 mrd kroner.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at låneramma økes med 200 mill. kroner til 
1 200 mill. kroner, og at rentestøtta settes til statsobligasjonsindeks 3 år (ST4X) de 5 
første årene for alle nye lån til ungdom under 35 år. 
 

8.4 Styring, regionalt partnerskap 
Jordbrukets forhandlingsutvalg forutsetter at faglaga har reell innflytelse på utforminga av 
de regionale strategiene og bruken av BU-midlene, medregna prioritering/fordeling av 
utviklings- og tilretteleggingsmidlene.  
 
Det regionale partnerskapet som inkluderer faglaga, Innovasjon Norge, fylkesmannen og 
fylkeskommunen, må også samarbeide om utforming og innhold for det regionale 
bygdeutviklingsprogrammet (RBU). Jordbrukets forhandlingsutvalg forutsetter at 
RBU fastsettes i samråd med faglaga. 
 
Når det gjelder delprogrammene under RBU viser vi også til behandling og vedtak ved 
jordbruksoppgjøret 2010 (Prop. 133 S (2009-2010)), der det blir fastsatt sentrale føringer 
for hvordan beslutningene skal fastsettes for de regionale miljøprogrammene (RMP).  

(…). Beslutningene bør foregå på samme måte i alle fylker gjennom at 
fylkesmannen fastsetter disse etter samråd med fylkeslagene til Norges Bondelag og 
Norsk Bonde- og Småbrukarlag i et eget møte. Programmene planlegges for fire år 
av gangen, og endelig godkjenning av programmene foretas sentralt i møte mellom 
avtalepartene. 
 

Denne beslutningsprosessen er videreført i åra etterpå, med den endring at programmene 
ikke lenger skal endelig godkjennes av de sentrale partene. Siden RMP nå inngår som en 
del av Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU), presiserer forhandlingsutvalget at den 
fastlagte beslutningsprosedyren må gjelde for alle tre delprogram i RBU:  

1. Regionalt miljøprogram (RMP) 
2. Regionalt næringsprogram (RNP)  
3. Regionalt skog- og klimaprogram (RSK)  
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9 Velferd 

Gode beredskapsløsninger ved sykdom er viktig for næringa. Muligheten til ferie og fritid 
på linje med andre grupper i samfunnet er avgjørende for rekruttering og likestilling. De 
siste årene har partene prioritert en økning i satsene for avløsning ved ferie/fritid og 
sjukdom, men fortsatt er det et etterslep fra tidligere år. Når tilskuddene ikke har samme 
utvikling som lønns- og prisutviklingen, vil verdien av tilskuddet bli dårligere. Bonden får 
mindre fritid og større egenandel ved sjukdom. Det er viktig at velferdsordningene holder 
tritt med kostnadsutviklingen ellers i samfunnet. 

9.1 Avløsning ved sjukdom m.m 
Formålet med ordningen er å medvirke til å dekke kostnadene til avløsning i jordbruket ved 
sykdom, dødsfall, svangerskap og fødsel, Dette har både en dyrehelsemessig, en 
velferdsmessig og en næringsmessig begrunnelse. Ordningen er også viktig for 
rekrutteringen.  
 
Utgiftene til avløsning under sjukdom er kr 1 698 per dag. For 2013 er maksimal dagsats  
1 500 kroner per dag. Dersom landbruksvikaren ikke er tilgjengelig, blir bondens 
egenandel 198 kroner per dag. 

Jordbrukets forhandlingsutvalg mener tilskuddet til avløsning ved sjukdom må 
dekke en større andel av avløserutgiftene. Dette er ikke minst viktig for langtids-
sykmeldte gårdbrukere. Det foreslås derfor å øke maksimal dagsats med 100 kroner 
per dag fra 1 500 til 1 600 kroner per dag.  
 
I jordbruksoppgjøret for 2013 drøftet partene mellom annet ulike sider ved 
sykdomsavløsning, og SLF har i sin rapport ”Vurdering av særskilte tema innenfor 
velferdsordningene” (SLF-rapport 11/2014) gjennomgått tre ulike temaer innen 
velferdsordningene: 
• Tilskudd til avløsning ved sykdom mv. – utvidelse av rettighetene til 

sykdomsavløsning ved barns sykdom 
• Tilskudd til avløsning ved sykdom mv. – bruk av ektefelle/samboer til avløsning ved 

akutt sykdom/skade 
• Gjennomgang av dispensasjonspraksis i ordningen med tidligpensjon i landbruket 

For samtlige av de tre temaene konkluderer SLF med at ordningen vil ha lite omfang og 
føre til komplisert regelverk og mer byråkrati. SLF skisserer også at en løsning kan være at 
lege sykemelder foreldre ved barns sykdom, slik at foreldre da vil kunne ha rettighet til 
tilskudd til avløsning gjennom sin egen sykmelding.  
 
Det er viktig å sikre at unge ser landbruket som ei attraktiv næring. Jordbrukets 
forhandlingsutvalg krever at næringsdrivende må ha rett til å søke tilskudd for inntil 
10 dager i året ved egne barns sjukdom for barn under 12 år. Barns sjukdom må 
dokumenteres med legeattest. 

9.2 Avløsning ved ferie og fritid 
I 1999 var maksimalt tilskudd på 48 000 kroner og dekket 46 dager med ferie- og 
fritidsavløsning. I dag er maksimalsats på 72 000 kroner. På grunn av lønnsutviklinga 
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dekker maksimaltilskuddet i dag 42,5 dager med ferie- og fritidsavløsning. Utviklingen 
ellers i samfunnet har gått motsatt vei. Jordbrukets forhandlingsutvalg mener at det er 
viktig å ha gode ordninger som sikrer muligheten for regelmessig ferie og fritid. For å 
få en velferdsutvikling mer på linje med andre i samfunnet, går forhandlingsutvalget 
inn for at alle tilskuddsatser og maksimalbeløp økes med 4,5 prosent til maksimalt kr 
75 300.  
 
SLF foreslår i sin rapport ”Forslag til endringer i forvaltningsregimet for produksjons-
tilskudd og avløsertilskudd” (SLF-rapport 14/2014) å fjerne dokumentasjonskravet til 
ferie- og fritidsavløsning. Fordelen ved dette er mindre byråkrati. Dokumentasjonskravet er 
på den annen side med på å legitimere ordninga, og det vil være uheldig at ferie- og 
fritidstilskuddet blir et generelt tilskudd, dersom dette går til ordinær drift, og ikke bidrar 
til at bonden tar seg tid til fritid og ferie. Tilgangen til en velfungerende avløserordning er 
viktig for rekruttering og likestilling. Ved å fjerne dokumentasjonskravet vil midlene også 
måtte flyttes fra grønn til blå støtte i WTO-avtalen. Jordbrukets forhandlingsutvalg 
krever at dokumentasjonskravet for ferie- og fritidsavløsning opprettholdes. 

9.3 Landbruksvikarordningen 
Ved at maksimal dagsats ved sjukdomsavløsning foreslås økt med 100 kroner, fra 1500 til 
1600 kroner per dag, foreslår forhandlingsutvalget å øke egenandelen for brukeren 
tilsvarende. Dette vil kompensere for avløserlagenes stadig økende lønnsutgifter med 
nærmere 20 000 kroner per årsverk.  

9.4 Tidligpensjonsordningen  
Ordningen med tidligpensjon til jordbrukere har som mål å øke rekrutteringen til næringa. 
Med ordningen blir det enklere å framskynde generasjonsskiftene. Satsene har stått i ro i 
fem år. Antallet tidligpensjonister har gått ned de siste årene. Det skyldes reduksjon i antall 
foretak i jordbruket kombiner med at jordbruksinntektens andel av brukerens totale 
inntekter er redusert over tid.  
 
Forhandlingsutvalget legger til grunn at også de som mottar tidligpensjon for 
jordbrukere skal ha en utvikling i sosiale vilkår på linje med samfunnet for øvrig. 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å øke maksimalbeløpene med 10 000 kroner 
fra 100 000 til 110 000 kroner for enbrukerpensjon og fra 160 000 til 170 000 kroner 
for tobrukerpensjon.  
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10 De enkelte produksjonene 

10.1 Korn og kraftfôr 

1.1.1 Produsentstruktur 

For å øke kornproduksjonen må det dyrkes korn også på de mindre arealene. Et faktum er 
at en stor del av norsk kornproduksjon skjer på små arealer og det er mange produsenter. 
Skog- og landskap har kartlagt skiftestørrelser i kornproduksjonen og viser til at 430 000 
daa av kornarealet er på skifter mindre enn 15 daa. For å unngå stordriftsulemper med mye 
kjøring mellom skifter er det nødvendig å opprettholde en variert bruksstruktur også 
innenfor korndyrking.  

 
Figur 7 Fordeling av kornprodusenter som søkte produksjonstilskudd i 2013 på areal. 
Hovedtyngden av produsentene har fra 0 til 200 daa. 
 
I 2013 drev en gjennomsnittlig enhet med korn, oljevekster, erter og frøproduksjon til 
modning 251 daa med korn. Av de som søkte produksjonstilskudd i 2013 har 83 prosent av 
produsentene mindre enn 400 daa med korn, oljevekster, erter eller engfrøarealer. I alt 
driver disse produsentene 53 prosent av arealet. For å opprettholde sjølforsyningsgraden på 
norske ressurser er det avgjørende at alt kornareal drives videre, og at arealproduktiviteten 
opprettholdes. Det er viktig å stimulere til fortsatt norsk kornproduksjon der forholdene 
ligger til rette for det, slik at en størst mulig andel av både mat- og fôrkornforbruket dekkes 
med norsk vare.  

10.1.1 Produsentøkonomi 

Referanse bruk 2 - Korn 336 daa landet - har en svak inntektsutvikling sammenlignet med 
øvrige produksjoner i landbruket. Effekten av jordbruksoppgjøret 2013 ga 
kornproduksjonen et helt nødvendig løft. Imidlertid vil allerede fra årsskifte 2014 en 
betydelig del av inntektsveksten gå med til å dekke inn økte variable kostnader, inkludert 
diesel. Dette knytter seg til prisøkninger på avgiftsfri diesel, gjødsel og plantevern. En 
svekking av den norske krona og økning i avgifter har stor betydning for 
kornprodusentene. I dag utgjør kostnadene til gjødsel og diesel ca 30 prosent av faste og 
variable kostnader for et typisk kornbruk.  
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Tallene fra budsjettnemnda viser at det er svakest økonomi på de minste brukene. Det er 
derfor viktig å sikre lønnsomheten også for disse arealene. Når målet er økt produksjon, 
samt at produksjonen skal være bærekraftig og klimavennlig mener Jordbrukets 
forhandlingsutvalg at det må legges til rette for bedre økonomi på alle brukene i form 
av økt pris pr kg produserte vare.  

 
Figur 8 Vederlag til arbeid og egenkapital inkludert effekt av jordbruksfradraget for 
referansebruk 2. Korn sammenlignet med totalkalkylen. Framregninger for 2013. Kilde 
Budsjettnemnda 
 

10.1.2 Målpris 

Jordbrukets forhandlingsutvalg mener en styrking av kornøkonomien må skje 
gjennom økt kornpris for å stimulere til økt volum og dermed økt mat- og 
fôrkornproduksjon. Forhandlingsutvalget foreslår en styrking av kornprisen på 15 
øre pr kg for fôrkorn og 17 øre pr kg for matkorn.  

10.1.3 Prisnedskrivingstilskudd 

Formålet med prisnedskrivingsordningen er å redusere råvareprisen på korn inn til 
kraftfôrindustrien. Prisnedskrivingstilskuddet bidrar til å sikre konkurransekraften i 
husdyrproduksjonen, og bidrar til en effektiv arealutnyttelse ved å jevne ut verdien av korn 
som fôr i områder med og uten kornproduksjon. Økt kornpris kan i prinsippet enten 
videreføres som høyere råvarepris for kraftfôr og matmel, eller det kan kompenseres 
gjennom økt prisnedskriving av korn til videreforedling. Hele verdikjedeperspektivet må 
ligge til grunn i denne vurderingen. Avsetningen av norsk korn er avhengig av 
lønnsomheten i norsk matmelindustri og husdyrproduksjonen, og deres 
avsetningsmuligheter i det norske matvaremarkedet.  
 
Kraftfôrforbruket til husdyr øker. Det kommer av økt etterspørsel etter kylling, og at 
kraftfôrforbruket i melkeproduksjonen øker på grunn av økt avdrått og følgelig større krav 
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Figur 10. Areal, produksjon og forbruk av oljefrø 2013. 

 
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener at det er viktig å stimulere til økt produksjon 
av proteinvekster i Norge. Det foreslås å øke målprisen på oljevekster med 25 øre/ kg. 

10.1.5 Matkorntilskudd 

I jordbruksavtalen 2013 ble matkorntilskuddet endra til kun å bli utbetalt til norsk korn. 
Aktørene i næringa er meget tilfreds med denne omlegginga som sikrer verdikjeden for 
norsk matkornproduksjon over tid. Tidligere har man sett at en økning av RÅK-importen, 
som innen få år kunne gitt et overskudd av norsk matkorn. For første gang på mange år 
opplever mel- og bakerbransjen i Norge en svak vekst i produksjonen.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å øke matkorntilskuddet med 4 øre. I tillegg 
vil økningen i prisnedskrivingstilskuddet også komme matkornet til gode. Totalt 
skrives den foreslåtte prisøkningen på matkorn ned med 13 øre pr kg.   
 

10.2 Melkeku 

10.2.1 Melkeproduksjon 

Melkeproduksjon utgjør den klart dominerende delen av sysselsettingen knytta til 
landbruket, og har en avgjørende rolle for landbrukets bidrag til distriktspolitiske 
målsettinger. Ved Stortingets behandling av jordbruksoppgjøret i 2012 viser 
næringskomiteen til Landbruks- og matmeldinga (Meld. St. 9 (2011–2012)), der det blant 
annet står følgende om norsk melkeproduksjon: ”Melkeproduksjon er avgjørende for å 
kunne nå målet om et levende landbruk over hele landet og andre landbrukspolitiske mål”.   
 
Foreløpige tall fra SLF viser at det er 9 468 foretak med melkekvote i kvoteåret 2014. 
Dette er en halvering siden 2002. I en undersøkelse fra 2012 svarer én av tre melke-
produsenter at de vurderer å legge ned produksjonen innen fem år. Det er dermed rimelig å 
forvente at avgangen av antall foretak vil fortsette, dersom det ikke settes i verk tiltak for å 
motvirke dette. For å øke matproduksjon og styrke sjølforsyningen, mener 
Jordbrukets forhandlingsutvalg at nedgangen i antall melkeprodusenter må bremses. 
 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

0

5000

10000

15000

20000

25000

2009 2010 2011 2012 2013

Oljevekst areal i daaForbruk k i tonn

Forbruk av oljefrø Norsk produsert

Forbruk av oljefrø Importer

Areal



Side 65 
 

Gjennomsnittsbesetning har 24 kyr, men hele 66 prosent av produsentene har færre kyr enn 
gjennomsnittet.  Bare 8 prosent av melkeprodusentene har mer enn 50 kyr. Det er 84 
foretak som har mer enn 100 kyr, hvor det største er på 143 kyr. 
 

 
 
Figur 11. Antall melkeprodusenter i 2013 fordelt etter antall kyr i besetningen (Kilde: SLF 
produksjonstilskuddstatistikk) 
 
Siden 2002 har antall melkekyr sunket fra 287 700 til 229 400. Samtidig har avdråtten 
steget med 1 000 liter per årsku. Både total disponibel kvota og innveid melk har holdt seg 
stabil i perioden, og er i dag på henholdsvis 1 673 og 1 525 mill. liter. Hvis ikke nedgangen 
i antall melkekyr kompenseres med andre beitedyr, som for eksempel ammekyr, vil det 
være fare for at store beite og grovfôrarealer går ut av drift, og arealene vil raskt gro igjen. 
Færre mordyr i melkeproduksjonen har også stor betydning for storfekjøttproduksjonen, da 
en stor andel av det norske storfekjøttet kommer fra melkebesetninger. Ei melkeku, som 
også har gode kjøttproduksjonsegenskaper, er en effektiv og klimavennlig måte å 
produsere storfekjøtt.  
 
Siden 2002 har andelen av fôret til melkekua hentet fra beite sunket fra 17,5 prosent til 9,7 
prosent. I samme periode har kraftfôrandelen økt fra 36,1 prosent til 43,4 prosent. Dette 
innebærer dårligere utnyttelse av grovfôrressursene.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg vil stimulere ytterligere til økt bruk av grovfôr-
ressursene, både på inn- og utmark. Forhandlingsutvalget mener distrikts- og 
strukturprofilen på tilskuddordningene og melkekvoteordningen må beholdes, for å 
sikre melkeproduksjon tilpasset arealgrunnlaget på det enkelte bruk. Forhandlings-
utvalget ønsker å utrede mulighetene for å innføre et minimumskrav til grovfôr-
arealer for melkekyr og annet grovfôrbasert husdyrhold. 
 
Melke- og storfekjøttproduksjonen står for en betydelig andel av produksjonsinntektene i 
jordbruket.  Jordbrukets forhandlingsutvalg mener det er viktig å styrke økonomien i 
melkeproduksjonen. Det er viktig for rekruttering til næringa. Jf kap 4.4.2 forslås 
målprisen på melk økt med 15 øre til 5,20 kroner pr liter.  
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Investeringskostnadene i driftsbygninger og annet driftsapparat har økt betydelig de siste 
årene. I TINE SAs medlemsundersøkelse svarer hele 46 prosent at driftsbygningen er den 
viktigste begrensingen for framtidig produksjon. Det er et stort etterslep på investerings-
sida i melkesektoren. Mange må også investere for å tilfredsstille offentlige krav innen 
husdyrproduksjonen, gjødselanlegg m.m. Jordbrukets forhandlingsutvalg mener det må 
legges til rette for å styrke lønnsomheten og investeringsmulighetene i 
melkeproduksjon, uavhengig av foretaksform og størrelse.  
 
For å styrke økonomien i melkeproduksjonen og kompensere for endringer i 
arealtilskudd økes driftstilskuddet med 25 000 kr pr foretak og husdyrtilskuddet 
melkeku 1-16 kyr med 1042 kr pr ku.  
 
Sammen med geit og sau, er beitende storfe også avgjørende for å opprettholde et levende 
kulturlandskap. Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å øke satsene for 
beitetilskudd. Se kapittel 10.7. 

10.2.2 Kvoteordninga for melk 

Melkekvoteordningen ble innført i 1983 med den hensikt å tilpasse melkeproduksjonen 
etter markedets behov i en overskuddssituasjon, og har som formål at melkeproduksjonen 
skal bidra til å nå de målsetninger Stortinget har fastsatt, herunder distriktsprofil og variert 
bruksstruktur.   Jordbrukets forhandlingsutvalg mener at kvoteordningen for melk er 
avgjørende for å tilpasse produksjonen til markedets behov, samt å sikre en 
livskraftig melkeproduksjon med variert bruksstruktur over hele landet.  
 
Gjennomsnittlig disponibel kvote per foretak har mer enn doblet seg siden 2002. I 
kvoteåret 2014 er snittkvoten for enkeltforetak og samdrifter henholdsvis 147 750 og 
378 900 liter, langt under kvotetakene på henholdsvis 412 000 og 773 000 liter. Det er 108 
foretak som har ei kvote på nivå med kvotetaket eller mer. 77 prosent av disse er 
enkeltforetak, og har mulighet til å gå i samdrift for å øke sine kvoter. Den forventede 
kvoteoppfyllingsgraden på 90,2 prosent for kvoteåret 2013-2014 understøtter at 
kvotetakene knapt begrenser muligheten for økt produksjon. 
 
For å nå Stortingets mål om økt norsk matproduksjon og styrket sjølforsyning mener 
Jordbrukets forhandlingsutvalg at det er helt nødvendig å opprettholde en melkeproduksjon 
med variert bruksstruktur over hele landet. I perioden 2005-2008 hadde fylkene Østfold, 
Akershus, Oslo og Vestfold en felles omsetningsregion. Regionen ble deretter fylkesvise 
igjen, da man så at melka ”rant” fra Akershus/Oslo til de øvrige fylkene. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener at de fylkesvise omsetningsregionene er viktig 
for å nå målet om landbruk over hele landet, og krever at dagens regioner 
opprettholdes og at kvotetak beholdes. Kvoteordningen for melk er også viktig for å 
opprettholde industrien knytta til foredling av meieriprodukter i distriktene. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener kvoteregelverket i hovedsak fungerer etter 
intensjonen. Det foreslås derfor kun å gjøre mindre justeringer i regelverket: 
1. Endring av andre kvoteforhold enn salg, kjøp og leie av kvote, som for eksempel 

oppstart av samdrift eller endring av samdriftsdeltakere må behandles og gjøres 
gjeldende fortløpende. Slik det er i dag er fristen for slike endringer satt til 1. desember, 
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med virkning påfølgende kvoteår. Dette blir for rigid, og ikke tilpasset oppstart, 
avvikling eller endringer i samdrifter.  

2. Utvide dispensasjonsadgangen i § 12 til også å gjelde § 8 første ledd, slik at man i 
særlige tilfeller kan gi dispensasjon til å flytte kvoter mellom de fylkesvise 
omsetningsregionene, og avvike fra regelen om at 50 prosent av kvota ved salg må 
omsettes statlig. 

3. Fjerne deltakerbegrensninga for samdrifter (§ 5 tredje ledd), forutsatt at avstandskravet 
i samme paragraf opprettholdes som i dag. 

4. Åpne for at samdriftsdeltakere skal kunne leie inn kvote (§ 5 fjerde ledd), på lik linje 
med enkeltforetak. En klar forutseting er at avstandskravet for samdrifter (§ 5 fjerde 
ledd), samt omsetningsregionene (§ 3) opprettholdes som i dag.  

10.2.3 Rekrutteringskvote 

Det er viktig at det er mulighet for å bli melkeprodusent uten å måtte erverve et bruk med 
kvote. I ny kvoteforskrift er det åpnet opp for å kunne kjøpe melkekvote på det frie 
markedet også for de som ikke har kvote fra før av.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at i fylker med overskudd av statlig kvote 
kan bønder under 35 år med landbrukseiendom få gratis kvote på inntil 150.000 liter. 
Dette gjelder også unge bønder som allerede har kvote, men avgrenset til at samlet 
kvote ikke overstiger 150.000 liter. Det settes krav til 10 års bindingstid før kvota er 
omsettbar. Kvotene fordeles ut innenfor de samme omsetningsregionene som de ble 
trukket inn fra og finansieres med omsetningsavgifta for melk.  
 

10.2.4 Bevaringsverdige storferaser 

I Norge har vi seks historiske landraser som er definert som genetisk bevaringsverdige: 
Telemarkfe, Sidet Trønder og Nordlandsfe (STN), Vestlandsk Fjordfe, Østlandsk 
Raukolle, Vestlandsk Raukolle og Dølafe. 1. januar 2014 søkte 577 foretak om tilskudd til 
2 933 kyr av bevaringsverdig rase, mens 229 foretak søkte om tilskudd til 425 okser av de 
samme rasene. Det har vært en økning siden bevaringsarbeidet for disse rasene startet på 
1980-tallet, men likevel er både Dølafe, Vestlandsk raukolle og Østlandsk raukolle definert 
som kritisk utrydningstruet av FAO. De tre andre er definert som utrydningstruet. Verden 
domineres i dag av få storferaser, og en ser en svekking av det genetiske mangfoldet blant 
husdyra. Bevaringsverdige storferaser har et genetisk mangfold en kan få nytte av i 
framtida. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å øke satsen på tilskudd til bevaringsverdige 
storferaser med 500 kroner til 2 500 kroner per dyr. 
 

10.3 Storfekjøtt 

10.3.1 Stort markedspotensial for storfekjøtt 

Grovfôrbasert husdyrhold utgjør den viktigste delen av matproduksjonen i distriktene, og 
er sentral i utnytting av gras- og beiteressursene. En satsing på storfe er følgelig viktige i 
målet om økt matproduksjon og utnyttelse av norske arealressurser.  
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Det er et stort underskudd i markedet, og rom for mer kjøtt. Mye av 
storfekjøttproduksjonen er nært tilknyttet melkeproduksjonen. Nortura forventer en økning 
i mortallet på ammeku med om lag 1100 dyr i 2014, mens det er beregnet et behov for 
5000- 8000 flere mordyr for å dekke inn etterspørselen i markedet. Samtidig spesialiserer 
melkeprodusentene seg, og det er rom for å fôre opp kalver til slakt.  
Ekspertgruppe Storfekjøtt som avla rapport til forhandlingspartene til fjorårets 
jordbruksforhandlinger konkluderte at: ”Hovedutfordringen innenfor spesialisert 
storfekjøttproduksjon i dag er for lav lønnsomhet. En forutsetning for å oppnå effekt av 
tiltakene som foreslås, er at de må resultere i bedret lønnsomhet for den enkelte 
produsent”.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener det er viktig å stimulere til kombinert 
besetninger med melk- og storfekjøtt. Samtidig er det behov for økt produksjon av 
spesialisert storfekjøttproduksjon for å dekke etterspørselen i markedet.  
 
For å styrke økonomien i storfekjøttproduksjonen og kompensere for endringer i 
arealtilskudd økes husdyrtilskuddet ammeku 1-25 kyr med 690 kr pr ku.  
 
Storfeproduksjon har gode forutsetninger for å bruke norske beiteressurser. Jordbrukets 
forhandlingsutvalg foreslår å øke satsene for beitetilskudd. Se kapittel 10.7. 

 

10.3.2 Kvalitetstilskudd 

I jordbruksavtalen 2013 ble det innført kvalitetstilskudd for storfekjøtt med virkning fra 
1.1.2014. Kvalitetstilskuddet utbetales over slakteoppgjøret, er enkelt utformet og 
stimulerer til økte slaktevekter. Det var et av tiltakene ekspertgruppa på storfekjøtt påpekte 
som helt sentralt for å øke produksjonen uten at det gikk på påbekostning av 
kjøttkvaliteten. Tilskuddet er godt mottatt i næringa, og bidrar til et løft i økonomien som 
er nødvendig for å øke storfekjøttproduksjonen. Tilskuddet gjelder alt storfeslakt unntatt 
ku, og treffer både storfekjøttproduksjon med basis i melkekubesetninger og ammeku. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å øke kvalitetstilskuddet med 1 kr pr kg for 
ytterligere stimulere til økt produksjon både i form av økte vekter og flere kalver pr 
mordyr.  
 

10.3.3 Stimulans til flere kalver i ammekubesetninger 

Det bør stimuleres til flere kalver per kyr i ammekuproduksjonen enn det som er tilfellet i 
dag. Det vil bidra til økt matproduksjon og bedre ressursutnyttelse.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg ønsker at husdyrtilskuddet på mordyr av ammekyr 
på sikt flyttes over til kalven. En må unngå uheldige effekter i omstillingsåret.  
 
Omlegging av tilskudd for mordyr til kalv bør også sees i sammenheng med bruk av 
husdyrregisteret for utmåling av tilskuddet. 
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10.4 Geit 

10.4.1 Geitmelk 

I 2013 var det 332 produsenter som søkte tilskudd til melkegeit. Disse hadde en 
gjennomsnittskvote på 68 600 liter. For ti år siden var de tilsvarende tallene 543 
produsenter og en gjennomsnittskvote på 41 800 liter. Jordbrukets forhandlingsutvalg er 
bekymret for produksjonsmiljøene innen geitmelk.  
 
I perioden 2004 til 2013 har den disponible kvota for geitemelk totalt sett ligget stabilt på 
23 mill. liter. Behovet er prognosert til 16,7 mill. liter. Det ligger en utfordring i en 
langsiktig markedsbalanse for geitmelk. Det er forventet at det vil bli produsert ca 18,8 
mill. liter geitemelk i 2014 med ei disponibel kvote på 0,97, noe som betyr et overskudd. 
TINE har tro på økt forbruk av geitemelksprodukter i tida framover, blant annet som følge 
av økt markedsaktivitet. Jordbrukets forhandlingsutvalg ønsker fortsatt fokus på 
melkekvalitet og forutsetter at TINE fortsatt prioriterer produktutvikling og 
etterspørselsstimulerende tiltak.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener geitmelkkvoter omsatt gjennom den statlige 
omsetningsordningen ikke skal selges ut igjen for kvoteåret 2015.  
 
Vi foreslår å øke satsene for husdyrtilskudd melkegeit med 100 kr/dyr for de første 
125 geitene.  
 
Geitmelkproduksjonen har gode forutsetninger for å bruke beiteressurser. Jordbrukets 
forhandlingsutvalg foreslår å øke satsene for beitetilskudd. Se kapittel 10.7 
 

10.4.2 Prosjektet ”Friskere geiter”. 

Prosjektet ”Friskere geiter” har siden 2001 sanert geitebesetninger for sjukdommene CAE, 
byllesjuke og paratuberkulose. Den omfattende saneringen som har vært gjennomført har 
bidratt til friskere dyr, bedre dyrevelferd og bedre kvalitet på melka. Prosjektet er inne i 
siste fase med å sluttføre sanering for hele melkegeitbestanden i Norge. I fjorårets 
jordbruksoppgjør ble det besluttet at 2013 er siste år prosjektet får støtte over 
jordbruksavtalen til sanering. Finansieringen av sluttføring av saneringsarbeidet gjøres nå 
av TINE.  
 
De siste besetningene startet opp med sanering i år. Disse må også kompenseres for 
bortfall av avløser og produksjonstilskudd ved gjenoppbygningen av geitebesetningene. 
 
Det finnes trolig om lag 400 geitehold (ammegeiter) som ikke har fått dokumentert sin 
helsestatus i forhold til de sjukdommer prosjekt Friskere geiter har arbeidet med å utrydde. Her 
ligger det en potensiell smitterisiko, og mulig tap av de investeringer som er foretatt gjennom 
”Friskere geiter.” 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at det avsettes 15 mill. kroner i 2015 til 
kompensasjon for bortfall av husdyr- og avløsertilskudd. Avsetningene finansieres 
med ledige midler. Departementet må legge til rette for at Mattilsynet i sine 
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overvåkningsprogrammer foretar prøvetaking av ammegeitbesetninger for 
sjukdommene omfattet av ”Friskere geiter”. 
 
 

10.5 Sau og lam 
Det er gode markedsmuligheter for lammekjøtt. Det er viktig å styrke økonomien i 
produksjonen og stimulerer til økt produksjon og bruk av beiteressurser.  

10.5.1 Stimulere til økt lammekjøttproduksjon 

Fjorårets jordbruksoppgjør besluttet å sette ned ei partssammensatt arbeidsgruppe som 
skulle utrede endring av husdyrtilskudd for sau/lam og geit/kje. Formålet med arbeidet var 
å stimulere til økt kjøttproduksjon og et bedre forvaltningsregime. En skulle legge vekt på: 

• at systemet er kontrollerbart  
• at strukturen i husdyrtilskuddet blir ivaretatt  
• forenkling og målretting 

 
Utfordringene for forvaltningen, er særlig knyttet til avgrensning mellom hva som er 
utegangersau og hva som skal regnes som vinterfôra sau. Det er store forskjeller i satsene 
og en betydelig økonomisk gevinst å få dyra definert som vinterfôra framfor utegangersau. 
 
De ulike modellene er beskrevet i rapport nr. 4/2014 fra SLF. Rapporten har drøftet:  

1. innføring av et felles husdyrtilskudd til sau over 1 år uavhengig av driftsform 
2. innføre husdyrtilskudd til lam og kje som skal brukes i avl 
3. flytte telledato til beiteslipp på utmark og la husdyrtilskuddet omfatte både lam og 

voksen sau 
 
Selv med betydelig utflating og overføring av midler til lammeslakttilskuddet, forbedres 
økonomien ved utegangersau betraktelig ved modell 1. Utegangersau har mange positive 
sider ved å pleie kulturlandskapet, men lav produksjon per søye. Dersom flere velger å gå 
inn på denne driftsformen, vil effekten av produksjonsstimulansen for vanlig vinterfôra sau 
bli redusert.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg vurderer at modell 3 vil stimulere sterkest til produksjon-
søkning, samtidig som strukturen i tilskuddene blir ivaretatt Modell 3 gir i tillegg også 
noen andre positive effekter som ikke fanges opp i modell 1: 
• Økonomien for de med nyoppstartet sauehold og foretak med store rovdyrtap vil 

forbedres fordi påsettlam vil bli tilskuddsberettiget. 
• Det økonomiske incitamentet til å holde gamle, uproduktive sau til over nyåret for å 

hente ut tilskudd vil bli borte. 37 prosent av alle søyer slaktes i dag etter 1.januar. Før 
tilskuddsomleggingen i 2004 var omfanget 1 prosent. 

 
I rapport 14/2014 fra SLF ”Forslag til endringer i forvaltningsregimet for 
produksjonstilskudd og avløsertilskudd”, anbefaler SLF å gå over til 1 søkedato (20/8), 
men for sau fastsette et eget tidspunkt for registrering før beiteslipp, 15. mai. SLF viser til 
at dette samtidig gir mulighet til å endre støttemodellen for sau, til å støtte både voksne dyr 
og lam. Forvaltningen gis da mulighet til kontroll før dyra sendes på utmarksbeite. SLF 
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foreslår at ny forvaltningsmodell og fagsystem tas i bruk ved søknadsomgangen i august 
2017, jfr kap 11.2. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at for utbetaling av husdyrtilskudd i 2015 
beholdes dagens system. For utbetaling i 2016 endres telledato for husdyrtilskuddet 
til 15. mai, der både sau og lam får tilskudd og strukturprofilen beholdes. I en 
overgangsperiode fram til ny forvaltningsmodell og fagsystem er på plass til 
søknadsomgangen august 2017, beholdes registreringsdato for avløsertilskudd til 1/1. 
 

10.5.2 Utbetaling av lammeslakttilskudd 

I dag må bonden søke om lammeslakttilskudd etterskuddsvis sammen med 
produksjonstilskuddet, med utbetaling i juni. Det ligger en betydelig forenkling for bonde 
og forvaltningen dersom tilskuddet utbetales ved slakteoppgjøret på samme måte som det 
nyetablerte kvalitetstilskuddet for storfekjøtt. Løpende utbetaling vil gi en likviditetsmessig 
forbedring, da utbetalingene vil kunne komme 8 til 9 måneder tidligere enn i dag.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å endre utbetaling av lammeslakttilskudd til 
å foregå over slakteoppgjøret. I overgangsåret krever dette en tilleggsbevilgning.  
 

10.5.3 Økonomien i saueholdet 

Referansebrukene viser at saueholdet har hatt en økonomisk utvikling om lag på linje med 
de andre grovfôrbaserte produksjonene. Inntektsnivået i denne næringa er imidlertid lavt. 
For bedre kunne dekke markedet med norskproduserte sau og lam, må økonomien styrkes. 
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener det er viktig å stimulere til bruk av norske ressurser, 
særlig beite i inn- og utmark. 
 
Lammekjøttproduksjonen har gode forutsetninger for å bruke norske beiteressurser. 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å øke satsene for husdyrtilskudd med 160 kr 
per sau i intervallet 1-50 sau og 100 kr/sau opp til 200 sau. Lammeslakttilskuddet 
foreslås økt med 46 kr/lam. Beitetilskudd styrkes vesentlig, se kapittel 10.7. 
 

10.5.4 Fotråte – prosjekt ”Friskere føtter” 

Prosjekt Friske føtter har som formål å bekjempe sjukdommen ondarta fotråte hos sau og 
geit i Norge. 2013 var siste år prosjektet fikk støtte over jordbruksavtalen. Landbruket har 
gjennom prosjektperioden tatt et stort, ekstraordinært ansvar for å nå målet om å bekjempe 
og utrydde ondarta fotråte i Norge. Totalt er det gjennom omsetningsavgift og 
jordbruksavtalemidler brukt 47,4 mill. kroner til arbeidet med å bekjempe smitten. 
Mattilsynet har nå ansvar for videre oppfølging av sjukdommen. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg legger til grunn at Mattilsynet følger opp sitt ansvar 
for å nå målet om å utrydde hissige varianter av fotråtebakterien og med det ivaretar 
den investeringen som landbruket har gjort. Dette sikres best gjennom å følge opp 
nye tilfeller og deres kontakter, fortsette slakteriovervåkingen og videreføre dagens 
praksis med å pålegge saneringer slik at det gis mulighet for å søke erstatning.  
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10.6 Hjort 
Hjorteoppdrett er i vekst.  På 90 hjortefarmer produseres det ca 3500 hjortekalver pr år og 
utgjør175 tonn kjøtt. Det meste selges ut i markedet av oppdretterne selv. Det er et stort 
utviklingspotensial for hjorteoppdrett og marked for å flerdoble dagens produksjon.  
 
Hjorteoppdrett utnytter beiteressursene godt, holder kulturlandskapet i hevd, bidrar til lokal 
verdiskaping og sysselsetting i distriktene. Det er grunn til å anta at arealet på mange av 
hjortegårdene ville grodd igjen uten hjorteoppdrett.  
Hjorteoppdrett trenger daglig tilsyn og har kostnader knytt til fôring, gjerdehold, 
maskinpark, m.m. I tillegg er det kostnader knyttet til håndteringsanlegg for slakting og 
videreforedling. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å øke satsen for husdyrtilskudd til dyr over 
1 år med kr 300,- fra kr 210,- per dyr til kr 510,- kr per dyr. 
 

10.7 Beitetilskudd 
Regjeringa sier i sin politiske plattform ”Beitedyr bidrar positivt til å opprettholde 
kulturlandskapet”. For å øke norsk matproduksjon på norske ressurser er beitebruk viktig. 
Utmarksbeite må benyttes og beitetrykket må holdes oppe for at ressursene som ligger ut i 
utmark skal kunne nyttes i fremtiden. Beitebruk er viktig for god dyrevelferd, og bidrar til 
økologisk og økonomisk bærekraftig produksjon av mat og bruk av alt areal. Det høstes 
omkring 400 millioner fôrenheter i utmarka. Det tilsvarer en million dekar fulldyra 
grasareal med en fôrverdi på en milliard kroner. Beitebruk er avgjørende for å ivareta det 
biologiske mangfoldet og bevare et åpent kulturlandskap. 300 truende og nær truede arter 
har negativ utvikling pga mindre beiting. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å styrke beitetilskuddene med 220 mill. 
kroner. 
 
Satsene for utmarksbeitetilskudd økes med 

• 60 kr/dyr for kyr, storfe og hest  
• 58 kr/dyr for sau, lam og geit  

 
Satsene for beitetilskudd økes med 

• 81 kr/dyr for kyr, storfe, hjort, hest og lama  
• 15 kr/dyr for sau, lam, geit, kje og alpakka  

 

10.7.1 Investeringsstøtte til organisert beitebruk 

Tilskudd til tiltak i beiteområder kan gis til registrerte lag eller enkeltpersoner som 
iverksetter investeringstiltak og/eller planleggings- og tilretteleggingsprosjekter i 
beiteområder. Blant annet kan det søkes om tilskudd ved innkjøp av elektronisk 
overvåkingsutstyr, hvor det kan gis tilskudd for inntil 70 prosent av godkjent 
kostnadsoverslag.  
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De i underkant av 900 beitelagene som er med i ordningen organisert beitebruk (OBB) har 
80 prosent av sauen og 25 prosent av storfeet som er på utmarksbeite. Beitelagene sikrer en 
mer smidig og effektiv beitebruk og er viktig for å nå mål om økt bruk av utmarksbeite. 
 
Elektronisk overvåkingsutstyr har i økende grad blitt tatt i bruk av beitenæringa de siste 
åra.  
 
Styringsgruppa for Nasjonalt beiteprosjekt 2009 – 2012 gav i 2013 en klar tilråding om å 
øke midlene til bruk av elektronisk overvåkingsutstyr og investeringsstøtte til organisert 
beitebruk.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å bruke 4 mill. kroner av ledige midler til 
elektronisk overvåkingsutstyr i 2014. I tillegg styrkes bevilgningen med 1 mill kroner.  
 

10.8 Egg og fjørfekjøtt 
De kraftfôrbaserte produksjonene henter mesteparten av inntektene fra markedet. Samtidig 
er det viktig å opprettholde en variert bruksstruktur og geografisk spredning også i disse 
produksjonene. Ikke minst er dette avgjørende for å sikre en effektiv og miljøvennlig bruk 
av husdyrgjødsla.  

10.8.1 Egg 

Det er markedsoverskudd av egg etter at etterspørselen etter egg har flatet ut. Selv etter 
førtidsslakting av verpehøner økte tilførselen av egg i 2013. Tilførselen er forventa å øke 
ytterligere 2 prosent i 2014. Dette medfører økt overskudd av egg. Mang eggprodusenter 
har nylig investert i nye miljøinnredninger eller frittgående systemer. Det må derfor 
forventes at de vil ha en høy og jevn produksjon framover. Det er viktig at det ikke 
stimuleres til nyetablering av eggprodusenter under nåværende etterspørsel i markedet.  

10.8.2 Kylling  

For kylling har det i en årrekke vært en betydelig markedsvekst som har stimulert til økt 
produksjon.  Konsesjonsgrensene for kylling ble i 2013 økt til 140.000 slaktekyllinger. Det 
er derfor rom for flere produsenter å øke produksjonen innenfor eksisterende 
konsesjonsgrenser. I tillegg har det vært betydelig interesse for nyetablering. Kylling-
produksjonen er i all hovedsak kombinert med annen produksjon på gården, noe som gir 
hensiktsmessig bruk av husdyrgjødsla. Ved å fordele kyllingproduksjonen på flere 
produsenter skapes en robust næring.   
 

10.9 Svin 
For gris har det vært markedsoverskudd i flere år. Tiltaket med kompensasjon for lavere 
slaktegrisvekter i 1. halvår 2013 ga om lag 3.000 tonn lavere tilførsler enn om vektene 
hadde vært uendra i følge Nortura. Mange produsenter fulgte også oppfordringen om å 
holde vektene nede også etter kompensasjonsperioden. Dette ga en nedgang i tilførselen på 
4.600 tonn.  Selv om det i 2014 blir kompensert for lavere slaktevekter fram til påske, viser 
prognosen at tilførselen av gris øker med om lag 1,5 prosent i 2014. Det skyldes høyere 
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prognoserte slaktevekter etter at tiltaket er avsluttet. Engrosprisen er prognosert å ligge 
1,90 kr/kg under gjeldene målpris.  
 
Lavere inntekter som følge av overproduksjon kombinert med økte kostnader er spesielt 
krevende for svinenæringa. Det er også en utfordring at økonomien er spesielt sårbar hos 
produsentene som har gjort investeringer for framtida. Referansebruksberegningene viser 
at svineprodusentene har redusert sitt vederlag til arbeid og egenkapital med 83 800 kr pr 
årsverk fra 2012- til 2014. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å videreføre målprisen på slaktegris på kr 
31,64 pr kg. Det er ikke behov for nyetablering innenfor svineproduksjon.  
 

10.9.1 Sanering for husdyrassosiert MRSA i svinebesetninger  

MRSA er ulike varianter av gule stafylokokker som har utviklet resistens. Dyreassosiert 
MRSA (LA-MRSA) etablerer seg hos dyr, og særlig hos svin. Alle MRSA-varianter kan 
smitte mellom mennesker og dyr. Smittekilden antas å være personer som har blitt smittet i 
utenlandsk dyrehold. Normalt utvikles ikke sjukdom hos friske personer, men bakterien 
utgjør et potensielt infeksjonsproblem for pasienter i helseinstitusjoner. MRSA er et 
kontinuerlig folkehelseproblem, og er ikke en utfordring for svinehelsen eller 
kjøttkvaliteten.  
 
Veterinærinstituttet (VI) anslår at forekomsen av LA-MRSA i norske svinebesetninger er 
ca en prosent. I 2013 ble LA-MRSA påvist hos to smågrisprodusenter. Disse har solgt dyr 
til 19 besetninger. For å hindre at LA-MRSA etablerer seg i Norge, besluttet veterinær- og 
folkehelsemyndighetene å sanere besetningene for smitten. I vinter ble det videre besluttet 
å kartlegge og løpende bekjempe LA-MRSA. I ettertid ble denne beslutningen justert. Det 
skal først gjennomføres en kartlegging frem til juli, deretter saneringstiltak for å bekjempe 
smitten i eventuelle positive besetninger. Hensikten er å utrydde LA-MRSA fra norske 
svinebesetninger.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener det er viktig å hindre at LA-MRSA etablerer 
seg i den norske svinepopulasjonen. Basert på forventningen om et lavt nivå av LA-
MRSA i den norske svinepopulasjonen, kan sanering for smitten i positive 
besetninger være et realistisk alternativ.  
 
LA-MRSA er en risikofaktor som har oppstått utenfor svineprodusentenes kontroll. Tiltak 
som pålegges positive besetninger gjøres for å beskytte folk mot smitte. Sanering har 
menneskelige, praktiske og økonomiske konsekvenser for produsenten. LA-MRSA er en 
risikofaktor som kontinuerlig vil være tilstede fordi det er et reservoar av smitten hos folk. 
For svineprodusentene er det ikke etablert et tilstrekkelig sikkerhetsnettet ved utbrudd av 
LA-MRSA.  
 
Det kan gis offentlig erstatning ved sanering, men tapt produksjonsinntekt kompenseres 
ikke. Privat forsikring kan dekke noe av dette, men ikke mer enn inntektstapet i 12 
måneder. Ettersom det skal rekrutteres avlsdyr, og ungpurker gir lavere kullstørrelse, går 
det mer enn 12 måneder å komme opp på samme inntektsnivå som før sanering. 
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Beregninger viser et produksjonstap utover 12 måneder på om lag 5.000 kr per årspurke 
som følge av sanering.  
 
Erstatningssatsene er lavere enn de reelle innkjøpskostnadene for tilsvarende livdyr. Med 
utgangspunkt i erstatningssatsene i Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg og 
restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon, samt Nortura sin prisliste for avlsdyr og 
noteringspris for smågris, viser beregninger for en konsesjonsbesetning en underdekning 
på 1.700 kr per årspurke.  
 
Forhandlingsutvalget ber om at man i forbindelse med kartlegging og bekjempelse av 
MRSA oppretter en særskilt kompensasjonsordning som begrenser de økonomiske 
tapene for svineprodusentene som følger med sanering. Ordningen skal dekke:  
• Dokumentert produksjonstap utover 12 måneder og inntil besetningen er tilbake 

til en besetningssammensetning som muliggjør samme inntektspotensial som før 
sanering 

• Kompensasjon for differansen mellom offentlige erstatningssatser og reelle 
livdyrkostnader ved gjenoppbygging av besetningen  

 
Det er rimelig å anta at positive besetninger finnes blant de største produsentene da disse 
erfaringsmessig har større kontaktflate mot utlandet, både mht arbeidskraft og rådgivere, 
noe som vi har vurdert som den største risikofaktoren. Det er derfor rimelig å anta at 1 
prosent av besetningen omfatter 2 prosent av landets totalt 68 510 årspurker. Gitt en slik 
antakelse vil det være behov for 6,8 mill. kroner for å kompensere for produksjonstap 
utover 12 måneder. For å kompensere for differensen mellom offentlige erstatningssatser 
og reelle livdyrkostnader anslås et behov på 2,3 mill. kroner.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at det avsettes 9,5 mill. kroner i 2015 
finansiert med ledige midler inn i LUF for kompensasjon til svinebesetninger som 
pålegges sanering for LA-MRSA. Forhandlingsutvalget forutsetter at finansiering for 
senere år gjøres over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett da MRSA-fri 
svinepopulasjon vil være forebyggende for folkehelsa.    
 
Forhandlingsutvalget forutsetter at hele det økonomiske tapet dekkes. Det medfører at 
kompensasjon beregnes etter faktisk dekningsbidrag, samt reelle kostnader ved innkjøp av 
livdyr. Sanering kan videre få konsekvenser for beregning av avløsertilskuddet ettersom 
besetninger kan være tom eller ikke gjenoppbygd den 1. januar. Forhandlingsutvalget ber 
derfor om at produsenter får fastsatt avløsertilskudd på grunnlag av gjennomsnittlig antall 
avlsgris siste tre år med fratrekk for eventuell periode hvor besetningen ikke har dyr.  
 
LA-MRSA vil være en permanent risikofaktor, og kartlegging av smitte må gjentas. 
Dette innebærer behov for en langsiktig kompensasjonsordning. For den pågående 
kartleggingen og tiltakene som iverksettes som følge av denne, er det nødvendig å 
raskt få på plass en ordning som ivaretar berørte produsenter. Forhandlingsutvalget 
forutsetter samtidig at den permanente ordningen for kompensasjon for LA-MRSA-
sanering finansieres utenom jordbruksavtalen.  
 
Forsikringsselskapene har allerede innført tegningsrestriksjoner for MRSA og varslet 
premieøkninger. Det er derfor nødvendig å vurdere kompensasjonsordningen til 
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svineprodusentene etter en tid. Jordbrukets forhandlingsutvalg vil fremheve at dersom 
det skjer vesentlige endringer i gjeldende forsikringsvilkår mht LA-MRSA er det 
nødvendig å vurdere utvidelse av ordningen.  
 
Hensynet til likebehandling tilsier at også slaktegrisbesetninger som pålegges sanering får 
mulighet til offentlig kompensasjon for saneringsutgiftene. Jordbrukets forhandlingsutvalg 
ber Landbruks- og matdepartementet følge opp underliggende etater slik at dette 
muliggjøres. Videre må besetningen som startet opp sanering i 2013 også få mulighet til 
tilsvarende kompensasjon som skissert over.   
 

10.10 Frukt, grønt og potet 
Ved stortingsbehandlingen av Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken - 
Velkommen til bords uttalte en samlet næringskomiteen at de er opptatt av at den norske 
produksjonen utvikles med gode produkter og at sektoren videreutvikler sin posisjon i 
markedet. Det signaliseres en offensiv satsing på grøntsektoren. Det er videre uttrykt en 
målsetting om at konservesindustrien fortsatt skal bruke norske råvarer.  
 
Norskproduserte grønnsaker utgjør litt under halvparten av det totale grønnsakmarkedet 
(friske grønnsaker, samt fryste og konserverte på annen måte). Norsk produksjon har over 
lenger tid gradvis tapt markedsandel, dvs. ikke klart å ta del i veksten i grønnsaksmarkedet.  
 
Andelen av norske konsumpoteter svinger med avlingsnivået og ligger rundt 70 prosent. 
Frukt og bær har en lav norskprodusert andel, ca 5 prosent. Også disse produktene har over 
tid tapt markedsandeler. 

10.10.1Tiltak for produsentøkonomien 

Produksjon av frukt og grønt er generelt kapitalkrevende og forutsetter kostbart 
spesialutstyr. Videre er selve produksjonen kostnadskrevende mht. gjødslingsbehov, 
investeringer i vanning og kjølelager. En tilfredsstillende produsentøkonomi er helt 
avgjørende for at produsenter skal våge å satse videre i en bransje med stort 
investeringsbehov og relativt høy risiko. 
 
Grøntsektoren har i lang tid fått det meste av sine inntekter gjennom markedet og tollvernet 
er derfor avgjørende. Kostnadsøkningen har tidligere vært tatt ut gjennom økte priser, men 
for en del kulturer er ikke tollvernet lenger tilstrekkelig. Det må derfor arbeides videre med 
å utnytte handlingsrommet i tollvernet. For enkelte målprisprodukter gir ikke økte 
målpriser forventet inntektsøkning. Samtidig er det nødvendig å øke målprisene slik at det 
kan gi inntektsmuligheter framover.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at: 

• Målprisen for frukt, bær og grønnsaker økes med 3,5 prosent 
• Noteringsgrunnlaget for løk må justeres opp til dagens praksis knyttet til 

pakking 
• Noteringsgrunnlaget knollselleri endres til ”Gjennomsnittspris til produsent pr 

kg ferdig pusset og vasket, klar til emballering” 
• Målprisen for potet økes med 20 øre per kg for potet 
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10.10.2Forskningsavgift 

Det er i dag en ulik praksis i hvordan forskningsavgiften beregnes og kreves inn. 
 

Det må understrekes at forskningsavgiften skal belastes etter målprispunktet, dvs. 
den skal hentes i markedet. Videre bør det av SLF foretas en gjennomgang og 
klargjøring av beregningsgrunnlaget. 
 

10.10.3Distrikts- og kvalitetstilskudd for frukt, bær, grønnsaker og poteter 

Bevilgningen på post 73.17 er på 80,1 mill. kroner. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at: 

• Distrikts og kvalitetstilskuddet til frukt, bær og grønnsaker øker med 5 
prosent, dvs. 4,0 mill. kroner. Maksimalbeløpet økes tilsvarende. 

• Intervallgrensene økes med 10 prosent for tomat, slangeagurk og salat. 

 

10.10.4Bær i Nord-Norge 

Distrikts og kvalitetstilskuddet har ingen effekt for produksjon og omsetning av bær i 
Nord-Norge slik den er utformet. Dette til tross for at det er et distriktstilskudd og dermed 
skal stimulere til produksjon i distriktene. Kravet for å få tilskuddet er at bær omsettes via 
godkjent grossist. Med den beskjedne bærproduksjonen det er i Nord-Norge, med de 
avstandene det er til markedet og mangel på godkjente grossister, er det vanskelig å se for 
seg et system med grossist som vil fungere i praksis.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at det for Nord-Norge gis mulighet for å 
utbetale distrikts- og kvalitetstilskudd for bær uten omsetning via grossist. Det er fullt 
mulig med en god og tilfredsstillende dokumentasjon av omsetningen, for eksempel via 
regnskap og næringsoppgave.  
 

10.10.5Ekstra tilskudd til produksjon av bær til industri 

Med bakgrunn i sluttprotokollen fra jordbruksforhandlingene 2013 har en partssammensatt 
arbeidsgruppe utarbeidet rapporten ” Vurdering av nye tilskudd til grøntsektoren”.  I 
rapporten heter det:  

”Produksjon av bær til industri er en viktig produksjon som sikrer verdiskaping i 
distriktene. I utredningen av et slikt tilskudd har arbeidsgruppen hatt som 
utgangspunkt bærtypene som inngår i jordbruksavtalen. Utviklingen i 
bærproduksjon de siste ti årene viser at antall bærprodusenter er redusert, samtidig 
som forbruket har gått ned. Når det gjelder industriproduksjon er det større grad 
av spesialisering mot rendyrkede konsum- og industrisorter nå enn før, dette 
gjelder særlig for jordbær. 

Beregninger av økonomien til produsentene viser store forskjeller i 
produsentøkonomi for henholdsvis konsum- og industriproduksjon av bær. For 
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jordbær gir industriproduksjon under gitte forutsetninger nærmere 11 kr mindre i 
inntekt per kg enn produksjon av jordbær til konsum. Økonomien i 
industriproduksjon er svakere, samtidig som det er begrensede muligheter til å øke 
prisene til industrien grunnet importkonkurranse. En bedring av økonomien i 
produksjonen vil bidra til å sikre norsk produksjon av industribær. Til tross for 
tollbeskyttelse betaler industrien mer for norske bær enn for importbær. 
Eksisterende rammevilkår slik som de tollfrie kvotene norsk industri får gjennom 
”konservesordningen”, bidrar til å opprettholde industriproduksjonen slik den er 
nå. ” 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at det innføres en egen klasse for bær til 
industri med en sats utover ordinær sats uavhengig av sone på 2 kroner pr kg. 
Tiltaket krever et behov på 3,5 mill. kroner. 
 

10.10.6Distriktstilskudd for potetproduksjon i Nord-Norge 

For å bidra til potetproduksjon i Nord-Norge, gis det et distriktstilskudd på kr 1,20 pr kg 
matpotet. For å motta distriktstilskuddet må foretaket disponere arealet produksjonen har 
foregått på. Poteten må være produsert i Nord-Norge og omsatt gjennom godkjente 
omsetningsledd.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at tilskuddet økes med 10 øre pr kg. 
 

10.10.7Areal- og kulturlandskapstilskudd 

Areal- og kulturlandskapstilskuddet og distrikts- og kvalitetstilskuddet for frukt, bær og 
veksthusgrønnsaker, er viktige faktorer for produsentøkonomien i grøntsektoren.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at arealtilskudd frukt og bær økes med 100 
kr pr daa og grønnsaker med 50 kr pr daa. 
 

10.10.8Tilskudd til fruktlager 

Fruktlagertilskuddet utgjør et viktig element i fruktdyrkernes økonomi. Det bidrar til en 
kostnadseffektiv pakking hvor produsentene går sammen om tiltaket. Tilskuddet til 
fruktlager er på 13 mill. kroner. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at bevilgningen til tilskudd til fruktlagrene 
holdes uendret. 
 

10.10.9 Avsetningstiltak 

For 2014 er det totalt 27,4 mill. kroner som forvaltes av Omsetningsrådet. Midlene nyttes 
til finansiering av Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker (OFG) og faglige tiltak; 
bl.a. til produsentrettet rådgivning i grøntsektoren, for å bedre markedstilpasningen og 
fremme kvalitet, ved Grøntprodusentenes Samarbeidsråd (GPS). 
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Jordbrukets forhandlingsutvalg vil peke på følgende: 
• Arbeidet med produsentrettet rådgivning gjennom GPS er meget viktig for 

produsentene.  
• Utvalget legger til grunn at midlene til OFG må fokusere på norsk 

 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at Post 70.11 Avsetningstiltak økes med til 1 
mill. kroner. 

10.10.10  Prisnedskriving potetsprit og potetstivelse 

Prisnedskrivingsordningen er viktig for å sikre avsetning av norskproduserte avrenspoteter. 
Posten er på 42,4 mill. kroner. Ordning fungerer godt og har ført til at alt potetråstoff 
utnyttes samtidig som det er produsert en rektifisert potetsprit av meget høy kvalitet. Den 
norske potetspriten er grunnlaget for produksjon av norsk akevitt og andre 
høykvalitetsprodukter. Salget av produkter med basis i høykvalitets rektifisert potetsprit er 
jevnt økende både på det norske marked og ved eksport. Det er derfor behov for å øke den 
norske produksjonen av rektifisert sprit. Tilskudd til stivelse var i 2013 knappe 2 mill. 
kroner lavere enn budsjettert. Fra 2014 er tilskuddet flyttet fra pristilskudd (post 73) til 
markedsregulering (post 70). 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at satsen for tilskudd til potetstivelse økes 
fra 3,50 kr/kg til 3,80kr/kg. Dette kan gjøres innenfor eksisterende bevilgning. 
 

10.11 Pelsdyr 
Tilskudd til pelsdyr er innvilga i 2014 for frakttilskudd for pelsdyrfôr på 17,8 mill. kroner 
og 5,4 mill kroner til fôrrefusjon. Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å videreføre 
bevilgninga i 2015 med totalt 23,2 mill. kroner. 
 
Det kan foretas overføringer mellom de to delordningene innenfor bevilgninga på 
underpost 77.14 
 

10.12 Birøkt 
Bienes betydning som pollinerende innsekt i landbruket er vesentlig og verdiskapningen 
som biene gir gjennom pollinering av frukt, bær og oljevekster er avgjørende for 
landbruket. Birøkt kan for mange være en aktuell næring i tillegg til annen 
jordbruksproduksjon. Derfor er det viktig å gi næringen økonomiske rammevilkår som gjør 
det interessant å starte med birøkt.  
 
Norge har gode forutsetninger for birøkt og næringa egner seg godt som en distriktsbasert 
tilleggsnæring. Arealet av norske nyttevekster tilsier et behov for rundt om 60 000 bifolk 
til pollinering. Tall fra Norges Birøkterlag viser at trenden i nedgangen av antall bikuber 
har snudd og at tilgangen i 2013 var større enn avgangen, men det er fortsatt stor 
underdekning på norsk honning.  
 
Salg av honning øker hvert år og for å dekke etterspørselen er en avhengig av å importere. 
Dette ivaretar imidlertid ikke pollineringsbehovet. Importen er også utfordrende fordi 
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norsk honning ikke klarer å konkurrere prismessig med importert honning, dette gjelder 
også når honning importeres med full toll. Mulighetene for prisuttak begrenses følgelig av 
at kronetollen på honning ikke gir tilstrekkelig beskyttelse. I dag er man derfor helt 
avhengig av markedets preferanse for norsk honning.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg krever at kubetilskuddet økes med 100 kr per kube 
til 500 kr per kube. 
 

10.13 Økologisk landbruk 
En av hovedbegrunnelsene for satsning på økologisk produksjon og forbruk er at det tas 
ekstra miljøhensyn i produksjonen. Videre framskaffes nye metoder som kan nyttes i 
landbruksproduksjonen for øvrig.  

10.13.1Status og utvikling 

2013 var første året siden 2000 at økologiske areal gikk ned, samtidig økte antallet 
økologiske husdyr. Det økologiske arealet utgjør 4,8 prosent av totalt jordbruksareal. 
Inkludert areal i karens utgjør økologiske arealer 5,3 prosent av jordbruksarealet. Det er 
fortsatt en nedgang i omfanget av areal i karens, og dette vil mest trolig også fortsette å gå 
ned etter fjerning av omleggingstilskuddet for 2014. 
 
Tabell 19 Oversikt over økologisk produksjon 2012 og 2013 og økologisk andel av 

total produksjon. Tall fra SLF 
 Økologisk produksjon Endring 

prosent 
Økologisk andel i prosent 

av total produksjon 
 2012 2013  2012 2013 
Økologisk areal (daa) 501 955 472 625 -5,8 5,1 4,8 
Karensareal (daa)   50 639   44 375 -12,4   
Korn(tonn) 11 713 8 493 -17 1,1 1,0 
Mjølk (mill.l) 53,5 54,5 1,1 3,5 3,6 
Kjøtt(storfe,sau/lam,og 
gris) 

1 985 2 168 +9,2 0,9 0,93 

Fjørfe (tonn) 162 213 32 0,18 0,21 
Egg( tonn) 2 047 2 200 9,5 3,5 3,8 
 
Forbrukermarkedet har de siste årene økt omsetningen av økologisk produkter i 
dagligvarehandelen og HORECA (hotell, restaurant og catering). I 2013 var det en økning 
på 16 prosent fra 2012, og er 1,35 mrd kroner i dagligvarehandelen. Andelen økologiske 
matvarer av total omsetning var på 1,1prosent. Alle matvaregrupper hadde salgsvekst, og 
meierieprodukter og grønnsaker topper med rundt 20 prosent av det totale økosalget. For 
2013 har anvendelsesgraden av produsert råvare økt, se tabell 20.  
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Tabell 20 Andelen økologisk råvarer solgt som økologisk merket vare 
 2012 2013 
Melk 38prosent 43prosent 
Kjøtt (storfe, sau/lam og svin) 27prosent 30prosent 
Fjørfe 76prosent 76prosent 
Egg 72prosent 85prosent 

 
Til tross for en bedring av anvendelsesgraden i 2013, blir en betydelig andel av økologiske 
råvarer fremdeles ikke solgt som økologisk i sluttmarkedet. Egg er den råvaren som har 
høyest økologisk andel av total omsetning på 5,7 prosent og høyest anvendelsesgrad.  
 
Debio har registrert en nedgang i antall økologiske primærprodusenter. I 2013 var 2447 
primærprodusenter en del av Debios kontrollordning for økologisk landbruk. Det er 143 
færre enn ved utgangen av 2012. Det er flest bruk i Sør- og Nord Trøndelag, Hedmark, 
Oppland og Buskerud. 
 
De siste årene viser en positiv markedsutvikling for økologiske produkter samtidig som vi 
ser en nedgang i antall økologisk bruk og økologisk areal. Den økte etterspørselen er også 
på varer vi kan produsere selv, men som vi i dag ikke klarer å produsere nok av. Dette 
gjelder grønnsaker, frukt/bær og korn. På den andre siden har vi råvarer som produseres 
økologisk, men som ikke selges som økologisk til markedet. I 2014 vil vi også få et økt 
press på økologiske varer da flere hotell, restauranter og festivaler ønsker å ta i bruk Debio 
sine serveringsmerker for økologisk mat. Da er det viktig at det norske landbruket leverer 
norske økologiske råvarer til dette markedet. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener økologiske produkter er en viktig del av 
mangfoldet som norske bønder skal levere forbrukeren. Økologisk produksjon har en 
sentral funksjon som pådriver innen miljø, mattrygghet og dyrevelferd i norsk 
landbruk. Forhandlingsutvalget vil understreke behovet for å øke produksjonen av 
norske økologiske produkter i takt med etterspørselen, og at merprisen i verdikjeden 
skal så langt som mulig dekkes gjennom en høyere pris på produktene. Norsk 
landbruk skal levere det forbrukerne etterspør. Forhandlingsutvalget mener at 
inntekstutviklingen for økologisk produksjon skal løftes på linje med andre 
produksjoner, og at det er viktig med forutsigbarhet for en god økonomi i økologisk 
landbruk. 
 

10.13.2Produksjonstilskudd 

Det er i likhet med andre produksjoner viktig i økologisk produksjon med stabile 
tilskuddsatser for å hindre usikkerhet. For 2014 har satsene for gebyrer til Mattilsynet, og 
dermed Debios kontrollordning for økologisk produksjon økt med 39 prosent.  Dette fører 
til at økologiske produsenter kommer uheldig ut sammenlignet med konvensjonelle 
bønder. 
 
For 2013 ble omleggingstilskuddet fjernet med virkning fra 1.1.2014. Virkningen av dette 
ser vi ikke før til neste år i antall daa i karens. Som en kompensasjon for dette ble det 
innført økologisk arealtilskudd for 2. karensår. I sammenheng med bortfall av 
omleggingstilskuddet vises det til at i protokollen for avtaleåret 2013/2014 skal det 
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vurderes endringer i dyretilskudd ved årets jordbruksoppgjør. Som en forenkling foreslår 
Jordbrukets forhandlingsutvalg å fjerne soneinndelingene for det økologiske 
husdyrtilskuddet og heve den nedre satsen til den høyeste satsen.  
 
Vekstskifte er en av forutsetningene for å lykkes i økologisk landbruk for å få en god 
jordstruktur som er avgjørende for gode avlinger og god jordfruktbarhet. De lave satsene 
for økologisk grovfôr rammer spesielt de husdyrløse brukene og bønder som ikke har 
leveringsavtale for kjøtt/melk.  
 
For 2014 ble kontrollgebyrene for økologisk produksjon økt med 39 prosent. Dette vil 
påvirke økonomien. Jordbrukets forhandlingsutvalg ber staten vurdere å fjerne 
gebyrene i neste års statsbudsjett.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår: 

• Satsen for arealtilskudd for grasproduksjon/grovfôr økes med 40 kr pr daa 
• Satsene for husdyrtilskuddet økes med 7,8 mill kroner og soneinndelingen 

fjernes. 
Korn 
Det er viktig å stimulere til økt økologisk kornproduksjon, og godt vekstskifte er viktig 
tiltak for en god agronomi i kornproduksjonen. I 2014 ble prisnedskrivingstilskuddet for 
økologisk korn økt for å legge til rette for økte priser på økologisk korn.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg forventer at markedsaktørene øker prisen på 
økologisk korn i tråd med det økte prisnedskrivingstilskuddet. 

10.13.3Utviklingstiltak innen økologisk landbruk 

Midler til utviklingstiltak i økologisk landbruk økte med 1 mill kroner i 2014 til 45 mill. I 
2014 ble endel av disse midlene flyttet; 7  mill kr overført til de fylkesvise BU midlene 
med en forutsetning om at fylkene integrerer satsingen på økologisk landbruk i de regional 
næringsprogrammene og  6 millioner flyttet fra SLF til Norsk landbruksrådgivning. 
Dermed disponerer SLF 32 mill. kr. Disse midlene går til finansiering av markedsstrategier 
for økologisk landbruk. Det er en større satsing på foregangsfylkene som alle skal ha en 
nasjonal strategi. Midlene går til finansiering av markedsstrategier for økologisk landbruk. 
I 2013 var avtalepartene med på et eget møte hvor det ble diskutert hva midlene skal bli 
brukt til.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg forventer at midlene som har blitt flyttet til NLR blir 
brukt til veiledning av økologiske primærprodusenter og være et ledd i 
spydspissfunksjonen det økologiske landbruket skal ha til det norske landbruk. 
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener at utviklingsmidlene som forvaltes av SLF må 
prioritere tiltak som øker salg /forbruk av økologiske produkter. Samtidig er det 
viktig med tiltak for å øke kunnskapen om produksjonen og dermed øke mengden av 
økologiske grønnsaker, frukt/bær og korn. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg går inn for å opprettholde bevilgningen til 
utviklingstiltak på 32 mill kr og at bruk av midlene skal skje etter føringer gitt i et 
eget møte med avtalepartene. 
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10.14 Frakttilskudd 

Jordbrukets forhandlingsutvalg vil understreke at frakttilskudd er en viktig del av 
pristilskuddene i jordbruksavtalen. Formålet med pristilskuddet er å øke inntekter, redusere 
kostnader og utjevne distriktsforskjeller i produksjonen og omsetning av 
jordbruksprodukter. Ordningen med frakttilskudd skal virke utjevnende på pris til 
produsent over ulike avstander mellom produsentene og mottakeranlegget. Følgelig er 
fraktordningen viktige for å opprettholde jordbruksarealet i drift over hele landet og ha en 
variert bruksstruktur.  

10.14.1Frakttilskudd på kjøtt 

Fraktilskudd kjøtt ble evaluert av NILF vinteren 2013/2014 etter at det ble gjort 
omfattende endringer i 2011. Evaluering konkluderer med at fraktkostnader i stor grad 
utjevnes mellom produsenter, men påpeker samtidig usikkerhet om frakttilskuddet har 
utløsende effekt på prisutjevning overfor produsentene. NILF peker i sin evaluering blant 
annet på at for å motta tilskudd har man ingen forpliktelse om prisutjevning og ingen 
aktører belønnes for å utjevne priser.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener at frakttilskuddet kommer produsentene til 
gode og at det stimulerer aktørene til prisutjevning. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg gir støtte til følgende punkter i evalueringa: 

• Hentemønstret for små slakterier må oppdateres for å få en bedre sammenheng 
mellom tilskudd og fraktilskudd. Av hensyn til dyrevelferd, miljøbelastning og 
konkurransehensyn må det fortsatt være spesielle ordninger for mindre slakterier.  

• Når satsene justeres, bør disse justeres med samme kronebeløp framfor prosent for 
ikke å forsterke eventuelle skjevheter. 

• Modellparametre bør oppdateres. Kostnadsdrivere som lønnskostnader, 
drivstoffkostnader, avgifter til ferge, bom osv. endres over tid. Det gjelder også 
muligheten for utnyttelse av bilens transportkapasitet. Forholdet mellom de ulike 
dyreslagene må også vurderes og om nødvendig oppdateres. 

 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å styrke fraktordningen på kjøtt med 7 mill. 
kroner. Det må tilstrebes en mest mulig lik dekning for alle dyreslag. 

10.14.2Frakttilskudd kraftfôr 

Det gis nå frakttilskudd ved transport av kraftfôr fra produksjonsanlegg til 
husdyrprodusent. Tilskuddet utbetales av SLF til foretak for produksjon eller import av 
kraftfôr til bruk i husdyrproduksjon når fraktsats fra nærmeste basissted (et utvalg av 
produksjonsanlegg for kraftfôr) overstiger den fastsatte egenfraktandelen. Fraktsatsene er 
differensiert på fôr til drøvtyggere, svin og fjørfe. Den nye fraktordningen for kraftfôr har 
styrket utjevningen av fraktkostnader mellom distriktene og de sentrale jordbruksområdene 
og det nye elektroniske fagsystemet til SLF vil bidra til en forenkling av administreringen 
av fraktordningen for frakt av kraftfôr.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å styrke fraktordningen til kraftfôr med 7 
mill. kroner. 
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10.15 Tilskudd til kadaverhåndtering 
Formålet med ordningen er å stimulere til forsvarlig håndtering av kadaver av storfe, sau 
og gris i hele landet og utrangerte verpehøns i Nordland, Troms og Finnmark. Av 
bevilgningen på 5 mill. kroner går 1 mill. kroner til henting av utrangerte høner i Nord-
Norge. Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å videreføre bevilgningen med 5 mill. 
kroner. 
 

10.16 Tilskudd til dyreavl med mer 
Posten inneholder tilskudd til å utjevne seminkostnadene for storfè og svin, nedskriving av 
veterinære reiser og tilskudd til avlsorganisasjoner. Tilskuddene er viktige for å 
opprettholde produksjonsfordelingen og en variert bruksstruktur over hele landet.  

10.16.1Gjennomgang av tilskudd til veterinære reiser 

Ordningen med tilskudd til veterinære reiser skal jevne ut kostnadene mellom 
husdyrprodusentene ved sjuke- og inseminasjonsbesøk. Tilskuddet består 
avskyssgodtgjørelse i henhold til statens regulativ for reiser (4,05 kr/km), og kompensasjon 
for reisetid (reisetillegg) som er et beløp per km fastsatt i jordbruksavtalen (4 kr/km). Det 
gis tilskudd til reiser ut over 20 km fra veterinærs kontorsted.  
 
I jordbruksoppgjøret 2014 ble det besluttet en gjennomgang og vurdering av ordningens 
måloppnåelse og forvaltning. SLF sin gjennomgang viser store geografiske variasjon i 
veterinærutgiftene. Ettersom mange veterinærer fakturerer husdyrprodusentene for tidsbruk 
til reise bidrar tilskuddet ikke til full utjevning av kostnadene. Forskjellene mellom 
billigste (Jæren) og dyreste landsdel (Nord-Norge) utgjør 465 kr per årsku i 2011, eller 
9951 kr per bruk ut i fra gjennomsnittlig besetningsstørrelse i Nord-Norge. 
Gjennomgangen viser også behov for å oppdatere ordningen i tråd med statens 
økonomiregelverk.  

Jordbrukets forhandlingsutvalg visert til at gjennomgangen har avdekket store forskjeller i 
veterinære kostnader og behov for bedre utjevning. Strukturutviklingen gir dårligere 
næringsgrunnlag for veterinærer flere steder i landet. Ut over tilskudd til veterinære reiser, 
er det viktig at ordningen med kommunale stimuleringstilskudd til veterinærer til enhver 
tid er tilstekkelig slik at husdyrprodusenten sikres et tilstrekkelig og økonomisk 
bærekraftig veterinærtilbud.  

Når det gjelder de foreslåtte tiltakene i gjennomgangen, vil Jordbrukets forhandlingsutvalg 
fremholde følgende:  

- Omfordeling av deler av tilskudd til seminutjevning til veterinærreiser. Ordning 
for veterinærreiser og seminutjevning overlapper delvis. Ved reise over 20 km knyttet 
til semin gis det tilskudd både fra ordningen for veterinære reiser og godtgjøring per 
km av Geno som en del av utjevningstilskuddet for semintjenester. Geno oppgir at de i 
dag bruker ca 6,6 mill kr av seminutjevningsmidlene til å godtgjøre slike reiser. I 
rapporten foreslås det at denne overlappingen avvikles og tilskuddsatsen for veterinære 
reiser økes tilsvarende andelen av Genos bidrag. Dette vil styrke utjevningen av 
veterinære reiser noe, men svekke utjevningen av inseminasjonsreiser vesentlig. For å 
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oppnå avlsframgang, er det viktig å stimulere til at flest mulig bønder benytter 
semintjenesten. SLFs forslag ivaretar ikke dette hensynet. Jordbrukets 
forhandlingsutvalg avviser derfor forslaget. 
  

- Øke 0-sonen fra 40 km til 60 km. Forhandlingsutvalget mener at det ikke foreligger 
tilstrekkelig grunnlag for å vurdere de totale konsekvensene av et slikt grep.  Det er 
ikke dokumentert at en økning av 0-sonen vil gi bedre utjevning av kostnadene med 
veterinære reiser. Jordbrukets forhandlingsutvalg mener forslaget om økt 
reiselengde ikke bedrer utjevning av kostnader ved veterinære reiser og avviser 
forslaget. 

  
- Overføre reisetilskuddsmidlene til distriktstilskudd. Med forslaget går tilskuddet 

direkte til produsenten. Dagens distriktsdifferensierte tilskudd med soner er imidlertid 
ikke slik at man innenfor hver sone kan tilpasse tilskuddet til avstand den enkelte 
produsent har til veterinær. Jordbrukets forhandlingsutvalg støtter SLF sin 
anbefaling om å ikke foreta en slik endring.  

  
- Elektronisk innrapporterings-, søknads- og saksbehandlingssystem. Hensikt er å 

gjøre det mindre ressurskrevende å søke om og å kontrollere tilskudd. Jordbrukets 
forhandlingsutvalg støtter innføring av et slikt system der man baserer ordningen 
på innrapportering av reisekostnader i Dyrehelseportalen. Slik innrapportering 
sammenfaller med annen rapportering av informasjon i forbindelse med sjuke- og 
inseminasjonsbesøk. 

 
- Krav til rapportering om veterinærers prissetting. Det foreslås å be om informasjon 

om hvordan veterinærer fakturerer sine reiseutgifter til husdyrprodusentene. Denne 
informasjonen vil bidra til bedre grunnlag for å vurdere ordningens måloppnåelse. 
Jordbrukets forhandlingsutvalg støtter dette.   

 

10.16.2Tilskudd veterinære reiser 

Det er avsatt 45,8 mill. kroner til ordningen i 2014.  I 2013 var det et underforbruk på 2,7 
mill. kroner i ordningen, mens det i 2014 er prognosert et underforbruk på 3,3 mill. kroner.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å øke bevilgningen til veterinære reiser for 
2015 med 3 mill. kroner for å styrke reisetilleggssatsen. Totalt gir dette en bevilgning 
på 48,8 mill. kroner. Forhandlingsutvalget forutsetter videre at reisetilleggssatsen i 
ordningen samlet sett styrkes på grunnlag av økt bevilgningen og erfaringsmessig 
underforbruk i ordningen.   
 

10.16.3Tilskudd semintjenester 

Tilskuddet til inseminering skal utjevne kostnader til inseminering slik at alle bønder over 
hele landet får tilgang til det beste avlsmaterialet til tilnærmet lik pris. Det er behov for 
bedre utjevning av kostnadene ved semintjenester for storfe i distriktene. I følge Geno er 
det med dagens bevilgning svært krevende å foreta en utjevning som sikrer lik pris over 
hele landet. Med unntak for jordbruksoppgjøret 2011, da avsetningen til ordningen økte 
med 700 000 kr, har tilskuddene til semintjenester har vært uendret siden slutten av 1990-
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tallet. Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår en økning på 1,5 mill. kroner i 2015 for å 
styrke utjevningen av kostnadene ved storfesemin. 
 

10.16.4Tilskudd avlsorganisasjoner 

Tilskudd til avlsorganisasjoner skal bidra til avlsmessig framgang og populasjoner av 
friske og sunne husdyr tilpasset vårt miljø. For 2014 er det avsatt 14,2 mill. kr til tiltaket.  
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at bevilgningen videreføres med 14,2 mill kr 
for 2015. Fordelingen av tilskudd til de ulike avlsorganisasjonene skjer i et eget møte 
mellom avtalepartene.  
 

10.16.5Oppsummert tilskudd til dyreavl m.m. 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å øke avsetningen på posten med totalt 4,5 
mill. kr til 100,3 mill. kr. Økningen fordeles på 3 mill. kr til reisetilskudd til 
veterinære reiser og 1,5 mill. kroner til seminutjevningsmidler for storfe.  
 
Tabell 21. Tilskudd til dyreavl m.m. Budsjett 2014 og forslag for 2015. Mill.kroner 
 Budsjett 2014 Forslag 2015 Endring
Tilskudd til veterinære reiser 45,8 48,8 3 
Tilskudd til semintjenester 30,7 32,2 1,5

Herav Geno 24,9 26,4 1,5
Herav Norsvin 5,8 5,8 -

Tilskudd til avlsorganisasjoner 14,2 14,2 -

SUM  90,7 95,2 4,5

10.17 Andre ordninger for planteproduksjon 

10.17.1Frøavl 

Formålet med tilskudd til frøavl er å fremme dyrking og frøforsyning av gras med 
klimatilpassede sorter. Tilskudd til frøavl omfatter: 

• Pristilskudd som senker frøkjøpernes innkjøpspris 
• Arealtilskudd for å kompensere for avlingstap i etableringsåret 
• Garantiordning for rødkløver ved lave avlinger 
• Overlagringstilskudd for å stimulere såvareforretningene til å overlagre såfrø. 

 
I Norge er vi avhengig av sorter med god vinterherdighet. Hvitkløver er avgjørende i 
mange frøblandinger og dyrkerne bør tilbys samme garantiordning som ved dyrking av 
rødkløver.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at tilskudd til frøavl forbeholdes frø som 
benyttes i fôrproduksjon, og at det sikres midler til overlagring av såfrø på lik linje 
med såkorn. Tilskudd til frøavl bevilges i tråd med forbruksprognosen til SLF. 
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10.17.2Beredskapslager av såkorn 

Beredskapslagring av såkorn ble reetablert etter jordbruksavtalen i 2011. Det er forventa at 
dette lagret skal øke med ca 2500 tonn til 4 000 tonn i 2014 og 6 200 tonn i 2015. Forskrift 
om beredskapslager av såkorn regulerer satsen pr kg overlagret såkorn, og setter et tak for 
maks kvantum det gis tilskudd til. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at det gis bevilgninger til tilskudd til 
beredskapslager av såkorn i tråd med forbruksprognosene til SLF. 
 
Tabell 22 Tilskudd til frøavl og beredskapslager av såkorn (mill.kroner). 
 2014 2015 
Tilskudd til frøavl 10,02 10,02 
Beredskapslager såkorn 2,4 3,7 

10.17.3Handlingsplan plantervernmidler 

I dag bevilges det 11 mill. kr til handlingsplanen for redusert risiko ved bruk av plantevern-
midler. Jordbrukets forhandlingsutvalg viser til arbeidsgruppen som har vurdert status for 
handlingsplanen for redusert bruk av plantevernmidler og videre anbefalinger for 
organiseringen og økonomiske midler i 2015. 
 
Arbeidet med handlingsplan plantevernmidler og tiltak som sikrer tilgang på de optimale 
midlene er viktig. Vi ser at bortfallet av plantevernmidler er en utfordring for norsk 
landbruk i tiden fremover. Hvert år er det plantevernmidler som tas ut av bruk, uten at de 
erstattes av andre midler med noenlunde tilsvarende effekt. Etter vår oppfatning er det 
nødvendig at det fortsatt avsettes betydelige midler til forskning og utprøving av nye 
plantevernmidler og nye ikke-kjemiske bekjempelsesmetoder. Godkjennelsesprosedyrene 
for nye midler bør endres, slik at vi får et felles regime i Norden, ev. harmoniseres med 
EUs regelverk. Dette vil føre til at kostnadene i forbindelse med godkjennelse blir mindre, 
og at det norske markedet i større grad blir av interesse for leverandørene.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg forslår at det settes av 9 mill. kroner til 
handlingsplanen for 2015. Av dette skal inntil 1,5 mill. kroner kunne benyttes til 
styrking av datagrunnlaget for plantevernmidler som kan benyttes i småkulturer.  

10.17.4Tilskudd til kvalitetstiltak 

Jordbrukssektoren er helt avhengig av friskt plantemateriale og et godt sortsutvalg tilpasset 
både dyrkingsbetingelsene og markedet. Spesielt er det mangel på attraktive sorter innen 
hagebruksvekstene. Utvikling av plantemateriale er langsiktig og kontinuerlig prosess.. 
 
Graminor AS har ansvar for all foredling av jord- og hagebruksvekster i Norge. Formålet 
er å sikre at produsentene har tilgang på variert og sykdomsfritt sortsmateriale som er egnet 
for norske forhold. Sagaplant står for produksjon av utgangsmateriale for frukt og bær 
gjennom et samarbeid med Graminor. Statistikken over import av jordbær til konsum viser 
at med tilgang på jordbærsorter som modner på andre tidspunkt enn dagens sorter, kan mye 
av importen erstattes med norske bær.  
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Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår en økning i tilskuddet på utvikling av 
plantemateriale på 2 mill. kroner i 2015. 
 
Tabell 23 Oppsummert forslag til kvalitetstiltak, mill. kroner 

Ordning 2014 Forslag 2015 
Utvikling av plantemateriale - oppformering 11,0 13,0 

Graminor 22,5 22,5 
Pre-breeding 1,2 1,2 
Kvalitetstiltak settepotetavl 7,2 7,2 
Handlingsplan plantevernmidler 11,0 9,0 
SUM 52,9 52,9 

10.17.5Tilskudd til erstatningsordning ved klimabetinget avlingssvikt 

Formålet med erstatningsordningen er å gi kompensasjon for å redusere økonomisk tap for 
foretak med betydelig avlingssvikt.  Egenrisikoen er på 30 prosent før ordningen kommer i 
inngrep. I 2013 ble maksimaltak hevet til 750.000 kroner. SLF har på høring forslag om 
endringer i forskrift om satser og beregning av erstatning ved klimabetingede skader i 
plante- og honningproduksjon. Satsene var sist på høring i 2012. Den gang ble ikke ny 
beregningsmodell for avlingssvikt i grovfôrberegninger inkludert.  Det er generelt en 
utfordring at satsene i forskriften ikke følger prisutviklingen i markedet, og følgelig blir 
egenrisikoen langt høyere enn 30 prosent. F. eks er erstatningssatsen for korn nå 1,85 
kroner for bygg, mens målpris er 2,50 kr/ kg. Tilsvarende eksempler finnes også innenfor 
grønt, frukt- og bær vekstgruppene.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg krever at satsene for utmålig av klimabetinget 
skader oppdateres årlig, og at målpris legges til grunn for de vekstene som har det. 
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11 Produksjonstilskudd  

11.1 Bruk av husdyrregisteret ved utmåling av tilskudd 
I perioden 2009 – 2012 pågikk det et pilotprosjekt der data i Husdyrregisteret (HR) ble 
brukt som grunnlag for utmåling av produksjonstilskudd. Målsettingen var å bruke 
registreringer i HR som grunnlag for utbetaling av produksjonstilskudd til storfe. På denne 
måten vil bruken av telledatoer kunne avvikles og tilskuddsforvaltningen vil bli enklere. 
Dette vil også gi jevnere levering av storfekjøtt.  
 
Forutsetningen for bruk av HR som utmålingsgrunnlag er at datakvaliteten i registeret er 
tilfredsstillende. Modellen som ble brukt i pilotprosjektet stimulerte i liten grad til en 
reduksjon i antall avvik og bedre datakvalitet i HR. Etter jordbruksoppgjøret 2012 ble SLF 
bedt om å utrede hvordan man kan bruke HR til utmåling av produksjonstilskudd for 
storfe.  
 
I rapporten til årets jordbruksoppgjør foreslår SLF en forvaltningsmodell basert på 
følgende prinsipper:  
- Utmåling av tilskudd basert på antall storfedøgn registrert i HR og dermed avvikling av 

telledatoer 
- Kun døgn der dyret er registeret med komplett status i HR gir grunnlag for tilskudd, 

Komplett status oppnås når både selger og kjøper/slakteri har gjort nødvendige 
registreringer i HR 

- Utmålingen av produksjonstilskudd skjer på grunnlag av registreringer i foregående 
periode 

Det vises til at hoveddelen av nåværende avvik i HR skyldes manglende eller for sen 
rapportering fra storfeprodusentene. Det forventes at krav om komplett status vil fungere 
som incitament for å bedre registreringene i HR. Ved å innføre krav om komplett status 
svekkes også argumenter om at datakvaliteten er for dårlig til bruk for utbetaling av 
tilskudd, da dyr med ufullstendige registreringer ikke kvalifiserer for tilskudd. Videre 
pekes det på andre tiltak for å bedre kvaliteten i HR, blant annet automatisk SMS-varsling 
til produsent ved mangler i registreringer i registeret, og bruk av overtredelsesgebyr.  
 
Forslagene til forvaltningsmodell og øvrig tiltak for å bedre kvaliteten i registrert 
forutsetter regelverksendringer og systemtilpasninger. Det foreslås en tidsplan for 
realisering av den foreslåtte modellen der man fra 2017 tar i bruk HR for utmåling av 
produksjonstilskudd til storfe. 
 
Jordbruksoppgjøret 2014: 

1. Prinsippavgjørelse om å ta i bruk HR til utmåling av tilskudd.  
2. Beslutning om å utrede kostnader, utmålingsbestemmelser, regelverksendringer og 

nærmere ansvarsdeling vedrørende kudøgn-beregning og verktøyet for dette 
mellom SLF og MT. 

Jordbruksoppgjøret 2015:  
1. Avgjørelse om å bruke HR som utmålingsgrunnlag for en pilot for foretak i et 

begrenset antall kommuner. 
2. Fastsettelse av utmålingsbestemmelser i jordbruksavtalen.  
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Søknadsomgangen januar 2016:  
1. Tilskudd for storfe utmåles basert på HR for foretak i pilotkommunene for perioden 

1. juli – 31. desember 2015 eller når det er hensiktsmessig i forhold til eventuelt 
nytt forvaltningsregime for PT. 

Jordbruksoppgjøret 2016:  
1. Avgjørelse om å bruke HR som utmålingsgrunnlag for hele  

landet.  
Søknadsomgangen januar 2017: 

1. Tilskudd for storfe utmåles basert på HR for foretak i hele landet for perioden 1. 
juli – 31. desember 2016.  

 
Jordbrukets forhandlingsutvalg støtter det framlagte forslaget til modell for bruk av 
HR til utmåling av produksjonstilskudd, men mener at endringen må skje fra 2016.  
 
Bruk av HR til utmåling av produksjonstilskudd krever enten tilpasninger av HR i tråd med 
dagens utmålingsregler eller en endring av utmålingsreglene. I det videre arbeidet må disse 
alternativene og konsekvenser av disse belyses, herunder hvordan en tilskuddsmodell med 
kudøgn samtidig kan stimulere til økt storfekjøttproduksjon og god ressursutnytting.  
 
Forhandlingsutvalget ber om at det til jordbruksforhandlingene 2015 legges frem en 
utredning av kostnader, forslag til løsninger med hhv. gjeldende utmålingsregler og 
med eventuelt endrede utmålingsregler, samt regelverksendringer for den foreslåtte 
modellen.  
 

11.2 Endringer i forvaltningsregimet for tilskudd 

11.2.1 Produksjonstilskudd og avløsertilskudd 

Etter fjorårets jordbruksoppgjør fikk SLF i oppgave å utrede et forvaltningsregime for 
produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid i fagsystemet eStil.  
I utredningen kommer SLF med forslag om to ulike modeller. Den ene skisseres et 
fagsystem med én søknadsomgang, mens det i den andre beholdes to søknadsomganger 
som i dag. I begge modellens skisseres muligheten for å samordne regionale miljøtilskudd 
(RMP) med produksjons- og avløserordninga, enten som regionale eller nasjonale 
miljøtilskudd. 
  
For de fleste brukerne framstår det som enkelt å søke på produksjons- og 
avløsertilskuddene i dag. Jordbrukets forhandlingsutvalg ser at det særskilt for 
forvaltningen kan ligge fordeler med én søknadsomgang for produksjons- og 
avløsertilskuddene, samt RMP. Rapporten anslår en innsparing på ca 20 min per søker.  
Saksbehandlingen vil bli raskere, slik at utbetalingene kan komme tidligere. Dette vil være 
en likviditetsmessig fordel. For forvaltningen er det beregnet en netto nåverdi av en 
investering i nytt system og overgang til en søknadsomgang på 180 mill. kroner over en 
10-års periode. Ved fortsatt 2 søknadsomganger er nåverdien anslått til 34 mill. kroner 
over en 10-års periode.  
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Det er i dag utfordringer knyttet til telledatoer for husdyrproduksjon for utmåling av 
produksjons- og avløsertilskudd. Blant annet faller påsettlam og påsettkje ut i forhold til 
utmåling av tilskudd, da disse er under 1 år ved telledato. Også satellitter i purkeringer 
kommer dårligere ut av produksjons- og avløsertilskuddene enn tradisjonelle 
svinebesetninger. Dette kan man forhindre ved å bruke husdyrregistret til å utmåle tilskudd 
i det nye fagsystemet, og gi tilskudd til dyr per dag. 
 
SLF foreslår i sin rapport å fjerne dokumentasjonskravet til ferie- og fritidsavløsning. 
Fordelen ved dette er mindre byråkrati. Dokumentasjonskravet er på den annen side med 
på å legitimere ordninga. Det vil være uheldig at ferie- og fritidstilskuddet blir et generelt 
tilskudd, dersom dette medfører at tilskuddet går til ordinær drift, og ikke bidrar til at 
bonden tar seg tid til fritid og ferie. Tilskuddet vil da kunne gå fra å være et grønt tilskudd 
til å bli blått i WTO- sammenheng. En velfungerende avløserordning gir trygghet i forhold 
til både dyrevelferd og ved sykdomstilfeller hos bonden. Dagens ordning er viktig for 
rekruttering og sikrer at bønder faktisk tar seg fri. Fra unge brukere er det et klart utrykt 
ønske om å videreføre dagens ordning med dokumentasjon. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg støtter bruk av kart til å stedfeste ulike 
støtteordninger, og krever at husdyrregistret også benyttes til å utmåle tilskudd i det 
nye fagsystemet. Forhandlingsutvalget krever også at dokumentasjonskravet for 
ferie- og fritidsavløsning opprettholdes. 
 
Med utgangspunkt i dette foreslår forhandlingsutvalget at: 

• Det etableres en felles søknadsomgang for produksjonstilskudd, avløsertilskudd 
ved ferie og fritid og RMP. 

• Av hensyn til arealbaserte tilskudd settes søknadsfristen til sommerhalvåret, hvor 
dagens dato 20. august opprettholdes 

• Registreringstidspunktet opprettholdes til 31.7, men for sau fastsettes et eget 
tidspunkt for registrering før beiteslipp.  

• Det bevilges 5 mill. kroner finansiert med ledige midler for oppstart av prosjektet 
høsten 2014.  Resterende finansieres 50/50 over jordbruksavtalen og bevilgningen 
til SLF. Det settes av 6 mill. kroner over jordbruksavtalen for 2015. 

• Ny forvaltningsmodell og fagsystem tas i bruk ved søknadsomgangen august 2017.  
• Det utredes en modell med forhåndsfastsettelse av tilskuddsatser og fortløpende 

utbetaling av tilskudd etter hvert som søknader godkjennes. 

11.2.2 Regionalt miljøprogram (RMP) 

Høsten 2013 ble det for første gang mulig å søke på RMP-tilskudd elektronisk. RMP 
benytter fagsystemet eStil og gårdskart fra Skog og landskap til å tegne inn de ulike 
tiltakene. Kart er også foreslått benyttet ved framtidig søking av produksjons- og 
avløsertilskuddene.  
 
En felles søknadsfrist, den 20. august, vil være utfordrende med hensyn til tilskuddene for 
å redusere forurensing til vann og luft i RMP. Mange søkere har på dette tidspunktet ennå 
ikke valgt løsninger for høstens jordbearbeiding og vekster. En løsning kan derfor være å 
tillate endringer i denne delen av RMP-søknaden fram til 1. november samme høst. Det bør 
også åpnes for at søkerne kan gi beskjed gjennom fagsystemet om at søknaden er 
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ferdigstilt. Med løpende saksbehandling av søknadene og utbetaling bør dette være 
realiserbart. 
 
Miljøutfordringene i fylkene er forskjellig. Jordbrukets forhandlingsutvalg går inn 
for å videreføre RMP med regionale budsjettrammer og regionalt fastsatte satser. Det 
foreslås en felles søknadsfrist den 20. august og at det legges til rette for at søkere kan 
gjøre endringer knyttet til tiltak for å redusere forurensing til vann og luft fram til 1. 
november.  
 

11.3 Evaluering av miljøplan 
Ordningen med miljøplan har vært virksom i over 10 år. Bestemmelser om miljøplan er 
nedfelt i en egen forskrift og koblet opp i mot flere tilskuddsordninger. Miljøplan skal 
bidra til miljøvennlig jordbruksproduksjon og til at positive miljøeffekter av jordbruksdrift 
kan holdes ved like eller økes. Videre skal miljøplan medvirke til økt verdiskaping med 
utgangspunkt i jordbrukets positive miljøeffekter, samt synliggjøre miljøinnsatsen i 
jordbruket.  
 
Miljøplanforskriften har to formål; redusere miljøulemper og ivareta miljøverdier. 
Miljøplan trinn 1 er obligatorisk for å motta fullt produksjonstilskudd. Særskilte miljøtiltak 
krever miljøplan trinn 2 for å kunne søke om støtte, primært SMIL-midler. 

 
Jordbruksoppgjøret 2012 foreslo en evaluering av miljøplan som skulle gi kunnskap om 
miljøeffekten av miljøplan, samt forvaltnings og transaksjonskostnader. Som en del av 
evalueringen, ble det gjort en spørreundersøkelse blant næringsutøvere, forvaltning og 
rådgiverapparat. Tema var erfaringer og synspunkter omkring miljøplan.  

 
Undersøkelsen viste delte oppfatninger og holdninger til miljøplan. Halvparten opplever 
miljøplan som et lite nyttig verktøy, mens den andre halvparten opplever miljøplan som et 
godt verktøy. De områdene som oppfattes som mest nyttige er gjødslingsplan og 
avfallshåndtering. Over en 1/3 av deltakerne oppgav å ikke ha fullt ut gjennomført eller 
oppdatert miljøplan de siste 3 årene; dette er et betydelig avvik fra søknad om 
produksjonstilskudd der 98 prosent av søkerne oppgir å ha miljøplan. Kommunenes 
oppfølging av avvik og virkemiddelbruk viste stor variasjon; fra trekk i tilskudd til 
veiledning og mulighet til å korrigere feil og avvik. Undersøkelsen anslår samlet tidsbruk 
på miljøplan blant næringsutøver og kommunene til hhv. 80 og 10 årsverk.  
 
SLF har skissert tre ulike alternativer for veien videre for miljøplan. Alternativene er:  

i. Oppdatere og vitalisere miljøplan. Etablere digitale løsninger for registrering av 
opplysninger. Koblinger til tilskudd beholdes, men konsekvensen ved å ikke ha 
miljøplan dempes. Miljøplan konsentreres om de mest relevante forholdene som 
gjødselplan, sprøyteplan m.v. Bestemmelsene om miljøplan trinn 2 avvikles.  

ii. Avvikle miljøplan, mens deloppgavene videreføres sak for sak. Kartfesting, 
gjødselsplan og sprøyteplan videreføres på selvstendig grunnlag, men man oppdaterer 
og gjør verktøyene for dette mer brukervennlige. KSL overtar sjekkliste og oppfølging 
av sjekkpunkt. Koblinger til tilskudd må avklares.  

iii. Avvikle miljøplan og supplere miljøvilkårene etter § 8 i PT-forskriften. Utover 
deloppgaver med gjødslingsplan og kartfesting, suppleres miljøvilkår i dagens PT-
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forskrift. Utvalgte tema gjøres obligatorisk for dem det er relevant for. Bonden velger 
vilkår fra en meny med poengsystem der man må oppnå et visst antall poeng for å få 
fullt tilskudd.  

 
SLF vurderer at alternativene med avvikling av miljøplan gir behov for å avklare 
tilskuddenes berettigelse etter WTO-regelverket. Alle alternativene krever videre 
oppfølging.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener at det er nødvendig at landbruket 
dokumenterer sin miljøinnsats, men dette må skje gjennom et system som fungerer 
som et hjelpemiddel for bonden og settes i sammenheng med andre 
dokumentasjonssystemer. Miljøplanen må være et dynamisk verktøy som inngår i en 
helhetlig planlegging av produksjonen. Dagens miljøplan har ikke fungert slik. Noen 
elementer som gjødselplan og sprøyteplan har fungert relativt godt, mens for eksempel 
krav til kart og inntegning av forhold av miljømessig verdi er lite funksjonelt. Det samme 
gjelder sjekklisten som ofte blandes med KSL sin sjekkliste. Videre har miljøplan trinn 2 
liten funksjon og er overflødig ettersom opplysningene som kreves uansett må føres opp i 
tilskuddsøknader.   
 
Et fremtidig system må baseres på brukervennlige løsninger hvor man åpner for å utnytte 
systemer som allerede er på plass i dag, slik som KSL, uten å utvikle kostnadskrevende 
parallellsystemer i det offentlige. Landbruket går inn for KSL som internkontrollsystem på 
flere ulike områder og det er ingen grunn til at ikke KSL kan ha tilsvarende funksjonen for 
miljø. Når det gjelder kartløsninger har Skog og Landskap sine ”Gårdskart på Internett” et 
grunnlag som kan videreutvikles for å få inn bondens egne registreringer av miljøhensyn.  
 
Utgangspunktet for miljøområdet må som for andre områder være at myndighetene stiller 
krav om system for dokumentasjon og utarbeidelse av planer, mens brukerne selv velger 
verktøy og løsninger for å oppfylle kravene.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg går inn for en målretting av miljøarbeidet og at man 
i stedet for eksisterende miljøplan utvikler en ordning basert på følgende:  
- Krav til miljødokumentasjonssystem kan oppfylles gjennom KSL 
- Krav til kartfesting, gjødselplan og sprøytejournal videreføres på selvstendig 

grunnlag 
- Det innføres ikke krav om digitale løsninger for kartfesting, gjødselplan og 

sprøytejournal; både digitale og papirbasert løsninger kan godkjennes 
- Koblinger til tilskudd opprettholdes slik at hensyn til WTO-regelverket ivaretas. 

Forvaltningen gjøres mer brukervennlig og sanksjonene mer forholdsmessig enn 
hva tilfellet er i dag. 

 

11.4 Jordbruksarealer med driftsvansker 
Med bakgrunn i jordbruksforhandlingene 2013 har en partssammensatt arbeidsgruppe 
utarbeidet rapporten Jordbruksarealer med driftsvansker. Rapporten drøfter mulighetene for å 
målrette virkemidler mot bruk eller områder med spesielle driftsulemper, som for eksempel 
bratt areal, små teiger og arealer med mye kantsoner. Videre drøftes muligheten for økt 
måloppnåelse, samt forvaltbarhet av eventuelle endringer i virkemiddelbruken. 
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Figur 12 Utvikling i jordbruksareal i drift perioden 2002-2012, prosentvis og absolutt endring 
 
Driftsulemper er knyttet til fysiske forhold som gjør det tyngre å drive et bestemt 
jordbruksareal. Jordbruksdrift på slike arealer krever større ressursinnsats og har større 
driftskostnader per dekar enn jordbruksdrift ved enklere driftsforhold. Arealer med 
driftsvansker gjelder særlig små jordteiger og brattlendte arealer, eller jord som ligger lang 
unna nærmeste aktive gårdsbruk. Data fra Skog og Landskap viser at 10 prosent av kornarealet 
(knapt 300.000 dekar) og 30 prosent av engarealet (knapt 1,5 millioner dekar) ligger på skifter 
under 10 dekar. Dette synliggjør behovet for målrettede virkemidler som kan sikre at disse 
arealene fortsatt ansees som driveverdige. 
 
I perioden fra 1999 til 2013 er det foreløpig registrert en reduksjon i fulldyrka jordbruksareal 
på 693.000 daa. 
 

Representantene i gruppa ble ikke enige om hensiktsmessigheten av å utforme et 
virkemiddel som skulle tilgodese spesielt bratte jordbruksarealer og/eller arealer med 
dårlig arrondering/vanskelig utforming. 

Arbeidet resulterte i to særmerknader, en fra staten og en felles merknad fra faglagene. 
Faglagenes merknad gikk i korthet ut på at det bør etableres et driftsvansketilskudd basert 
på hellingsgrad og utforming (kantsonelengde i forhold til areal) og at det vil være et 
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målrettet og viktig tiltak. Jordbruket mente også at ordningen må etableres på nasjonalt 
nivå. 

Jordbrukets forhandlingsutvalg viser til at arbeidsgruppa konkluderte med at det vil 
være teknisk mulig med dagens kartgrunnlag å etablere en ordning som kan brukes 
til utmåling av et slikt tilskudd. 

11.4.1 Utforming av ordningen 

I følge Skog og landskap vil det være mulig å utvikle en metode for å identifisere dyrka 
mark hvor strukturelle forhold som helling og arealutforming er av en slik karakter at det 
på grunn av driftskostnadene kan være utfordrende å opprettholde disse arealene. 
Beskrivelsen som følger er basert på vurderinger fra Skog og landskap. 
 
Datagrunnlag 
Det er to sett av sentrale datagrunnlag som nyttes i modellen; markslagsfigurer og en 
terrengmodell. 
 
Markslagsfigurer: Enheten «markslagsfigur» er et sammenhengende areal med enhetlig 
arealklassifisering. Markslagsfigurene er detaljert avgrenset, men kan gå på tvers av 
eiendomsgrenser. Ordningen nytter markslagsfigurer med arealklasse 21 (Fulldyrka) og 22 
(Overflatedyrka).  
 
Dette kartgrunnlaget ajourføres kontinuerlig av kommunene med periodisk etterkontroll av 
Skog og landskap. 
 
Terrengmodell: Ordningen gjør bruk av Statens kartverk DTM10 (terrengmodell med 10 
meter oppløsning). Dette er den mest detaljerte terrengmodellen med nasjonal dekning som 
finnes pr. i dag.  
 
Beregningsmetode 
Helling er beregnet som gjennomsnittlig helling mellom nabopunkter innenfor hver 
markslagsfigur. Måleenheten som benyttes er «relativ helling» hvor 0 angir en helt flat 
figur, mens 1 angir en helling med 100 meter fall per 100 meter horisontal forflytting (45 
grader).    
 
Utforming er beregnet som forholdstallet mellom arealet av den minste konvekse 
mangekanten som omgir markslagsfiguren og arealet av figuren selv. En markslagsfigur 
som fyller sin mangekant, dvs. har en regulær og lettbrukt utforming, vil få en 
utformingsindeks lik 1, mens økende grad av uhensiktsmessig utforming med øyer, svinger 
og buktninger i ulike retninger gir en utforming som nærmer seg 0.  
 
Driftsvanskeindeks er beregnet ved formelen 
 
 Indeks = Utforming x (1 – Helling) 
 
Indeksen, slik den er utformet, innebærer at de to faktorene styrker hverandre. En indeks 
nær 1 angir en hensiktsmessig utformet markslagsfigur i flatt terreng. En uhensiktsmessig 
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utformet figur i bratt terreng vil ha en indeks nærmere 0. Det er ikke foretatt noen vekting 
av de to faktorene.  
 
Indeksen beregnes individuelt for den enkelte markslagsfigur, men kan aggregeres til 
landbrukseiendom, kommunenivå eller andre administrative enheter. Ved aggregering 
beregnes et arealveid gjennomsnitt, slik at hver enkelt markslagsfigur bidrar relativt til 
figurens arealandel i den aggregerte enheten. 
 
Resultat 
Skog og landskap har foretatt en beregning for hele landet. Fig. 11 viser en skjematisk 
framstilling av hvordan det norske jordbruksarealet fordeler seg mht. driftsvanskeindeks. 
 
Datasettet inneholder 554.673 markslagsfigurer og dekker totalt 9.036.674 dekar. Indeksen 
for dette materialet varierer fra 0,007 til 0,992. Gjennomsnittet ligger på 0,744. 

 
Fig. 13  Skjematisk framstilling av driftsvanskeindeksens fordeling på landsnivå 
 
Det kumulative arealet dyrket mark for stigende verdier av indeksen utgjør en tilnærmet 
logistisk kurve. Det er små arealer hvor man finner de laveste indeksverdiene, storparten 
av arealene har midlere verdier, mens en liten del av arealet kan oppvise de aller høyeste 
indeksverdiene. Ved hjelp av denne kurven kan vi anslå hvor store arealer som har en 
indeks under en angitt terskelverdi. 
 
Tabell 24 Eksempel på noen terskelverdier (også angitt ved hjelpelinjer i figuren) 

Strukturindeks Antall dekar Antall figurer Andel figurer 
< 0,4 100.000 6.000 1 % 
< 0,5 500.000 27.000 5 % 
< 0,6 1.850.000 90.000 16 % 

 
Markslagsfigurene med indeksverdi < 0,5 omfatter om lag 500.000 dekar mens 
markslagsfigurene med indeksverdi < 0,6 omfatter om lag 1.850.000 dekar. Dette gjelder 
landsnivå. 
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Om indeksen aggregeres opp til Landbrukseiendommer vil utfallet av indeksen forskyves 
og generelt bli noe høyere. For eksempel forventes terskelverdien for de første 500.000 
dekar ved slik aggregering å ligge noe høyere enn 0,5. Dette er en naturlig følge av at hver 
rapporteringsenhet da omfatter større og mer varierte arealer. 
 
Nøyaktighet 
Indeksen som er skissert her er en indikator på utfordrende strukturer, ikke en presis 
måling av utfordringene. Indeksen inkluderer ikke slike forhold som figurstørrelse, avstand 
mellom figurene eller andelen figurer under et gitt areal. Om indeksen skal aggregeres fra 
figurnivå til et overordnet nivå kan noen av disse forholdene inkluderes. Det betyr 
imidlertid at indeksen blir mer komplisert men ikke nødvendigvis at den blir mer presis.  
 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener ytterligere målretting av virkemidler som 
bidrar til å opprettholde produksjon på tungdrevne arealer må prioriteres. 
Forhandlingsutvalget foreslår at dokumentasjonen fra arbeidsgruppen brukes til å 
utvikle et driftsvansketilskudd klart til søknadsomgangen i august 2015. 
 

11.5 Arealtilskudd grovfôr 
Jordbrukets forhandlingsutvalg er opptatt av å stimulere til mer og bedre 
grovfôrproduksjon og forenkle for bonde og forvaltning. Differensiert satser for 
arealtilskudd grovfôr fører til en del utfordringer knyttet til ulike driftssamarbeid både for 
bonde og forvaltning. Forhandlingsutvalget foreslår å legge lik sats på arealtilskudd for alt 
grovfôrareal innenfor den enkelte sone. 
 
Arealtilskuddet grovfor er differensiert med en lavere sats for areal over 250 dekar. 
Satsdifferensieringen er begrunnet ut fra behovet for å kompensere for småskalaulemper. 
For sone 2 Jæren og sone 7 Nord-Troms og Finnmark er det ingen differensiering. 
 
Begrunnelsen for forslaget til omleggingen er bl.a.: 
• Det er vanskelig å trekke opp grensene for hva som er driftssamarbeid og ikke. Dette 

skaper usikkerhet for bonden og kan hindre rasjonelle driftsopplegg for 
grovfôrproduksjon.  

• Oppnå likebehandling av bønder. 
• Forenkle kontrolloppgavene for forvaltningen. 
• En omlegging vil stimulere til at husdyrbrukeren driver grôvforarealene framfor kjøp 

av grovfôr. Husdyrbrukeren får dermed bedre kontroll på kvaliteten av grovfôret. Dette 
vil bidra til mer bruk av grovfôr i produksjon. 

 
For å stimulere til en mer og bedre grovfôrproduksjon og legge opp til forenkling for 
bonde og forvaltning, foreslår Jordbrukets forhandlingsutvalg en lik sats for alt 
grovfôrareal innenfor den enkelte sone. Dette forutsetter en forsterkning av 
strukturprofilen på husdyrtilskuddet. For å sikre drift av vanskelig areal må det i 
tillegg innføres et driftsvansketillegg jf kapittel 11.3. En utflating av satsene må 
kompenseres gjennom økt dyretilskudd i det første intervallet og økt driftstilskudd i 
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melkeproduksjon. En klar forutsetning for en slik endring er at den totale 
strukturprofilen opprettholdes. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg krever følgende endringer: 
• Driftstilskudd melk + 25.000 kr 

• Produksjonstilskudd husdyr: 

o Melkeku 1-16 kyr + 1042 kr 

o Melkegeit 1-125 + 100 kr 

o Ammekyr 1-25 + 690 kr 

o Sau og ammegeit 1-50 + 160kr og 51-200 + 100 kr 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg vil understreke at driftvansketilskudd, utflating av 
satsene i arealtilskuddet på grovfôr, forsterking av satsene på de første dyra og 
fraktordningen er tilskuddsordninger som må sees i sammenheng for å oppnå 
landbruk over hele landet med en variert bruksstruktur.  
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12 Næringsutvikling på gårdens ressurser 

12.1 Matmerk  

12.1.1 Matmerks arbeidsområder 

Stiftelsen Matmerk administrerer og utvikler ordninger som øker verdien av norsk 
matproduksjon. Arbeidsoppgavene er i hovedsak knyttet til å administrere og utvikle 
Kvalitetssystem i landbruket (KSL), herunder Inn på Tunet, merkeordningene Beskyttede 
Betegnelser og Spesialitet, drifte markedsføringskampanjen for den nasjonale 
opprinnelsesmerkeordningen NYT Norge, ivareta generisk markedsføring av økologisk 
mat, forvalte Kompetanseprogrammet i landbruket (KIL), arbeide med profilering og 
synliggjøring av konkurransefortrinn og bidra til økt markedsadgang for norsk mat. 
 
Markedstjenester 
Fra 2014 ble det foreslått at midler til markedstjenester til lokalmatprodusenter ble overført 
til Matmerk, og ikke skulle bevilges over lokalmatprogrammet. Dette fortsetter videre. 
Dette skal være et tilbud til produsenter som trenger hjelp til markedstilpasning.  
 
Database over lokalmatprodusenter/ lokalmatdefinisjon 
Det ble satt av 1 mill kroner innenfor avsetningen til Matmerk for å opprette en database 
for lokalmatprodusenter i samarbeid med Bondens marked og Hanen. Det skal av disse 
midlene også utarbeides en mal for kvalitetssikring av lokalmatprodusenter i regi av 
Bondens marked og Hanen. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at det settes av 1 mill kroner for dette 
arbeidet i 2015. Forhandlingsutvalget forventer at Bondens marked og Hanen blir 
involvert i arbeidet. 
 
Matkulturenhet 
Matmerk fikk en økning i bevilgningen på 2 mill kroner i 2014 for etablering av en ny 
matkulturenhet. Forutsetningen var at Fiskeri- og kystdepartementet bidro med samme 
beløp. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg ber om at dette arbeidet avklares. Det bevilges ikke 
midler for dette i 2015. 
 

12.1.2 Bevilgning Matmerk  

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at bevilgningen til Matmerk reduseres med 
4 mill kroner i tråd med forslag fra Matmerk. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg forslår å avvikle KIL som en egen bevilgning, og at 
Norsk landbruksrådgivning overtar ansvaret for å koordinere utviklingen av kurs og 
kompetansetilbud innen landbruket. Gjennomføring av avløserkurs legges til 
Studieforbundet Natur og Samfunn som bevilges 1 mill. kroner over LUF.  
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12.2 Inn på tunet 
Forrige regjering vedtok en handlingsplan for IPT. Både Landbruks- og Matdepartementet 
og Kommunal- og Regionaldepartementet står bak denne planen, som også involverer flere 
andre departement og deler av forvaltninga forøvrig.  Nåværende regjering viderefører 
arbeidet innen IPT i tråd med Handlingsplanen, og IPT sees på som et viktig 
satsingsområde. 
 
For å utvikle IPT  i tråd med ambisjonene i handlingsplanen, må næringa bli i stand til å 
konkurrere om oppdrag med andre leverandører av velferdstjenester.  

12.2.1 Merkevaren inn på tunet 

Godkjenningsordning og logo er på plass. Matmerk er gitt ansvar for forvaltning av 
ordningen. Godkjenningen må oppleves som et kvalitetsstempel, ettertraktet fra tilbyderne 
og etterspurt av kjøperne. 
 
Vi forventer at Matmerk: 
• Bygger opp og markedsfører merkevaren inn på tunet. 
• Forvalter og videreutvikler godkjenningsordningen.  
• Drifter nasjonal hjemmeside til nytte for kjøpere og tilbydere. 
• Utarbeider og iverksetter kommunikasjonsstrategi som beskrevet i handlingsplanen.  

12.2.2 Skatt og avgift 

IPT-inntekt bør inngå som en del av jordbruksinntekta, og som grunnlag for 
jordbruksfradrag. 

12.2.3 Prioriteringer for IPT-satsing 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at sentrale BU-midler prioriterer følgende til 
gjennomføring av handlingsplanen:  
• Kompetanseheving hos tilbyderne med målsetting om økt konkurransekraft. Prioritere 

forretningsmessige samarbeid mellom tilbydere med klare økonomiske målsettinger, f. 
eks. samvirkeorganisering 

• Utarbeiding av nasjonale veiledere som rammeverk for etablering av tilbud 
• Markedsføring av IPT 

Gjennomføring av handlingsplanen for IPT følges opp med årlige bevilgninger gjennom 
planperioden, fram til og med budsjettåret 2017.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at det settes av 3 mill. kroner for 2015 til 
gjennomføring av handlingsplanen. 
 

12.3 Områderetta innsats – arktisk landbruk, fjellandbruk 
Avsetninga av disse midlene i 2014 omfatter både midler til jordbruksformål forvalta av 
Sametinget, samt midler til to ulike satsinger innen områderetta innsats. Satsinga på arktisk 
landbruk er videreført med 3 mill. kroner i 2014, sammen med avsetninga på 4 mill. kroner 
til Sametingets midler til næringsformål.  
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Som videre ledd i områderetta satsing er det avsatt 6 mill. kroner årlig til ei treårig satsing 
på fjellandbruket fra og med 2014. Satsinga er avgrensa til to samarbeidsprosjekt som 
inkluderer 6 fylker i fjellområda: 4 mill. kroner til fylka Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, 
Oppland og Hedmark, og 2 mill. kroner til fylka Buskerud og Telemark. Satsinga skal sees 
i sammenheng med Kommunal- og moderniseringsdepartementets satsing retta mot 
fjellområda og arbeidet med Nasjonal strategi for verdiskaping basert på natur- og 
kulturarven. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår videreføring av bevilgninga på 13 mill. 
kroner for 2015 til områderetta innsats med samme fordeling som tidligere. 
Jordbrukets forhandlingsutvalg ber om en særskilt rapportering fra satsinga i 
fjellandbruket.  
 

12.4 Midler til konfliktforebyggende tiltak jordbruk/reindrift  
LUF-delen av konfliktforebyggende tiltak mellom reindrift og jordbruk ble løfta ut fra de 
sentrale BU-midlene som egen ordning fra 2011.  
 
I Reindriftsavtalen for 2014/15, er RUF-delen (Reindriftens utviklingsfond) av denne 
ordninga satt til 1,45 mill kr. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg legger til grunn ei 50/50 fordeling mellom RUF og 
LUF, og foreslår tilsvarende et beløp på 1,45 mill kr fra LUF. 
 

12.5 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområder 
Ordningen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (heretter kalt Utvalgte kulturlandskap) er 
en oppfølging av nasjonale mål om ivaretakelse av kulturlandskapet og er et samarbeid og 
spleiselag mellom landbruksmyndigheter og miljømyndigheter ved Statens 
landbruksforvaltning, Riksantikvaren og Miljødirektoratet. Ordningen ble etablert i 2008.  
De utvalgte områdene er ikke sikret gjennom et formelt vern, men gjennom frivillige 
avtaler mellom staten og grunneierne. 
 
For 2014 er det avsatt 8 mill. kr over jordbruksavtalen og 6 mill. kr over Klima- og 
miljødepartementets budsjett til ordningen. Det er satt et mål om at ordningen på sikt skal 
økes opp mot 100 utvalgte kulturlandskap.  
 
Det ble i jordbruksoppgjøret 2012 (Prop.122S 2011-2012) bestemt at satsingen skal 
evalueres: ”Den eksterne evalueringen er gjennomført av Østlandsforskning (Bråtå og 
Lerfald 2013). Hovedkonklusjonen i evalueringsrapporten er at berørte parter, inkludert 
offentlig forvaltning, grunneiere og næringsorganisasjoner, er fornøyd med forvaltning, 
prosesser, tilskuddsnivå og effekter av ordningen. Fleksibilitet, langsiktighet, frivillighet, 
frivillige avtaler og en faglig forankret koordineringsinnsats i fylkene identifiseres som de 
viktigste suksessfaktorene, samt den viktige balansen mellom og kombinasjonen av 
ivaretakelse av miljøverdier og jordbruksdrift. Forbedringspunkter finnes, men 
evalueringen gir ingen grunn til å endre hovedtrekkene i satsingen på Utvalgte 
kulturlandskap i jordbruket.”  
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UNESCO, FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon, har gitt 
blant andre Bergstaden Røros, Vega, Geirangerfjorden og Nærøyfjorden status som 
verdensarvområder. Verdsarvstatusen innebærer ikke en ny form for vern, men gir et ekstra 
kvalitetsstempel til området og en eksklusiv internasjonal status. Det er likevel et krav at et 
verdsarvområde må være underlagt et nasjonalt vernevedtak. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg anbefaler at begge aktivitetene videreføres, men at 
de slås sammen til en ordning. Den samlede bevilgningen på 11 mill. kroner 
videreføres på dagens nivå. Det forutsettes at miljøvernmyndighetene bidrar med 
tilsvarende beløp. I tillegg må Kulturminnefondet bli en kilde for finansiering av 
bygningstiltak i de 22 utvalgte områdene.  
 

12.6 Utviklingsprogrammet for lokalmat og grønt reiseliv 
De siste årene har salget av lokalmat hatt en stor økning i dagligvarehandelen. Ifølge en 
undersøkelse gjennomført av AC Nielsen ble det i 2013 solgt matspesialiteter for over 3 mrd 
kroner. Dette er en økning på 8,4 prosent fra 2013. I tillegg har Bondens marked hatt en økning 
siste året på 27 prosent og omsatte for 52 mill i 2013.  
 
For avtaleåret 2013 ble 22 mill kr fra de bedriftsretta midlene fra lokalmatprogrammet overført 
til de fylkesvise BU- midlene med føringer om at midlene skal prioriteres til lokalmatbedrifter.  
 
Reiselivet er en sektorovergripende næring der et levende landbruk over hele landet utgjør en 
vesentlig del av det totale reiselivsproduktet. Landbrukets ressurser i form av kulturlandskap, 
gårder, lokal mat, infrastruktur og utmarksarealer utgjør den fremste arena for det grønne 
reiselivet. Reiseliv er en del av inntektsgrunnlaget for mange bønder og grunneiere og bidrar til 
å forankre reiselivsnæringen som en viktig distriktsnæring. Det grønne, bygdebaserte reiselivet 
har sitt fundament i nærhet til natur og norsk mat og kultur, og ivaretar disse elementene på en 
bærekraftig måte.  
 
Det har vært betydelig vekst i markedet naturbaserte opplevelser. Norsk senter for 
bygdeforskning anslo i en rapport fra 2008 omsetningen innen reiseliv i distriktene til å være 
minst 35 milliarder kroner. Dette utgjør 37 prosent av all reiselivsomsetning i landet. I alt er 
over 60.000 personer sysselsatt innen reiseliv i distriktene. Av dette står gårdsturisme for 
nærmere 1 milliard kroner i omsetning og ca 2.500 årsverk. Det er grunn til å tro at det fortsatt 
er vekst i dette markedet, men det behov for oppdatert tallmateriale.  
 
Målgruppen for utviklingsprogrammet er bønder og forpliktende produsentsammenslutninger, 
samt reiselivsbedrifter som har fokus på lokal mat. Programmet ledes av en egen 
styringsgruppe.  
 
I 2013 ble det gitt til sammen knapt 70 mill. kroner i tilsagn fordelt med 
• 25,0 mill. kroner til bedriftsutvikling 
• 14,8 mill. kroner til kompetansetiltak 
• 29,8 mill. kroner til omdømmetiltak 
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Jordbrukets forhandlingsutvalg mener det er viktig å prioritere Utviklingsprogrammet for 
lokalmat og grønt reiseliv. Programmet bidrar til at flere råvareleverandører deltar lenger 
ut i verdikjeden, og dermed sikrer seg en merverdi og økte inntekter. Programmet deltar i 
høy grad til å støtte opp under merkevaren Norsk landbruk samt bidrar til en direktekontakt 
mellom bonde og forbruker, som er svært viktig. Både vekstordningen og forpliktende 
produsentsammenslutninger har stor etterspørsel etter midler og berettiger en økning i 
totalbevilgningen. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at det for 2015 avsettes 71 mill. kroner til 
Utviklingsprogrammet for lokalmat og grønt reiseliv. Dette innebærer en 
bevilgningsøkning på 5 mill. kroner. 

12.6.1 Fisketurisme i laksevassdrag 

Jordbrukets forhandlingsutvalg mener det er behov for å finansiere tiltak som har til 
hensikt å utvikle forvaltning og næringsutvikling knyttet til moderne sportsfiske etter laks. 
Dette vil gjøre det mulig å realisere økt verdiskaping i laksefisketurismen i Norge.  
 
Laksefisketurisme er en betydelig inntekt for mange bønder, grunneiere, fiskerettighets-
havere, lokalsamfunn og reiselivsnæringen. I dag står laksefisketurismen for en omsetning 
på over 1,1 mrd. kr. Det er et potensial for å øke omsetningen til 2 mrd. kr innen kort tid 
gjennom fokus på nærmarkedet og bredden i laksefisketilbudet for å rekruttere flere 
laksefiskere.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at lakseturisme kommer inn under 
Utviklingsprogrammet for lokalmat og grønt reiseliv på linje med innlandsfiske. 

12.6.2 Kompetansenettverk for småskala matproduksjon 

Kompetansenettverket består av fem kompetansenav og finansieres over 
Utviklingsprogrammet for lokalmat og grønt  reiseliv. Deres målgruppe er små matbedrifter 
med mindre enn ti ansatte. Kompetansenavene utarbeider tilbud til lokale matbedrifter som 
foredlingskurs, seminarer, studieturer, hospitering, besøksordning, mentorordning og 
tilknytning til nettverket. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener at kompetansenavene er avgjørende for 
primærprodusenter som ønsker å satse på lokal matproduksjon. 
Forhandlingsutvalget ser det derfor som viktig at arbeidet til de ulike 
kompetansenettverkene styrkes. Det er også viktig med en avklaring av hvilke roller 
de ulike miljøene skal ha opp mot lokalmatprodusentene. 

12.6.3 Samlet forslag  

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at bevilgningen til Utviklingsprogrammet 
for lokalmat og grønt reiseliv økes til 71mill. kroner. Innefor denne ramma 
prioriteres:  
• Aktivitet rettet direkte inn mot produsentene 

• En tilrettelegging av forpliktende samarbeid mellom lokalmatprodusenter 

• Synliggjøring samarbeidseffekten mellom lokalmaten og det grønne reiselivet  
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13 Forenkling  

I sin politiske plattform uttrykker Regjeringen at de vil ”styrke landbruket gjennom 
forenkling av lover, regler og støtteordninger”. De sier også at de vil forenkle 
støttestrukturen.  I spørretimen i Stortinget uttalte Landbruks- og matministeren følgende: 
”Jeg har ambisjon om å modernisere og forenkle jordbruksavtalen og virkemidlene i 
landbrukspolitikken. Det vil gjøre hverdagen enklere for de næringsdrivende. Det er viktig 
for å avbyråkratisere og for å redusere ressursinnsatsen i forvaltningen, og det er viktig 
for den landbrukspolitiske debatten.” 
 
Bønder ønsker, i likhet med andre næringsdrivende, enkle og lite byråkratiske virkemidler. 
Endringer i tilskuddsordninger vil isolert sett, kunne medføre omfordelingseffekter. Dette 
må i så fall kompenseres gjennom å tilføre budsjettmidler og foreta andre endringer. Ofte 
vil det være et motsetningsforhold mellom forenkling og hensynet til målretting og 
treffsikkerhet. Jordbrukets forhandlingsutvalg er positive til forenklinger som kan 
bidra til å øke norsk matproduksjon på norske ressurser. Det er avgjørende å 
minimere omfordelingseffektene når forenklinger foretas. 
 
Det vises til kapittel 3, og behovet for målrettede tilskuddsordninger som fanger opp den 
store variasjonen i utformingen av vårt langstrakte land og de utfordringer dette gir for 
utforming av virkemidler. En eller to ganger i året søker den enkelte bonde 
produksjonstilskudd. Dette gjelder: 
• Driftstilskudd til melk eller ammeku 
• Husdyrtilskudd 
• Beitetilskudd 
• Arealtilskudd 
• Kulturlandskapstilskudd 
• Tilskudd til økologisk landbruk 
 
Til sammen utgjør disse ordningene ca 8 mrd. kroner, eller 55 prosent av samlet bevilgning 
over jordbruksavtalen. Ordningene er godt innarbeidet, enkle å forstå og søknaden leveres i 
hovedsak elektronisk. Bønder bruker derfor lite tid på søknadsprosessen. Forvaltning og 
utbetaling er automatisert slik at ordningene har relativt små forvaltningskostnader. Alle 
ordningene er utformet med differensierte satser, f.eks etter dyreslag, vekster, geografiske 
soner og produksjonsomfang. Dette systemet er generelt enkelt å forholde seg til for 
bonden.  
 
Mer krevende er regionale ordninger som regionale miljøprogram (RMP). Etter en 
omfattende gjennomgang av RMP er fylkene i annet år av den 4-årige programperioden 
med den nye strukturen. Tiltakene varierer fra fylke til fylke, men fylkene kan velge tiltak 
ut fra en meny bestående av i alt 62 ulike tiltak. Antallet menypunkt kan reduseres og 
ordningen målrettes mer mot miljø- og klimavennlig matproduksjon. Miljøprogrammene er 
regionale og ikke nasjonale fordi en ønsker å målrette tiltakene mot områder med sterkest 
miljøutfordringer. Hva som er sterkest miljøutfordringer vil variere fra fylke til fylke. 
Derfor vil også ordningene variere. En annen miljøordning med store forvaltnings-
kostnader er tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL). Her foregår all 
forvaltning på kommunalt nivå. Det må utarbeides egne søknader (ikke rettighetsbaserte 
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ordninger med satser per dekar eller dyr), og både bønder og andre kan søke på midlene. 
Mange bønder benytter rådgivere og konsulenter for å utarbeide slike søknader. 
 
I dette kravet har vi foreslått følgende forenklinger: 
• Utbetaling av lammeslakttilskudd over slakteoppgjør 
• Omlegging av husdyrtilskudd til sau 
• Reduksjon av antall søknadsomganger til 1, og en samordning med søknadsomgangen 

for RMP 
• Gjennomgang av menyen for RMP med sikte på mer målretting og en reduksjon i 

antall tiltak. 
• Bruk av husdyrregisteret ved beregning av husdyrtilskudd for storfe 
• En avvikling av SMIL og overføring av midlene til dreneringstiltak som legges under 

RMP.Ordningen foreslås evaluert med tanke på forvaltningsmessig forenkling  
• Utflating av arealtilskudd grovfôr. 
• En fjerning av soneinndeling for tilskudd til økologiske husdyr 
• En sammenslåing av ordningene med utvalgte kulturlandskap og verdensarvområdene. 
• Fjerning av Kompetanseprogrammet (KIL).  
• Kvalitetssystem i landbruket (KSL) får status som bransjestandard landbruk på 

Arbeidstilsynets forvaltningsområde, på samme måte som det er bransjestandard på 
Mattilsynets forvaltningsområde. 

• Den regionale og sentrale delen av Bioenergiprogrammet slås sammen, og forvaltes 
sentralt i Innovasjon Norge. 
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14 LUF oppsummert 

I kapitlene 6 – 12 har Jordbrukets forhandlingsutvalg kommet med ulike forslag til 
endringer i innvilgningsrammen for ordninger under Landbrukets Utviklingsfond (LUF). 
Et sammendrag av dette er gjort i tabellen under. 
  
Tabell 25. Innvilgningsramme for LUF. Mill. kroner. 
 Oversikt over innvilgingsramme for LUF  2014 Krav 2015 Endring 

Matmerk 56 52 -4 

 Rekruttering, likestilling og kompetanse i landbruket 1 26 23 -3 
Fylkesvise bygdeutviklingsmidler     0 

Bedriftsrettede midler 5 528 549 21 

Utviklings- og tilretteleggingsmidler 2 67 67 0 

Sentrale bygdeutviklingsmidler     0 

Tilskuddsmidler til nasjonale prosjekt (IN) 8 8 0 

Omdømmemidler (LMD) 9 9 0 

Områderetta innsats- arktisk landbruk, fjellandbruk 13 13 0 

Inn på tunet 3 0 3 3 

Utviklingsprogram for lokalmat og grønt reiseliv 4 66 71 5 

Bioenergiprogrammet 5 25 60 35 

Skogbruk 204 214 10 

Helse- og utviklingstiltak, sau og geit 6 19 15 -4 

Forskning 53 58 5 

Midler til konfliktforebyggende tiltak jordbruk/reindrift 7 1,5 1,5 0 

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 8 225 185 -40 

Investeringsstøtte til organisert beitebruk 11 16 5 

Klima- og miljøprogram 18 23 5 

Støtte til leveranse av husdyrgjødsel biogassproduksjon 2 2 0 

Støtte til verdensarvområdene, Utvalgte kulturlandskap  11 11 0 
Spesialrådgiving energi i veksthusnæringen 1 1 0 

LA-MRSA9 0 9,5 9,5 

Utviklingstiltak innen økologisk landbruk 32 32 0 

SUM innvilgningsramme LUF 1375,5 1423 47,5 

Rentestøtte  62,2 62,3 0,1 

SUM innvilgningsramme inkl. rentestøtte 1437,7 1485,3 47,6 

Herav finansiert med ledige midler    30,5   

Endring bevilgning LUF 2015     17,1 

 
1 KIL avvikles i 2015 med 6 mill. kroner. Det avsettes 1 mill. kroner av den faste bevilgningen til 
avløserkurs, samt 2 mill. kroner fra ledige midler til et nytt rekrutteringsprosjekt. 
2 Satsinga på økologisk landbruk videreføres med 7 mill. kroner. 
3 Tenkt som flerårig satsing som følger opp Handlingsplan for IPT 2013 -2017 
4 Forutsetter samfinansiering av IGW med fiskeri 
5 Øremerkede midler til bioenergiprogrammet under FYBU flyttes tilbake til Innovasjon Norge og 
Bioenergiprogrammet.  
6 Kompensasjon for bortfall avløser- og produksjonstilskudd. Finansieres med ledige midler i 2015 
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7 Tilsvarende er bevilga over RUF, reindriftsavtalen 
8 For 2015 omfatter hele potten grøfting. 40 mill.kr overføres RMP. 50 Mill. kr tilføres av ledige midler i 
2014 for å heve satsene. 
9 Finansiert med ledige midler 
 

14.1 Kapitalsituasjonen i LUF 
Det vises til SLFs statusrapport om Landbrukets Utviklingsfond (Rapport nr 3/2014).  
 
Egenkapital 
I 2013 ble egenkapitalen styrket gjennom tilførsel av engangsmidler på 275 mill kroner. 
Regnskapet for Landbrukets Utviklingsfond (LUF) viser et overskudd for 2013 på 131 
mill. kroner. Dette er godt over det resultatet en prognostiserte ved fjorårets jordbruks-
oppgjør, på 63 mill. kroner. Ved utgangen av året var fondets egenkapital 2 062,1 mill kr.  
 
Ut fra forventede inntekter og innvilgningsramme for 2014 skal fondets resultat gi et 
underskudd på 190 mill. kroner. Legges oppdaterte prognoser for utbetalt i inneværende år 
til grunn, vil fondets resultat i 2014 gi et underskudd på 326 mill. kroner. Inntektene er 
prognostisert 14 mill. kroner lavere enn i Prop. 1 S, mens sum utbetalinger forventes å bli 
122 mill. kroner høyere. Hovedårsaken til dette er at ansvar som fondet har hatt i tidligere 
år nå kommer til utbetaling. 
 
Det er prognosert et underskudd på 209 mill. kroner i 2015. Det vil si at egenkapitalen i 
fondet forventes å bli svekka med i alt 525 mill. kroner de kommende to åra. 
 
Fondskapitalen i LUF består av utestående investeringslån og innskudd i Norges Bank.  
Utestående investeringslån er ikke likvide, samtidig som det til enhver tid tilligger fondet 
et betydelig ansvar i form av innvilga, ikke utbetalt tilskudd/rentestøtte. Ansvaret fram-
kommer ikke i fondets balanse, men ansvaret har økt i 2013 med 43 mill. kroner. 
Rentestøtteordningen utgjør ca 36 prosent av det totale ansvaret.  
 
Ansvaret for rentestøtten har steget mindre i 2013 enn tidligere år, mens ansvaret for 
fylkesvise BU-midler og SMIL har økt sterkere enn de siste årene. Årsaken til dette er i 
hovedsak innføring av nye ordninger der det er gitt tilsagn, men ikke blitt foretatt 
tilsvarende utbetalinger der tilsagnene er gitt forholdsvis sent på året. 
 
Ansvaret på skogbruk har holdt seg på samme nivå som i 2012, men fylkesvise BU-midler 
(tilrettelegging og utredning) har gått noe ned. 
 
Likviditet 
Likviditeten i fondet er god blant annet pga den nevnte kapitaltilførselen på 275 mill. 
kroner. Det er også tilbakebetalt 99 mill. kroner i investeringslån i 2013. 
 
Fra 2010 til 2013 er disponibel likviditet økt fra 1 244 mill. kroner til 1 584 mill. kroner. 
SLF prognoserer en reduksjon på knapt 233 mill. kroner for 2014, og 124 mill. kroner i 
2015. 
 



Fordeling 2014 - 2015 Dato 25.04.2014 kl

Mill. kr

965,0

 - 0,0

= 965,0

+ 365,0

= 1 330,0

+ 60,0

 = 1 390,0

+ 110,0

 = 1 500,0

Priser:
Fra Endring 

Kvantum Målpris 01.07. fra 1.7.

Mill.  l/kg/kr Kr / kg Kr/l / kg mill.  kr

1530,8 5,05 0,15 229,1

128,9 31,64 0,00 0,0

187,2 4,04 0,20 37,4

1847,2 3,5% 64,7

198,9 2,93 0,17 33,8

365,0

Endring Budsjett 2014

Post mill. kr mill. kr

01 6,000 2,500

50 17,100 1 190,653

70 -21,029 290,800

71 0,000 72,000

73 167,705 2 539,550

74 761,600 8 442,400

77 2,190 275,790

78 31,415 1 601,754

964,981 14 415,447

0,000 27,700

Sum til fordeling

Inntektsverdi justertet jordbruksfradrag

" Ramme for oppgjøret"

Grønnsaker og frukt

Poteter

Norsk matkorn

KAP. 4150 Post 80

Sum målprisutslag

Utviklingstiltak

Velferdsordninger

Direkte tilskudd

Endringer på kap. 1150 og 4150

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd

Produkt

Nettoeffekt av tilskudd

Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter

Målprisendring

Driftskostnader, utredninger og evalueringer

Pristilskudd

SUM  KAP. 1150

Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter

Omdisponering overførte midler fra 2013 til 2014

Avtalepriser fra 1.7.2013

Sum avtalepriser og tilskudd 2014/15

Markedsregulering

Fondsavsetninger

Melk, ku og geit

Gris

Tilskudd til erstatninger  m.m. 



Endring Budsjett 2014

Post mill. kr mill. kr  
1)

01 6,000 2,500

50.11 17,100 1 190,653

50 17,100 1 190,653

70.11 1,000 32,400

70.12 -22,029 216,000

70.13 0,000 42,400

70 -21,029 290,800

71 72,000

73. 11 4,400 132,800

73.13 0,000 609,700

73.15 44,500 833,050

73.16 0,000 7,200

73.17 7,805 80,100

73.18 14,000 342,700

73.19 89,500 485,400

73.20 7,500 48,600

73 167,705 2 539,550

74.11 189,900 1 374,200

74.14 301,700 2 512,900

74.16 220,800 784,600

74.17 -3,800 3 212,200

74.19 41,000 448,500

74.20 12,000 110,000

74 761,600 8 442,400

77.11 0,730 90,670

77.12 0,200 13,520

77.13 1,000 82,500

77.14 0,000 23,200

77.15 0,260 52,900

77.17 0,000 13,000

77 2,190 275,790

78.11 33,875 1 174,119

78.12 -9,760 186,400

78.14 88,000

78.15 2,000 62,000

78.16 5,300 91,235

78 31,415 1 601,754

964,981 14 415,447

1) Saldert budsjett

Tilskudd til tidligpensjonsordning

Velferdsordninger, kan overføres

Kapittel 1150 Jordbruksavtalen:

Pristilskudd (overslagsbevilgning)

Pristilskudd melk

Distrikts- og kvalitetstilskudd på frukt, bær og gr.sak.

Pristilskudd kjøtt

Distriktstilskudd egg

SUM  KAP. 1150 

Tilskudd til øvrige velferdstiltak

Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak

Beitetilskudd

Tilskudd til fruktlager

Tilskudd til prisnedskriving korn

Tilskudd til avløsning ved sykdom mv

Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket 

Driftstilskudd, melkeproduksjon

Tilskudd til pelsdyr

Tilskudd til avløsning for ferie/fritid

Tilskudd til matkorn

Utviklingstiltak, kan overføres

Tilskudd til økologisk jordbruk

Tilskudd til dyreavl med mer

Regionale miljøprogram

Tilskudd til frøavl med mer

Tilskudd til rådgivning

Tilskudd til råvareprisordningen m.v.

Markedsregulering, kan overføres

Tilskudd til erstatninger  m.m. 

Fondsavsetninger

Tilskudd til  LUF 
2)

Benevning

Frakttilskudd

Direkte tilskudd, kan overføres

Produksjonstilskudd,  husdyr

Tilskudd til norsk ull

Avsetningstiltak

Areal- og kulturlandskapstilskudd 

Tilskudd til potetsprit og potetstivelse

Driftskostnader, utredninger og evalueringer



Kvantum Målpris Endring

1.000 tonn Kr / kg Kr / kg Mill. kr

164,6 2,93 0,17 28,0

14,3 2,77 0,17 2,4

503,0 2,50 0,15 75,4

235,6 2,28 0,15 35,3

108,9 0,15 16,3

2,0 0,15 0,3

49,0 0,15 7,4

1077,4 0,15 165,2

8,1 5,43 0,25 2,0

1085,4 0,15 167,2

Kvantum Sats Endring Endring

1.000 tonn Kr / kg Kr / kg Mill. kr

12,0 0,00 0,0

180,0 0,00 0,0

10,0 0,05 0,0

202,0 0,0

Anslag endring i kraftfôrpris, inkl korn og protein, øre/kg 0,04

Sats- Total

Kvantum Sats endring endring

Mill.   kg Kr / kg Kr / kg mill.  kr

4,362 32,00 1,00 4,4

Gjeld. Sats- Total

Kvantum sats endring endring

Mill.  l. Kr / l Kr / l mill.  kr

19,9 3,26 0,0

196,3 0,00 0,0

326,8 0,12 0,0

238,4 0,31 0,0

514,8 0,44 0,0

121 0,54 0,0

50,6 0,67 0,0

53,3 0,92 0,0

3,5 1,13 0,0

13,4 1,71 0,0

11,4 1,80 0,0

1 529,5 0,00 0,0

0,0

1) Omfatter landet utenom sone B-J

Soyamel

Markedsordningen for korn

Oljevekster

Sum korn og oljevekster

Kap. 4150 Markedsordningen for korn

Sum kap 4150.80

Prisendringer norsk korn

Sum norsk korn 

Hvete, matkorn

Sildemel

Bygg

Erter til modning

Förhvete og fôrrug

Såkorn

Andre fôrstoffer

Post 73.13  Pristilskudd, melk

Grunntilskudd geitmelk

Post 73.11 Tilskudd til norsk ull

Ull 

Sone  D

Sum distriktstilskudd, melk

Sum post 73.13  Pristilskudd, melk

Sone  I

Distriktstilskudd

Sone  C

Post 80

Havre

Sone  G

Sone  H

Sone  E

Sone  F

Sone  A
 1)

Sone  B

Rug, matkorn

Sone  J



Gjeld. Sats- Total

Kvantum sats endring endring

Mill.   kg Kr / kg Kr / kg mill.  kr

21,7 3,81 0,0

0,3 5,15 0,0

44,5 3,70 1,00 44,5

22,0 44,5

21,5 0,00 0,0

53,6 4,55 0,0

17,7 7,35 0,0

7,2 11,30 0,0

0,8 11,90 0,0

2,9 13,30 0,0

0,6 13,80 0,0

8,8 1,10 0,0

7,6 5,10 0,0

0,3 5,40 0,0

1,8 0,20 0,0

122,8 0,0

44,5

Gjeld. Sats- Total

Kvantum sats endring endring

Mill.   kg Kr / kg Kr / kg mill.  kr

5,6 0,45 0,0

13,0 0,22 0,0

2,3 1,05 0,0

0,0

Kvantum Endring

Mill. kr

Forskrift med    

satser Mill. kr

85,5

119,0 7,0

130,0 7,0

8,0

342,5 14,0

Kvantum Sats Endring Endring

1.000 tonn Kr / kg Kr / kg Mill. kr

975,0 0,418 0,09 87,8

10 0,98 0,09 0,9

8,0 1,87 0,09 0,7

0 2,68 0,09 0,0

1,0 0,80 0,09 0,1

0 1,45 0,09 0,0

994,0 89,5

Kvantum Sats Endring Endring

1.000 tonn Kr / kg Kr / kg Mill. kr

187,0 0,40 0,04 7,5

1) Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal + Agderfylkene

Storfe kval. O og bedre 

Gris, sone 5

Gris, sone 4 

Gris Vestlandet og Agder
1

Grunntilskudd, kjøtt

Sone  2

Sone  3

Post 73.15 Pristilskudd, kjøtt

Sau,  sone 5

Geit

Kylling og kalk., Agd./Vestl. 
1

Distriktstilskudd, kjøtt

Sau,  sone 4

Sau

Sum distriktstilskudd,  kjøtt

Sum pristilskudd kjøtt

Sum  grunntilskudd,  kjøtt

Sone  1

Sone  5

Sone  4

Post 73.16 Distriktstilskudd egg

Tilskudd alt matkorn 

Vestl.

Fôrerter

Nord Norge

Oljevekster, lupiner og bønner

Økologiske oljevekster, lupin, bønner

Økologiske fôrerter

Økologisk korn 

Trøndelag

Post 73.20 Tilskudd til matkorn

Sum 

Sum distriktstilskudd egg

Post 73.18 Frakttilskudd

Korn

Post 73.19 Prisnedskrivning norsk korn

Sonefrakt korn

Frakt kraftfôr

Frakttilskudd slakt

Frakttilskudd egg

Sum 



Antall Sats Sats- Ny sats Endring

kr/bruk/dyr endring kr/bruk/dyr mill.  kr

Foretak 683 115 000 25 000 140 000 17,1

Kumelk Nord-Norge Foretak 1 006 130 000 25 000 155 000 25,2

Foretak 7 655 122 000 25 000 147 000 191,4

Foretak 297 130 000 25 000 155 000 7,4

47 233 2 850 2 850 0,0

236 114 000 0 114 000 0,0

-51,2

Sum driftstilskudd, melk og ammeku 13 819 189,9

6-39 kyr  

Foretak

Post 74. 11 Driftstilskudd, melk og ammeku

Kumelk Jæren

Kumelk rest Sør- Norge

Ammekyr

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser 

Dyr

Geitemelk

40 og flere kyr  



           Intervall Antall Sats Endring Ny sats Endring

Fra Til dyr kr/dyr kr/dyr kr/dyr mill. kr

42 359 3 000 3 000 0,0

1 16 136 274 4 028 1 042 5 070 142,0

17 25 40 575 2 072 2 072 0,0

26 50 40 518 860 860 0,0

51 + 11 271 0 0 0,0

228 637 142,0

1 250 535 287 800 800 0,0

251 500 3 803 0 0 0,0

500 + 1 334 0 0 0,0

540 424 0,0

1 125 27 734 1400 100 1 500 2,8

126 250 3 839 512 512 0,0

250 + 168 0 0 0,0

31 741 2,8

1 25 60 701 4 080 690 4 770 41,9

26 50 8 868 2 170 2 170 0,0

 50+ 1 902 500 500 0,0

71 471 41,9

1 50 483 893 1 326 160 1 486 77,4

51 100 172 491 1 070 100 1 170 17,2

101 200 67 445 347 100 447 6,7

201 300 8 119 210 210 0,0

300 + 1 540 0 0 0,0

1 300 31 812 210 210 0,0

300 + 365 0 0 0,0

765 665 101,3

923 945 206 46 252 42,5

58 893 0 0 0,0

7 901 80 80 0,0

34 050 40 40 0,0

1 024 789 42,5

1 35 25 318 915 915 0,0

1 35 5 319 765 765 0,0

1 35 1 937 1 202 1 202 0,0

35 + 21 384 0 0 0,0

53 958 0,0

1 1400 987 212 23 23 0,0

1 1400 202 788 19 19 0,0

Slaktegris, landet 1400 + 162 843 0 0 0,0

Sum 1 352 843 0,0

1 1 000 574 786 10 10 0,0

1 1 000 25 928 24 24 0,0

1001 5 000 2 142 030 10 10 0,0

5000 + 1 472 252 0 0 0,0

2 742 744 0,0

4 482 1000 1 000 0,0

1 250 26 226 400 100 500 2,6

Hjort 5 989 210 300 510 1,8

2 639 2000 500 2 500 1,3

280 000 20 000 300 000

-34,5

Sum produksjonstilskudd, husdyr 301,7

Avlsgris Sør-Norge 2)

Verpehøner Sør-Norge

Sum

Sum

Sum

Sum

og ammegeiter

Lammeslakt

Bevaringsverdige husdyrraser

1) Bunnfradrag produksjonstilskudd fordeles med 35 pst tilskudd husdyr og 65 pst arealtilskudd

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser

Økologiske lammeslakt

2) Unntatt Jæren

Avlsgris Jæren

Kjeslakt over 3,5 kg

kval.  O og bedre

kval. O- og dårligere

Bikuber 4)

Unghester < 3 år

Post 74.14   Tilskudd til husdyr

Storfe

Mjølkeku

Bunnfradrag 35 pst 
1)

Sum

Avlsgris landet

Verpehøner, landet

Beløpsavgrensing 3)

Sum

Tillegg:  

Avlsgris Nord-Norge

Slaktegris 2)

Ammekyr

Mjølkegeit

Sum

Sum

Utegangersau (alle)

Sau over 1 år pr 1.jan 

Slaktegris  Jæren

Verpehøner, landet

Verpehøner Nord-Norge



Antall Sats Endring Nye satser Endring

dyr kr/dyr kr/dyr kr/dyr mill. kr

252 301 396 60 456 15,1

1 960 398 141 58 199 113,7

608 982 445 81 526 49,3

2 288 018 59 15 74 34,3

8,4

Sum beitetilskudd 5 109 699                              220,8

Sats Endring Ny sats Endring

Ant.  kr/daa kr/daa kr/daa Mill. kr

Kulturlandskapstilskudd alt areal 9 132 009 191 191 0,0

42 359 3 000 3 000 0,0

5 961 582  28,9

2 936 121 0,0

126 123 0,0

64 458 1,4

43 725 3,1

-37,2

9 132 009 -3,8

Arealtilskudd, grovfôr Sats     Endring Ny sats Endring

Ant.  daa  kr/daa     kr/daa kr/daa Mill. kr

    0 -  250 dekar 297 822 90 -5 85 -1,5

over 250 dekar 112 472 65 20 85 2,2

410 294 0,7

    0 -  250 dekar 226 911 0 0 0,0

over 250 dekar 99 300 0 0 0,0

326 211 0,0

    0 -  250 dekar 472 616 124 -10 114 -4,7

over 250 dekar 141 734 75 39 114 5,5

Sum 614 350 0,8

    0 -  250 dekar 354 038 124 -10 114 -3,5

over 250 dekar 126 034 75 39 114 4,9

480 072 1,4

    0 -  250 dekar 2 819 575 233 -20 213 -56,4

over 250 dekar 490 932 75 138 213 67,7

3 310 507 11,3

    0 -  250 dekar 534 536 261 -25 236 -13,4

over 250 dekar 167 548 75 161 236 27,0

Sum 702 084 13,6

alt areal dekar 118 063 291 9 300 1,1

118 063 1,1

5 961 582 28,9

Post. 74.17 Areal- og kulturlandskapstilskudd

Post. 74.16  Tilskudd til dyr på beite

Arealtilskudd, grovfôr

Sone 1

Bunnfradrag, 65 pst
  1)

1) Bunnfradrag produksjonstilskudd fordeles med 35 pst tilskudd husdyr og 65 pst arealtilskudd

Sau, lam, geit

Utmarksbeitetilskudd:

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser

Sum grovfôr alle soner

AK-tilskudd, frukt, bær og planteskoleareal

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser 

Arealtilskudd, korn

Kyr, storfe, hest

Storfe m.m.

Småfe m.m.

Beitetilskudd:

Sum

Sum, AK-tilskudd

Sone 4

Sum

Sone 5

Sone 2

Arealtilskudd, potet

Sum

Sum

Sone 7

Sum

Arealtilskudd, grønnsaker

Sone 3

Sone 6



Sats     Endring Ny sats Endring

Ant.  daa  kr/daa     kr/daa kr/daa Mill. kr

0-800 dekar 1 155 893 123 123 0,0

801- dekar 113 461 102 102 0,0

0-800 dekar 18 172 175 175 0,0

801- dekar 0 152 152 0,0

0-800 dekar 1 006 197 175 175 0,0

801- dekar 71 643 152 152 0,0

0-800 dekar 414 757 246 246 0,0

801- dekar 3 715 221 221 0,0

0-800 dekar 147 420 246 246 0,0

801- dekar 1 901 221 221 0,0

0-800 dekar 2 962 246 246 0,0

801- dekar 0 221 221 0,0

Sum korn, alle soner 2 936 121 0,0 0,0

Sats     Endring Ny sats Endring

Ant.  daa  kr/daa     kr/daa kr/daa Mill. kr

Sone 1 -5 121 019 80 80 0,0

Sone 6 -7 5 104 930 930 0,0

Sum poteter, alle soner 126 123 0,0

Sats     Endring Ny sats Endring

Ant.  daa  kr/daa     kr/daa kr/daa Mill. kr

    0 - 80 dekar 28 641 550 50 kr/daa 1,4

over 80 dekar 35 509 0 0 0,0

64 150 1,4

    0 - 80 dekar 308 1 650 50 1700 0,0

over 80 dekar 0 0 0 0,0

308 0,0

64 458 1,4

Arealtilskudd, frukt Sats     Endring Ny sats Endring

Ant.  daa  kr/daa     kr/daa kr/daa Mill. kr

    0 - 40 dekar 5 865 1 000 100 1100 0,6

over 40 dekar 2 706 0 0 0,0

8 571 0,6

    0 - 40 dekar 10 674 1 450 100 1550 1,1

over 40 dekar 1 101 0 0 0,0

11 775 1,1

20 346 1,7

Arealtilskudd,bær Sats     Endring Ny sats Endring

Ant.  daa  kr/daa     kr/daa kr/daa Mill. kr

    0 - 40 dekar 7 592 1 000 100 1100 0,8

over 40 dekar 8 511 0 0 0,0

16 103 0,8

    0 - 40 dekar 5 709 1 450 100 1550 0,6

over 40 dekar 1 567 0 0 0,0

7 276 0,6

23 379 1,4

43 725 3,1

Sumbær, alle soner

Sone 1 - 4

Sone 5 -7

Sum

Sum frukt  alle soner

Sum

Sum

Sum

Sum

Sone 6 - 7

Sum grønnsaker, alle soner

Sone 1 - 4

Sum frukt og bær, alle soner

Sone 5 - 7

Sum

Sone 6 - 7

Arealtilskudd, grønnsaker

Arealtilskudd, potet

Sone 5

Sone 1 - 5

Arealtilskudd, korn

Sone 1

Sone 3

Sone 4

Sone 2



Sats Endring Ny sats Endring

Ant.  daa  kr/daa kr/daa kr/daa Mill. kr

69 478 300 300 0,0

3 984 1 000 100 1100 0,4

1 035 500 60 560 0,1

8 157 500 60 560 0,5

44 114 25 40 65 1,8

284 715 25 40 65 11,4

411 483 14,2

25 018 250 250 0,0

25 018 0,0

Antall Sats Endring Ny sats Endring

dyr kr/dyr kr/dyr kr/dyr mill. kr

5 494 2 400 350 2750 1,9

3 508 2 702 48 2750 0,2

2 330 1 518 482 2000 1,1

1 579 1 968 32 2000 0,1

11 147 402 198 600 2,2

6 592 564 36 600 0,2

10 027 342 108 450 1,1

28 658 414 36 450 1,0

67 162 38 200 0,0

1 193 186 14 200 0,0

358 402 0 402 0,0

10 742 260 0 260 0,0

7,8

-10,0

12,0

Intervall Antall Sats Endring Nye satser Økt sats Endring

dyr dyr kr/dyr kr/dyr kr/dyr 4,50 % mill. kr

 1 - 8 74 065 3975 179 4 154 4,5%

over  8 155 349 2699 121 2 821 4,5%

Sum 229 414

alle 65 194 952 43 995 4,5%

alle 534 000 575 26 600 4,5%

 1 - 40 11 412 945 43 988 4,5%

over  40 18 896 633 28 661 4,5%

Sum 30 308

alle 733 488 499 22 521 4,5%

alle 53 242 1137 51 1 188 4,5%

alle 1 556 832 39 2 41 4,5%

alle 4 272 790 10 0,4 10,4 4,5%

alle 30 228 1137 51 1 188 4,5%

alle 1 342 283 13 295 4,5%

alle 4 218 675 3,48 0,16 3,64 4,5%

alle 70 471 931 0,43 0,02 0,45 4,5%

Økologisk slaktekylling alle 65 163 1,66 0,07 1,74 4,5%

alle 48 432 312 14 326 4,5%

alle 172 737 91 4 96 4,5%

alle 5 669 387 17 404 4,5%

25,7

Avkorting Makssats Endring Nye satser Endring

kr/foretak kr/foretak kr/foretak mill. kr

7 972 72 000 3 300 75 300 26,3

-18,1

Sum tilskudd til avløsning for ferie og fritid 33,9

Andre storfe

AK-sone 5-7

AK-sone 5-7

Post. 74.20 Tilskudd til økologisk jordbruk

Sum tilskudd til økologisk jordbruk

(bruk med melkeprod)

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser 

Post 78.11  Tilskudd for avløsning til ferie og fritid

Melkegeit og ammegeit

Sau over 1 år

Landet

AK-sone 5-7

AK-sone 1-4

Grovfôr od annet økologisk areal

Arealtilskudd 

Avlsgris

AK-sone 1-4

Sum arealtilskudd økologisk areal

Omleggingstilskudd

Grønngjødsling

Innmarksbeite 

Sum omleggingstilskudd økologisk areal

Mjølkeku 

Minktisper

Melkekyr

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser 

antall foretak

m. maks. utbetaling

Sum effekt av satsendringer

Sum effekt av maksimalsatsen

Avlskaniner

Hjort

Gjess, ender, kalkuner,livkylling

Slaktekylling

Revetisper

Ammekyr

Hester

Slaktegris

Avlsgris

Verpehøner, -ender, -

Sau, ammegeit

Melkegeit og melkesau

(bruk med melkeprod)

Andre storfe

Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon

Poteter

Ammekyr

AK-sone 5-7

AK-sone 1-4

Sum tilskudd til økologisk husdyrproduksjon

Grønnsaker, frukt og bær

AK-sone 5-7

AK-sone 1-4

AK-sone 1-4

Landet

Alt karensareal minus innmarksbeite

Slaktegris

Korn til modning


