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Høring - Prop. 142 S (2021 - 2022) 

 
Det vises til Prop. 142 S (2021 – 2022), og finanskomiteens invitasjon til skriftlig høringsinnspill.  
 
Norges Bondelag har vært godt fornøyd med strømstøtteordningen for jordbruk og veksthus, som 
ble innført med virkning fra desember 2021. For de aller fleste landbruksforetak var det øvre taket 
på 20.000 kwh/måned tilstrekkelig. Men med kraftig økende strømpriser utover høsten, 
kombinert med økt forbruk knyttet til kjøling og lagring av grønnsaker ble dette taket for lavt, 
spesielt for grønt-produsentene og større husdyrprodusenter. Dagens forvaltningspraksis med 
kvartalsvis utbetaling av strømstøtte har også gitt en krevende likviditetssituasjon for mange.  
 
I Prop. 142 S foreslås det øvre taket å heves til 60.000 kwh/mnd, og utbetalingstidspunktet for 
landbruksforetak å endres til månedlig. Norges Bondelag er fornøyd med denne nødvendige 
forbedringen av ordningen.  
 
Produsenteide pakkerier og lager 
I motsetningen til de produsentene som har egne lager og pakkerier, omfattes ikke produsenteide 
fellespakkerier og lager i grøntsektoren av strømstøtteordningen for jordbruk og veksthus. Dette 
gir de bøndene som har satset på felles løsninger en spesielt utfordrende økonomisk situasjon og 
en konkurranseulempe ift. de som har private lagre og pakkerier. Fellesløsninger vil i sterkere 
grad gjelde mindre produsenter slik at dette også blir en skjevfordeling mellom mindre og større 
produsenter. 
 
Norges Bondelag ber om at strømstøtteordningen for jordbruk og veksthus utvides til også å 
omfatte produsenteide fellespakkerier og lager.  
 
Månedlig utbetaling for vekshusprodusenter 
For å veksthusprodusenter foreslås det ingen endringer i utbetalingstidspunkt for strømstøtte. 
Med de nåværende strømprisene setter dette mange veksthusprodusenter i en svært krevende 
likviditetssituasjon, der mange må håndtere utlegg på opptil flere titalls millioner i løpet av et 
kvartal.  
 
Norges Bondelag ber om at det ses på praktiske løsninger som bidrar til at strømstøtte til 
vekshusprodusenter kan gjennomføres månedlig, slik som for jordbruksforetak for øvrig.  
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Avslutningsvis vil Norges Bondelag poengtere behovet for å videreføre ordningen med de 
endringer som er foreslått i Prop. 142 S (2021 – 2022) også i 2023. Dette er viktig for å skape 
nødvendig forutsigbarhet for bøndene i en svært krevende tid.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Elektronisk godkjent, uten underskrift 
 
Bjørn Gimming Sigrid Hjørnegård 
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