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Hva er ståa i norsk landbruk?

• Tja. Er vel ganske variert.

• Næringen er preget av en situasjon at mange sliter økonomisk. Det 
er likevel en del som tjener penger, men de er lite aktive i debattene. 
Hovedinntrykket er derfor at næringa er preget av en blanding av 
fortvilelse og resignasjon.

• Kostnadsvekst
• Men for noen innsatsfaktorer ser man (kanskje) en brems og nedgang?. 

Gjødsel, diesel, kraftfôr

• Flere har hatt / har større likviditetsutfordringer enn normalt.

• Spesielle utfordringer for melk framover…

• Godt kornår. Høye avlinger, god kvalitet (mye mat), lav vannprosent.

• God markedsbalanse – unntatt egg

• Svin: Tatt ut kostnadsvekst i markedet. Brukbar inntjening, men dyrt 
å bygge for framtida. Dyrevelferd 😧

• Sau. Kommet ut av overproduksjonsmørket. Muligheter for 
inntektsvekst. 



Jordbruksoppgjøret 2023 - Muligheter
• …kan være positivt at Regjeringa sliter på meningsmålingene. Må levere på valgløfter / 

Hurdalserklæringa.

• Matsikkerhet og beredskap er fortsatt et viktig tema

• Kostnadsveksten flater ut (?)
• Trenger tilføre mindre midler for å få inntektsvekst

• Økte melkepriser internasjonalt har styrket tollvernet og konkurransekrafta til norsk melk.

• Erfaringene fra jordbruksoppgjøret 2022 viser en regjering som vil:
• Kompensere og dekke opp kostnadsvekst

• Redusere inntektsgap (vesentlig mer enn i alle andre jordbruksoppgjør)

• Bruke budsjettmidler på jordbruk

• Lytte til næringa



Krav, tilbud og resultat i jordbruksoppgjørene 2011-
2022 på å redusere inntektsgapet mellom bønder og 
lønnsmottaker. Kr/årsverk.
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Jordbruksoppgjøret 2023 - Utfordringer

• Noen mener bøndene fikk (mer enn) nok i 
2022 oppgjøret. Skal andre prioriteres i år?

• Stortinget har neppe vedtatt opptrappingsplan 
og behandlet Inntektsutvalgets rapport 
(Grytten-utvalget).

• En har ikke endret til tollvernet i 
Statsbudsjettet for 2023.

• Usikkerheten er fortsatt stor. Påvirker 
prognosering.

• Hvordan få aksept for økte priser, med sterkt 
fokus på økte matpriser? 

• Gul boks i WTO-avtalen ?

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

6

➢Norsk pris: 74-75 kr/kg
➢Import: Ku 45 kr/kg. Okse 50 kr/kg
➢Tollsats kronetoll: 32,28
➢Import inkl. toll: 77-82 kr/kg
➢Beskyttelse: 2-7 kr/kg

➢Alt. Prosenttoll: 344 %
➢Import inkl. toll: 200-222 kr/kg
➢Beskyttelse: 126-148 kr/kg



Spesielle utfordringer melk…. 2023

• Lavere salg av meieriprodukter i 2022. 
Fortsetter det i 2023?

• Forholdstall 0,95. Mindre volum å fordele 
faste kostnader på.

• Varslet mindre etterbetaling Tine. 98 øre/l i 
fjor. 
• Kan bli en betydelig lavere pengesum inn på konto i 

mai 23 enn i 22.

• Sammenlignet med kjøtt, korn, grønt: Lav 
mål/engros-prisøkning. 36 øre/l
• Behov for styrket økonomi. Tørr/vil regjeringen 

legge til rette for økte matvarepriser i 
jorbruksoppgjøret?

• Kostnadsvekst mellom fjøsdør og 
målprispunkt.



Styrket konkurransekraft



.. men nå faller melkeprisen i EU-land



Prioritere mindre eller større melkebruk? 
Utslag av 1 kr/liter høyere melkepris eller 200.000 kr i økt driftstilskudd.
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Arbeidsgruppe kvoteordningen for melk

• Hvordan øke andelen eid kvote og få ned kvoteprisene og kostnadene for 
den aktive melkeprodusenten?
• Vurdere ulike alternativer. Konsekvenser for utleiere, innleiere, 

samdrifter, de som kun produserer på eid kvote, faser i 
investeringsløpet 

• Kvotetaket. 
• Regjeringserklæringen sier at kvotetaket skal settes ned mot 500.000 

liter. De som har tilpasset seg dagens kvotetak, skal kunne beholde 
kvotene. 



Hva er gul, blå og grønn støtte (boks)?

• Gul støtte:
– Mest handelsvridende. Prisstøtte
– Tak 11,449 mrd. kr
– Skjermingsstøtte = Målprisene utgjør nesten 

alt
• forskjell mellom våre målpriser og fastsatte 

verdensmarkedspriser (1986-1988)
• Oms.avg og høy kraftfôrpris til fradrag

• Blå støtte:
– Produksjonsbegrensende
– Husdyrtilskudd, driftstilskudd, 

distriktstilskudd, kvalitetstilskudd

• Grønn støtte:
– Ikke produksjonsdrivende
– Velferdsordninger, investeringsstøtte, 

forskning
– Kan gis ubegrenset



Handlingsrom gul boks 2023?

• Tak 11 449 mill. kr

• Notifisert 2021: 10 281
• Målpris gris t.o.m 30/6-21

• 2023? 

• Økte målpriser korn ca 1 kr/kg, Melk 36 øre, lavere melkevolum

• Prognose: Ca 10,5 mrd. kroner

• Usikkerhet: Er strømstøtte gul støtte?

• «Luft» ca 950 mill. kroner

• 1 øre/l melk = 14 mill. kroner

• Teoretisk: Hvis hele rommet brukes på melk: ca 60 øre/l.

• Må ha litt «luft» i forhold til kornavlinger…..



Storfekjøtt
• Det er forventa en liten 

underdekning av norsk storfe i 
2023. Markedssituasjonen har 
likevel gjort at det ligger en del 
helslakt på reguleringslager. 

• Driftsgranskingene viser at 
økonomien i storfekjøtt-
produksjonen har vært svak 
lenge. Dette til tross for at 
tilskuddene til storfekjøtt-
produksjonen er økt en god del 
i de siste jordbruksoppgjørene.
Tilskuddsveksten har vært 
størst i de høyere 
tilskuddssonene. 

• Dempet interesse (?)

Endring i tilskuddssatser 6 siste jordbruksoppgjør 

og summert tilskuddsendringer for bruk med 40 ammekyr

Kvalitetstilskudd O+ og 

bedre. 3,50 kr/kg

Kvalitetstilskudd kl O. 2,50 kr/kg

Husdyrtilskudd ammeku. 1410 Kr/ku

Husdyrtilskudd storfe. 418 Kr/storfe

Beitetilskudd. 102 kr/dyr

Utmarksbeitetilskudd. 464 kr/dyr

Avløsning ferie og fritid. 22380 kr/foretak

Arealsone 1 2 3 4 5A 5B 6 7

Driftstilskudd. Kr/foretak 109280 109280 109280 109280 176240 176240 176240 176240

Areal- og kulturlandskaps-

tilskudd. Kr/daa 105 145 135 155 245 290 275 275
Distriktstilskudd kjøtt. 

Kr/kg 0 0 0,7 0 0,7 0,7 1,5 1,5

Tilskuddsøkning. Kr/bruk 299600 306600 322400 321800 438800 456800 481700 503700

Gjennomsnittlig økning 

pr år. 49900 51100 53700 53600 73100 76100 80300 84000



Takk for meg



Hvordan skal inntektsgapet tettes?

• Beste hadde vært kostnadsreduksjoner, og beholdt 
pris- og tilskuddsnivået fra jordbruksoppgjøret 2022. 
Bestemmes mye internasjonalt.

• Kombinasjonen økte tilskudd - økte priser.

• Prosenttoll

• Produksjonsregulering om/når det er behov for det.

• Kostnadseffektiv foredlingsindustri

• Produktivitet - teknologi

• Andre forslag?



Vil forutsetningene i jordbruksoppgjøret ryke? 2023

• SSB oppjustert prognosene for KPI fra 1,8 % til 4,9 %!

• Sterkere renteøkning (Norges Bank 1,7 %). SSB 1,5 %

• Lavere prisvekst på gjødsel enn forutsatt

• Volumnedgang. Melk, kjøtt.

01.02.2023 17Det er selvsagt STOR USIKKERHET KNYTTET TIL DISSE BEREGNINGENE / ANSLAGENE!! 

Jordbruksavtale

n Vurdert nå Endring
Produksjonsvolum 0 -800 -800
Varer uten målpris 1303 1703 400
Driftskostnader

Gjødsel 1790 740 -1050
Kraftfôr 460 600 140

Energi 0 -300 -300
Andre driftskostnader pris 290 550 260

Andre driftskostnader volum 0 -340 -340
Sum driftskostnader 2540 1250 -1290
Kapitalslit og leasing 373 473 100
Realrente på lånt kapital 948 378 -570
Arbeidsforbruk 405 405 0

SUM lik prosentvis vekst, før komp 2022 2963 1603 -1360



Hva betyr Gryttenrapporten for jordbruksforhandlingene 2023?

• Sannsynligvis ingenting.

• Høringsfrist 16/1-23

• LMD gå gjennom høringsinnspillene. Utarbeide noe for Stortinget.

• Behandles av Næringskomiteen.

• Vedtas av Stortinget.

• Budsjettnemnda innarbeide endringer i materialet Stortinget har 
vedtatt
• Avgir materiale til jordbruksoppgjøret rett etter påske (14/4?)

• Blir for kort tid (hvis det blir noe tid) fra Stortingsvedtak til BFJ avgir

Borch i fjor: selv om man ikke har det nye tallgrunnlaget klart, er ikke det til 
hinder for å starte inntektsløftet allerede til våren. 



Økte budsjettoverføringer i jordbruksoppgjøret året før, økt 
markedsinntekter sammenstilt med kostnadsutviklingen i jordbruket
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