
Jordbruksforhandlingane 2022

Korleis løfte inntektene innan egg og gris ?
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Kompensasjonsordning for strøm

• Vedtatt ordning for kompensasjon av de høye 
strømpriser i husholdninger utvides til å også dekke 
ekstraordinære kostnader brukt i landbruket

• Øvre tak for kompensasjon i landbruket 
bør økes til minst 20.000 kwh/mnd

• Kompensasjonsgrad på 80 prosent på 
strømpris over 70 øre/kwh

• Ordningen må ha tilbakevirkende kraft slik 
at en får kompensert kostnadsøkningene
fom november



Kostnadskompensasjon med 
utbetaling i 2022

• Bøndene står foran en ny vekstsesong 
med enorm kostnadsøkning og stor 
usikkerhet. 

• En forsikring fra staten om at 
kostnadene skal kompenseres, med en 
ekstraordinær utbetaling i 2022.

• Statsråden bekreftet i møte 11. januar 
at ekstra kostnader vil bli utbetalt i år.

– Vi ber om en 
ekstraordinær 
utbetaling til bonden så 
kjapt som overhodet 
mulig i år – for å gi 
sikkerhet for bonden for 
kostnadene som løper 
nå, sier Gimming.



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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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
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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»
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum
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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. Bondelaget har uttalt målsetting om 
25% tetting av gap
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Ny retning i landbrukspolitikken !!!

• Tollvern, overgang frå kronetoll til prosenttoll på nokre toll-linjer ?

• Marknadsordningar – korleis holde balanse i marknaden ?

• Tak og/eller trappetrinn på tilskota ?

• Investeringsordningar ?

• Nyetableringar kan utfordre marknadsbalansen og inntektsvekst ?

• Tak mjølkekvote ?

• Avlingsskade ordninga skal endrast ?
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Prioritere produksjoner?
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Svinekjøtt
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Det er ikkje lenger målpris på svin. Nortura er marknadsregulator og 
fastsett ein planlagt engrospris for eit halvt år om gangen.

Sjølv om det ikkje lenger er målpris, er det mange virkemiddel i 
jordbruksforhandlingane som vil påverke økonomien i svineholdet:

• Prisnedskrivingstilskudd (kornpris og følgelig kraftfôrpris)

• Husdyrtilskot

• Velferdsordningane

• Distriktstilskot kjøtt

• Frakttilskot (kraftfôr og slakt)

• Investeringsstøtte (føringer, prioriteringer (svin har i liten grad 
blitt prioritert)
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Egg og fjørfekjøtt
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Bønder som produserer egg og hvitt kjøtt, hentar det aller meste 
av inntektene sine i marknaden. Det blir ikkje fastsett priser for 
egg og fjørfekjøtt i jordbruksoppgjøret

Det er sentrale virkemidler i jordbruksoppgjøret som påvirker 
økonomien i produksjonen:

• Prisnedskrivingstilskudd (kornpris og følgelig kraftfôrpris)

• Husdyrtilskudd (verpehøns, men ikke kylling)

• Velferdsordningene 

• Distriktstilskudd egg

• Frakttilskudd (egg, kraftfôr)

• Investeringsstøtte (føringer, prioriteringer (egg og fjørfekjøtt har vært 
lavt prioritert))
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Korn og kraftfôr

For korn- og proteinråvarer er det rom for å øke norsk produksjon. Vi 
importerer i dag både karbohydratråvarer, proteinråvarer og matkorn.
Hvilke virkemidler er viktigst for å øke kornproduksjonen?

Vi ser her en sterk kostnadsvekst både for kornbonden og for kraftfôrkjøperen. 
For å dempe kostnadsveksten er prisnedskrivingstilskudd et viktig verktøy
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