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Uttalelse til kommende Jordbruksforhandlinger 2012 
 

Fagseksjon Potet og Grønnsaker har på medlemsmøte i dag diskutert momenter til de 

kommende Jordbruksforhandlinger som er viktig for potet og grøntnæringen. 

 

Generelt 

Med bakgrunn i den Landbruksmeldingen som er kommet med fokus på blant annet økt 

matproduksjon, må det jobbes for at økonomien styrkes for de aktive potet- og 

grønnsakprodusentene. Dette vil også ha positiv effekt på rekruterings- 

utfordringen som denne del av landbruket står ovenfor. 

 

Jordvern 

Flere steder i Norge er det stor aktivitet med å utvikle infrastruktur med bl.a. vei og jernbane. 

Dette er naturinngrep som ofte krever store arealer med dyrket jord. Det bør derfor innføres et 

krav til utbygger at for hvert dekar dyrket jord som blir nedbygd må utbygger dyrke det 

dobbelte. 

 

Grøftetilskudd 

Grøftetilskudd bør gjeninnføres, og det skal her være friske budsjettmidler som tilføres 

næringen. En omfordeling av midler fra en del av AK-tilskudd flyttes til grøftetilskudd vil 

favorisere de passive driverne og vil gå ut over de som har stor andel leiejord. Videre vil det 

straffe de som holder arealet godt drenert. 

 

Avlingsskadeordningen 

Sesongen 2011 ble svært krevende for mange, og vi har sett hvordan ulike værfenomen kan 

medføre store avlingstap. Enten i kg eller kvalitet. Videre slår dagens ordning og kommende 

nye forskrift hardt ut for spesialkulturer innen potet og grønnsaker. Selv om det nå er vedtatt en 

ny forskrift så bør det ved forhandlingene i 2012 bli satt ned en arbeidsgruppe for å se på 

ordningen, og hvordan denne kan tilpasses spesialproduksjoner bedre. I arbeidsgruppen skal det 

sitte  produsenter som har opplevd denne ordningen i praksis. 

 

Målpriser 

For både potet og grønnsaker skal målprisen økes i takt med kostnadsnivået i samfunnet for 

øvrig.



   
   
   

 

 

 

 

Tollsatser 

For de fleste landbruksvarer er det fastsatt en «kronestoll». Denne satsen har nå stått stille i 

lang tid, og stasen må reguleres opp i forhold til endring i kroneverdi. For at tollsatsen skal stå i 

forhold til endret norskpris må tollsatsen gjøres om til prosenttoll. En vil da også oppnå den 

effekten at tollsatsen reguleres i forhold til norskpris.  

 

Støtteordninger ifbm investeringer 

Det bør jobbes for at det etableres muligheter til å sette av deler av overskudd til 

investeringsfond. Videre må aktive bønder med «tradisjonelt landbruk» prioriteres fremfor 

passive bruker da det gjelder SMIL-midler, Innovasjon Norge-midler, mm. 

 

 

Potet 

Avrensordningen 

De siste årene har økt krav til kvalitet ført til at en større del av avlinga blir sortert ut. Parallelt 

med dette har prisen på avrens blir sterkt redusert. For økonomien i potetproduksjonen har dette 

hatt stor betydning.  

Vi opplever i dag stor avgang i potetprodusenter, og dette er mye av svært dårlig 

produksjonsøkonomi. 

 

Økt Arealtilskudd  

Potet har i dag svært lavt Arealtilskudd, og dette tilskuddet må økes og likestilles med andre 

kulturer eks. korn. 

 

 

Grønnsaker 

Målprispunkt 

Målprisen må bli satt nærmest mulig produsent, slik at f.eks. ikke økte kostnader på pakking, 

emballasje, transport, mm spiser opp en evt. økning i målpris. 

En kan her bruke målprispunktet på potet som eksempel. 

 

AK-tilskudd også over 80 dekar 

Pr. dato er ikke grønnsakareal utover 80 dekar berettiget Arealtilskudd. Det må jobbes for at alt 

grønnsakareal en dyrker benytter innenfor grønnsaker er berettiget Arealtilskudd. 

 

Plantevern 

Økt fokus på kjemisk plantevern gjør at det må settes av midler til utvikling av nye 

bekjempelsesmetoder mot skadergjørere innen spesialproduksjoner i norsk landbruk.  

 

 

 

Med hilsen for 

 

Fagseksjon Potet og Grønnsaker 

 

Ole Morten Nyberg, rådgiver 


