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Saksutredning 

 

 

Prioriteringer 

Som grunnlag for innspillet til jordbruksforhandlingene har Hedmark Bondelag hatt en 

innspillsrunde hvor lokallagene har gjennomført studieringer og medlemsmøter, vi har fått 

skriftlige og muntlige innspill fra ulike landbruksorganisasjoner og fagutvalgene (grønt- og 

kornutvalget) har sendt inn sine innspill.  

Hedmark Bondelag mener det er viktig å ta utgangspunkt i de overordnede mål for norsk 

landbruk som er understreket i landbruksmeldinga ”Velkommen til bords”: 

 Matsikkerhet. Matproduksjonen må skje på en miljømessig bærekraftig måte. For 

at selvforsyningen skal opprettholdes i en stadig økende befolkning, må 

produksjonen øke med 1 % pr år. 

 Landbruk over hele landet. Vi har lite dyrket areal pr person, og derfor må 

arealressursene ivaretas, nedbygging og gjengroing må hindres, jordas kvalitet og 

produktivitet må forbedres og det må dyrkes ny jord. 

 Økt verdiskapning. Det må utvikles en mer konkurransedyktig og lønnsom 

volumproduksjon, og hele bredden av ressursene må utnyttes. Kompetanse og 

økonomi er viktige elementer for å nå de landbrukspolitiske mål. 

 Bærekraftig landbruk. En riktig beskyttelse og bruk av arealressursene er viktig, og 

arealene må holdes i hevd. Produksjon av mengde og kvalitet er avgjørende. 

Landbruket har en viktig rolle som produsent av miljøgoder og – tjenester for 

samfunnet. 

 

Det foregår en kraftig strukturutvikling i landbruket. Lønnsomheten med større bruk vil til et 

visst punkt avta pga. topografiske/geografiske forhold, som medfører økte kostnader til bla. 

transport av grovfôr, husdyrgjødsel etc.  Fordi det i Norge bare er 3 % dyrket areal, og 20 % 

av jordene er under 20 daa er det begrenset hvor mye stordriftsfordeler vi kan ta ut i 

arealkrevende produksjoner.  Vi ser nå konturene av at de største enhetene opplever 

”stordriftsulemper”, framfor å ta ut stordriftsfordeler.   

For å følge opp ambisjonene i landbruksmeldinga er det viktig å: 

 Å opprettholde et sterkt importvern  

 Det må stimuleres til økt matproduksjon av god kvalitet. Dette kan gjøres ved 

- Å øke prisene på varene (øke målprisene, pristilskudd på råvarer og 

prisnedskriving av korn). 

- Prising som stimulerer til kvalitetsproduksjon 

- Å stimulere til produksjonsfremmende tiltak (grøfting, kalking, rådgivning, 

FoU, fraktordninger, investeringsvirkemidler). 

 Stimulere til økte investeringer ved å øke investeringsvirkemidlene 

 Innskrenke mulighetene for import av bl.a RÅK-varer. 

 Sikre at matprodusentene får sin rettmessige andel av verdiskapningen i 

verdikjeden. 

 



For å oppnå de mål som her er fastlagt, er det viktig å understreke at det viktigste virkemiddel 

for å nå måla er at inntektsnivået må bedres. Da kreves det:  

 Full kostnadsdekning 

 Samme inntektsmulighet i kroner som andre grupper. 

 Inntektsforskjellen til andre grupper må tettes i løpet av kommende 

stortingsperiode, med en årlig inntektsøkning i snitt på 50.000 kroner.  

 

Når det gjelder hvilke produksjoner som skal prioriteres, vil vi understreke at alle 

produksjoner trenger et løft. Samtidig mener vi at de produksjoner hvor det er underskudd i 

forhold til markedsbehovet, må stimuleres ekstra – konkret vil det si storfe, lam og korn. 

Hedmark Bondelag er også bekymret for melkeproduksjonen og mener at den må stimuleres 

ekstra. 

 

Hedmark Bondelag mener at de beste kornarealene er under stort press. Derfor må både 

juridiske og økonomiske virkemidler tas i bruk for å hindre nedbygging av jordbruksareal. De 

beste kornarealene ligger i befolkningstette områder med fare for nedbygging. 

For å kunne bidra med økt matproduksjon er det viktig å sikre og utnytte utmarksressursene 

best mulig. Rovviltforliket må gjennomføres, og det må gjøres på en slik måte at det i praksis 

er mulig å legge til rette for økt storfekjøttproduksjon – også innenfor ulvesona. Det er viktig 

at det skapes optimisme og mulighet for næringsutvikling innen de tungt rovdyrutsatte 

områder. 

Det er viktig å sikre jordbruket gode økonomiske rammebetingelser for å gjøre næringa 

attraktiv for de unge som skal inn i næringa.   

Bøndene må også sikres sosiale rettigheter på lik linje med andre yrkesgrupper, deriblant 

vesentlig bedre muligheter for ferie og fritid. 

Rekruttering av ungdom inn i næringa er en av de store utfordringene for landbruket. 

Økonomi og lønnsomhet er avgjørende for å få til nødvendig rekruttering.  

 

  



 

Planteproduksjon 

 

Korn 
Det er helt vesentlig at kornøkonomien bedres gjennom tilskudd og/eller pris.  

Kornproduksjonen får bare 15 % av overføringene over jordbruksavtalen, og det er nå behov 

for å bedre økonomien i kornproduksjonen. Kornproduksjonen er nøkkelen for å nå 

målsetningen om økt matproduksjon.  Dessverre går utviklingen i feil retning. På 90-tallet ble 

AK-tilskudd innført bl a for å dempe overproduksjon. Dette har virket, men nå er det 

nødvendig med et krafttak for å stimulere til økt produksjon, og med ordninger der både 

kvalitet og mengde premieres. 

Hedmark Bondelag krever at prisene må opp minimum 55 øre/ kg.  

 

 

Matmeltilskudd på norskprodusert vare. 

Tilskuddet ble redusert for to år siden. Hedmark Bondelag ønsker å gjeninnføre 

matkorntilskudd kun på norskprodusert vare. Vi støtter forslaget fra Norske Felleskjøp. Dette 

forbedrer konkurransekraften til norske bakere.   

 

Fraktutjevning 

Fraktutjevning er viktig for å sikre at produsentene får tilnærmet like betingelser uavhengig av 

avstand fra mottaksanlegg. Dette bør vektlegges i forhandlingene. Sonefraktsordningen på 

korn ble tatt bort i fjorårets tekniske jordbruksavtale. Dette har medført større forskjeller i 

stedskorrigering mellom underskuddsområder og overskuddsområder. Stadig større volumer 

blir nå levert fra bønder i overskuddsområder direkte til kraftfôrfabrikker i 

underskuddsområder. Hedmark Bondelag er bekymret for konsekvensene for økonomien til 

de lokale kornmottakene i overskuddsområdene, og ønsker at konsekvensene av dette bør 

utredes. Bortfall av frakttilskudd vil redusere utbetalingsprisen til bonde, og vi er bekymret 

for at dette på kort sikt svekker økonomien til de små og mellomstore kornprodusentene som 

ikke har eget lager og mulighet for uttransport med fulle vogntog. På lang sikt vil 

konsekvensen av at stadig mindre korn blir levert lokalt, kunne resultere i stenging av 

siloanlegg, en svært alvorlig konsekvens for mottaks- og lagringskapasiteten i de berørte 

områdene. 

 

Såkorn 

Det er viktig med sorter som er tilpasset norske forhold. Det må satses mer på dette ved å 

utvikle bedre sorter.  

 

Mer tilpasset avlingsskadeordning  

Prisen det kompenseres for må være reell (for eksempel gjennomsnittlig oppnådd pris på det 

enkelte foretak siste 5 år), ikke være basert på historiske gjennomsnittspriser i en forskrift.  

Ved avlingsskade vil ikke såkorndyrkere få kompensasjon for den verdien varen har som 

såkorn, de får kun erstatning for grunnpris på vedkommende art.  

 

 

 

 



Grøntproduksjon 
 

Endring av toll for grøntnæringa  

Det må arbeides for bedre tollbeskyttelse for den norske grøntnæringa.  Handlingsrommet i 

EØS avtalen må i større grad utnyttes for poteter, grønnsaker, frukt og bær.   

Etter de positive endringer som er oppnådd på toll de siste årene, bør Norges Bondelag 

intensivere arbeidet mot den sittende regjering for å oppnå en omlegging for grøntnæringa.   

Flere av produktene i grøntnæringa er under sterkt press for import, og norskprodusert andel 

avtar for flere viktige produkter.  Et eksempel er konsumpotet som har 1,12 kr/kg i 

tollbeskyttelse.  Her utgjør import 35-40 % av forbruket, og produksjonen er inne i en negativ 

utvikling både for areal og antall produsenter.  Situasjonen er særlig kritisk for siste del av 

lagringssesongen, hvor norskprodusert vare konkurrerer med importerte nypoteter, men det 

merkes også betydelig konkurranse fra ferdigpakket importvare gjennom hele 

lagringssesongen.  Det store importvolumet medfører også store utfordringer for drift av 

pakkeriene. 

 

Kostnadskompensasjon 

Målprisen må ta hensyn til økte kostnader som må dekkes inn og muligheter for 

inntektsutvikling for grøntprodusentene.  

 

Arealtilskudd til alt areal 

Strukturrasjonaliseringen innen grønnsak-, frukt-, og bærproduksjon fører til færre og større 

enheter. Arealgrensene for arealtilskudd er ikke i samsvar med moderne produksjon på denne 

sektor. Grøntnæringa får i dag bare 2,5 % av overføringene i jordbruksavtalen. Dette er en 

viktig næring som i større grad bør kunne bidra til målet om økt norsk matproduksjon 

Hedmark Bondelag krever derfor at: 

 Arealtilskuddet bør generelt heves 

 Areal- og kulturlandskapstilskudd på potet bør nærme seg satsene for korn. 

 Alt areal skal være tilskuddsberettiget for grønnsaker, frukt og bær. Areal over det 

som er pr i dag er definert som tak for tilskudd, bør følge satsene for korn. 

 

Distrikts- og kvalitetstilskudd 

For frukt, bær og veksthusgrønnsaker er distrikts- og kvalitetstilskuddet viktig. 

Bærproduksjonen er i en vanskelig situasjon – spesielt konservesproduksjonen. For å 

opprettholde konkurransesituasjonen i forhold til import er det viktig at leveranse til 

industrien stimuleres.  Det foreslås derfor at det innføres distrikts- og kvalitetstilskudd til 

konservesproduksjon for et kvantum på inntil f. eks 40 tonn uavhengig av eventuell 

konsumproduksjon på samme enhet.  Produksjon av konservesbær bør i tillegg styrkes ved et 

ekstra tilskudd på kr 3,-/kg. Hedmark Bondelag vil sterkt anmode om at reglene for distrikts- 

og kvalitetstilskuddet forbedres – spesielt for bærproduksjon til industri. 

 

Mer tilpasset avlingsskadeordning for grøntsektoren 

Det er en utfordring for grøntsektoren at avlingsskadeordningen er lite tilpasset denne 

sektoren. I tillegg opplever grøntprodusentene at forsikringsselskapene ikke kan tilby gode 

forsikringer fordi avlingsskade- og naturskadeordningene finnes. Det vil si at grøntnæringen 

ikke har et godt nok sikkerhetsnett.  

 

Hedmark Bondelag krever endringer i avlingsskadeordningen som er tilpasset grøntsektoren.  

Skal man sikre rekruttering innen grøntnæringa, så må Bondelaget være tydelig på at 



grøntprodusenter trenger en avlingsskadeordning som tar høyde for gjeldende situasjon med 

store spesialiserte enheter og høyt kapitalbehov:  

 Maksbeløpet må fjernes  

 Prisen det kompenseres for må være reell (for eksempel gjennomsnittlig oppnådd pris 

på det enkelte foretak siste 5 år), ikke være basert på historiske gjennomsnittspriser i 

en forskrift.  

Dagens ordning gjelder bare avling på rot. Ordningen bør utvides til å gjelde produkt som 

viser seg å være ødelagt av klimatiske forhold / kvalitetsforringelse først etter at det er høstet.  

 

Det er også viktig at erstatning fra naturskadefondet tilfaller den som eier objektet. Dvs. at 

skade på jord tilfaller grunneier og skade på innsatsfaktorer (såfrø/gjødsel) tilfaller den som 

eier innsatsfaktoren (leietaker for leid eiendom) 

 

Frakttilskudd og fraktutjamning innen grøntsektoren 

Situasjonen i grøntnæringa har endret seg mye på relativt kort tid. Strukturen både i industrien 

og i leveransene til konsum er totalt forskjellig i forhold til for få år sida - fordi pakkerier og 

foredlingsanlegg er sentralisert. Behovet for frakttilskudd og fraktutjevningsordninger har 

derfor meldt seg for fullt.  Hedmark Bondelag ønsker: 

 Opprettholde og sikre spredt produksjon og bevare produsenter i grøntnæringa – 

langt fra foredlingsanleggene.  

 Spredt produksjon er ønskelig pga vekstskifte av hensyn til sjukdommer og 

skadedyr. Dessuten har vi et godt naturgrunnlag og har bygd opp kunnskap og 

miljø for mange produksjoner. Vi har også naturgitte forskjeller og naturskader i 

form av værskader som flom osv som tilsier spredning av produksjonen. Hedmark 

har mistet mange av sine store foredlingsanlegg og dette har bidratt til økte 

fraktkostnader og redusert lønnsomhet for produsentene i vårt fylke.  

 

Hedmark Bondelag foreslår at det opprettes en ordning med frakttilskudd til inntransport til 

anlegg – alternativt må det etableres en fraktutjamningsordning. 

 

Avrensordning for poteter.   

Hedmark Bondelag viser til fjorårets innspill og poengterer at grunnprisen i avrensordningen 

bør økes. Det bør settes inn tiltak som sikrer produsentene sin andel av den økonomiske verdi 

avrenspotetene representerer til ulike anvendelser, og det bør innføres frakttilskudd for 

avrenspoteter.  

 

Sortsutvikling 

Det er viktig med satsing på sortsutvikling. Skal vi nå vårt mål om økning i matproduksjonen 

vil sortsutvikling være en meget viktig faktor. Gode sorter tilpasset vårt klima i alle 

produksjoner. 

 

Rådgivning 
I så intensive produksjoner som det er i grøntnæringa, er det spesielt viktig med faglig god 

rådgivning. Det er små marginer i de ulike produksjonene, og det er helt avgjørende med gode 

fagkunnskaper og et godt rådgivingsapparat for at bonden skal kunne produsere gode 

kvalitetsprodukter.   

 



 

 

Husdyrproduksjon 

Generelt sett for husdyrproduksjonen vil det være svært uheldig med økninger i 

kraftforprisene. Prisnedskriving vil derfor være et effektivt virkemiddel for å nulle ut 

virkningen av en økt kornpris. 

Innen husdyrproduksjonene er det fra flere hold spilt inn at dagens system med telledatoer 

som grunnlag for utbetaling av tilskudd bør vurderes.  

 

Melk og storfe 
 

Melkeproduksjon er en viktig grunnpilar i norsk landbruk. For dårlig økonomisk lønnsomhet 

gjør at rekruttering svikter samtidig som det legges det ned et stort antall gårdsbruk årlig.  

Ved årets oppgjør er det viktig å prioritere økt lønnsomhet i melk- og storfekjøttproduksjonen. 

Hedmark Bondelag mener at kvotetaket for melk ikke skal endres nå.  

Ekspertutvalget for storfekjøtt har lagt frem sin rapport og ønsker å legge mer av 

virkemidlene over på produksjon og samtidig utnytte potensialet i både melkeku- og 

ammekubesetningene. Det er plass til flere mordyr og oksekalvene må utnyttes bedre, mener 

utvalget. Hedmark Bondelaget ønsker at Storfekjøttutvalgets rapport blir fulgt opp. 

 

Lønnsomheten kan bedres bla ved: 

 

 Økt målpris på melk med minimum 50 øre/ liter 

 HB forventer at Nortura gjennomfører et betydelig løft i prisen på storfekjøtt. Vi 

krever også at det innføres bedre kvalitetstillegg for storfekjøtt.  

 Stimuli for god kvalitet gjennom en kvalitetsmodell for oppgjør til produsent.  

 Økt investeringstilskudd 

 Økt areal- og husdyrtillegg. Laveste trinn økes til 25 kyr, ku og ammeku 

harmoniseres, arealtilskuddsgrensa for gras flyttes til 300 daa. 

 Økt beitetilskudd 

 Styrking av ordningen for ferie/fritid og sykdomsavløsning 

 

Hedmark Bondelag mener en kvalitetsmodell for oppgjør er positivt og at økte priser er 

et viktig virkemiddel for økt produksjon av både melk og kjøtt. Det er også viktig at det 

stimuleres til at oksekalvene utnyttes bedre for å øke storfekjøttproduksjonen. Det må 

også stimuleres til økt bruk av beiteressursene.  

 

 

Småfe 
 

Sau og lam 
For å stimulere til økt produksjon og god kvalitet bør prisene opp. I dette markedet mener Hedmark 

Bondelag at det er rom for å øke prisene betydelig. Prising etter kvalitet er også et viktig stimuli for 

kvalitetsproduksjon i småfenæringa.  

Andre stimuli for å øke lønnsomheten i næringa er øking av beitetilskuddet.  

Rovdyrsituasjonen er veldig vanskelig i Hedmark, og dette taper landbruket på i vårt fylke. Det er helt 

feil at saueeierne må ta belastningen for storsamfunnets rovviltpolitikk. Hvert år slutter det 



produsenter, også i prioriterte beiteområder, fordi belastningen med å miste dyr pga rovvilt oppleves 

som uholdbar. Det må bevilges mer penger til konfliktdempende tiltak, og satsene til forebyggende 

tiltak, hjemmebeiting og tidligsanking må økes. Det må innføres en egen pott til omstilling. Disse 

pengene må komme fra miljøverndepartementet. 

 

Videre må trappetrinnssatsene for husdyrtilskuddet for sau endres, ved at tilskuddet fra 50-100 sau 

harmoniseres med tilskuddet for 1-50 sau, og ved at det innføres et nytt trinn for 300-400 sau. 

 

Lønnsomheten kan bedres bl a ved: 

 

 Økt pris, med stimuli for god kvalitet gjennom en kvalitetsmodell for oppgjør til 

produsent. Hedmark Bondelag ønsker en skjerping av kvalitetskravene, med tydeligere 

premiering for god kvalitet. 

 Økt investeringstilskudd 

 Økt areal- og kulturlandskapstilskudd 

 Økt beitetilskudd på utmark. 

 Styrking av ordningen for ferie/fritid og sykdomsavløsning. I dag blir grunnlaget for å 

få utbetalt avløsertilskudd redusert hvis man har store rovvilttap. Dette fungerer på 

mange måter som en dobbelt straff, og ordningen må derfor endres. 

 

Hedmark Bondelag mener at det er viktig å stimulere til økt småfeproduksjon gjennom 

økte priser med fokus på kvalitet.  Det er en forutsetning for småfeproduksjonen at 

rovviltsituasjonen kommer under kontroll. De store dyrelidelsene som vi nå har sett i 

årevis kan ikke fortsette. 

  

Geit 

Fylkeslaget er bekymret for at geitemiljøet etter hvert begynner å bli lite og at det er viktig å 

ta vare på alle produsenter som fortsatt driver i produksjonen.  

 

Av tiltak ellers vil vi peke på: 

 Tilskuddet på mjølkegeit må endres til følgende grupper, 1-75, 76-125, >125. 

 Tilskudd på geit 1 år uavhengig om den har fått kje eller ikke. 

 Øke målprisen for geitmjølk. 

 Utmarksbeitetilskuddet bør økes betydelig – geita er en ypperlig landskapspleier. 

 Stimulere til utnytting av kjekjøtt i lokal foredling. 

 Drive aktiv produktutvikling med grunnlag i geitmjølka. 

 

Kraftforkrevende produksjoner  
 
På svin er det i dag en uheldig markedssituasjon med overproduksjon, mens det for bl.a. kylling er 

underdekning i markedet og det planlegges nyetableringer og konsesjonsgrensene vurderes hevet. 

Konsumeggproduksjonen begynner også å få overproduksjonsproblemer. Gris og egg har derfor ikke 

mulighet til å ta ut økte forkostnader i form av økte produktpriser. Økt kornpris må derfor 

kompenseres fullt ut med prisnedskrivingstilskudd.    

 

Gris 

Overskuddet på gris skyldes ikke økning i produksjon, derimot redusert salg. Det må ikke stimuleres 

til økt smågrisproduksjon før markedet er i balanse igjen. Norsvin ønsker at målprisen på gris bør opp 

for å kompensere for øvrige kostnadsøkninger i produksjonen og i slakting. Vi er av den oppfatning at 

det nå er nok luft mellom dagens målpris og den som er mulig å ta ut, og at en økt målpris ikke er 

formålstjenlig. Målprisen må imidlertid ikke senkes. Det må øves trykk på markedsaktørene for å få 



fart på salget igjen. Andre tiltak for gris er økt dyretallsstøtte for de 35 første purkene og 1400 første 

slaktegris, bedrede avløsertilskudd og tilpassning i regelverket for avløsertilskudd som sikrer at 

satellittbesetningene også får avløsertilskudd hvert år.  

 

Egg 

Konsumeggproduksjonen er mye i samme situasjon som gris. Aktørene i eggmarkedet må ikke 

stimulere til nyetablering. Prisen på egg kan ikke økes mye.  

 

Fjørfekjøtt 

Det er viktig at aktørene i kyllingmarkedet har styring slik at dagens underdekning ikke raskt slår over 

til overproduksjon igjen. Økt konsesjonsgrense må innebære en oppbremsing i nyetableringer. Det bør 

være mulig å ta ut betydelig økt pris på kyllingkjøtt. Kalkun er i bra ballanse og bør også kunne tåle 

økt pris.  

 

For kraftforkrevende produksjoner vil følgende punkter være viktig i tillegg:  

 Styrking av finansiering av fraktordningene for korn/kraftfôr  

 Tiltak for økt volum og kvalitet i kornproduksjonen 

 Styrking av velferdsordningene. 

 Mulighet for skattemessig fondsavsetning (jmfr. Skogavgift) 

 Gjennomføre tiltak som sikrer at den reelle pris på importerte proteinråvarer ikke overstiger 

jordbruksavtalens referansepriser 

 Se på mulighet for «prisutjevning» på importråvarer i situasjoner der import/VM pris går over 

målpris.  

 Øke FoU innsats innen hygienisk kvalitet/mykotoksiner: 

 Dyrkingsråd/teknikk 

 Sortsutvikling  

 Hurtiganalyser 

 Verifisering av dagens grenseverdier i ferdigvare 

 Se på målkonfliktene mht redusert avrenning med endret jordarbeiding og 

kvalitet på korn.  

 
 

Pelsdyr 
 

Hedmark Bondelag er opptatt av rammebetingelsene i pelsdyrnæringa. Næringa har nå gjort 

en god jobb internt mht dyrevelferd. Den varslede gjennomgangen av pelsdyrnæringa fra 

Regjeringen gjør at både Innovasjon Norge og enkelte banker er svært tilbakeholdne mht lån 

og tilskudd. Samtidig er det gode markedsutsikter og rom for utvidelser og nyetablering. Det 

er derfor viktig å få en positiv avklaring for pelsdyrnæringa rimelig raskt.  

Vi vil understreke følgende: 

 Pelsdyr er fortsatt en viktig næring i Hedmark, og har stort vekstpotensiale. 

 Pelsdyrnæringa er en viktig renovatør og avfallsutnytter, og dermed viktig for å utnytte 

ressursene. Omlag 80 % av pelsdyrfôret er ”avfall” fra fiske- og slakteindustrien. 

 Frakttilskuddsordningen på pelsdyrfôr bør bedres. Dette for å utjevne forprisen og få lik 

pris til alle produsenter – uavhengig av avstand fra forproduksjonsanlegg. Forkostnadene 

har økt betydelig pga stigning av gjødselkostnadene. 

 

 

 

Hjorteoppdrett 
 



Hedmark Bondelagg ser at hjorteoppdrett er en produksjon som øker i omfang i landbruket og 

ønsker at det legges opp til økt stimuli av hjorteproduksjon.  

 

 

 

Økologisk landbruk 

Fylkeslaget mener det er viktig at norske bønder produserer det markedet ønsker av 

økologiske produkter. Vi mener at Regjeringens målsetting om 15 % økologisk 

matproduksjon og matforbruk innen 2020 er ambisiøst. Hedmark Bondelag er klar over at 

statens innkjøpspolitikk ikke er en del av jordbruksoppjøret. Men fylkeslaget mener at skal 

regjeringen nå sin målsetting om 15 % forbruk og produksjon av økologiske varer, må også 

staten må ta sin del av ansvaret ved sikre avsetning av økologiske produkter ved selv å bruke 

det i offentlige institusjoner og kantiner. Forsvarets satsing er et godt eksempel. 

Det er viktig å ha en langsiktig og stabil satsing på økologisk produksjon mht at 

forbrukertrender kan snu fort og landbruket må tilstrebe å levere det forbrukerene ønsker. I 

tillegg mener Hedmark Bondelag at kunnskapen i økologisk produksjon har overføringsverdi 

til konvensjonell produksjon.  

Bonden er villig til omlegging, men det må være økonomisk interessant. Hedmark Bondelag 

mener det er viktig å prioritere: 

 Virkemiddelapparatet må dreies mot ferdig vare.  

 Økt pris for å stimulere til økt økologisk produksjon. Kornproduksjon har en nøkkelrolle i 

det økologiske landbruk. Viktig å stimulere til mer økologisk korndyrking samt 

proteinrike vekster som erter. Dette er viktig pga av at importen av økologisk korn øker. 

Videreføring av  prisnedskiving på økologisk korn bør også prioriteres 

 Stimulere til mer økologisk produksjon på grøntsektoren hvor betalingsviljen hos 

forbruker også er god 

 Omleggingstilskudd må opprettholdes, samtidig som ferdig omlagt areal og 

husdyrproduksjon stimuleres. Vi er opptatt av å stimulere økonomien i de eksisterende 

produksjoner. Det er helt nødvendig for å klare å nå målet om 15 % av arealet.  

 

Hedmark Bondelag vil imidlertid påpeke at det må være mulig å ta ut merpris på økologiske 

matvarer. Parallelt med økt produksjon av økologiske produkter, må det utvikles bedre og 

sikrere system for avsetning av produktene. Økologiske varer selger ikke seg selv, og derfor 

må markedsaktørene oppfordres til også å markedsføre økologiske produkter.  

 

Birøkternæringa 

Hedmark er det største fylket når det gjelder honningproduksjon. Rekrutteringa til næringa er 

lav, og det henger sammen med dårlig økonomi. Bier har stor betydning for pollinering for bla 

oljevekster, bær og frukt.  For å oppnå store avlinger av god kvalitet er bier en svært viktig 

forutsetning. 

Hedmark Bondelag vil derfor be om  følgende: 

 Produksjonstilskudd pr. bikube økes til 500 kr.  

 Hedmark Bondelag mener at det bør gis tilskudd fra første kube for bønder som har annen 

landbruksproduksjon. 



 Stimulere til økt økologisk produksjon av honning ved å innføre et ekstra tilskudd på kr 

150,-/kube for å kompensere for økte utgifter og merarbeid. 

 Overgang til prosenttoll 

 

 

Forskning, utvikling og rådgivning 

Endring i klima krever en større satsing på forskning, utvikling og rådgivning hvis 

matproduksjonen skal øke for å holde selvforsyningsgraden oppe. Produsert mengde korn pr. 

arealenhet har stått tilnærmet stille de seinere år. Mye tyder på at vi i Norge ikke har klart å ta 

ut avlingspotensialet slik som mange andre Europeiske land. Hedmark Bondelag mener derfor 

at det må settes av midler til FoU og rådgivning for å bidra til økt arealproduktivitet. Hedmark 

Bondelag mener at staten bør ta et større ansvar for å finansiere forskningsbehov som er en 

konsekvens av klimaendringer.  

Vi mener at det også er viktig å drive aktiv forskning og rådgivning på:  

 Proteinrike vekster for å redusere importbehovet av korn og proteinvarer 

 Forskning og utprøving på sorter når det gjelder: 

o Resistens på sykdommer for å redusere plantevernmiddelbruk 

o Smak, sukkerinnhold, utseende, størrelse, farge og sunnere produkter  

o Lagring, lagringskader og holdbarhet 

o Klima, frost, miljø, overvintringsproblematikk 

o Sykdomsresistente planter/sorter 

 Sortsutvikling for å møte endrede klimabetingelser 

 Integrert plantevern  

 

Det er også viktig med forskning og utvikling (FoU) på økologisk plantedyrking for at vi skal 

bidra til å nå målet om 15 % økologisk produksjon innen 2020. FoU på økologisk dyrkning 

har også overføringsverdi til konvensjonell agronomi, f.eks. å redusere av bruken av 

plantevernmidler og bedre utnyttelse av husdyrgjødsla.   

Samtidig viser vi til hvilken betydning forskning har innen husdyrsektoren – j.fr. Genos og 

Norsvins satsning internasjonalt. 

 

Styrking av landbruksrådgivningen  

Rådgivningstjenesten er helt sentral mht å formidle nye forskningsresultater og bidra for å nå 

målsettingen om å øke matproduksjonen.  Hedmark Bondelag mener derfor det er viktig å 

prioritere midler til rådgivningstjenesten over jordbruksavtalen.  

 

Velferd 

Hedmark Bondelag mener at sosial sikkerhet og velferdsmuligheter er helt avgjørende for å 

sikre et bedre arbeidsmiljø og nødvendig rekruttering. Vi er derfor opptatt av å sikre og 

forbedre de ulike velferdstiltak i landbruket – noe mange lokallag også har understreket i sine 

uttalelser. Dette tror vi er meget viktig med tanke på rekruttering og interessen for unge 

bønder til yrket. Velferdsordninger er en avgjørende faktor for ungdom når beslutninger om å 

satse ei framtid i jordbruket skal tas.  

Ordningene for sykeavløsning og fødselspermisjon i næringa må styrkes. Vi mener at maks. 

refusjonsbeløp pr. dag må økes. Vi stiller spørsmål om det kan være en god ide å knytte 

avløsertilskuddet til grunnbeløpet i folketrygden? Dessuten mener vi at refusjon av 

avløserutgifter ved sykdom også må gjelde generelt også for planteprodusenter – spesielt for 



frukt og grønnsakprodusenter - gjennom hele året og ikke bare i onnetida. Vi vil også 

understreke at det er nødvendig med en forskuddsutbetaling ved fødselpermisjoner eller 

langvarig sykdom.  

Kostnadene ved å leie avløser har økt sterkt slik at både tilskuddssatsene og ”taket” må heves. 

Vi mener det fortsatt er sterkt behov for økte satser fordi kostnadene med å leie avløser er 

betydelig høyere enn maks refusjonsbeløp. Dessuten bør ”makstaket” heves ytterligere. Målet 

med disse endringene er at det blir mulig å få ferie og fritid i tråd med andre 

yrkesgrupper/samfunnet for øvrig. Gode velferdsordninger er også avgjørende for 

rekrutteringen til næringen. 

 

Fylkeslaget vil også i år understreke at ordningen med refusjon av utgifter til avløsning må 

forbedres slik at lang forskuttering unngås. Slik ordningen er i dag med etterskuddsvis 

betaling rammer nyetablerte brukere hardt og er meget uheldig. Det bør derfor innføres en 

ekstra dokumentert utbetaling i februar med søknadsfrist i august. 

Vi vil også understreke at dokumentasjonskravet er ekstra viktig å opprettholde. Vi er redd for 

at hvis det lempes på dette kravet, kan raskt hele ordningen rakne. 

Det må fortsatt arbeides aktivt for å forbedre tidligpensjonsordningen for bønder j.fr. AFP. 

Det er viktig slik at det kan være mulig å gå av ved 62 år. 

For å sikre rekruttering må landbruket sikres økonomisk på linje med andre grupper i 

samfunnet når det gjelder for eksempel ferie, fritid, sjukdom og barselpermisjon. Det er viktig 

at det legges til rette for at aktive bønder med ulike former for husdyrhold eller intensiv 

planteproduksjon får like muligheter for velferdsordninger. Når ordningen med 

avløsertilskudd ble innført dekket makstaket ¼ avløser. I dag dekkes kun en 1/6. Ordningen 

bør styrkes vesentlig slik at vi kommer opp på opprinnelig dekning.  

 

 

Utdanning 

Satsning på utdanning er viktig.  Uten kompetanse i næringa blir mulighetene for utvikling i 

næringa mindre. Det satses for lite på grunnforskning i tradisjonelle jordbruksfag, og det 

utdannes for få personer innenfor landbruksteknikk, landbruksøkonomi og jord- og 

plantekulturfag.  

  

Det bør også legges opp til at agronomutdannelsene for voksne kommer inn under det 

ordinære tilbudet til de videregående skolene.  Det bør også legges til rette for at 

fagskoletilbudet bedres. Næringa trenger gode fagfolk med praktisk/teoretisk utdannelse. 

Dette understrekes også bla i uttalelsen fra ekspertutvalget for korn om behovet for utdanning 

og kompetanse.  

 

Det jobbes for å etablere et landbruksteknisk fagskoletilbud på Blæstad, og Hedmark 

Bondelag mener at behovet for økt kompetanse på fagskolenivå må prioriteres og innarbeides 

i kunnskapsdepartementets budsjetter. Om nødvendig bør det også settes av midler over 

jordbruksavtalen til dette. 

 

   

Andre viktige momenter 

Grøfting 
 



Hedmark Bondelag mener at tilskudd til grøfting i utgangspunktet er unødvendig hvis 

økonomien er god. Men slik situasjonen er nå er det helt nødvendig med tilskudd for å øke 

grøfteaktiviteten. For å øke produksjonen er dette tiltaket viktig. Grøftebehovet er stort. 

Hedmark Bondelag er opptatt av at ordningen ikke skal bli for byråkratisk. Vi mener at det nå 

er viktig at det ikke blir mange myndigheter innblandet i godkjenning av grøfteplaner som er 

berettiget tilskudd! Vi mener da at regelverket ikke bør være for stivbent mht krav om hva 

som kan grøftes. Dette gjelder både størrelse på arealet og om det faktisk er grøftet fra før. 

Dette er irrelevant for målsettingen om økt matproduksjon. Det er det reelle arealet som totalt 

sett grøftes som er viktig. Det må legges press på myndighetene for å få vedtatt et 

formålstjenlig regelverk og få satt ordningen ut i praksis. Hedmark Bondelag vil påpeke at 

satsen for grøftetilskudd kun er et lite stimuli som kan være utløsende for at aktiviteten mht 

grøfting øker. Men vi vil advare mot et for stort byråkrati. Det kan i neste omgang medføre at 

forventet effekt uteblir. 

 

 

Særlig vanskelige områder 
 

I landbruksmeldinga ble det påpekt at en del fjellområder pekte seg ut negativt og det måtte til 

en særlig satsing på fjellområdene. Vi mener at det er viktig å se på utviklingen i de ulike 

områdene i landet vårt, og da ser vi i Hedmark at særlig grenseområdene opplever en negativ 

utvikling, jf analyser i rapporten Tydeligere distriktsprofil. Dette sammenfaller i stor grad 

med de områdene der vi har store rovdyrproblemer. Vi snakker her om marginale 

landbruksområder, med små enheter, næringsfattig jordsmonn og dårlig arrondering, arealer 

som er best egnet til grovfôrproduksjon og beite. I disse rovdyrutsatte områdene trenger 

produsentene stimuli for å omstille sin produksjon, og distriktsvirkemidlene bør settes inn her 

i større grad.  

 

 

Upresist regelverk 
 

Når det gjelder driftsfellesskap og samarbeid mener Hedmark Bondelag at det må utarbeides 

klarere retningslinjer for hvordan dette skal handteres. Situasjonene er veldig vanskelig og 

uoversiktlig for både brukere og forvaltning.  

 
 

Krav om Miljøplan trinn 1 i RMP – lite muligheter for skjønn 
 

Hedmark Bondelag har fått henvendelser fra flere brukere som mener det har fått urimelig 

store økonomiske konsekvenser for dem at de ved kontroll har hatt enkelte mangler ved 

miljøplan trinn 1 som for eksempel litt for gamle jordprøver. Summen av trekket fastsatt i 

jordbruksavtalen, avkorting pga. feilopplysninger og det at en mister tilskudd til generelle 

miljøtiltak i sin helhet har i enkelttilfeller ført til en økonomisk konsekvens for enkeltforetak 

på over kr 100.000,-.  

 

Hedmark Bondelag vil også påpeke at et slikt regelverk som medfører store og urimelige 

trekk for ”bagatellmessige” mangler (som f.eks gamle jordprøver på ett jorde) kan føre til ulik 

behandling mellom kommuner og fylker.  

 

Hedmark Bondelag mener miljøplan trinn 1 er et godt planleggings- og 



dokumentasjonsverktøy for det enkelte foretak. Det er viktig å synliggjøre at næringa tar 

miljøhensyn på alvor, men konsekvensene av å mangle enkelte deler av miljøplan bør stå mer 

i samsvar med mulig miljøbelastning av overtredelsen.  

 

Hedmark Bondelag vil komme med følgende forslag; 

1. Trekket i produksjonstilskuddet for ikke å ha miljøplan trinn 1 halveres i forhold til dagens 

satser. 

 

2. Det bør vurderes å innføre trekk for manglende/mangelfull miljøplan trinn 1 i regionale 

miljøtilskudd i stedet for å ha det som et absolutt vilkår. Det er mange ulike tiltak og satser 

innenfor regionale miljøtilskudd slik at det blir vanskelig med et trekk i forhold til arealet 

foretaket disponerer slik som i produksjonstilskuddet, men det bør være mulig å innføre et 

trekk i form av en viss % av beregnet tilskudd ut fra foreløpige satser, for eksempel 30 eller 

40 %. 

 

Et annet alternativ kan være å endre forskrift om miljøplan slik at miljøplanen kan godkjennes 

selv om den har visse mangler i forhold til forskrift om gjødslingsplanlegg og forskrift om 

plantevernmidler.  

 

 
 

 

 


