
Studieopplegg 2022

• Nå er tida inne for at lokallagene sender innspillene inn til forhandlingsutvalget vårt. 
Bruk gjerne studieheftet som et utgangspunkt for diskusjonen! 

• Bruk lokalavisa og sosiale medier til å synliggjøre hva deres lokallag spiller inn til 
årets jordbruksoppgjør. Denne våren blir det viktig å vise stort engasjement fra 
grasrota i hele landet og inn på Stortinget og Regjeringskontora i forkant av årets 
jordbruksoppgjør

• Frist for å komme med innspill fra lokallag er 18. februar 

• Frist for innspill fra fylkeslag er 18. mars

• Representantskap 30. og 31. mars
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5 krav fra årsmøtet i Norges Bondelag juni 2021:

1. Inntekt på nivå med andre

2. Økte investeringsmidler

3. Et bedret importvern

4. Matprodusenter må sikres sin rettmessige andel av verdikjeden for mat

5. Støtte til klimatiltak

1.Inntekt på nivå med andre

➢ Inntektsmuligheter og sosiale vilkår for bonden må komme opp på nivå med det øvrige samfunn. Rekruttering til bondeyrket må sikres 

gjennom bedrede rammebetingelser.

➢ Gjennom jordbruksoppgjørene må det legges til rette for at jordbruket skal sikres en årlig kronemessig utvikling som ligger betydelig høyere 

enn lønnsutviklingen ellers i samfunnet for å komme opp på samme inntektsnivå.

➢ Etterslepet må fylles gjennom en forpliktende opptrappingsplan for tetting av inntektsgapet i løpet av stortingsperioden.

➢ Inntektsmuligheter både på små og store gårdsbruk må bedres betydelig, slik at vi sikrer lønnsom produksjon over hele landet.

➢ For å løfte inntektene i flere produksjoner er det avgjørende å videreutvikle verktøykassa for markeds- og produksjonsregulering

➢ Bonden må kunne hente ut sin andel av produktivitetsveksten i bedre økonomi.

➢ Det felles tallgrunnlaget for jordbruksoppgjøret må fange opp de økonomiske forholdene knyttet til den aktive bonde.



Nye muligheter med nytt Storting og ny regjering

Regjeringsplattformen - et godt utgangspunkt for en 
helt nødvendig snuoperasjon i norsk landbruk

Inntekt er prioritert

Tydelig ambisjoner på:

➢Importvern

➢Investering

➢Markedsbalansering

➢Kjedemakt

➢Klima
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Sandra Borch- statsråd       Wenche Westberg- statssekretær      Siv Sætran – politisk rådgiver  

Politisk ledelse i landbruks- og matdepartementet



Inntektsgapet skal tettes

Regjeringa har løftet inntektsambisjonen fra å 
redusere inntektsgapet, til å tette 
inntektsgapet.

Regjeringa og SV er enige om en 
budsjettavtale for 2022. Stortinget har vedtatt 
at de «... ber regjeringen legge fram en 
forpliktende og tidfestet plan i løpet av 2022 
for å tette inntektsgapet. Det skal tettes 
uavhengig av bruksstørrelse, produksjon og 
landsdel».
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«– Det at det skal være en tidfestet og 
forpliktende plan og en opptrapping, det 

er aldri brukt i en regjeringsplattform før. 
Det har aldri vært noe i nærheten engang. 

Dette er veldig tydelig og forpliktende»
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum



Jordbruksoppgjøret 2022-
Hva skal inngå i ramma? 
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Kostnadsdekning

Vi krever alltid kostnadsdekning. Denne er 
ekstremt stor i år, og hvor stor veit vi ikke sikker p.t

Inntektsutvikling som andre

Størrelse veit vi når lønnsoppgjørene er landa.     
3,5 % utgjør 20 000 kr pr årsverk

Tetting av gap

Reduksjon av inntektsgap – Hvor mye skal vi 
kreve i tetting første året med ny regjering? 
Hver 10.000 kr/årsverk vi krever= 400 mill. kr i 
større ramme



Prioritere produksjoner?

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000
2019 2020 2021 Lønnsmottaker 2021

Vederlag til arbeid og egenkapital pr årsverk for ulike produksjoner 
sammenlignet med gjennomsnittslønnsmottaker. Referansebruk. Landet.



Grønnsaker, frukt, bær og potet

Etterspørselen etter produkter innenfor grøntsektoren er økende. Det er 
viktig at vi kan dekke økt etterspørsel med norske produkter. 

Ved jordbruksoppgjøret 2019 ble det etablert et rådgivende utvalg 
bestående av representanter fra verdikjeden, avtalepartene og 
virkemiddelapparatet. Utvalget la fram rapporten «Grøntsektoren mot 
2035» som grunnlag for jordbruksforhandlingene 2020. 

Regjeringa har sagt at de vil innføre tak på tilskudd i alle produksjoner. Til 

fjorårets forhandlinger krevde jordbruket å innføre trappetrinn og/eller 

tak for antall dekar pr foretak som kan få arealtilskudd. 

I løpet av året har vi hatt en voldsom økning i prisene på elektrisk kraft. 

Det har spesielt rammet veksthusnæringa og det har blitt jobbet mye for å 

avhjelpe situasjonen. 
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Virkemidler over jordbruksavtalen

FYLKESLAG BONDELAG - ENDRE TEKSTEN VIA "SETT INN" -> "TOPPTEKST/BUNNTEKST"8



Hva forhandler vi om i år?

FYLKESLAG BONDELAG - ENDRE TEKSTEN VIA "SETT INN" -> "TOPPTEKST/BUNNTEKST"9

• Målpriser for poteter, 10 grønnsaksslag og poteter

OBS! Mulighet for prisuttak og tollvern

• Arealtilskudd – tak og trappetrinn

• Distriktstilskudd frukt, bær og grønnsaker

• Investeringsmidler og føringer

• Forskningsmidler og føringer

• Avlingsskadeordningen – egen høring!
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