
Jordbrukets forhandlingsutvalg. 

Dagsprotokoll av 12. mai 2012. 
 

1.  Jordbrukets forhandlingsutvalg viser til Jordbrukets krav av 27. april og Statens tilbud av 9. mai. 

Jordbrukets forhandlingsutvalg viser videre til den grundige gjennomgangen av landbruks- og 

matpolitikken som er gjort i Meld. St. 9 (2011-2012) ”Landbruks- og matpolitikken – Velkommen til 

bords” og Stortingets behandling av denne i Innst. 234 S (2011-2012). Gjennom behandlingen er mål og 

ambisjoner for norsk landbruk og matproduksjon trukket opp. Jordbrukets forhandlingsutvalg har lagt til 

grunn at årets jordbruksforhandlinger skulle føre fra ”Ord til handling” og sikre økt matproduksjon basert 

på norske ressurser - over hele landet. Jordbrukets forhandlingsutvalg mener at Statens tilbud ikke 

representerer et vendepunkt som gjør at Stortingets mål kan nås. 

 

2.  Meldinga slår fast at inntekts- og velferdspolitikken fra 2005 skal videreutvikles:  

”Regjeringen vil sikre utøverne i landbruket en inntektsutvikling og sosiale vilkår på linje med andre 

grupper. Regjeringen vil derfor videreutvikle inntekts- og velferdspolitikken i landbruket med utgangspunkt 

i den landbrukspolitikken som er ført etter 2005”.  Fra 2006 til 2010 var lønnsveksten for andre grupper 

knapt 21 pst., eller i 74 900 kroner. I jordbruket økte inntekten med 57 ½ pst., eller 91 000 kroner per 

årsverk, iflg. Normaliserte regnskap utarbeidet i 2011.” 

 

Stortinget har ved behandlingen slått fast at:  

”Komitéens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, merker 

seg at Regjeringen vil sikre utøverne i landbruket en inntektsutvikling og sosiale vilkår på linje med andre 

grupper og videreutvikle inntekts- og velferdspolitikken i landbruket med utgangspunkt i den 

landbrukspolitikken som har vært ført etter 2005.” 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg mener begrepet ”videreutvikle inntektspolitikken” innebærer at det skal 

legges til rette for en forsterket inntektsvekst for jordbruket i forhold til perioden 2006-2010. Regjeringen 

tilbyr ved årets jordbruksoppgjør rammevilkår som gir grunnlag for en inntektsvekst på knapt 13.000 

kroner pr årsverk fra 2012 til 2013. Dette er klart lavere enn de 17.400 kroner som andre grupper i 

samfunnet forventes å få. Tilbudet innebærer derfor ikke en videreutvikling av inntektspolitikken som er 

ført etter 2005. Statens tilbud følger ikke opp inntektsmålsettingen gitt fra Stortinget ved behandlingen av 

Meld. St. 9 (2011-2012). 

 

3.  Siste 10-årsperiode har jordbruket hatt en gjennomsnittlig produktivitetsvekst på 6,3 prosent per år. 

Jordbrukets forhandlingsutvalg krever at produktivitetsveksten må komme næringa til gode i form av økte 

inntektsmuligheter. Vi konstaterer at staten ikke har kommet oss i møte på dette området. 

 

4.  Hovedmålet i landbruks- og matmeldinga, som Stortinget har gitt sin tilslutning til, er økt matproduksjon 

med 20 prosent på 20 år, med vekt på bruk av norske ressurser over hele landet: 

 ”Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Høyre, ser det som positivt at det i 

meldingen legges opp til å ta hele landet i bruk, og at det skal legges til rette for økt matproduksjon basert 

på norske ressurser, som grovfôr og beite. Vi skal også i fremtiden ha et mangfold av gårdsbruk i Norge, 

med en variert bruksstruktur, og landbruk over hele landet.”    

 

Videre framgår det av meldinga at: 

”Gode inntektsmuligheter er det viktigste virkemiddelet for å nå de jordbrukspolitiske målene.” 

 

Vi viser også til det omforente tallmaterialet fra Budsjettnemnda for jordbruket. Referansebrukene viser at 

alle produksjonene har en årsverksinntekt som er langt lavere enn andre grupper i samfunnet. Dagens 

lønnsomhet er ikke tilstrekkelig for å sikre rekruttering og økt matproduksjon. Statens tilbud innebærer en 

svekking av inntektsutviklingen til bøndene i forhold til resten av samfunnet. Dette vil ytterligere forverre 

mulighetene til å nå det landbrukspolitiske hovedmålet som Stortinget vedtok for en måned siden. 

 

5.  Jordbrukets forhandlingsutvalg viser til de uformelle møter som er gjennomført etter at Staten la fram sitt 

tilbud 9. mai. Disse har ikke gitt grunnlag for at vi kan gå inn i forhandlinger med basis i Statens tilbud. 

Jordbrukets forhandlingsutvalg kan ikke ta ansvar for et jordbruksoppgjør som ikke følger opp de mål 

Stortinget vedtok 12. april ved behandlingen Meld. St. 9 (2011-2012). 


