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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»

«Kostnadene må kompenseres før vi kan snakke om å tette 
inntektsgapet slik at bonden kan oppnå inntekt på nivå 
med andre, og det haster: – Vi må starte tettingen av gapet i 
år, med minst en fjerdedel.»



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.



Størrelsen på inntektsgapet?
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• Vil vesentlig økt målpris på melk gi:

• Vesentlig mer import (av ost)

• Vesentlig lavere forbruk av drikkemelk og ost?
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Utslag referansebruk av 1 kr/liter høyere melkepris

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

15 kyr 30 kyr 49 kyr 66 kyr

Liter Kr/årsverk Årsverk



Prioritere bruksstørrelse? 
Tak på tilskudd?
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❖Regjeringsplattformen: Innføre tak på tilskot i all produksjon

Kvoteordningen: Kvotetak «ned mot 500.000 l»? 



Prioritere områder?
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Storfekjøtt

Endring tilskuddssatser 6 siste jordbruksoppgjør (inkl.tilleggsforh.) 

Og summert tilskuddsendringer for bruk med 40 ammekyr
Kvalitetstilskudd O+ og bedre. 3,50 kr/kg

Kvalitetstilskudd kl O -1,50 kr/kg

Husdyrtilskudd ammeku 410 Kr/ku

Husdyrtilskudd storfe 18 kr/storfe

Beitetilskudd -33 kr/storfe

Utmarksbeitetilskudd 436 kr/storfe

Avløsning ferie og fritid 13600 kr/foretak

Arealsone 1 2 3 4 5A 5B 6 7

Driftstilskudd. Kr/foretak 32560 32560 32560 32560 79520 79520 79520 79520

Areal- og kulturlandsk.tilsk. Kr/da -45 30 15 35 105 150 120 120

Distriktstilskudd kjøtt. Kr/kg 0 0 0,70 0 0,70 0,70 0,50 0,50

Tilskuddsøkning. Kr/bruk 86400 109200 114000 113400 197600 215600 210900 220500

Gjennomsnittlig økning pr år 14400 18200 19000 18900 32933 35933 35150 36750

Stikkord: Svak økonomi – Vekst i ammekutall –
Redusert kjøttforbruk – Grasområder/kornområder - Tollvern



Landbruk helt avhengig av sterkt 
importvern

➢Naturgitte og klimatiske forhold med kort 
vekstsesong og lave avlinger

➢Høyt lønns- og kostnadsnivå drevet opp av 
oljeøkonomien

➢Landbrukspolitiske mål for distriktspolitikk, miljø 
og bruksstørrelse.

• Tollsatser (kr/enhet eller % av verdi) og kvoter

• WTO-avtalen: Velge det som beskytter best av 
krone- eller prosenttoll.

❖Hurdalserklæringa: Sikre importvernet for norsk 
jordbruk, blant anna gjennom val mellom prosent-
og kronetoll, og sørgje for at importvernet ikkje 
blir svekka, når ein inngår nye handelsavtaler. 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKDujcvQy8cCFcJeLAodYW0H5Q&url=http://karrierestart.no/toll&ei=DUDgVeCzNMK9sQHh2p2oDg&psig=AFQjCNFEm_Df4O-6iCFIVcWYrmCfZVK4YA&ust=1440846171744115


Eksempel Tollvern på hele slakt
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➢Norsk pris: 66-67 kr/kg

➢Import: Ku 36 kr/kg. Okse 42 kr/kg

➢Tollsats kronetoll: 32,28

➢Import inkl. toll: 68-74 kr/kg

➢Beskyttelse: 2-7 kr/kg

➢Alt. Prosenttoll: 344 %

➢Import inkl. toll: 160-186 kr/kg

➢Beskyttelse: 94-112 kr/kg



Takk for meg



De siste jordbruksoppgjørene
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Velferdsordningen- skal de prioriteres i år?
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Velferdsordningene utgjør 1,5 mrd. kr for 2022, eller ca 8,5 prosent av 

samla tilskudd over jordbruksavtalen. 

• Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

• Tilskudd til avløsning ved sjukdom og fødsel

• Tilskudd til sjukepengeordningen i jordbruket

• Tilskudd til landbruksvikarordningen

• Tidligpensjonsordningen for jordbrukere



Investeringsvirkemidler
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Etterspørselen etter investeringsmidler i jordbruket 
er svært stor, og midlene brukes stort sett opp 
første halvår. 

Fra 2034 er det krav om overgang fra båsfjøs til 
løsdrift for melke- og storfekjøttproduksjonen. 
Dette krever store investeringer. I 2020 gikk ¾ av 
investeringstilskuddene til gårdsbruk som driver 
med ku, sau eller geit.

I Statsbudsjettet for 2022 er det satt av 200 mill. 
kroner ekstra til investeringer i små og 
mellomstore melke- og storfebruk for å følge opp 
løsdriftskravet. Totalt blir det satt av 879,5 mill. 
kroner til investeringer i 2022.  



Sau/lam

Færre lam, godt salg og prisvekst gir endelig et løft i økonomien. 
Hva nå?


