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konsekvenser for landbruk og næringsmiddelindustri 
i Norge. Hvis da ikke disse partiene velger å lytte 
til landbruket, og moderere sin landbrukspolitikk. 
Dersom Høyre og Frp må søke støtte hos Kristelig 
folkeparti og Venstre, vil også landbrukspolitikken 
til disse partiene ha stor betydning for oss bønder 
de neste 4 årene. Landbruket er ei politisk næring, 
helt avhengig av politisk vilje. Norges Bondelag har 
tidligere i høst sendt ut heftet ”Hvorfor produsere 
mat i Norge?”. Det tar for seg sammenhenger i mat-
produksjon og landbrukspolitikk og er tenkt som et 
grunnlag for å ta politiske kontakter. Bruk heftet, 
og snakk med politikere lokalt og på fylkesplan helt 
fram mot valget i 2013!

Men, før vi kommer til valget, vil det fortsatt være 
jordbruksforhandlingene som er den viktigste are-
naen for å styrke rammevilkårene for oss bønder. 
Norges Bondelag viste i 2012 at vi også behersker 
konfliktlinja. Høyere inntekter i jordbruket er vår 
kampsak nr 1! Velger vi konfliktløsningen, gjøres 
dette i troen på at det vil utløse mer midler i neste 
omgang for å styrke økonomien på sikt. Ved et brudd 
går Statens tilbud til Stortinget, og vi frasier oss en 
mulig forhandlingsgevinst. Gjentatte brudd vil ikke 
gi bedre økonomi. På den annen side, kan heller 
ikke organisasjonen ta ansvar for jordbruksavtaler 
en ikke kan stå inne for. Nå har vi nye muligheter. 
De må benyttes. Vi skal stå på for å oppnået et godt 
jordbruksoppgjør i 2013.

Jeg ønsker dere lykke til med arbeidet med dette 
studieheftet og ser fram til gode innspill til jord-
bruksoppgjøret 2013!

Med hilsen

Per Skorge
Generalsekretær
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 Nye muligheter!
Årets studiehefte heter ”Jordbruksoppgjøret 2013 – 
Nye muligheter!” Ved siste jordbruksoppgjør valgte 
Norges Bondelag å bryte forhandlingene for første 
gang siden 2000. Organisasjonen gjorde en stor 
innsats gjennom aksjoner landet rundt. Rundballer 
lå langs hovedveger der Statsministeren var avbildet 
med ”kyllinglue” og beskjed om å ha lagt det store 
egget.  I Oslo toget over 2000 bønder bygatene med 
klare meldinger til Regjeringa. Media var med oss, 
og vi fikk utrolig mange oppslag og stor støtte i be-
folkningen. 

Nå har vi lagt bruddet bak oss. Nye muligheter åp-
ner seg. Ved statsbudsjettet 2013 er tollvernet styr-
ket for faste oster, biffer og fileter av storfe og sau/
lammeslakt. Det gir et nødvendig handlingsrom for 
å kunne ta ut kostnadsvekst i markedet. Til høsten 
er det Stortingsvalg. Regjeringspartiene sliter med 
oppslutning på meningsmålinger. De trenger å gi po-
tensielle velgere noen oppturer. Vil dette kunne slå 
positivt ut i det kommende jordbruksoppgjør?

Fylkeslagene bygger sin uttalelse til jordbruks-
forhandlingene på uttalelser fra lokallagene. Fylkes-
lagenes uttalelser er et viktig grunnlag for vedtaket 
representantskapet gjør i mars. Vedtaket er ”marsj-
ordren” til forhandlings¬utvalget og trekker opp 
prioriteringene for forhandlingene. Jeg oppfordrer 
alle lokallag til å bruke sin høringsrett til å påvirke 
Bondelagets forhandlingsutvalg! Norges Bondelag 
legger stor vekt på uttalelser fra lokal- og fylkeslag, 
og arbeidet med denne interne høringsrunden er 
viktig for organisasjonen. Det gir forhandlerne vik-
tig kunnskap om medlemmenes behov og meninger, 
og prioriteringene blir gjort etter en demokratisk 
behandling.

Resultatet av Stortingsvalget 2013 vil være viktig for 
hvordan landbrukspolitikken vil kunne bli de neste 
årene. Med et fortsatt rød-grønt styre, vil Landbruks- 
og matmeldinga som Regjeringa la fram i fjor vinter 
legge føringene for landbrukspolitikken. Et alterna-
tivet med en blå Regjering vil kunne innebære store 
kutt i jordbruksoverføringene, svekking av markeds-
ordninger, svekket tollvern, utflating av struktur og 
distriktsprofil på viktige tilskuddsordninger, fjerning 
av konsesjonsgrenser for kraftfôrbaserte produk-
sjoner og fjerning av begrensninger evt oppheving 
av kvotesystemet for melk. Dette vil få dramatiske 
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Studieplan:
Jordbruksoppgjøret 2013 
– ”Nye muligheter!”

Studiering er en god arbeidsform for høringa. 
Å sluttmelde mange studieringer hjelper
Bondelaget å finansiere arbeidet gjennom offentlige 
voksenopplæringsmidler.

Studiering uten lærer
Timetall: 8-16
Nivå: Grunnleggende

Mål
Målet med studiearbeidet er å:
• bygge kompetanse om landbrukspolitikk
• gi kunnskap som grunnlag for å avgi høringsut-

talelse til jordbruksforhandlingene
• gi kunnskap for å kunne drive politisk påvirkn-

ing og organisasjonsmessige tiltak

Målgruppe
Medlemmer i lokale bondelag og andre med inte-
resse for landbrukspolitikk.

Emner
Faginnholdet er i hovedsak tema som forventes å 
bli tatt opp i jordbruksforhandlingene 2013. I tillegg 
blir organisasjonsmessige tiltak og aksjonsberedskap 
tatt opp. Den enkelte studiering velger selv hvilke 
kapitler man vil legge hovedvekt på.

Arbeidsmetode
Studiering uten lærer. Vi foreslår at arbeidet deles 
inn i tre eller fire arbeidsøkter eller møter, hver på 
3-4 timer. Studiemateriellet gjennomgås og disku-
teres i felleskap. Spørsmål til diskusjon og grunnlag 
for innsending av høringssvar er laget i tilknytting til 
de ulike kapitlene i heftet.

Pedagogisk materiell
Alle deltakere skal ha heftet Jordbruksoppgjøret 
2013 – Nye muligheter! I tillegg brukes Avtaleguide 
2012-2013 til oppslag og fordyping. Også heftet 
”Hvorfor produsere mat i Norge?, er nyttig for å se 
sammenhenger i landbrukspolitikken. På nettsiden 
bondelaget.no, finnes også materiell til fordyping 
i ulike tema. Studiehefte og spørreskjema er også 
tilgjengelige på nettsiden.

Plan for evaluering
Innsending av høringssvar sees som evaluering av 
arbeidet. Høringssvar skal sendes til
Bondelagets fylkeskontor.

Godkjent av Studieforbundet Næring og Samfunn 
desember 2012 

Inntekter
Resultatmål
Det finnes ulike resultatmål og kilder for å måle 
lønnsomheten i landbruket. Noen av de mest van-
lige er:
• Dekningsbidrag
• Driftsoverskudd
• Familiens arbeidsfortjeneste (pr årsverk eller 

pr bruk)
• Lønnsevne
• Vederlag til kapital (pr årsverk eller pr bruk)
• Vederlag til arbeid og egenkapital (pr årsverk 

eller pr bruk)

Ingen resultatmål er mer riktige enn andre, men 
hvilket resultatmål en skal vektlegge vil avhenge av 
hva en ønsker å belyse.

Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) består av re-
presentanter fra faglag, departement (LMD, Finans 
og Miljøverndepartementet) og SSB. Budsjettnemnda 
for jordbruket legger årlig fram et materiale til bruk i 
jordbruksforhandlingene. Dette tallgrunnlaget er alle 
parter i nemnda omforent om. Materialet består av: 

• Totalkalkylen for jordbruket
• Referansebruksberegninger
• Resultatkontroll

Totalkalkylen
Totalkalkylen er et sektorregnskap for hele jord-
brukssektoren (litt som et nasjonal¬regnskap). Her 
summeres alle inntekter på førstehåndsomsetnin-
gen og tilskudd. Alle kostnader unntatt leid hjelp 
trekkes fra. Det beregnes avskrivninger som trekkes 
fra, og den lånte kapitalen forrentes. Etter at dette 
er gjort, sitter man igjen med resultatmålet ”Ve-
derlag til arbeid og egenkapital”. Dette resultat-
målet sier hvor mye jordbrukssektoren sitter igjen 
med til å dekke alt innsatt arbeid, også leid og 
all innsatt egenkapital. På bakgrunn av SSBs land-
brukstellinger, beregnes et samlet arbeidsforbruk 
for jordbruks¬sektoren. Ved å dividere vederlaget 
til arbeid og egenkapital på arbeidsforbruket, får vi 
resultatmålet ”Vederlag til arbeid og egenkapital pr 
årsverk”, der et årsverk utgjør1845 timer.

Totalkalkylen inneholder både faktiske regnskaper 
og normaliserte regnskaper. I normaliserte regnska-
per har en jevnet ut avlingsvariasjoner, for å kunne 
sammenligne inntektsutvikling over tid uten at 

gode/dårlige avlingsår påvirker resultatet. 

I forbindelse med det såkalte pris/skattegrepet 
i 2000, ble det etablert et jordbruksfradrag for 
næringa som reduserer skatten. Fradraget er senere 
utvidet, og har en vesentlig inntekts-effekt (i snitt 
33.000 kr/årsverk, inkludert 6100 kr til kompen-
sasjon for økt trygdeavgift fra 2012). Det er nor-
malisert regnskap inkludert inntektseffekten av 
jordbruksfradraget som avtalepartene bruker for å 
sammenligne inntektsutviklingen i jordbruket med 
inntektsutviklingen for andre grupper i samfunnet. 
Disse sammenligningene danner senere grunnlag for 
fastsetting av rammene i jordbruksforhandlingene. 

Inntektsutvikling
Legg spesielt merke til at totalkalkylen ikke utar-
beides for å sammenligne inntektsnivået i jord-
bruket med inntektsnivået for andre grupper i 
samfunnet. I Landbruks- og matmeldinga ” Velkom-
men til bords” står følgende:
”Regjeringen vil sikre et landbruk med variert 
bruksstruktur over hele landet. Det skal være plass 
til både mindre bruk med ulike inntektskombina-
sjoner, og større bruk. Ett av kjennetegnene ved 
jordbruket i områdene som har hatt svakere ut-
vikling det siste tiåret er at det er relativt små 
bedrifter i området og at arealene ofte er små, 
oppdelte og delvis bratte. Det begrenser mulighe-
tene for å ta ut skalafordeler utendørs. For mange 
i jordbruket er mulighetene for inntektskombi-
nasjoner og deltidsdrift avgjørende for at driften 
videreføres. Det er likevel viktig at inntektsmu-
lighetene i jordbruket er tilstrekkelig til at nye 
generasjoner velger å videreføre driften”

Om 20 år vil vi være ca en million flere innbyggere 
i Norge. Vi har et moralsk og etisk ansvar for å ut-
nytte ressursgrunnlaget til å produsere mest mulig 
mat til egen befolkning. Det er ikke uten grunn at en 
del lands regjeringer sikrer sin befolknings framtidig 
matforsyning gjennom å kjøpe opp arealer i u-land, 
såkalt ”land-grabbing”. Å basere framtidig matsik-
kerhet i Norge på å kjøpe mat fra verdensmarke-
det er usikkert. For å opprettholde dagens sjølfor-
syningsgrad på omkring 50 %, må produksjonen øke 
med 20 % de neste 20 årene. 

Det er flere forhold som vil bidra til å nå ambisjonen 
om økt matproduksjon basert på norske ressurser, 
men nøkkelen ligger i bedre lønnsomhet for bonden. 
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Figuren viser at bøndene i gjennomsnitt har hatt om 
lag samme inntektsutvikling som andre grupper i pe-
rioden 2006 til 2011. Det forventes en noe sterkere 
inntektsvekst i 2012, men dersom forutsetningene i 
siste jordbruksoppgjør holder stikk, vil inntektsvek-
sten bli noe svakere i 2013. Dette vel å merke ved 
normaliserte avlinger. For mange bønder i Sør-Norge 
vil nok verken 2011 eller 2012 gå inn historien som 
et normalår. Værforholdene har mildt sagt vært ut-
fordrende, og mange har fått avlinger godt under 
normalen både for gras, korn og flere kulturer innen 
frukt og grønt.

Det har vært mye diskusjon om hva som ligger i be-
grepet ”inntektsutvikling”. Skal utviklingen måles 
i prosent eller kroner? Også denne Regjeringen har 
stått på at dette skal måles i prosent. Regner man 
samme prosentvise utvikling på inntektsnivået i 
jordbruket som på inntektsnivået for lønnsmottake-
ren, får man et langt lavere tall i kroner for jord-
bruket. 

Fram t.o.m 2005 endte jordbruksoppgjørene stort 
sett kun med prosentvis lik inntektsutvikling. Etter 
2005 har det skjedd et positivt skifte, der utviklinga 
i bondens inntekt nå ser ut til å bli kronemessig lik 
andre grupper, jfr figur 1. Selv om rammeoppsettet 
i jordbruksforhandlingene tar utgangspunkt i 
”prosentvis lik inntektsutvikling” som andre grup-
per, har Norges Bondelag bl.a gjennom det politiske 
arbeidet fått Regjeringen til å legge inn midler til 
såkalt ”nivåheving utover prosentvis lik inntektsut-

vikling”. Nivåhevingen har imidlertid begrenset seg 
oppad til å resultere i ”kronemessig lik inntektsut-
vikling”.

Inntektsnivå
Modellbrukssystemet var verktøyet en brukte for å 
måle inntektsnivået i jordbruket. Her lå det inne 
effektivitetskrav og i tillegg lagt til levekårsfordeler 
av å være bonde. På begynnelsen av 90-tallet ble 
nivåsammenligningen fjernet og modellbrukene er-
stattet av såkalte referansebruk. De 28 referanse-
brukene bygger på regnskapsresultater fra NILFs 
driftsgranskinger som er ca 850 vanlige gårdsbruk 
med ulike produksjoner spredd rundt om i landet. 
Til forskjell fra totalkalkylen, som omfatter hele 
jordbruket, dekker referansebrukene kun et utvalg 
av produksjoner, bruksstørrelser og geografiske om-
råder. Hensikten med beregningene er blant annet 
å vise inntektsutviklingen og beregne virkninger 
av endringer som følge av jordbruksoppgjørene. 
Hovedhensikten er altså ikke å måle inntektsnivået, 
men etter vår vurdering gir referansebrukene en god 
pekepinn på hvordan inntektsnivået i gjennomsnitt 
er i ulike produksjoner og bruksstørrelser for ulike 
deler av landet, og er det beste verktøyet som i dag 
er tilgjengelig for dette formålet.

Figur 1: Inntektsutvikling for jordbruket og andre grupper i samfunnet i perioden 2006 til 2013, dvs inkludert effekt av siste 7 
jordbruksoppgjør. Jordbruket: Vederlag til arbeid og egenkapital per årsverk inkludert inntektseffekt av jordbruksfradraget, 2012 
prognose og 2013 forutsatt effekt av siste jordbruksoppgjør.(Kilder: Totalkalkylens normaliserte regnskaper og jordbruksoppgjøret 
2012)

Figur 2: Inntektsnivå (vederlag til arbeid og egenkapital per årsverk inkludert inntektsverdi av jordbruks-
fradraget) for referansebrukene 1-10 (landet) sammenlignet med gjennomsnittslønna for lønnsmottakere

Figur 2 viser inntektsnivået på referansebrukene 
sammenlignet med landets lønnsmottakere. Det har 
vært, og er fortsatt, et betydelig inntektsgap mel-
lom bondeyrket og andre yrker i samfunnet. Ingen 
referansebruk i 2012 har et inntektsnivå i nærheten 
av andre grupper i samfunnet. Selv om referanse-
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brukene ikke er ment å være et eksakt og komplett 
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regnskapstallene at inntektsforskjellene mellom 
bønder og andre grupper i samfunnet er for stor.
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Inntektsmål
Det politiske inntektsmålet for bønder er nedfelt i 
Landbruks- og matmeldinga ”Velkommen til bords”. 
Det slås fast at inntekts- og velferdspolitikken fra 
2005 skal videreutvikles:  

”Regjeringen vil sikre utøverne i landbruket en 
inntektsutvikling og sosiale vilkår på linje med an-
dre 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 av meldinga slått 
fast at: 

”Komitéens flertall, medlemmene fra Arbeider-
partiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, 
merker seg at Regjeringen vil sikre utøverne i land-
bruket 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.”

I inntektsmålet er det vist til at jordbruket i perioden 
2006 til 2010 har hatt en noe sterkere inntektsvekst 
enn andre grupper i samfunnet. Norges Bondelag 
mener at begrepet ”videreutvikle inntektspolitik-
ken” innebærer at det skal legges til rette for en 
forsterket inntektsvekst for jordbruket i forhold til 
perioden 2006-2010.

Bruddet i 2012
Før bruddet i 2012 hadde Norges Bondelag inngått 6 
jordbruksavtaler på rad med den rød-grønne regjerin- 
ga. Hva var det med Statens tilbud dette året som 
gjorde at en valgte konfrontasjon? Figur 1 viser jo at 
inntektsutviklingen selv med tilbudet over en lengre 
periode holder tritt med andre grupper i samfunnet.

Bruddet må sees i lys av at forhandlingene i 2012 var 
de første med den nye landbruks- og matmeldinga. 
Selv om inntektsambisjonen i meldinga ligner mye 
på de to regjerings-erklæringene gitt i Soria Moria 
I og II, er meldingas ambisjon tydeligere på at en 
skal redusere inntektsforskjellene til andre grupper 
i samfunnet. Regjeringen tilbød rammevilkår som 

skulle gi grunnlag for en inntektsvekst på knappe 
13.000 kroner pr årsverk fra 2012 til 2013. Dette var 
klart lavere enn de 17.400 kroner som andre grup-
per i samfunnet var forventet å få. Tilbudet innebar 
ikke en videreutvikling i positiv retning av inntekts- 
politikken som er ført etter 2005. Norges Bonde-
lag mente derfor at Statens tilbud ikke fulgte opp 
inntekts-målsettingen gitt fra Stortinget ved behan-
dlingen av ”Velkommen til bords”. Faglagene klarte 
ikke å se at forhandlingsgevinsten kunne bli så stor 
at en ville få en vesentlig reduksjon i inntektsfor-
skjellene til andre grupper gjennom forhandlinger. 
Bruddet kom derfor før forhandlingene startet. 

I de 6 tidligere jordbruksoppgjørene med de rød-
grønne har sluttresultatet hatt som forutsetning 
at inntektsrammene skal legge til rette for at 
bondenæringa skal kunne få en kronemessig lik 
inntektsutvikling som andre grupper sett over de 
rød-grønnes regjeringsperiode. At inntektsveksten 
vist i figur 1 er noe sterkere, skyldes at landbruks-
tellinga fra 2010 viser en sterkere arbeidsprodukti-
vitetsvekst enn anslått tidligere. Landbrukstellinga 
baserer seg på besvarelser fra alle landets bønder. 
Når en dividerer jordbruksnæringas samlede veder-
lag til arbeid og egenkapital på færre årsverk (ar-
beidstimer), øker ”vederlaget til arbeid og egenka-
pital per årsverk”. Norges Bondelag mener det er 
helt feil å straffe næringa med å legge til rette for 
dårligere inntektsmuligheter fordi en har blitt mer 
produktiv enn forutsatt i jordbruksoppgjørene.

Den viktigste bruddårsaken knyttet seg til meldingas 
hovedambisjon om å øke matproduksjonen i Norge 
i takt med befolkningsveksten. Dette er en høyere 
ambisjon for landbruket enn i den forrige Stortings-
meldinga om landbrukspolitikken som kom i 2000. 
”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 mat-
produksjon 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 virkemid-
delet for å nå de jordbrukspolitiske målene.”

Vi produserer like mye i norsk landbruk i dag som 
i 1990. I perioden har vi blitt 750.000 flere nord-

menn. De skal ha mat, og denne etterspørselsvek-
sten er dekket opp med økt import. Fra de rød-
grønne tok over høsten 2005, har matproduksjonen 
økt med under halvparten av veksten i folketallet. 
Til tross for at jordbruket har hatt om lag samme 
inntektsvekst som andre grupper i denne perioden, 
klarer ikke næringa å øke mat-produksjonen like 
mye som folketallet øker. Regjeringen sier krys-
tallklart i meldinga at gode inntektsmuligheter er 
det viktigste virkemiddelet for å nå de jordbruk-
spolitiske målene. Likevel var de ikke innstilt på å 
tilby gode inntektsmuligheter for å nå sitt politiske 
mål om økt matproduksjon. Norges Bondelag ser in-
gen muligheter i å nå produksjonsmålet, uten styr-
ket lønnsomhet i jordbruket. Vi hadde derfor ikke 
annet valg enn å bryte.

2013, avtale eller brudd?
Vi går en spennende vår i møte. Vil bruddet i 
2012 føre til større politisk vilje til å bedre ram-
mevilkårene for jordbruket? Til høsten står vi foran 
et nytt stortingsvalg. De rød-grønne partiene har 
mange kjernevelgere som er opptatt av landbruk og 
distrikter. For tiden sliter regjeringspartiene med 
oppslutning på meningsmålinger. Både SV og SP vak-
er rundt sperregrensa. Skulle et av disse partiene 
komme under sperregrensa kommende valg, kan Ar-
beiderpartiet se langt etter 4 nye år med rød-grønn 
Regjering. For å unngå dette, trenger kjernevel-
gerne noen vinnersaker for å komme til valgurnene. 
Et godt jordbruks-oppgjør i 2013 kan være en slik 
sak.

På den annen side må en også spørre om medlemmene 
i Norges Bondelag er tjent med brudd 2 år på rad. 
Hvert brudd innebærer at vi frasier oss en potensiell 
forhandlingsgevinst. Det gir dårligere inntektsmu-
ligheter enn med en avtale. Et brudd bør derfor føre 
til økonomisk uttelling i neste omgang, I høst har 
Norges Bondelag regnet på Høyres landbrukspolitikk 
med bakgrunn i deres budsjettforslag og alternative 
landbruksmelding. Høyres alternativ vil være dra- 
matisk for norsk landbruk, særlig distriktsland-
bruket. Dersom et brudd til våren forverrer mu-
lighetene for fortsatt rødgønn Regjering, vil fort 
alternativet bli en Regjering med Høyre og Frem-
skrittspartiet. Krf har sagt klart i fra at de ikke er 
villig til å ofre landbruket i en evt. samarbeidsplat-
tform på borgelig side. I særlig grad Krfog i noen 
grad Venstre, vil kunne virke modererende på den 
pla politikken dersom de kommer i en vippeposis-
jon. Vil landbruket være tjent med dette alterna-

tivet i forhold til den landbrukspolitikken disse vil 
føre? Høyre og Frp vil i så fall bety:

• Reduserte budsjettoverføringer
• Svekket tollvern, og vansker med å ta ut kost-

nads- og inntektsvekst i markedet
• Svekket system med markedsregulering
• Fjerning av konsesjonsgrenser for de kraftfôr-

baserte produksjonene
• Fjerning/justering av begrensinger i kvote-

systemet (kvotetak og fylker som omsetnings- 
regioner)

Når forhandlingsutvalget skal dimensjonere kravets 
størrelse, er det mange faktorer som må vurderes 
og balanseres. For eksempel, hvordan vil kost-
nadene utvikle seg? Hva med renteutviklinga? Skal 
en fremme et krav som ”det er mulig å lande”, dvs. 
utløse et tilbud som det i neste omgang vil være 
mulig å forhandle på, og evt komme fram til en 
avtale? Eller skal en legge seg på ”bruddlinja”, og 
kun fremme medlemmenes ambisjoner og forvent-
ninger, med risiko om lavt tilbud og brudd som ene-
ste utvei?

Balansegangen mellom kamp for de langsiktige 
politiske endringer og mulige resultater i de årlige 
jordbruksoppgjørene er alltid vanskelig. Å inngå 
avtale gir som regel best økonomisk uttelling på 
kort sikt, men det trenger ikke være tilfelle på lang 
sikt. Den aktuelle opinionsmessige, politiske og or-
ganisasjonsmessige situasjonen vil avgjøre om det 
er mest hensiktsmessig med avtale eller brudd.
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Spørsmål og diskusjon - Inntekter
 
1.   Bør vi bryte forhandlingene hvis ikke inntektsgapet reduseres? 

  Ja, vi må sette ned foten 

  Ja, politikerne vil innfri kravene i 2013

  Ja, men ikke hvis vi oppnår god fordeling eller får gjennomslag for andre viktige ting 
 
  Nei, vi kommer aldri lenger enn kronemessig likt ut 
 
  Vet ikke. Overlater til forhandlingsutvalget 

2.  Hva tror du er viktigst for å sikre rekruttering til landbruket? 

  Gode økonomiske rammebetingelser 

  Levende bygdesamfunn og et godt landbruksmiljø 
 
  Gode investeringsvirkemidler 

  Gode velferdsordninger (avløser, tidligpensjon etc.) 

    Fravær av ”kjøkkenbordvaksinering” fra den eldre generasjon 

3.  Ranger følgende tiltak av lønnsomhetsforbedringer ved investeringer,  
     der 1 gir best effekt og 4 minst 

  Generell bedring av økonomien 

  Økte rammer for investeringstilskudd 
 
  Tilrettelegge bedre for samdrifter og større bruk 
 
  Fjerne tak for investeringstilskudd og heve maksimal prosent for investeringstilskudd  
      og rentestøtte? 

4.  Norges Bondelag krevde i 2012 50.000 kr per årsverk i økte inntektsmuligheter.  
     Bør Norges Bondelag fremme langt høyere krav enn dette? 

  Ja, ta oss medlemmene på alvor 

  Ja, høyere krav gir høyere tilbud 

  Nei, det er urealistisk å få gjennomslag 

  Nei, da signaliserer vi brudd.  
 
  Nei, lavere. Får uansett ikke gehør

5. Andre innspill på dette temaet?
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Aksjonsplan
Norges Bondelag har en tosidig arbeidsform: Kamp 
eller påvirkning og deltagelse i en bred samfunns-
debatt kombinert med forhandlingsrollen. Kamp for 
rammevilkårene må foregå samtidig som forhand-
lingsveien utnyttes maksimalt. For å ha størst mulig 
innflytelse på landbrukspolitikken er det av stor be-
tydning å bygge allianser med andre grupper.

Aksjonsberedskap
Skulle det vise seg at resultatet av forhandlingene er 
for dårlig til å komme fram til en avtale, er det helt 
nødvendig for næringa å vise en sterk reaksjon, på 
samme måte som oppgjør og forhandlinger i andre 
sektorer og bransjer. Med aksjonene ved bruddet i 
2012 klarte vi dette. Dersom det blir et nytt brudd 
i 2013 bør en tenke nye aksjonsformer. Vi kan ikke 
lage en blåkopi av 2012 aksjonene. Aksjonsform og 
styrke bør stå i forhold til hva vi ønsker å oppnå og 
gi uttrykk for den frustrasjon og sinne som vi bønder 
føler. Uansett er det viktig med en mest mulig sam-
let opptreden, slik vi hadde i 2012. Det må oppleves 
som en trussel for Regjeringa å bryte med Bonde-
laget. De må vite at det ikke går upåaktet hen. De 
bør ha friskt i minne at vi klarer å vinne sympatien i 
opinionen og media med de tiltakene vi gjør.

En god prosess og diskusjon om aksjoner og aksjons-
former i forkant av forhandlingene er viktig. Hvis 
det kommer et brudd, må det skje noe umiddelbart 
over hele landet. Det er da vi må vise at norske 
bønder har evne til å opptre samlet og med slag-
kraft. Internt samhold i næringa ved et brudd og 
påfølgende aksjoner er helt avgjørende for å oppnå 
et godt resultat. Uten at medlemmene slutter opp, 
blir ledelsen stående alene og motparten får fritt 
spillerom. 

En aksjonsberedskap er en helt nødvendig del av 
forhandlingsstrategien. Trygghet for at det finnes en 
god og gjennomtenkt aksjonsberedskap, er viktig for 
at forhandlerne kan opptre med autoritet og sikker-
het i forhandlingene. I 2012 hadde vi god ak-sjons-
beredskap. Den må bygges opp igjen til forhand- 
lingene i 2013.

Styret sentralt gjør endelig vedtak om å sette i verk 
aksjoner og å etablere en operativ aksjonsledelse. 
På fylkesnivå og lokalt er det også styrene som har 
ansvar for å forberede og gjennomføre aksjonstil-

tak. Fylkeslaget må planlegge tiltak og informere 
lokallagene, som igjen har samme ansvar overfor 
medlemmene. Sentralleddet vil også ta i bruk alle 
tilgjengelige kanaler for å informere medlemmer.

Under forhandlingene 
En viktig del av et forhandlingsopplegg er vurdering 
av aksjonsviljen blant medlemmene. Det er derfor 
viktig at dette kommer fram gjennom høringspro-
sessen.

Normalt, vil en forhandlingsløsning være et klart mål 
og en gjensidig tro på en forhandlingsløsning er en 
forutsetning for å lykkes med det. Grenser for hva 
som kan aksepteres er ofte en vanskelig vurdering, 
der meningene er sterke og delte. Tydelige reak-
sjoner fra egne medlemmer på et dårlig åpnings- 
tilbud i forhandlingene kan være et viktig bidrag i 
en forhandlingsprosess. Skytset må rettes riktig vei 
i en slik fase. Det kan virke mot sin hensikt å skyte 
på egne forhandlere, når det er Regjering som er 
ansvarlig for tilbudet. Tett kontakt mellom forhand-
lerne og organisasjonen i denne fasen er viktig, og 
alle tre organisasjonsledd må være informert og 
være aktive.

Å gjøre oss klar til å kunne iverksette eventuelle 
aksjoner er høyst aktuelt i denne fasen. Å iverksette 
ulike aksjoner i regi av Bondelaget sentralt i forhand- 
lingsfasen, er derimot ikke aktuelt. Det vil i så fall 
kunne gjøre forhandlingsprosessen vanskeligere. 

Ved avtale 
Det er forhandlingsutvalget som tar avgjørelsen om 
å inngå avtale eller ikke, og det er en vanskelig av-
veiing. Det vil alltid være elementer i en avtale en 
ikke er fornøyd med. Inngås det først en avtale, må 
den anbefales av forhandlingsutvalget. Den formel-
le godkjenningen av avtalen i Norges Bondelag er 
tillagt styret. Hvilke råd styret innhenter fra organ-
isasjonen kan variere fra år til år. I 2008 ble urav- 
stemming blant medlemmene brukt før styret be-
handlet saken. Hvis det skal brukes uravstemming 
for godkjenning av framforhandlet avtale, må Staten 
varsles om dette før forhandlingene igangsettes.

Styret står ansvarlig overfor årsmøtet. Jordbruks-
forhandlingene er alltid en sentral del i debatten 
der, og tilbakemelding på forhandlingsresultatet 
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kommer til uttrykk både gjennom debatten og gjen-
nom valgene. 

Ved brudd
Om det blir brudd i forhandlingene, går oppgjøret 
til Stortinget, som da vedtar et jordbruksoppgjør, 
vanligvis likt Statens opprinnelige tilbud. Det er 
med andre ord ikke mulighet for å aksjonere seg 
tilbake til forhandlingsbordet eller mekling, slik det 
kan skje i lønnsoppgjørene. Aksjoner fra Bonde- 
laget blir dermed næringas sterkeste måte å markere 
uenighet på, og kreve nødvendige langsiktige en-
dringer. Å skaffe oppmerksomhet om Regjeringas og 
politikernes urettferdige behandling av næringa og 
sikre sympati for vår sak blir derfor et sentralt mål 
for en aksjon. Virkemidlene må tilpasses dette. 

Bondelaget er en partinøytral organisasjon, og far-
gen på regjeringa må ikke være avgjørende for hvil-
ke reaksjonsformer vi velger å bruke. 

Aksjonsformer 
Norges Bondelag har gjennomført en rekke aksjons-
former, der ulike virkemidler er brukt. I 2012 blok-
kerte vi matmelanlegg, tømte mange butikker for 
brød, plasserte ut rundballer med tekst og hadde 
en stormarkering i Oslo. I tillegg var det en rekke 
lokale aksjoner. 

Ved aksjoner blir ofte tredje part rammet. Det må 
vurderes hvor harde aksjonsformer vi er villige til 
å bruke, og om det er tilstrekkelig oppslutning om 
å i verksette slike tiltak. Samtidig må det være et 
visst trøkk over det som blir iverksatt om det skal ha 
noen hensikt. Det må oppleves som lite fristende for 
regjeringen å gjennomgå et brudd med bøndene. På 
den måten kan vi få maksimalt ut av forhandlingene.

Leveringsstopp og blokader 
Blokade av egne anlegg og leveringsstopp har tra-
di-sjonelt vært vårt sterkeste aksjonsvåpen. Dette 
fordi det i sterkest grad viser alvoret (koster også 
for oss sjøl), og fordi det mest direkte synliggjør at 
matvarene kan bli borte (tomt i butikkhyllene for 
visse produkter). Det rammer tredjepart moderat, 
og rammer motparten indirekte.

I 2012 blokkerte vi matmjølanleggene for å sette i 
gang hamstringseffekt av brød.

Medieoppmerksomheten vil være stor så lenge 
blokaden varer. Å stoppe mattilførslene for en  
periode er en tydelig og sterk aksjonsform som syn-
liggjør av hva som kan skje hvis landbruket bygges 
ned. En leveringsstopp vil kunne være en stor be-
lastning internt, både når det gjelder indre samhold 
og økonomi. Rene blokader vil kunne gjennomføres 
uten at det rammer leveransene fra landbruket, 
men å blokkere anlegg, og holde stand over tid, gir 
også utfordringer, spesielt med virksomheter som 
ikke er eid av bøndene selv.

Tomme butikkhyller er et mål, men det har også den 
naturlige konsekvens at det gir ubehagligheter for 
forbrukerne. Følgelig vil dette være en kontrover-
siell aksjonsform. Samtidig bruker også andre grup-
peringer denne typen aksjoner, som også rammer 
egne medlemmer. Utfordringen er å gjøre dette på 
en måte som gir oss sympati og støtte. Noe av poen-
get med nettopp slike aksjoner ligger i den store 
belastningen; sinnet og frustrasjonen over dårlig 
behandling betinger en sterk reaksjon og rettferdig-
gjør den belastningen dette fører med seg.

Når det gjelder blokade, er det legalt å blokkere 
produksjonsanlegg i Norge, men vi må følge noen 
spilleregler. Det må imidlertid gjøres en vurdering 
av hvilke grenser norsk lov setter og evt. økono-
miske konsekvenser av de aksjonsformene som vel-
ges. Norges Bondelag vil ikke kunne stille seg bak 
ulovlige aksjoner eller ta økonomisk ansvar for 
skade på andre, men vil samtidig være varsom med 
å opptre som ”politi” overfor egne medlemmer som 
aksjonerer.

Markeringer og demonstrasjoner 
Bondelaget har gjennomført markeringer og demon-
strasjoner knyttet til f.eks. WTO-forhandlingene en 
rekke ganger. Dette har f.eks. vært bålbrenning, 
demonstrasjonstog, våkenatt ved Regjeringskvar-
talet og Framtidsmarsjen til Genève. Utfordringen 
er å finne en aksjon av denne typen som står i stil 
med det sinnet og frustrasjon som da må forventes, 
men det er også mulig å oppnå en effekt om det er 
tilstrekkelig spektakulære og tanke-vekkende tiltak 
som iverksettes. Poenget er å tydeliggjøre overfor 
opinionen at det er viktig å satse på norske bønder, 
og at Regjeringen prioriter feil ved å tilby landbruket 
rammer som ved et brudd er funnet uakseptable.
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Spørsmål og diskusjon - Aksjonsplaner

6. Hvilke aksjoner ønsker du å gjennomføre ved et eventuelt brudd  
    i forhandlingene? 

  Demonstrasjoner og markeringer 

  Leveringsstopp og blokkader av anlegg 
 
  Trafikksperringer med traktorer 
 
  Sivil ulydighet 

  Ingen aksjoner, da det vil skade vårt omdømme og ramme tredjepart 
 

Til diskusjon 

7. Hvordan kan dere gjennomføre lokale aksjoner? 
 

 

8. Er det sentrale politikere i din kommune som kan påvirke landbrukspolitikken? 
 

9. Hvordan øke forståelsen av betydningen av landbruket og landbruksøkonomien hos folk flest?

 10. Andre innspill til disse temaene?
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Tilskuddsordninger i jordbruksavtalen

Figur 3. Tilskuddsordninger i 2013 over jordbruksavtalen, mill. kroner

De ulike tilskuddsordninger over jordbruksavtalen 
summerer seg til 14 mrd. kroner for 2013. De klart 
to største postene er areal- og kulturlandskapstils-
kuddet og husdyrtilskuddene. 

Det er et landbrukspolitisk mål å ha et landbruk 
over hele landet med en variert bruksstruktur. For 
å utjevne for småskalaulemper, har bl.a alle de 4 
største tilskuddsordningene differensiert satser et-
ter størrelse. Eksempel husdyrtilskudd melkeku:

• 1-16 kyr:  4028 kr/ku
• 17-25 kyr:   2072 kr/ku
• 26-50 kyr:    860 kr/ku
• 51 kyr og oppover:     0 kr/ku

Dersom man ikke skulle utjevne for småskalaulem-
per i melkeproduksjonen, ville en flat sats blitt 3039 
kr/ku, uavhengig av hvor mange kyr bruket har. Det 
ville ført til at alle bruk med mindre enn 29 kyr ville 
tapt tilskudd, og mest tap ville bruk med 16 kyr fått 
(minus 15824 kr), mens bruk med mer enn 29 kyr 
ville tjent på utflatingen.

For å utjevne for naturgitte forhold, store avstander 
etc, er det en rekke ordninger som er differensiert 
etter geografi. Disse utgjør til sammen 4,3 mrd. kro-
ner. De viktigste er arealtilskudd, distriktstilskudd 
for melk, distriktstilskudd for kjøtt og frakttilskudd. 

Arbeidsgruppe ”Tydeligere  
distriktsprofil”
I landbruks- og matmeldinga skriver Regjeringa:
”Utviklingen i deler av Agder/Telemark, kyst- og 
fjordstrøkene på Vestlandet, Nord- Norge og fjel-
lområdene i Sør-Norge er særlig bekymringsfull.” 

Regjeringen har et mål om et landbruk over hele lan-
det, men ser at noen områder utvikler seg svakere 
enn andre. I høst ble det derfor satt ned ei arbeids-
gruppe der også Norges Bondelag er representert. 
Arbeidsgruppa skal se på hvordan en kan tydelig-
gjøre distriktsprofilen på virkemidlene. Den er gitt 
følgende mandat. 

”I Meld. St. 9 (2011-2012) heter det at distrikt-
sprofilen i virkemidlene skal gjøres tydeligere. 
Arbeidsgruppen skal med utgangspunkt i meldin-
gens omtale av dette utrede hvordan en endring 
i virkemidlene på best mulig måte kan bidra til 
at de landbruks- og matpolitiske målene nås, 
med vekt på målet om landbruk over hele landet. 
Herunder skal arbeidsgruppen utrede i hvilken 
grad ”distriktspolitisk virkeområde” fanger opp 
landbrukspolitiske utfordringer og behov mht. 
landbruk over hele landet. Arbeidsgruppen skal 
utrede alternative forslag til hvordan distrikt-
sprofilen i de nasjonale ordningene kan gjøres 
tydeligere. Arbeidsgruppen skal se på alle aktuelle 
økonomiske ordninger over jordbruksavtalen, og 
ikke begrenses av de ordninger og innretninger 
som er nevnt spesielt i meldingen. Eventuelle 
omfordelingseffekter av forslagene skal vurderes. 
Arbeidsgruppen skal legge vekt på at forslagene 
bidrar til forenkling av virkemidlene.” 

Arbeidsgruppa skal legge fram sin rapport i forkant 
av kommende jordbruksoppgjør.

I forbindelse med dette arbeidet vil det bli reist 
flere problemstillinger som en må ta stilling til i 
jordbruksoppgjøret. Dette gjelder blant annet:
• Hvilke kriterier skal en bruke for å vurdere 

utviklingen?
• På hvilke enheter skal en vurdere utviklingen? 

Kommune? Fylke? Regioner innen eller på tvers 
av fylker?

• Skal en tilføre områder med svak utvikling 
mer midler utover kompensasjon for natur-
gitte forhold, for å snu en utvikling? Hvilke 
virkemidler skal en i så fall foreta endringer i?

• Kan en legge inn generell distriktspolitikk i 
landbrukspolitikken gjennom bruk av det ”dis-
triktspolitiske virkeområdet”? Dette området 
har bl.a andre soneinndelinger enn de land-
brukspolitiske tilskuddsordningene.
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Figur 4: Andelen av inntektene fra marked, pristilskudd og produksjonsuavhengige tilskudd for ulike 
produksjoner
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Velferdsordningene
Velferdsordningene omfatter tilskudd til:
• Avløsning ved ferie og fritid
• Avløsning ved sykdom
• Sykepengeordningen i jordbruket
• Tidligpensjonsordningen
• Landbruksvikarordningen
• Landbrukets HMS-tjeneste 

Totalbevilgningen til velferdsordningen har stort sett 
stått i ro siden 2006 (j.fr figur 4). Satsene har likevel 
økt, men det er blitt færre foretak som driver med 
husdyrhold og som søker avløsertilskudd. Kanskje 
særlig yngre brukere verdsetter høyt muligheten for 
ferie og fritid, slik at en kan ta del i andre sam-
funnsaktiviteter i likhet med øvrig befolkning. Gode 
velferdsordningene anses derfor som særlig viktig 
for å sikre rekruttering til bondeyrket.

Avkorting av tilskudd til avløsning ved sykdom som 
følge av inntekter utenom bruket har Norges Bon-
delag gjentatte ganger krevd å få fjernet. Har en 
gårdbruker jobb ved siden av gårdsbruket og blir 
sjuk, samordnes tilskuddet med sykepengene bru-
keren får eller kunne fått fra NAV for jobben utenom 
bruket. Sykepenger brukeren får fra NAV blir altså 
trukket i tilskuddet selv om disse ikke refererer seg 
til inntekten fra gården, men til inntekten utenom 
bruket. Gårdbrukeren må da selv dekke avløsning 
under sykdom med sykepengene fra annet arbeid og 
sitter igjen med lite eller ingenting å leve av. Denne 
avkortingen har vi ment har vært urimelig. Staten 
har bestandig vært negative til kravet vårt, og har 
ikke vært villig til å prioritere midler til dette.

Figur 5: Årlig grøftet areal 1959-2011. Dekar
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Tilskudd til grøfting 
På 60 og 70-tallet ble det årlig grøftet 120.000 til 
140.000 dekar. Dette er mer en dobbelt så mye som 
grøftearealet de siste 20 årene. Det er grunn til å 
tro at dreneringssystemet mange steder er i dårlig 
forfatning. De siste år med nedbørsrike somrer og 
høster i Sør-Norge, har fått mange til å innse hvor 
viktig gode dreneringssystemer er i matproduk-
sjonen. I landbrukstellinga svarer bønder at 812.000 
dekar har dårlig dreneringssystem. Skal vi øke areal-
produktiviteten slik at vi kan produsere mer mat, 

må også jordkapitalen rustes opp. Grøfting er lagt 
inn som en del av formålet med rentestøtte. Tall fra 
Innovasjon Norge viser at ordningen ikke ble omsøkt 
i 2010. Fra 2013 er det satt av 100 mill. kroner til 
tilskudd til fornying av grøfter. Disse midlene er lagt 
inn i de såkalte SMIL-midlene som kommunen for-
valter. Den maksimale satsen vil være 1000 kroner 
per dekar grøftet areal. Når dette heftet skrives har 
vi ikke detaljerte opplysninger om hvordan ordnin-
gen vil fungere.
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Spørsmål og diskusjon - Tilskuddsordninger i jordbruksavtalen

11.  Hvilke velferdsordning bør prioriteres? 

  Ferie og fritid 

    Sykdom og svangerskap 
 
  Landbruksvikarordningen 
 
  Tidligpensjon 

  Landbrukets HMS tjeneste 
 
 

12.  Er du tilfreds med dagens differensiering av tilskuddssatser? 

  Ja 

  Differensieringen er grei, men tilskuddene er for lav 
 
  Nei, differensieringen bør flates ut 
 
  Det bør ikke være differensierte satser 
 

13.  Fra og med 2013 gis det tilskudd til grøfting. Er tilskuddet tilstrekkelig til  
     at du vil grøfte? 

  Nei, det er usikkert hva som skjer med arealene i framtida 

  Nei, det er ikke økonomi i grøfting på tross av tilskudd 
 
   Jeg vil grøfte dersom det gir bedre økonomi på min gård 
 
  Ja, tilskudd er tilstrekkelig til å gi bedre økonomi og skal gjennomføres 

14. Andre innspill til disse temaene?
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Forskere spår klimaendringer som vil gjøre det mer 
utfordrende å drive matproduksjon i Norge i fram-
tida. I tillegg til at det kan oppstå skade på eiendom 
og grunn som følge av naturskader.  Utover i vekst-
sesongen kan både grovfôrdyrkere, kornprodusent-
er, frukt- og grøntnæringa få store utfordringer som 
følge av vedvarende regn og gjennombløte jorder. 
De siste våte vekstsesongene har satt fokus på er-
statningsordningene. Her omtales avlingsskadeord-
ningen som er ordning særmerket landbruket og lov 
om naturskader. 

Avlingsskadeordningen
Over jordbruksavtalen har vi en avlingsskadeord-
ning som skal bidra økonomisk når avlingssvikten blir 
betydelig, som følge av klimatiske eller klimatisk 
avledede forhold det ikke er mulig å sike seg mot. 
Ordningen er ikke ment å gi noen økonomisk ga- 
ranti, men en hjelp. Ordningen dekker tap av volum 
på rot, men ikke kvalitetstap, unntatt haglskade og 
store nedbørsmengder/frost på frukt og bær. Det gis 
også erstatning for vinterskader på eng. I et nor-
malår går det med ca 40 mill. kroner i erstatninger.

For å komme inn på avlingsskadeordningen må 
avlingssvikten være minst 30 prosent i forhold til 
et normalår. Oppfyller man dette kriteriet, vil en 
egenandel på 30 % trekkes fra erstatningen. Erstat-
ningen gis per vekstgruppe, som er grovfôr, korn, 
potet, grønnsaker, frukt og bær. Maksimalbeløpet 
er begrenset til 500.000 kroner per vekstgruppe. 
Avlingsskadeordningen betraktes som såkalt grønn 
støtte i WTO, dvs produksjonsuavhengig støtte uten 
tak. Et vilkår for grønn støtte i en slik erstatningsord- 
ning er egenandel på 30 %.

Privat forsikring
For å begrense tapet mer enn erstatningsordningen 
legger opp til, er det mulig å tegne forsikring. Gjen-
sidige har såkalt ”Heldekning produksjon frilands-
kulturer” som slår inn dersom man er berettiget 
statlig erstatning, der en etter fradrag for egenan-
del erstatter inntil 15 % av totalt tap som følge av 
avlingssvikten. Dersom potetbonden har et samlet 
produksjonstap på 3 mill. kr i forhold til et normalår, 
vil produsenten kunne få 500 000 kr. i erstatning fra 
Staten (når toppavgrensningen) og 450 000 kr fra 
Gjensidige. (15 % av 3 mill. kr.). Man kan pr i dag 
ikke forsikre seg mot kvalitetstap.  

Naturskader
Naturskader omfattes av ”lov om erstatning for 
naturskade”. Lovens formål er å gi erstatning til å 
gjenopprette skaden slik at skadelidte skal kunne 
opprettholde bruken av eiendommen. Utgiftene til 
sikringstiltak, tiltak som har til formål å hindre nye 
naturskader eller forhindre en skadeutvikling, er-
stattes ikke.”  Lov om naturskader er en generell 
ordning og blir ikke regulert i jordbruksforhandlin-
gene. Lov om naturskade dekker skade på fast eien-
dom og løsøre, men ikke skade som den skadelidde 
kan forsikre seg mot eller dersom vedkommende 
faktisk får dekka skaden av ei forsikring. I praksis 
betyr dette at alt som kan brannforsikres, kan for-
sikres mot naturskade. Naturskadeerstatning skal 
yte erstatning der det ikke er adgang til å forsikre 
seg.  

I 2011 ble det utbetalt 2,3 milliarder kroner i erstat-
ninger etter naturskader. Aldri har det vært utbetalt 
mer i erstatning for naturskader. Flomskadene er 
dominerende, men også skred og til dels storm avs-
tedkommer årlig en rekke skader som dekkes under 
ordningen. I følge jubileumshefte til norsk natur-
skadefond fra 2011 er en typisk erstatningssak fra 
det siste tiåret gitt et erstatningsbeløp på rundt kr 
70.000 kr. 75 % av sakene ligger på eller under dette 
gjennomsnittet. Noen få større saker 1,5- 2 % med 
erstatningsbeløp over kr 500.000,- trekker opp stør-
relsen på det gjennomsnittlige erstatningsbeløpet. I 
statistikken som foreligger på utbetalinger av natur-
skadeerstatninger skiller man ikke mellom ulike 
grupper av erstatningsmottakere, om de er eiere 
av landbrukseiendommer eller ikke. Utfra hvilke 
objekter som har fått betydelig utbetalinger i 2011 
(kommer fram av figur 6) kan man anta at brukere/ 
eiere av landbrukseiendommer har høyere egenan-
deler enn gjennomsnittet. Bevilgninger til natur-
skadeordningen fastsettes over Statsbudsjettet til 
Landbruks- og matdepartementet med mulighet 
for tilleggsbevilgning. Naturskadeordningen er mao 
ikke en del av jordbruksforhandlingene. Egenandel 
er kr 8.000 + 15 % av overskytende.

Erstatningsordninger i landbruket
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Figur 6 Takst og erstatning per skadeobjekt i 2011 Presentasjon hentet fra årsmelding 2011- Statens naturskadefond. 
Erstatningsutbetalingen er lavere enn skadetakst, jevnt over

Sikkerhet mot flom og skred er en viktig del av Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) oppgaver. NVE 
skal kartlegge fareområder, legge arealplaner og har ansvaret for overvåkning av flom- og skredvarsling og 
være en statlig fagmyndighet. NVE skal bistå til sikringstiltak og i krisesituasjoner.
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Spørsmål og diskusjon - Erstatningsordninger i landbruket

15. I dag har du selv en egenrisikoandel på 30 % pr vekstgruppe dersom du har klima- 
    betinga svikt i planteproduksjonen. Maksimal utbetaling for ordningen er 500 000 kr  
    per vekstgruppe. Ordningen er finansiert over jordbruksavtalen.  Ønsker du at felles-       
    skapet skal ta en større del av risikoen på ditt bruk? 

  Egenandelen på 30 % er for høy og bør reduseres 
 
  Utbetalingen pr vekstgruppe bør økes til 750 000 kr 
 
  Utbetalingen pr vekstgruppe bør økes til 1 000 000 kr 

  Produsenten må selv ta risikoen på lik linje med i dag 
 

16. Er du villig til å redusere f.eks kulturlandskapstilskuddet for å få større erstatninger  
      ved en avlingsskade?

  Ja, tapene blir for store med dagens ordning 

  Ja, endra klima vil øke risikoen i matproduksjonen. Dette må prioriteres over  
       jordbruksavtalen 
 
  Nei, ordningen er bra nok som den er 

  Nei, det er bare de som tar de største risikoene som benytter seg av ordningen 
 
  Nei, synes man heller skal jobbe for av avlingsskade gis gjennom forsikringsordningene 
 

Til diskusjon

17. Hva fungerer godt og dårlig med dagens naturskadeordninger? 

18. Har vi for høye forventninger til hva som kan dekkes og kjenner vi godt nok til risikoen på eget 
bruk?

19. Andre innspill til disse temaene?
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Korn- og kraftfôr
I Norge har vi et jordbruksareal på ca 10 mill. 
dekar. Om lag 90 % av arealet går til fôrproduks-
jon, enten i form av grovfôr eller fôrkorn. Ca  
80 % av kraftfôrprisen er knyttet til prisen på råvar-
er i kraftfôret. Målprisene på korn fastsettes i jord-
bruks-forhandlingene. De er derfor helt sentrale for 
kraftfôrprisen. Siden kraftfôr kan erstatte grovfôr, 
påvirker kornprisen verdien på grovfôret. Kornpris-
en er derfor også sentral for arealbruken i Norge.  

Andelen norske karbohydrater i kraftfôret har blitt 
redusert de siste sesongene. Grunnen til det er at 
forbruket av kraftfôr har økt, som følge av vekst i 
kraftfôrkrevende produksjoner som fjørfe og krav til 
ytelse, og at det har vært lave kornavlinger. Tilgan-
gen på norsk korn påvirkes først og fremst av at 
kornarealet reduseres betydelig fra det var på det 
største i 1991. I tillegg har man sett en stagnasjon i 
kornavlingene de siste åra. 

Figur 7 viser forbruket av kraftfôr til de ulike dyregruppene og tilgang på norsk korn. (Kilde Norske Felleskjøp)
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I figur 8 har en brukt både brutto- og netto sjølkost 
som uttrykk for grovfôrkostnaden. Brutto sjølkost er 
summen av variable og faste kostnader i grovfôr-
produksjonen, inkludert arbeidsforbruk, avskriv-
ninger og forrentning på kapitalen. For å bereg-
ne arbeidskostnaden har en lagt inn en timepris 
tilsvarende lønnsevnen på de samme brukene. To-
talt har da grovfôrkostnaden økt med 60 øre/Fem 
fra 2,60 kr/FEm til 3,20 Kr/FEm i 2009. Til sam-
menligning har kraftfôrkostnaden for drøvtyggerfôr 

økt med 53 øre/FEm fra 2,85 kr/FEm til 3,38 kr/
FEm. Ut fra denne beregningen vil det fortsatt være 
mest lønnsomt med grovfôr. Legger man inn høyere 
timegodtgjøring, f.eks tarifflønn i andre yrker, vil 
kraftfôr falle best ut. Korrigerer man for verdien av 
areal- og kulturlandskapstilskuddet for grovfôrare-
alet, blir resultatet netto sjølkost. Vurdert ut fra 
netto sjølkostfår grovfôr større preferanse i forhold 
til kraftfôr. 

Kornåret 2012
Den gjennomsnittlige dekaravlinga av hvete og havre 
var lav i 2012, bare 352 kilo per dekar for hvete og 
326 kilo for havre. En gjennomsnittlig byggavling var 
354 dekar. Tiltross for lave avlinger i 2012 er den to-
tale kornavlinga beregnet til å være 4 % større enn 
året før. Som i 2011 er det fuktige forhold i vekst-
sesongen som får skylda for reduserte avlinger. På 
store arealer har det vært godt synlig hvor grøftene 
er eller burde ha vært. Mange steder var åkeren 
sent modent og kombinert med utfordrende vær-

forhold har mange fått høye trekk for vanninnhold. 
Heldigvis har kvaliteten med tanke på mykotoksiner 
og mathveteandelen vært bedre enn året før. Mat-
hveteandelen er beregnet til å være 68 % mot 15 % 
året før.

Ved søknad om produksjonstilskudd i jordbruket 
31. juli 2011 ble det registrert 12 300 bedrifter 
med korn- og oljevekster. Et gjennomsnittskornbruk 
hadde 238 dekar korn i 2012, mot 228 dekar året før.

Figur 8.  Beregninger av grovfôrpris sammenlignet med kraftfôrpris for bruk med melk i driftsgranskingene.  
Kr/FEm
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Spørsmål og diskusjon - Korn og kraftfôr

20. Er det ønskelig med en høyere norsk fôrkornproduksjon? 

  Ja, kraftfôret bør i hovedsak bestå av norske råvarer 
 
  Ja, forutsatt at det er den kvaliteten husdyrbrukerne etterspør 
 
  Nei, norsk korn har for dårlig kvalitet  

  Nei, norsk korn er for dyrt sammenlignet med import
 

21. Tiltross for stadig større etterspørsel etter proteinvekster til bruk i kraftfôret, økes  
      ikke dyrkingsomfanget av disse vekstene i Norge. Bør disse vekstene prioriteres i  
      kommende jordbruksoppgjør?
 

  Nei, vi får ikke avlinger og trenger karbohydratene også 
 
  Ja, proteinveksten er viktig både som vekstskifte og som kraftfôrkomponent 
 
  Kornartene bør få hovedprioritet 

22. Er differansen på arealtilskudd til grovfôr og korn tilstrekkelig for gi økt  
      selvforsyningsgrad av korn og grovfôr? 

  Nei, grovfôrtilskuddet er for høyt og dermed legges mye kornjord igjen med gras 

  Ja, vi bør uansett øke grovfôrarealene 
 
  Differansen bør være den samme som den er i dag 

  Arealtilskudd til korn er for høyt ift. grovfôr. Det må benyttes andre virkemidler for å oppnå  
       økt kornproduksjon

Til diskusjon

23. De siste 10 åra har ytelsen på ei melkeku i snitt økt med 1000 liter og kravet til høyenergi fôr  
      har økt. Høyenergifôr inneholder en lavere andel av norsk produsert korn (karbohydrater). Er  
      kravet til ytelse viktigere enn at vi bruker norske ressurser? Hvordan kan det stimuleres til at  
      vi i større grad har en fôrproduksjon basert på norske varer? 

24. Andre innspill til disse temaene?

Figur 9 Utvikling i kornarealet fra 1995 til 2012. Fra 2011 til 2012 ble kornarealet redusert med 52 000 daa 
viser foreløpige tall fra SSB
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Markedet for kjøtt og egg
 Produsenter med kjøtt og eggsektoren er avhengig 
av god markedsbalanse. Underskuddet av storfe har 
økt jevnt de siste årene og i år forventes det et im-
portbehov på opp mot 20 %. Økt melkeytelse fører 
til færre fødte kalver. I tillegg har en økning i mel-
kekvotene i år ført til at kyr som normalt skulle vært 
slakta i 2012 blir stående lenger i produksjon. For 
sau er det prognosert et underskudd på samme nivå 
som i 2012. Et underskudd på 1000 tonn. 

Det er fortsatt et overskudd av svinekjøtt. Det 
er behov for kompensasjon for å slakte på lavere 
vekter et godt stykke ut i 2013. Lønnsomheten i 
svinenæringa er presset. Prisen ligger 1,10 kr under 
målpris. I tillegg kommer omsetningsavgifta med 1, 
90 kr fra nyttår i 2013.

Egg har hatt en betydelig vekst i salget. I år ser det 
ut til at engrossalget vokser med 3 %. Neste år viser 

prognosen en utflating i salget, men produksjonen 
er forventa å øke med nye 3 %. Følgelig blir det for-
venta en ubalanse i markedet, og det vil være behov 
for å regulere produksjonen. Engrossalget av kylling 
ligger an til å øke med hele 6 % i 2012 og nye 4 % 
neste år.

Endring i målpriser for lam og egg
I såkalt gul støtte i WTO inngår målprisene. Det er 
et tak på hvor stor denne støtten har lov til å være. 
Vi nådde taket i 2009, derfor ble målprisen på storfe 
tatt vekk. Taket er igjen nådd. I høst har derfor en 
arbeidsgruppe sett på hvordan markedsreguleringen 
kan opprettholdes uten målpriser for sau/lam og 
egg. Et sannsynlig utfall av kommende jordbruks-
forhandlinger vil være at målprisen forsvinner for 
lam og egg fra 1. juli 2013.
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Spørsmål og diskusjon - Markedet for kjøtt og egg

25. Bør målprisen for svin økes når vi ikke har markedsbalanse? 

  Ja, mest for å selge mer storfe- og lammekjøtt 
 

  Ja, det er svak økonomi i svineholdet 
 

  Ja, men kun dekke opp kostnadsvekster 
 

  Nei, men må få markedsbalanse først 
 

  Nei, etterspørselen i markedet er for lav 
 

26. Hva er viktigste tiltak for å øke produksjonen av lammekjøtt slik at import  
      kan unngås? 

  Investeringstilskudd til bygging/ fornying av driftbygninger 
 

  Økt pris på lammekjøtt 
 

  Økt tilskudd til dyr på beite 
 

  Bedre rovdyrpolitikk

27. Andre innspill til dette temaet?

Tabell 1: Prognose for kjøtt og egg for 2012, utarbeidet september 2011
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Storfe
Norsk storfekjøttproduksjon har historisk sett vært 
drevet i kombinasjon til melkeproduksjonen. I Norge 
valgte man, i motsetning til flere andre land å satse 
på en ku som kombinerte egenskapene med å være 
en god melkeku med å gi tilfredsstillende tilvekst på 
okser til slakt. Etterspørselen av storfekjøtt ble dek-
ket av slakt med opprinnelse i melke-produksjonen. 
Det var periodevis overproduksjon, med tilhørende 

Figur 10. Markedsdekning for storfekjøtt 2000-2012, tusen tonn

markedsregulerings- og produksjonsregulerende 
tiltak. 

Figuren under viser faktisk over- eller underdekning 
av norsk storfekjøtt fra 2000 og fram til i dag. Det er 
tatt hensyn til importen innenfor kvoter med ingen 
eller redusert toll

Markedssituasjonen for storfekjøtt har de siste 10 
årene vært preget av underdekning, med unntak for 
to relativt korte perioder med overskudd. Spesielt 
har underskuddet vært økende de to siste årene. En 
viktig årsak til dette er at antall melkekuer de siste 
10 årene har falt med 50 000 eller 18 %, mens antall 
ammekyr i samme periode har økt med 18 000.

Spesialisert storfekjøttproduksjon er en av produk-
sjonene i landbruket med lavest lønnsomhet. Refe-
ransebruksberegningene viser et vederlag til arbeid 
og egenkapital inkludert effekt av jordbruksfradra-
get på 204.300 kroner per årsverk for 2010. Gjen-
nom økte tilskudd i de siste jordbruksoppgjørene, 
viser referansebruksberegningene om lag samme 

inntektsvekst for denne produksjonsformen som for 
melk fra 2010 til 2012. 

I landbruks- og matmeldinga pekes det særskilt på 
underdekningen av storfekjøtt. Det er  
“sannsynlig at det er potensial for økt produksjon”. 
Og videre: “Å øke produksjonen av produkter fra 
grasetende dyr i takt med etterspørselen er derfor 
spesielt viktig for å holde arealene i drift og som 
grunnlag for økonomisk aktivitet og sysselsetting i 
mange områder.”

Landbruks- og matministeren har nylig satt ned ei 
ekspertgruppa som skal gå gjennom tiltak for å øke 
storfekjøttproduksjonen. Å sørge for en økonomisk 
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Figur 11. Behov for ammekyr ved moderat framregning av forbruk og melkeytelse. 2012-2022

bærekraftig innenlands storfekjøttproduksjon som 
dekker det innenlandske markedet vil være viktig 
for å oppnå viktige landbrukspolitiske mål som å:  
 
• Øke produksjonene av varer vi naturlig kan 

være sjølforsynte med, i stor grad basert på 
norske råvarer

• Opprettholdelse og drift av jordbruksarealer og 
kulturlandskap

• Landbruk i hele landet
• Utnytte beite- og arealressurser som ikke kan 

utnyttes til annen matproduksjon 

Med dagens rammebetingelser er det grunn til å 
tro at underskuddet av storfekjøtt vil ligge mellom 
50.000 til 120.000 ammekyr om 10 år, bl.a avhengig 
av utvikling i forbruksvekst og melkeytelse. Det vil 
i så fall innebære et behov for en vekst i antall am-
mekyr på fra 5.000 til 12.000 dyr per år. Til sammen-
ligning har veksten i ammekutallet siste 10 år vært 
på 2.000 kyr per år. 

Ved siste jordbruksoppgjør fremmet Norges Bonde-
lag forslag om et kvalitetstilskudd for storfeslakt et-
ter modell av lammeslakttilskuddet. Tilskuddet ble 
foreslått differensiert etter vekt, klassifisering og 
fett.

Med disse satsene ville tilskuddet med dagens 
slaktefordeling omfattet om lag 55 prosent av alle 
storfeslakt. Det er lagt til grunn halv sats for fett-
klasse 3+ for å unngå for stort sprang i tilskuddsat-

ser. Det er også foreslått tilskudd til dyr under 
250 kg, med sats på 500 kroner per slakt, for å ta 
høyde for økte livdyrkostnader for produsenter av 
mellomkalv.
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Spørsmål og diskusjon - Storfe

28. Er du positiv til en kvalitetsmodell for tilskudd til storfeslakt? 

  Ja 

  Nei 
 

  Veit ikke 
 
 

Til diskusjon

29. Hvilke tiltak er viktige for å øke produksjonen av storfekjøtt?

30. Andre innspill til dette temaet?
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For grønnsaker frukt og potet vil det også bli utar-
beidet et eget grunnlagsmateriale som kommer i 
januar måned. Der vil en gå mer i detalj på ulike 
ordninger.

Målpris
I jordbruksoppgjøret 2012 ble målprisen økt med 1,4 
% i gjennomsnitt for grønnsaker, frukt og bær og 20 
øre/kg for poteter. Det kan virke som det blir van-
skeligere og vanskeligere å ta ut målpris for grønt-
produktene. For avtaleåret 2011/2012 lå prisutta-
ket helt i nærheten av målpris for potet, gulrot, 
rosenkål, blomkål og isbergsalat. For tomat, agurk, 
purre, hvitkål, knollselleri, og epler var en et stykke 
unna å oppnå målpris.

Tollvern
En årsak til at en ikke klarer å ta ut målprisene på 
grøntsektoren, er konkurransen mot importerte va-
rer. Tollvernet er for svakt. Tollvernet ble endret 
krone- til prosenttoll for faste oster, biffer og fileter 
og sau/lammekjøtt i statsbudsjettet for 2013. Også 
for en rekke grøntprodukter vil tollvernet være 
bedre ved bruk av prosenttoll enn kronetoll, også 
dersom verdensmarkedsprisene skulle falle relativt 
mye.

Mye av importen av grønnsaker kommer fra EU. 
Gjennom EØS-avtalen har Norge gitt EU preferanser 
for en rekke grønnsaker. Disse preferansene er bun-
det opp med kronetoll. Dette gjelder bl.a agurk, to-
mat, rosenkål, hvitkål, blomkål, gulrot og purre på 
ettervinteren. En overgang til prosenttoll vil derfor 
ikke ha effekt på disse produktene overfor EU, kun 
overfor tredjeland. 

Tilskudd
Førstehåndsomsetningen av produkter fra hage-
brukssektoren, dvs grønnsaker, frukt, bær, blomster 
og poteter, utgjør i overkant av 4.150 mill. kroner. 
Dette er litt over 16 % av den totale førstehandsom-
setningen fra norsk landbruk. Totalt er det satt av 

Tabell 2. Tollinjer for frukt, grønt og potet der prosenttoll gir bedre beskyttelse

Grønnsaker, frukt og potet

ca 320 mill. kroner i virkemidlene til hagebrukssek-
toren for 2013. Dette utgjør ca 2,5 % av de to-
tale overføringene til jordbruket (eksl. LUF og av-
lingsskadeerstatning). 
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Figur 12: Fordeling av ulike tilskuddsordninger for grøntsektoren i 2012. mill. kr

Plantevern
Norsk grøntproduksjon står i en særstilling fordi 
Norge har et restriktivt lovverk, spesielle kultu-
rer, kulturmetoder og skadegjørere. Det er man-
gel på bekjempelsesmetoder/midler innen mange 
produksjoner på grunn av det restriktive regelver-
ket. Grøntnæringa i Norge integrerer ulike tiltak 
i kampen mot skadegjørere, både forebyggende, 
biologiske, mekaniske og kjemiske tiltak. I denne 
sammenhengen er de kjemiske tiltakene en viktig 
og nødvendig bestanddel. En har i flere år opplevd 
utfasing av plantevernmidler, pga risiko for miljø 
eller helse, samtidig som det ikke er tilgang av 

nye, mer miljøvennlige midler til formålet. Norges  
Bondelag har derfor de siste årene arbeidet for å 
løfte frem problemet med mangel på bekjempelses-
metoder i småkulturene. Dette har blant annet re-
sultert i at vi nå har fått Mattilsynets Strategiske 
forum for plantehelse som kontaktorgan, der vi kan 
ta opp prioriterte problemstillinger på området. I 
tillegg er det åpnet for at inntil 2 millioner kroner 
av bevilgningen til handlingsplan for plantevern-
midler kan brukes på utprøving av plantevernmidler 
i småkulturer mot null for noen få år siden.

35

Spørsmål og diskusjon -Grønnsaker, frukt og potet

31. Hvilke tiltak i erstatningsordningen vil du prioritere for grøntsektoren? Ranger der 1 er  
      viktigst og 5 minst viktig 
 

  Lavere egenandel 
 

  Kvalitetstap grunnet klima skal dekkes 
 

  Større maksimalbeløp (nå 500 000 kr) 
 

   Fondsordning med skattefordel 
 

  Generelt høyere sats pr vekst 
 

32. Bør areal- og distrikts- og kvalitetstilskuddet i større grad stimulere til større og effektive  
      enheter for frukt og grønnsaker? 

  Ja 
 

  Ja, men bare for grønnsaker 
 

  Ja, men bare for frukt 
 

  Nei, bør være som i dag 
 

  Nei, det bør være mer kompensasjon for strukturulemper 
 

33. Hvilke tiltak er de viktigste for å øke prisen på grøntvarer?

34. Andre innspill til disse temaene?
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Melk
Struktur
Melkeproduksjonen er en av bærebjelkene i norsk 
landbruk. Produksjonen er i stor endring. For å hin-
dre overproduksjon, har produksjonen vært kvo-
teregulert siden 1983. I 1998 hadde 24 370 foretak 
kvote på kumelk. I 2011 er man nede i ca 10 000 
foretak. Noe av nedgangen skyldes at en del foretak 

Figur13: Antall foretak med kumelkekvote, og gjennomsnittlig kvotestørrelse for disse foretakene i perioden 1998 til 
2011. Kilde: SLF

Melkekvoter er omsettbare og regulert gjennom 
forskrift om kvoteordningen for melk. Kvoteåret 
gjelder fra 1. mars. Minimumskvota er 30.000 liter 
og en kan produsere maksimum 400 000 liter. Noen 
bruk har mer i kvote, da bruket hadde en større 
kvote da ordningen blei innført (historisk kvote). 
Samdrifter har et kvotetak på 750 000 liter i kvote. 
For inneværende kvoteår er kvotetakene satt noe 
høyere, da melkebehovet har økt, blant annet som 
følge av økt etterspørsel etter fete melkeprodukter 
som smør og fløte.

Ei samdrift kan bestå av to til fem deltakere med 
hver sine kvoter, og disse skal ligge mindre enn 17 
km målt langs vei fra driftssenteret. Drifta skal or-
ganiseres som en felles drift i én driftsbygning. Det 
var opprinnelig krav om at deltakere i samdrift skal 

være aktive deltakere, men fordi aktivitetsnivået 
ikke var kontrollerbart, ble dette kravet tatt vekk 
i 2004. En fikk da en sterk oppblomstring av sam-
drifter, der en eller flere av deltakerne ikke deltok 
eller i svært beskjed grad deltok i samdrifta.

Fra 2009 ble det mulig å inngå avtale om kvote-
leie på minimum 10 000 liter. Dette har etter all 
sannsynlighet medført at de passive eierne heller 
ønsker å leie ut kvote enn å være med som passiv 
eier i samdrift. Det er særlig tidligere ”samdrifter” 
med to deltakere som har gått tilbake til enkelt-
personsforetak, der den tidligere passive deltakeren 
nå leier ut kvota. Resultatet har blitt at antallet 
samdrifter de siste årene har vært synkende, fra 2 
068 samdrifter i toppåret 2008 til 1 510 samdrifter 
i 2011.

37

Figur 14: Prosentvis fordeling av hvordan melkekvotene 
disponeres blant alle eiendommer med melkekvote og 
melkeproduksjon i 2011. Kilde: SLF

Figuren ovenfor viser at 51,4 prosent av alle mel-
kekvotene blir benytta på den landbrukseiendom-
men den tilhører uten at de leier bort kvota, leier 
kvote eller er i samdrift. 

En del melkeprodusenter er kritiske til ordningene 
med kvoteleie og privat omsetning av melkekvoter. 
De mener ordningene bidrar til større strukturras-
jonalisering, at kostnadene øker for aktive produse-
nter og at penger forsvinner ut av næringa. Disse 
produsentene tar til orde for å fjerne disse ordnin-
gene. I tillegg til leie og kjøp, er det også et tredje 

marked for omsetning av melkekvoter. Dette mark-
edet heter samdrift.  Så langt har etterspørselen et-
ter kvoter vært større enn tilbudet i de fleste fylk-
er. Dette reflekteres i kvoteprisene. Etterspørselen 
etter kvoter blir ikke påvirket av om kvoteleie og 
privat kvoteomsetning forsvinner. Det er også tvil-
somt om tilbudet av kvoter blir påvirket nevnever-
dig. Dersom produsenten som vurderer å slutte ser 
at han kan få en større avkastning på kvota ved å 
inngå som passiv deltaker i samdrift, er det trolig at 
de fleste vil takke ja til dette framfor å selge kvota 
til en lav statlig pris eller evt ikke få noe for kvota 
i hele tatt. Da vil i så fall all utvikling av melke-
produksjonen foregå gjennom samdrift.

Pris
Ved siste jordbruksoppgjør ble målprisen økt med 
9 øre per liter til 4,73 per liter.  I forbindelse med 
statsbudsjettet for 2013 er tollvernet styrket gjen-
nom en overgang til prosenttoll for faste oster. 
Dette gir et handlingsrom i forhold til import for å 
kunne øke målprisen. 2 år tidligere ble også toll-
vernet styr-ket for konsummelk. Selv om tollvernet 
er styrket, vil en fortsatt måtte vurdere marked-
seffekter av målprisendringer. Dersom melkeprisen 
øker mye, vil dette i neste omgang påvirke salgs-
volumet. Tollvernet er heller ikke helt tett for drik-
kemelk. Smaks-tilsatte melkeprodukter er såkalte 
RÅK-produkter. Disse er underlagt EØS avtalen og 
har ikke fått styrket tollvernet. Smakstilsatte mel-
keprodukter kan være et alternativ forbrukeren vil 
velge dersom prisen på vanlig drikkemelk blir for 
høy.

har gått inn i samdrift. Til tross for sterk nedgang i 
antall produsenter, produseres det om lag like mye 
melk som tidligere, rett i overkant av 1 500 millio-
ner liter. Gjennomsnittskvoten er om lag fordoblet. 
Gjennomsnittsbesetningen er på 22 årskyr.



38. Om du fikk en gitt sum til rådighet, hvordan  
      ville du ha prioritert? Ranger der 1 er  
      høyest og 4 er lavest

  Høyere målpriser 
 

  Økte tilskudd til økologisk  
       melkeproduksjon 
 

  Høyere drifts- og husdyrtilskudd 
 

  Mer investeringsvirkemidler

Til diskusjon

39. Med det nye kvoteregelverket må man  
      melde inn oppstart av samdrift en måned  
      før kvoteårets start. Bør man gå tilbake  
      til den gamle ordninga, der samdrifter  
      kunne meldes inn i løpet av hele året?  
      Hvorfor eller hvorfor ikke?

40. Andre innspill til dette temaet?
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35. Hvor høyt bør kvotetaket være for enkelt 
      personsforetak? 
 
  400 000 liter som i dag 
 

  500 000 liter 
 

 750 000 liter (som for samdrifter) 
 
 
  1000 000 liter 
 

36. Er det ønskelig å endre andelen (50/50) som 
      kan selges privat og statlig? 

  Ja, større statlig andel 
 

  Ja, større privat andel 
 

  Nei, behold uendret 50/50 
 

  Avvikle privat kvoteomsetning 
 

37. Bør samdriftsmedlemmer kunne leie inn  
      kvote? 

  Ja 
 

  Ja, men bare hvis samdrifta har  
        færre enn 5 deltakere 
 

  Nei, kvotetaket er høyt nok 
 
 

Spørsmål og diskusjon - Melk
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Landbruksnæringa er en av de få helhetlige verdi-
kjeder i Norge, og en av våre største næringer med 
over 90.000 arbeidsplasser i norsk landbruk og land-
bruksbasert næringsmiddelindustri. Ut over dette 
er landbruksproduksjon et viktig grunnlag for ut-
vikling av andre næringer, særlig reiselivsnæringa. 
Flere bønder og grunneiere ønsker å utvikle annen 
type næring med utgangspunkt i gårdens ressurser 
og matproduksjon. Gjennom jordbruksforhandlin-
gene forhandler Norges Bondelag frem en rekke 
virkemidler som skal bidra til næringsutvikling 
i landbruket, der de fleste ligger inn under Land-
brukets utviklingsfond (LUF). I skjæringspunktet 
mellom landbruk og reiseliv ligger et stort potensial 
for økt verdiskaping og innovasjon. Disse inntekst-
mulighetene er en del av landbrukets verdikjede og 
Norges Bondelag arbeider for at bønder selv i størst 
mulig grad skal få ta del i denne verdiskapingen. 
Virkemidler over jordbruksavtalen for å oppnå dette 
målet er blant annet utviklingsprogrammet for lokal 
mat og grønt reiseliv.

I tråd med føringene i Landbruks- og matmeldinga 
opprettes det Regionale bygdeutviklingsprogram. 
De regionale bygdeutviklingsprogrammene består 
av tre hovedelementer;
• Regionale næringsprogram (RNP)
• Regionale miljøprogram (RMP)
• Regionalt skog- og klimaprogram (RSK)

Regionale næringsprogram skal bestå av dagens 
fylkesvise BU-midler og styrkes gjennom omdispo-
nering av midler fra nasjonale program til regionalt 
nivå. Dette innebærer at nye bedriftsrettede midler 
legges inn i ordningen. Dagens Lokalmatprogram, Ut-
viklingsprogrammet for Grønt Reiseliv og Utviklings-
programmet for innlandsfiske blir slått sammen til 
en ordning på nasjonalt nivå – Utviklingsprogram-
met for lokal mat og grønt reiseliv. Bedriftsrettede 
midler til mat, reiseliv og innlandsfisk på til sam-
men 22 mill. kroner, som hittil har ligget i nasjon-
ale program, overføres til de fylkesvise BU-midlene. 
Bedriftsrettede midler fra Bioenergiprogrammet på 
til sammen 33 mill. kroner legges også til de fylkes-
vise BU-midlene. Totalt vil bevilgningen til fylkene 
utgjøre 508 mill. kroner i 2013. For midlene innen-
for dagens BU-ordning, samt bedriftsrettede midler 

innenfor Utviklingsprogrammet for lokalmat og 
grønt reiseliv, vil dagens fordelingsnøkkel legges til 
grunn for fordeling mellom fylkene. Midlene fra Bio-
energiprogrammet vil øremerkes gjennom en egen 
fordelingsnøkkel. Forskrift for bruk av bygdeut-
viklingsmidlene skal revideres i 2012 for å ivareta 
endringene. Endringene vil utformes i dialog med 
forvaltningsapparatet og næringen. 

Regionale miljøprogram skal videreføres som i da-
gens ordning, men med et forsterket klimamål. Re-
gionalt skog- og klimaprogram skal bestå av tilskudd 
til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer og 
tilskudd til skogsveger og drift med taubane og hest.

Investeringer
Det er et stort investeringsbehov i landbruket i 
årene fremover. Svak lønnsomhet i jordbruket over 
lengre tid, har ført til at nødvendige investeringer 
i driftsapparat har blitt utsatt. På 70- og 80-tallet 
ble det foretatt store investeringer i bygg og drifts-
tilbehør. Den tekniske levetiden for mange av disse 
investeringene er utløpt for flere år siden. Samtidig 
har nye krav fra myndighetene ført til behov for be-
tydelige investeringer.

Norges Bondelag har beregnet et årlig investerings-
behov i landbruket på 5,3 mrd. kr per år over en 10-
års periode. Dette stiller krav til langsiktig, forut-
sigbar og billig kapitaltilgang for bonden. Økende 
gjeldsgrad og svakt pantegrunnlag i distriktsland-
bruket stiller også krav til gode finansieringsord-
ninger.

Avskrivingssatser og skattefritak på 
BU-tilskudd
Fra 2012 ble avskrivningssatsene for husdyrbygg he-
vet til 6 %. I tillegg er avskrivingssatsen 10 % på tek-
nisk utstyr. Dette har vært en prioritert sak for Bon-
delaget i mange år, og det er positivt at vi nå langt 
på veg har fått gjennomslag for avskrivingssatser 
mer i samsvar med den faktiske verdiforringelsen. I 
tillegg er det innført skattefritak for BU-tilskudd til 
landbruksbygg innenfor det distriktspolitiske virke-
området. Dette vil gi bedret likviditet ved investe-
ringer.

Næringsutvikling og kapitaltilgang
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Figur 15 Andel av alle investeringstilskudd til husdyrproduksjoner fordelt på ulike produksjoner i 2010

Figuren viser at nesten halvparten av alle invester-
ingstilskuddene gikk til kumelkprodusenter i 2010. I 
den senere tiden har det har det pågått en debatt 
om investeringsvirkemiddlenes innretting. Flere ak-

Tabell 3, basert på tall fra Innovasjon Norge, viser at hovedtyngden av tilsagn går til bruk med en planlagt 
produksjon etter investeringen på 16-31 kyr, og kun 7 % til de som planlegger en produksjon på over 50 kyr.
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Inn på tunet
Norges Bondelag har utarbeidet en definisjon av Inn 
på tunet: 

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede 
tjenestetilbud på gårdsbruk. Tilbudene skal gi 
mestring, utvikling og trivsel. 

Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, 
skog- eller hagebruk.  Aktivitetene i tjenestetilbu-
det er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

Bondelaget har også vært initiativtaker for å få til 
en godkjenningsordning for Inn på tunet tilbydere 
for å hindre aktører utenfor landbruket å benytte 
Inn på tunet begrepet. I tillegg vil en godkjenning-
sordning være et virkemiddel for økt kvalitetsfokus. 
En ordning vil bli innført fra 2012 med Matmerk som 
godkjenningsinstans.

Mat – utfordringer og muligheter
Mat med regional identitet, matspesialiteter og 
kjente norske merkevarer har en felles utfordring 
i at dagligvarekjedene utvikler sine egne merk-
evarer (EMV) med høykvalitetsprofil og tilbyr disse 
til en lavere pris. Salget av matspesialiteter i da-
gligvarehandelen har økt med 22 % siden 2010, til 
sammenligning har totalmarkedet for mat og drikke 
økt med kun 5 % det siste året. Dette viser at mat-
spesialiteter har et stort kommersielt potensial. Ar-
beidet med å styrke forbrukerpreferanser for norsk 
mat er avgjørende for å møte konkurransen fra 
utenlandske produkter. Merkeordningene Nyt Norge 
og spesialitetsmerket og beskyttede betegnelser, 
som Matmerk eier og forvalter, står som et sentralt 
virkemiddel for å fange kundens interesse og for-
ståelse for norsk mat og norsk landbruk.

Fylkesvise Bygdeutviklingsmidler 
(BU-midler)
Investeringstilskudd er et av virkemidlene i de fylkes-
vise BU-midlene. BU-midlenes omfang, utforming 
og innretning har stor betydning for utviklingen av 
strukturen og fordelingen av produksjonen i norsk 

landbruk. Hvordan disse midlene innrettes og tilde-
les, står derfor sentralt i hvordan norsk landbruk vil 
utvikle seg framover. Det er satt av 508 mill. kro-
ner til investeringstilskudd. Det er et tak på 900.000 
kroner per søknad. Utlånsrammen for lån med rente- 
støtte er totalt 1 mrd. kroner.

tører har hevdet at investeringsvirkemidlene i for 
stor grad går til store bruk. I 2010 var det i gjen-
nomsnitt 22 % av alle innvilgede søknader som ikke 
innebar produksjonsøkning
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41. Bør det legges sentrale føringer på investeringsvirkemidlene i forhold til størrelse  
      på bruk?

  Ja, til fordel for mindre investeringer på mindre bruk 
 

  Nei, midlene fordeler seg naturlig etter bruksstrukturen vi har 
 
 
 Ja, til fordel for større investeringer og bruk 
 
 

42. Bør småskalamatproduksjon prioriteres sterkere i jordbruksforhandlingene? 

  Ja, det er viktig med mer midler for å få mer lokal matproduksjon 
 

 Nei, denne typen produksjon bør finansieres av forbrukerne i markedet 
 

 Nei, midler over jordbruksavtalen bør i større grad gå til volumprodusenter

43. Andre innspill til temaet?
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Utviklingsprogrammet for lokalmat og  
grønt reiseliv
Fra 2013 vil grønt reiseliv, lokalmat og innlandsfiske 
være under samme paraply hvor det skal være en 
styrket innsats for mat under fylkesvise BU-midler. 
Målet med Lokalmatprogrammet videreføres i den 
nye ordningen med økt verdiskaping i primær-
produksjonen gjennom utvikling, produksjon, kom-
mersialisering og salg av norske matspesialiteter. 
Den nye matsatsingen har 3 fokusområder, hvor 
alle områdene er innrettet mot å oppnå et større 
matmangfold. Fra 2013 vil deler av fokusområdene 
overføres til de fylkesvise BU-midlene, og de andre 
videreføres under nasjonalt program.

a. Lokalmatsatsingen er støtte til bedrifter, pro-
dusenter eller produsentsammenslutninger som øn-
sker å vokse eller utvikle nye høykvalitetsprodukter 
som kunden er villig til å betale mer for. Tilskuddet 
er organisert i følgende ordninger:
• Generell støtte til bedriftsutvikling og mobili-

sering (overføres til fylkesvise BU-midler)
• Vekstsatsing
• Støtte til produsentnettverk

b. Kompetansetilbud tilpasset ulike aktører, koor-
dinert av regionale nav

c. Omdømme for norsk mat og matglede, og stolthet 
over regionens konkurransefortrinn, sentrale og re-
gionale satsinger med hovedvekt på markedspro-
filering.

Målgruppen er råvareleverandører/bonden, gards-
matprodusenter i samarbeid med foredlingsbedrift 
der råvaren går til produksjon av matspesialiteter, 
små og mellomstore næringsmiddelbedrifter og 
forpliktende produsentsammenslutninger med 
hovedmål å utvikle lokale matspesialiteter og reise-
livsbedrifter som har utviklingsprosjekter i samar-
beid med lokalmatprodusenter.

På nettstedet www.smakenavlokalmat.no finnes 
aktuell informasjon om mulighetene for lokal mat-
produksjon. 
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Miljøvirkemidlene i jordbruket består av: 
• nasjonalt miljøprogram med nasjonale til-

skuddsordninger. Blant annet beitetilskudd, 
areal- og kulturlandskapstilskudd og tilskudd til 
økologisk landbruk

• regionale miljøprogram (RMP) for hvert fylke. 
Hovedområder i programmene er kulturland-
skap, kulturminner, biologisk mangfold, re-
dusert plantevernmiddelbruk, reduksjon av 
næringsstoffavrenning og erosjon 

• tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket 
(SMIL) med tiltaksstrategier for hver kommune

Miljøvirkemidlene utgjør ca 40 % av budsjettover-
føringene (eksl. velferdsordninger).

Miljøutfordringene i jordbruket er forskjellige i 
ulike deler av landet, og dette gjenspeiles i hoved-
formålet til RMP som er å utvikle virkemidler tilpas-
set situasjonen og utfordringene i det enkelte fylke. 
RMP-midlene utgjør 425 mill. kroner og skal være 
næringsrettede virkemidler som gir en inntekt-
skompensasjon for økt miljøinnsats. 

Omlag 77 % av midlene går til tiltak for å ivareta 
kulturlandskapet og tiltak for å redusere avrenning 
til vassdrag.

Gjennom innføring av EUs vanndirektivet må det 
forventes at landbruket i større grad vil få krav om 
å gjennomføre miljøtiltak som vilkår for å motta 
produksjonstilskudd i områder med erosjonsfare og 

Miljøvirkemidler og økologisk jordbruk
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Økologisk jordbruk
Økologisk landbruk har en viktig funksjon som en sp-
ydspiss for å utvikle bærekraftige metoder som kan 
komme hele landbruket til gode. I tillegg har økolo-
gisk landbruk en egenverdi i seg selv gjennom en 
miljøvennlig produksjon. Norges Bondelag sin hold-
ning er at produksjonen må øke i takt med etter-
spørselen, men at produksjonen må ligge noe høyere 
for å sikres stabil tilgang på økologiske råvarer ved 
markedssvingninger. Videre mener vi at en vesentlig 
del av merkostnaden ved økologisk produksjon skal 
tas ut i markedet.

Regjeringen har som mål at 15 % matproduksjonen 
og matforbruket skal være økologisk i 2020. Over 
jordbruksavtalen gis det ekstra støtte til økologisk 
jordbruk gjennom egne tilskuddsordninger for om-
lagt areal og husdyr, og areal som er under omleg-
ging. Det bevilges også 44 mill. kroner til utvikling-
stiltak innen økologisk jordbruk. Disse midlene går 
til veiledningsprosjekter, markedsarbeid og andre 
tiltak for å fremme utvikling av økologisk jordbruk. 
Det økologiske arealet utgjør om lag 5 % av det to-
tale jordbruksarealet. Inkludert areal i karens, har 
vi lagt om tilnærmet like stor andel økologisk areal 
som både Danmark og Tyskland. Sør-Trøndelag og 
Buskerud har lagt om mest areal, mens Rogalands-
bøndene har vist minst interesse for denne produks-
jonsformen. Andelen økologiske dyr varierer mellom 
ulike husdyrslag, fra 5,0 % for ammekyr til 0,5 % for 
slaktegris.

innenfor nedbørsfelt til sårbare vassdrag eller sår-
bare kystområder.  

I ”Klimakur 2020” har Klima- og forurensningsdi-
rektoratet (KLIF) vurdert tiltak og virkemidler for 
å redusere utslippene av klimagasser. De foreslår 
en meny av mulige klimatiltak i jordbruket som vil 
være utgangspunkt for regjeringens vurdering av 
klimapolitikken i den kommende klimameldingen. 
Satsing på biogassproduksjon, optimal utnyttelse av 
husdyrgjødsla, tiltak for drenering og redusert jord-
pakking er blant forslagene. 

Som et ledd i å få på plass tiltak som kan redusere 
klimagassutslippene fra jordbruket har myndighe-
tene allerede startet en gjennomgang av regel- 
ver ket for spredning av husdyrgjødsel. Endrede krav 
til spredningstidspunkt, spredemetoder og lagring-
skapasitet er tema som myndighetene har signalis-
ert at de vil vurdere ved utarbeidelse av forslag til 
en ny forskrift. I ”Klimakur 2020” foreslås det også 
er å legge inn økonomiske stimuli til gjennomføring 
av klimatiltak i bevilgninger over jordbruksavtalen, 
innføre avgifter på fossil energi og mineralgjødsel, 
og etablering av et klimafond over jordbruksavtal-
en.

I fem fylker har en hatt gående et pilotprosjekt for 
mer miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel. Det 
gis tilskudd blant annet for bruk av slangespredere, 
nedfelling, nedlegging og direkte nedmolding etter 
spreding med vanlig tankvogn.

Tabell 4. RMP-tilskudd fordelt etter hovedkategorier. Kilde: Landbruks- 
og matdepartementet

Omsetningen av økologiske produkter i dagligvare-
handelen utgjør om lag 1 % av total omsetning in-
nenfor sammenliknbare varegrupper. Størst er ande-
len for egg. Selv om det er lavere avlinger i økologisk 
produksjon, burde omlagt areal gi grunnlag for en 
vesentlig høyere omsetning i dagligvarehandelen.

Markedet for økologiske produkter har vært vans-
kelig i etterkant av finanskrisen. Nå begynner pila 
å peke oppover. I forbindelse med at butikkkjeden 
Kiwi har kjørt en intensiv reklamekampanje med 
fjerning av moms på økologiske varer, har salget 
økt med 50 % hos Kiwi. På nyåret vil Matmerk kjøre 
en generisk markedsføringskampanje for økologiske 
varer. En må forvente at dette også vil påvirke et-
terspørselen i positiv retning.

På over 80 % av det økologiske arealet dyrkes 
det grovfôr. Nesten 1/3 av det økologiske 
grovfôrarealet befinner seg på foretak som ikke 
har økologisk husdyrproduksjon. Dette kan in-
dikere at en del produsenter ser seg tjent med 
kun å legge om planteproduksjonen til økologisk 
grovfôr uten å legge om husdyrproduksjonen. 
For å stimulere til en bedre balanse mellom 
økologisk grovfôrareal og produksjon av melk 
og kjøtt, er tilskuddet til økologisk grovfôrar-
eal redusert fra 50 kr/daa til 25 kr/daa i siste 
jordbruksoppgjør. Midlene ble omdisponert til 
økologiske husdyrtilskudd.

Fig. 16. Andel økologisk vare i forhold til total tilførsel av økologiske varer. 
Kilde: Budsjettnemnda for jordbruket

RMP-tilskudd fordelt etter hovedkategori
Avrenning 47 %
Kulturlandskap 30 %
Kulturminner 13 %
Biomangfold 7 % 
Tilgjengelighet og friluftsliv 3 %



Spørsmål og diskusjon - Miljøvirkemidler og økoligisk jordbruk

44. Hvilke miljøordninger er viktigste å prioritere fra Norges Bondelag? Ranger der 1 er  
      viktigst og 5 minst viktig

  Nasjonale beitetilskudd 
 
  Nasjonale areal- og kulturlandskapstilskudd 
 
  Tilskudd via regionale miljøprogram 
 
 Tilskudd gjennom SMIL- ordningen 
 
  Tilskudd til økologisk jordbruk 
 

45. Hvordan får man best effekt ut av RMP midlene?

  Hver gård må kartlegges og tiltak målrettes 

  Alle må i utgangspunktet ha like store muligheter til å kunne få tildelt RMP midler 
 
  RMP midlene bør heller reduseres til fordel for grøfting/erosjonstiltak 
 

46. Hva er største hindrer for deg for å gjøre produksjonen mer klimavennlig?

  Agronomiske utfordringer med å ta i bruk nye metoder 

  Manglende økonomi i tiltakene 
 
  Jeg har for lite kunnskap om aktuelle tiltak 
 
  Jeg vil produsere mest mulig 
 
  Produksjonen er så klimavennlig som den kan bli
 

47. Andre innspill til dette temaet?
 
 

48. Er det andre temaer og problemstillinger som bør løftes  i jordbruksoppgjøret 2013?

VI HÅPER DETTE STUDIEHEFTET HAR GITT DERE MER KUNNSKAP OG SATT I GANG 
GODE DISKUSJONER. VI ØNSKER DERE LYKKE TIL MED BESVARELSER/UTTALELSER!
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