
 
 
 
Høring inntektsuvalgets NOU – behandling i styret i Rogaland Bondelag 
 
Rogaland Bondelag har hatt en intern prosess for medvirkning i lokallagene. Lokallagene har hatt 
dokumentene på høring med frist 21. november, og saken var hovedtema under ledermøtet i 
fylkeslaget. Der var det mulig for lokallagslederne å komme med muntlige innspill, før fylkesstyret 
behandlet saken 28. november.   
 
Rogaland Bondelag har følgende innspill etter styrebehandling 28. november: 
 
Spørsmål 1:  

Utvalget har tenkt seg en «beste resultat» modell for normering, basert på faktiske 

regnskapsresultat. Siden inntektsmålet innebærer at man skal sammenligne inntektsnivået for 

bønder med lønnsmottakere, mener du det er mulig å gjøre en slik sammenligning uten å stille 

krav til effektivitet i form av en normering? Hvorfor? Hvorfor ikke?  

Rogaland Bondelag mener at faktisk økonomi må bli belyst og brukes som grunnlagsmateriell i 

forhandlinger. Vi ønsker ikke et effektivitetskrav slik det foreligger i dag. Effektivitetskravet bør 

kunne settes opp mot et kvalitetskrav, som gjenspeiler styrket kvalitet, bærekraft og dyrevelferd 

framfor økt produksjon.  

Rogaland Bondelag vil understreke at et eventuelt effektivitetskrav ikke må settes så høyt at den 

jevne bonde i realiteten ikke kan oppnå dette kravet. Jordbruket har hatt høyere effektivitetsvekst 

enn noen annen næring de siste tiårene, delvis på grunn av mekanisering. Den høye veksten i 

effektivitet som allerede er tatt ut, gjør at man i en modell som skal beregne inntektsvekst fremover, 

må legge effektivitetskravet vesentlig lavere enn gjennomsnittet har vært frem til i dag. 

Effektivitetskravet må gjenspeiles i en tilsvarende eller bedre avkastning på kapital. Svært ofte blir 

arbeidstid byttet ut med teknologi (kapitalbinding).  

 

Spørsmål 2:  

Hvilke synspunkter har dere til alternativene til hybridmodellen listet opp i de 5 punktene over? Er 

noen av disse mer aktuelle å gå videre med enn andre?  

Rogaland Bondelag mener at ingen av punktene er optimale. I stedet kan man bruke justert 

totalkalkyle (kvote, jordleie, som Grytten forslo, pluss kapitalavkastning av EK), men legge inn en 

form for normering. Mangel på normering er hovedgrunnen til at flere Storting har avfeid modellen 

til å måle på nivå tidligere. Rogaland Bondelag ser for seg en modell der man for eksempel bruker 

oppnådd effektivitetsprosent x antall år tilbake (gjennomsnitt fra Totalkalkylen), og setter en lav 

prosent av denne igjen. Grunnen til at man ikke kan bruke gjennomsnittet er at mulighetene for 

effektivisering i stor grad er tatt ut de siste årtiene. Dette kan man se på innsatt kapital, og utvikling 

innen mekanisering i næringen. Næringen har hatt langt høyere produktivitetsutvikling enn andre 

næringer.  

 



Punkt 1: Det er ikke ønskelig å gå tilbake til modellbruksordningen. Ordningen var svært 

arbeidskrevende. Diskusjoner om omfattende normering vil ta fokus bort fra hovedmålet; 

inntektsløft for alle produksjoner, uavhengig av geografi og størrelse.  

Punkt 2: Usikkerhet rundt konsekvensene av å ikke foreta normering, men heller beregne 

inntektsnivået for de som lever av jordbruket (i praksis heltidsbonden), gjør at man ikke bør løfte 

denne modellen som alternativ i dag. Norge er et land med sterke variasjoner innen geografi, 

arrondering, landskap osv. Samfunnsoppdraget til jordbruket går langt utover matproduksjon; det 

innebærer også landskapspleie, opprettholdelse av lokalsamfunn i utkantstrøk, bidrag til å 

opprettholde arbeidsplasser mm.  

Punkt 3: En modell uten normering vil være skjør med skiftende Stortingsflertall. Modellen som 

vedtas må stå seg over tid. Hvis man velger denne er det viktig at det kun er næringsinntekt fra 

landbruksproduksjon som må inngå i sammenlikningsgrunnlaget. Inntekter fra foretak som har 

landbrukseiendom som driftssenter, men som driv anna næring enn landbruksproduksjon, må ikke 

inngå i grunnlaget. 

Punkt 4: Tidkrevende og kostbart. Næringen har ingen tid å miste hvis målsettingene i 

Hurdalsplattformen og gjeldende Stortingsvedtak om inntektsløft skal nås.  

Punkt 5: Næringen har etterspurt nytt grunnlagsmateriale. Det er ikke et alternativ for Rogaland 

Bondelag at man gir opp dette arbeidet.  

 

Spørsmål 3: 

Et samlet utvalg av fagpersoner anbefaler å bruke hybridmodellen for å sammenligne 

inntektsnivået for bønder med lønnsmottaker. Bør Norges Bondelag gå inn for å bruke denne?  

Hvis «Ja», hvorfor?  

Hvis «Nei», hva er alternativet?  

Forklar gjerne hvordan dere kommer fram til konklusjonen.  

Nei. Hybridmodellen kan ikke brukes som den er foreslått.  

 

Spørsmål 4:  

Norges Bondelag har tidligere sagt at et nytt grunnlagsmateriale må stå seg over tid, med ulike 

politiske regimer. Hvor viktig er det med bred politisk forankring for et inntektsmål, og i hvilken 

grad vil normering av effektivitet påvirke muligheten for bred politisk oppslutning om selve 

inntektsmålet?  

Inntektsmålet må utformes slik at det står seg over tid, også med andre sammensetninger i 

Stortinget enn vi har i dag. Næringen trenger forutsigbarhet, både for driftsplanlegging og 

investeringer. Tett oppfølging av inntektsmålet er en forutsetning for å lykkes med landbrukets 

samfunnsoppdrag. Da kan partene gjøre nødvendige kursendringer ved negativ utvikling.  

En form for normering kan være nødvendig om man skal ha så bred politisk forankring som er 

nødvendig for å få høy forutsigbarhet.   

 



 

 

 

 

Spørsmål 5:  

Hvilke synspunkter har dere på avkastningskrav til egenkapitalen?  

Det er nødvendig å skille ut avkastning til egenkapital når man skal bestemme sektorens 

inntektsmuligheter, for å sikre at det blir inntekt nok til å dekke både vederlag til arbeid og 

avkastning av egenkapital.  

Grytten-rapporten slår fast at det per i dag ikke er dekning for både vederlag til arbeid og 

egenkapital. Denne konklusjonen kjenner næringen seg igjen i.  

Rogaland Bondelag vil at man skal ha avkastning på egenkapital som eget inntektsmål. 

Avkastningskravet må gjenspeile risikoen i næringa. Det er påregnelig at man både i 

samfunnsdebatten og politikken vil stille spørsmål ved behovet for næringens eksisterende ordninger 

for risikoavlastning. Med det kan nevnes mottaksplikt, produksjonstilskudd, avlingsskadeerstatning, 

priskontroll, skatteregler ved overdragelse, markedsregulering og velferdsordninger. Ordningene blir 

allerede utfordret fra tid til annen. I andre enden har vi driveplikt, produksjonsregulering, pålegg og 

krav. Vi er i en tid der verdien av kapital og plassering av denne er viktige spørsmål for dagens unge. 

Det er viktig å vise at landbruket er et bærekraftig sted å plassere kapital og fremtid i. 

En skal være obs på at Innovasjon Norge i dag setter lavere krav til avkastningskrav til tiltak i 

landbruket enn andre prosjekt. Investeringstilskudd er helt nødvendige i fremtiden, både for å oppnå 

inntektsmål, og nødvendige omstillinger i næringen. Overgang til løsdriftsfjøs som eksempel. Når 

man setter et avkastningskrav for egenkapitalen, er det påregnelig at investeringsmidlene vil få 

samme avkastningskrav som for egenkapitalen. De som ikke tilfredsstiller kravet, vil ikke være 

berettiget investeringstilskudd.  

 

Spørsmål 6:  

Flertallet i utvalget mener det ikke er faglig forsvarlig å skille på vederlag til arbeid og vederlag til 

egenkapital. Dette drøftes inngående i kapittel 7. Gir drøftingen utvalget gjør i rapporten grunnlag 

for at Norges Bondelag skal gjøre en ny vurdering for å skille på vederlag til arbeid og vederlag til 

egenkapital i grunnlagsmaterialet?  

At et flertall i fagutvalget konkluderer med at resultat før skatt (vederlag til arbeid og egenkapital) 

bør være næringens resultatmål, rettferdiggjør at diskusjonen tas opp på nytt i Norges Bondelag.  

Gardbrukeren bestemmer i dag i varierende grad hvor mye kapital og arbeid som settes inn i driften 

(bestemmes av driftsomfang, gjeld, krav og offentlige pålegg/lovendringer).  

 

Spørsmål 7: 

Skal levekårsfaktorer inngå som en del av årsverkstallet?  



Nei. Det er naturlig å ta et oppgjør med forestillinger om at bonden som bor på arbeidsplassen skal 

arbeide flere timer i et årsverk enn andre. Generell utvikling i det øvrige arbeidslivet tilsier at 

justering for levekårsfaktorer er utdatert. 

Mange gårdsbruk ligg i utkantstrøk og levekårsfordelen en har ved å bo nær jobb blir visket ut av 
ulempene ved å bo langt fra skole, butikk, fritidsaktiviteter og tjenester. Ofte bor en også slik til at 
det er ett dårlig utbygd kollektivtilbud, og må bruke mye tid på kjøring og henting. Gårdene ligger 
fast, og er ikke flyttbare på samme måte som arbeidstakernes boligmuligheter. 
 

Spørsmål 8:  

Hvilke synspunkter har dere på hvilket timetall som skal brukes i ett årsverk i jordbruket? Forklar 

gjerne hvordan dere kommer fram til konklusjonen.  

Rogaland Bondelag mener at timetallet til turnusarbeidere (1568) kan sammenlignes med 

arbeidsforholdene i landbruket. Særlig i husdyrproduksjonene, men også planteproduksjon, er 

arbeidet preget av uforutsigbarhet og døgnvakt. 

 

Spørsmål 9. 

Hvilken gruppe lønnsmottakere bør gjennomsnittet av alle bønder, med et mangfold av 

produksjoner, sammenligne seg med? Begrunn svaret. 

Rogaland Bondelag vil at vi skal sammenligne oss med gjennomsnitt av alle lønnsmottakere i Norge. 

Det er høye (og stigende) kompetansekrav i næringen, både innen agronomi, økonomi, ledelse og 

driftsplanlegging. Det er viktig med en inntekt på nivå med gjennomsnittet av lønnsmottakere for å 

sikre rekruttering til næringa. 

Ideelt sett burde jordbruket sammenliknes med annen selvstendig næringsvirksomhet, slik som i EU. 

Siden øvrig næringsliv ikke innberetter arbeidsforbruk, foreligger det ikke sammenliknbare tall for 

dette i dag.  

Noen lokallag peker på fagbrev som en gruppe å sammenligne jordbruket med. Rogaland Bondelag 

går ikke for en sammenligning med fagbrev fordi det er veldig varierende lønnsnivå mellom de ulike 

gruppene med fagbrev. 

 

Spørsmål 10:  

Av områdene belyst i dette dokumentet, hva prioriterer dere høyest å få gjort endringer av:  

- Hybridmodellen og forutsetningene knytta til beregning av bøndenes inntektsnivå 

sammenlignet med andre grupper i samfunnet?  

- Splitte resultatmålet vederlag til arbeid og vederlag til egenkapital og synliggjøre 

avkastningskravet på egenkapitalen?  

- Endre timetallet pr årsverk?  

- Andre forhold? Spesifiser.  



Rogaland Bondelag mener at jevnstilling på rett tallgrunnlag hvor kapitalen er skilt ut og gitt 

avkastning skal prioriteres høyt. 

Å få et nytt time-tall i årsverk-beregningen, ned til 1568 timer, må prioriteres høyt. 

 

Spørsmål 11  

Har dere andre synspunkter på NOU 2022-14 som dere ikke har fått belyst, gi oss innspill om dette? 

Det pekes på at en forbedra økonomi til bonden kan gi overproduksjon. Det er viktig å være obs på 
faren for dette. Korleis en praktisk skal tette inntektsgapet uten at det fører til overproduksjon blir da 
en videre oppgave for regjeringa, Stortinget og næringa å løse.  
 
Det er kommet fram mye viktig om økonomien i næringa, blant annet at det ikke er tilstrekkelig 
økonomi til å dekke vederlag til kapital og arbeid. Dette må ordnes opp i for å sikre rekruttering.  
 
Selv om lav lønnsomhet anerkjennes i Grytten-rapporten, ser det ut til at utvalget har latt være å ta 
inn over seg de faktum som tyder på at jordbruket er under økonomisk press som skader de politiske 
målene for jordbruket over tid. 
 

• Det blir færre bønder. Vanlig økonomisk teori tilsier at det skyldes at lønnsomheten i 
bransjen er for lav.  

• Gjennomsnittsalderen til bonden stiger. Ved framskriving av kurven vil det om ti år være flere 
bønder over 65 enn under 45 år. Dette kan skyldes at yngre arbeidstakere finner det mindre 
attraktivt å gå inn i bransjen. Svak og usikker økonomi er en vanlig grunn til at rekrutteringen 
i en bransje svikter.  

• Det blir flere deltidsbønder. For utvalget blir ikke dette sett som et problem, ettersom det 
setter bonden i stand til å opprettholde en akseptabel totalinntekt med jobb utenom. 
Bekymringen vår er at flere velger deltidsjobb, der en tidligere var heltidsbonde. 

 
At produksjonen opprettholdes er ikke ensbetydende med at man i Norge fremover får det 
jordbruket man ønsker, uten å gå på kompromiss med målene satt om jevnstilling, dyrevelferd, 
matberedskap og en næring med ulik bruksstørrelse spredt over hele landet. 
 


