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INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2012 

 

Regionstyret i TINE Øst sendte høringssak om innspill til Jordbruksforhandlingene 2012 

til produsentlagene. 30 produsentlag har sendt høringsinnspill. I tillegg har Geitforum i 

Øst sendt innspill til regionstyret. Styret diskuterte innspill til Jordbruksforhandlingene på 

møte 25. januar og mener at punktene nedenfor bør vektlegges i kommende 

Jordbruksforhandlinger. Vedlagt følger oppsummering av høringsuttalelsene i TINE Øst, 

samt uttalelse fra Geitforum Øst. 

 

Inntektsutvikling 

Det er stort behov for å bedre lønnsomheten i mjølkeproduksjonen. Inntektsmulighetene 

er ikke gode nok i forhold til andre næringer og dette gjør seg utslag i betydelig nedgang 

i antall produsenter. Medlemsundersøkelsen viste også at det er urovekkende mange 

som regner med å avvikle innen 5 år.  

 

Landbruksmeldingen legger opp til en vekst i matproduksjonen på 1% pr år, der 

målsettingen er å opprettholde sjølforsyningen minst på dagens nivå. For å klare dette 

må det være økonomi i mjølkeproduksjonen, slik at det er interessant å investere i 

dagens, eventuelt for større, produksjon.  

 

Regionstyre mener tiltakene nedenfor må vurderes: 

 Styrke tollvernet ved å gå over til prosenttoll på ost og andre aktuelle 

produktgrupper er helt nødvendig. Import med full toll, konkurrerer i dag med 

våre priser på en rekke produkter.  Styrking av tollvernet vil gjøre det lettere å 

øke prisene på en del produkter, og gjøre det mulig å styrke målprisen. 

 

 Styrke økonomien med økte overføringer. Dyretilskudd til melkeku må styrkes for 

alle dyregrupper. Satsene for ammeku er høgere enn for mjølkeku og det er gode 

argument for ha like satser. Styret foreslår at satsen for melkeku heves slik at 

den er lik for ammeku opp til 50 kyr. Deretter foreslås satsen på linje med annet 

storfe. Det vil bedre økonomien i en del store samdrifter.  

Taket på dyretillskudd burde økes, og dette vil styrke økonomien i 

mjølkeproduksjonen, og i tillegg dekke et underskudd på storfekjøtt. 

 

 Arealtillskudd på grasareal og beitetillskudd er andre måter å styrke økonomien 

på. 
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 Det vil bli store utfordringer mht å skaffe nok mat til den voksende befolkning, 

nasjonalt og internasjonalt. Det er stort utbyggingspress på jord, og grøfting og 

god arrondering er forsømt mange steder. Det trengs stimulering for å dyrke ny 

jord, og motvirke forfall og reduksjon av matjordarealer. 

 

 Prisnedskriving av fôrkorn er et viktig virkemiddel for å senke kostnadene i 

mjølkeproduksjonen. Dette må imidlertid ses i sammenheng med tilskudd til 

grasareal slik at vi sikrer størst mulig bruk av grovfor. Regionstyret mener det er 

viktig at kulturlandskapstilskudd fortsatt er bundet opp mot produksjonskrav. 

 

 Kapitalkostnadene er store i mjølkeproduksjonen. Etterslep i investeringer og 

løsdriftskravet gjør at rammene for investeringstilskudd og  rentestøttelån må 

økes. En ordning med fondsavsetning ville også stimulert til innvesteringer.  

Skjermingsrenten på innsatt kapital må også økes for å gjøre det mer lønnsomt å 

investere i næringen. 

 

 Skatt og avgifter er andre faktorer som en kan regulere lønnsomheten i næringen 

på. Hvis det er vanskelig å få gjennomslag for økte overføringer, burde det være 

lettere å justere skatter og avgifter. 

 

PU - ordningen                                        

Det er avgjørende viktig å sikre PU–ordningen. Regionstyret i TINE Øst mener det er på 

tide å flytte særtilskudd ut av PU-ordningen. Hvis det er behov for støtte til våre 

konkurrenter så må dette kunne finansieres over et annet budsjett. 

 

Overgang til prosenttoll på ost vil føre til at en kan ta ut høyere priser i markedet på ost. 

Markedssituasjonen på fett tilsier at det er rom for å auke prisene på smør, fløte m.m.  

For å få balanse i PU-ordningen er det da mulig å redusere tilskuddet til disse 

produktene. Salgsutviklingen på konsummjølk er bekymringsfull og styret i TINE Øst tror 

ikke det er rom for å øke avgiften på konsummjølk for  å styrke PU-ordningen. Det er 

heller ønskelig  å  kunne senke avgiften for å styrke konkurransekraften til mjølk. 

 

 

Volumutvikling 

Produksjonsvolumet må vi arbeide for å holde høyest mulig. Målet må være å dekke det 

norske markedet, og i tillegg benytte de eksportkvotene vi har på en fornuftig måte. 

Når en ser på utviklingen det siste året så er styret i TINE Øst mer bekymret for om vi 

klarer å produsere nok mjølk, en over hvordan vi skal kunne ta ned produksjonen. Det 

må være rett å bruke innslagspunktet for overproduksjonsavgift for korrigeringer av 

produksjonen det enkelte år. Regionstyret mener det må ses på muligheten for å bruke 

endring i innslagspunktet aktivt gjennom året for å korrigere produksjonen. Hvis en mot 

formodning skulle komme i den situasjon at kvotene er for store, ønsker regionstyret at 

den statlige delen av kvotesalget ikke videreselges. 

 

Kostnaden med mjølkekvoter er betydelig for mange mjølkebruk. Tiltak for å redusere 

denne kostnaden må være et mål. Økning i forhandstallet er beste måten å dele ut 

kvoter på, og det er med på å dempe prispresset på kvotene. Avskrivningsregler må 

vurderes, men regelverket må utformes slik at det ikke blir prisdrivende på kvotene. 

 

Regionstyret mener at kvoteregelverket må harmoniseres mellom samdrifter og 

enkeltbruk. Regionstyret foreslår imidlertid at for bortleiere må produksjonen gjenopptas 

innen 10 år, ellers må kvoten selges.  
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Økologi 

Statens mål om 15 % økologisk produksjon er fremdeles urealistisk. TINE  anvender i 

dag 36 % av økomjølka til økologiske produkter. Det er ikke mulig å drive med denne 

anvendelsesgraden på lang sikt, og tillegg for økologisk produksjon må vurderes. 

Regionstyret foreslår at tillegg for økologisk produksjon endres slik at det er friske midler 

fra Jordbruksforhandlingene.  

 

Med en mindre prisforskjell ville det bli lettere å auke salget av økoprodukter. Og målet 

om å hente ut merkostnaden med økoproduktene i markedet ville være lettere å nå. 

 

Geit 

 

Det er også utfordringer knyttet til økonomien i geitmjølkproduksjonen. Det er derfor 

stort behov for å styrke økonomien i geitmjølkproduksjonen.  

 

Styret i TINE Øst mener det er svært viktig å fullføre sluttfasen i saneringsprosjektet 

Friskere geiter. Dette må derfor ha høy prioritet i årets Jordbruksforhandlinger.  

 

Geit er viktig for å pleie kulturlandskapet, det er derfor argumenter for å styrke 

beitetillskuddet. En økning  av grunntilskuddet er også målrettet for å bedre økonomien i 

næringen. 

 

Styret i Øst legger ved uttale fra Geitforum som et innspill i saken.   

 

Med vennlig hilsen 

TINE Øst 

 

 

Helga Thorvik Ulven       Per-Sigve Lien 

Styreleder   Organisasjonssjef 

 

  

Vedlegg: 

 1) Oppsummering Jordbruksforhandlingene 2012 fra produsentlagene i TINE Øst 

 2) Uttalelse til Jordbruksforhandlingene fra Geitforum i Øst 



 

 

  24.februar 2012 Side 4 

 

 

VEDLEGG 1 

 

TIL: Styret i TINE Øst 

 

 

NOTAT 

Dato: 20. januar 2012 

Ref:    

FRA: Per-Sigve Lien  

 

OPPSUMMERING FRA PRODUSENTLAGENE PÅ INNSPILL TIL 

JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2012 

Det er totalt 30 produsentlag som har gitt innspill til Jordbruksforhandlingene 2012. I tillegg har 

Geitforum avgitt høringsuttalelse. Den inngår ikke i oppsummeringen, men følger vedlagt. 

Nedenfor er hovedpunkter som er framkommet i uttalelsene. Bak en del av punktene er det merket 

med (I) for å vise antall lag som har kommentert det punktet. Fellesuttalelser fra flere lag er regnet 

som en uttalelse.  

Prisutjevningsordningen: 

 Utfordringer i forhold til økonomien i ordningen. Spesielle tilskudd (særordninger) må 

vurderes finansiert over jordbruksavtalen.  

 Må beholdes slik den er (II 

 Flytte innfrakt ut av PU-ordningen, og endre til direkte budsjettmidler (II) 

 Tilskudd inn i PU  

 Q-meierienes tilskudd bør ikke belaste PU, men gis som direkte tilskudd fra Staten (II) 

 Ønsker ikke tilskudd inn i ordningen. Tilskudd fra staten skal gå direkte til bonden. 

 

Melkekvoter og kostnader til melkekvoter: 

 Holde tilbake melkekvoter ved overproduksjon (Statlig oppkjøp) (IIIIII) 

 Reduser forholdstallet ved overproduksjon (II) 

 Omsetning av kvoter som i dag (III) 

 Kvoter til bruksutbyggere og nye produsenter 

 Kvotetaket på samme nivå som i dag 

 Endring i regioninndelingen ved omsetning. Glåmdalsregionen tappes i forhold til Hedmark 

for øvrig. 

 Forholdstallet må økes for 2012 

 Fjerne omsetningen av mjølkekvoter, og heller regulere med forholdstallet. 

 Må opprettholde produksjon slik at vi dekker det innenlandske markedet (II) 

 Innføre ordning med statlig etableringskvote i fjellbygdene 
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 Det må åpnes for å utgiftsføre kvotekjøp (II) 

 Medlemmer i samdrift må kunne leie kvote (III) 

 Større andel av omsetningen til Staten 

 Pris på den statlige delen av omsetning må senkes/holdes lav (II) 

 Kvotekjøp må kunne avskrives 

 «Kvoteoverskudd» må ikke overføres til andre områder 

 

Inntekt/målpris 

 Økonomien må styrkes (IIIII) 

 Øke prisen (IIIII 

 For å stimulere til mer sommermelk/jevnere produksjon må virkemidlene økes. 

 Tollvernet må styrkes (smaksatt melk, faste produkter og yoghurt) (IIIIII) 

 Kjøttproduskjon i melkekubesetninger må styrkes 

 Avskrivningsreglene må endres, avskrivingstiden må settes ned 

 

Økologisk produksjon: 

 Urealistisk målsetting.  

 Staten bør følge opp med tiltak for å sikre offentlig forbruk (II 

 Sterkere virkemidler for balanse i produksjon og salg. (IIII 

 Økt aktivitet for å øke omsetningen 

 Merverdi må tas ut i markedet 

 Reduser merprisen (II) 

 

Tilskudd 

Grovfôrareal og beitebruk: 

 Oppheve/øke  tilskuddsgrensen for grovfôrareal. Viktig å stimulere til grovfôrproduksjon 

(IIIIII) 

 Økt grovfôrtilskudd 

 Beitetilskuddet må styrkes (IIIIIIII) 

 Kulturlandskapstilskudd til beitende dyr i utmark. Beitetilskudd på innmark premieres for 

høyt. 

 

Tilskuddssatsene pr ku/ungdyr: 

 Utflating med lik sats opp til 25 kyr 

 Utflating med lik sats opp til 50 kyr 

 Høyere sats på kviger over 6 mnd enn for øvrige ungdyr. 

 Tilskuddsatsene til mjølkekyr harmoniseres med ammekyr (IIIII 
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 Fjerne distriktstilskudd og heller øke arealtilskudd 

 

Tilskudd på kjøtt: 

 Sør-Odal må løftes opp en sone på distriktstilskudd 

 Utjevning mellom soner, og heller økning i grovfôrtilskuddet 

 

Andre tilskudd 

 Tilskudd til grøfting bør gjeninnføres (II) 

 Tilskudd til gjerder 

 Grader setertilskuddet i perioden 4-8 uker 

 Tilskudd til «aktive» brukere må prioriteres 

 Tilskudd til nydyrking  (II) 

 

Økt investeringsstøtte 

 Støtten til nybygg, utvidelser og restaurering må økes (IIIII) 

 

Avløserordningen: 

 Fortsatt støtte til avløserlagene. Viktig i forhold til sjukdom og fritid. (IIIIIIIII) 

 Sykdomsavløsning må dekke reelle kostnader 

 

Geit: 

 Alle besetninger må sanere 

 Utfordringer med anvendelse, så forholdstallet må ikke økes. (II) 

 Staten bør kjøpe opp kvoter 

 

Annet: 

 Jordbruksinntektene må fordels på dekning av kapitalkostnader og dekning av 

arbeidsvederlag 

 Avlingsskade - ordningen tar ikke hensyn til kvalitetsforringelse, men kun avlingstap. Dette 

bør endres. 

 Aktive bruker i samdrifter bør premieres 

 Øke budsjettmidlene og ta ut minst kostnadsveksten 

 Det må legges til rette for å ta vare på de mindre og mellomstore enhetene 

 Markedsordningen må opprettholdes 

 Kravet til spredeareal bør øke 
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VEDLEGG 2 

 

Høringssak – innspill til jordbruksforhandlingene 2012. 
 

Geitforum i TINE Øst hadde i møte 13.01.2012 og behandlet høringssaken innspill til 

jordbruksforhandlingene 2012 og har kommet fram til følgende forslag til høringsuttalelse: 

 

ØKONOMI 

Tilskudd per mjølkegeit bør graderes fra 1-75, 75-125 og 125 og flere. Vi foreslår følgende 

tilskuddsatser: 1-75 kr: 1700, 75-125 kr 1200 og kr520 for over125 og flere geiter.  

Årsaken til at dette forslaget fremmes er at det ser ut til at tilskuddsatsene i dag er et motiv for å ha 

flere mjølkegeiter enn det er behov for til å fylle kvota. Tilskuddsordningene bør ikke stimulere til et 

høyere dyretall enn det som er nødvendig med tanke på å fylle mjølkekvota. Lavere dyretetthet vil gi 

bedre plass til dyra,redusert stress,mindre smittepress og et bedre miljø i fjøset 

Videre ser vi at mange fyller kvota si på kort tid og får unormalt langt opphold i leveranse av 

geitmjølk. Det er utfordrende for foredlingsindustrien med tanke på tilførsel av geitmjølk. 

 

Påsettkje over 9 mnd bør gis tilskudd på lik linje med voksne geit som har kjeet. Det vil eliminere 

store forskjeller i tilskudd ved ulikt kjeingstidspunkt og også bidra til at ikke flere holder flere 

mjølkegeiter enn nødvendig for å fylle kvota. 

 

Tilskudd til slaktekje bør økes.  

 

BEITETILSKUDD FOR GEIT PÅ UTMARKSBEITE . 

Satsen for tilskudd på utmarksbeite til geit bør økes til kr 250 per dyr. Geita har et spesielt 

beitemønster som er ansett som verdifullt med tanke på opprettholdelse av kulturlandskapet i utmarka, 

og derfor vil det være riktig med en særskilt sats for geit på utmarksbeite.  

 

 

PROSJEKT FRISKERE GEITER 

Geitforum Øst mener det er et klart mål at alle geitebesetninger nå blir sanert. Dette er vi  på god vei 

til. Det er da viktig at friske norske geiter blir brukt i markedsføring av produktene våre. Midler til 

gjennomføring av prosjekt Friskere geiter må bevilges over jordbruksavtalen til målet er nådd. Det må 

også bevilges midler til framtidig overvåking og oppfølging av helsetilstanden i geitbuskapene.  

 

 

NYETABLERING AV GEITMJØLKSPRODUSENTER 

Kvoter til nyetablering fordeles likt på de 4 meieriselskapene og omsetning av mjølkekvoter bør skje 

innafor de samme områdene 
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Synspunkter på markedsbalanse eller økonomi i geitmjølksproduksjon 
Geitforum mener at bruk av forholdstall skal være som i dag og heller ikke at det er aktuelt å holde 

tilbake kvote for salg eller en kombinasjon av dette.  Iforh. til Strategiplan geit er den basert på det 

volumet geitmjølk vi har i dag og det må vi holde på. Og vi venter på innsatsen og ansvaret fra 

markedavdelinga. 

 

For styrking av økonomien i geiteholdet mener Geitforum det er veldig viktig med et betydelig større 

tilskudd  til utmarksbeite. Geita er en spydspiss til å åpne og vedlikeholde kulturlandskaper slik at de 

blir produktive arealer også for andre beitende dyr.  

 

Iforh til å bedre markedbalansen for geitmjølk mener Geitforum at volumet geitmjølk skal som 

vere som i dag.(strategiplan geit) Geitmjølksprodusentene har gjordt en betydelig innsats med å få 

friskere geiter og etter 2013 har vi mjølk fra bare friskere besetninger. Mjølkekvaliteten arbeides 

det med og har bedra seg betraktelig.  Dette  gir  et sterkere konkurransefortrinn  ifoh til salg av 

produkter. Får vi anvendt geitmjølka til gode produkter som markedet vil ha vil et mindre volum b 

  

  

 

 


