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Forord
Tema i denne rapporten er investeringsvirkemiddel for å øke matproduksjonen i tråd med mål
fremsatt i siste landbruksmelding. Dette er særlig viktig nå da Norge ser fallende
produksjonsvolumer i alle produksjoner basert på norske arealressurser, som dokumentert i
rapport 4-2012: «Stagnasjon i norsk produksjon – importvolum i vekst».
Rapporten ser på driftsbygninger og investeringstilskudd innenfor dagens ordninger og
ordningene som kom med opptrappingsvedtaket på 70-tallet. Videre blir det beregnet estimat
på investeringsbehov og investeringskalkyler som illustrerer «investeringsklimaet» for
jordbruket. Med bakgrunn i dette foreslås en opptrapping av virkemidlene for å øke
produksjonen framover.
Prosjektet er, som rapport 4-2012, gjennomført på oppdrag av Fagforbundet, Norsk
landbrukssamvirke og Norges Bondelag. Kontaktpersoner fra oppdragsgiver har blant flere
vært Per Skorge, Per Harald Agerup, Eugen Tømte, Svenn Arne Lie og Wegard Harsvik.
AgriAnalyse ønsker å takke Harald Milli for faglig bistand, og spesielt Kjell Bruvoll i
Innovasjon Norge, som fremskaffet viktig kildemateriale fra Statens Landbruksbank tilknyttet
1970 og 80-tallet. Sist takk til Dag Gundersen for korrektur.
Oslo, april 2013
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Daglig leder, AgriAnalyse
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Sammendrag

Siste landbruksmelding varsler både et produksjonsløft i norsk jordbruk, og et investeringsløft
for norske gårdsbruk. Det er et utalt mål at matproduksjon skal øke i takt med
befolkningsveksten.
Samtidig viser de underliggende og langsiktige produksjonstrendene at norsk
matproduksjon, spesielt innenfor grovfôr basert husdyrhold og korn, stagnerer og tenderer
mot fall målt mot etterspørselen i markedet og befolkningsveksten. Dette tyder på at det ikke
er rammevilkår og produksjonsapparat dimensjonert for raskt å tilpasse produksjonen i takt
med markedsutviklingen etterhvert som etterspørselen har økt.
Et konkret virkemiddel for å snu produksjonstrendene er økte investeringer og
oppgradering av produksjonsapparatet. Det er et betydelig etterslep i investeringer med slitt
og til dels utdatert produksjonsapparat på mange gårdsbruk, som gir behov for et
investeringsløft. Bedre offentlige støtteordninger for investeringer kan gjøre det økonomisk
forsvarlig for bonden å investere og dermed øke investeringsraten i primærleddet, som igjen
sikrer råvaretilgang for matindustrien.
Rapporten avgrenser seg til å se på investeringsbehov i driftsbygninger tilknyttet det
grasfôrbaserte husdyrholdet (storfe, melk og sau), samt korn.
I de siste årene har investeringene i driftsbygninger og fastmontert utstyr i jordbruket ligget
på rundt 3,5 milliarder kroner årlig. Det er søkt å kartlegge investeringsbehovet innenfor ulike
produksjonsretninger, og dagens investeringsvirkemidler er sammenlignet med
investeringsvirkemidlene som ble iverksatt med St. meld. Nr. 14 (1976-1977).
Innenfor dagens ordning, der det kan innvilges investeringstilskudd på 30 % av
kostnadsoverslaget til faste og varige anlegg med et øvre tak på 900 000. Ut fra
investeringskalkyler som er gjort ut fra referansebruk viser rapporten at større investeringer
innenfor dagens ordninger ikke er økonomisk attraktivt. For eksempel på referansebruk på 22
årskyr viser beregningene at det trengs et investeringstilskudd på 51 % for nybygg for at det
skal lønne seg å investere (positiv nåverdi). Det vil si at de samlede rammevilkårene for å
sikre avkastning på den investerte kapitalen ikke er tilstrekkelig. Med andre ord, ut fra rene
økonomiske termer bør ikke gårdbrukerne gjennomføre større investeringer i
produksjonsapparatet slik forventet lønnsomhet er i jordbruket i dag. Det vil være bedre for
bonden å sette penger i banken enn å investere i produksjonsapparatet.
Rapporten estimerer et investeringsbehov for oppgraderinger og nybygg av
driftsbygninger, som ligger i størrelsesorden 11 til 19,3 milliarder for kombinert
storfe/melkeproduksjon. Tilknyttet spesialisert storfekjøttproduksjon estimeres det et behov
på 2,4 – 3,7 milliarder kroner. For sau er det beregnet et investeringsbehov på 1,5 milliarder,
mens det innenfor korn er estimert 1,6 – 2 milliarder i investeringsbehov. Det gir et samlet
investeringsbehov med et nedre anslag på 16,5 milliarder og et øvre anslag på 26,5 milliarder
i driftsbygninger og utstyr for disse produksjonsretningene.
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Avslutningsvis har rapporten en beskrivelse av investeringsvirkemiddel i jordbruket i
Finland, der dette er et aktivt virkemiddel i landbrukspolitikken. De finske
investeringsordningene er svært lukrative om de sammenlignes med de norske. Sist så gir
rapporten et forslag til tiltakspakke på investeringer ut fra de funnene som er gjort.
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1 Innledning

Den siste landbruksmeldingen «Velkommen til bords» (Meld. St. 9 (2011–2012), viser til at
mange norske gårdsbruk etter hvert har et betydelig etterslep i investeringer tilknyttet driften
med slitt og til dels utdatert produksjonsapparat. Utfordringen formuleres slik i
Landbruksmeldingen:
Økte investeringer er nødvendig for å fornye driftsapparatet, bedre lønnsomhet, økt
produktivitet og av hensyn til dyrevelferden. Gode investeringsordninger er viktige
for rekrutteringen til landbruket, og det er samtidig nødvendige ordninger for å
kunne nå de sentrale landbrukspolitiske målene om økt matproduksjon og et
landbruk over hele landet (Meld. St. 9 (2011-2012), 2012, s. 114).

I denne landbruksmeldinga er det også et eksplisitt mål at norsk matproduksjon på norske
ressurser skal økes i takt med befolkningsveksten og etterspørselen i det norske matmarkedet.
Både målet og forutsetningene for denne utviklingen er beskrevet slik:
Statistisk sentralbyrå anslår at det vil bli 20 pst. flere innbyggere i Norge de neste 20
årene. Det skal legges til rette for at den landbaserte matproduksjonen kan øke i takt
med etterspørselen til en økende befolkning i Norge.
De tre viktigste forutsetningene for nasjonal matsikkerhet er kontinuerlig
produksjon av mat, ivaretakelse av produksjonsgrunnlaget og et velfungerende
handelssystem (Meld. St. 9 (2011-2012), 2012, s. 11).

Videre er det lagt til grunn at dagens situasjon med hensyn til investeringsvirkemidler ikke er
god nok:
Det er behov for bedre kapitaltilgang for å kunne gjøre nødvendige investeringer.
Regjeringen vil derfor etablere en satsing som kan bidra til et nødvendig
investeringsløft. Satsingen innebærer at investeringsvirkemidler gis økt prioritet
innfor jordbruksavtalen (Meld. St. 9 (2011-2012), 2012, s. 114).

Det er da et spørsmål om det er politisk vilje for å øke rammen for jordbruksavtalen, slik at
investeringsvirkemidlene blir tilstrekkelig oppgradert uten at det går på bekostning av andre
prekære prioriteringer innenfor en stram ramme i en næring som sliter økonomisk. Et annet
alternativ er et investeringsløft utenfor jordbruksavtalen for en begrenset tidsperiode.
Samtidig som landbruksmeldingen varsler både et produksjonsløft i norsk jordbruk på
norske ressurser, og et investeringsløft, viser den underliggende og langsiktige
produksjonstrenden at norsk matproduksjon innenfor en rekke av kjerneproduksjonene
stagnerer og tenderer mot fall målt mot etterspørselen i markedet. Blant annet viser Tufte
(2012) til at det i de siste ti år har vært en befolkningsvekst på om lag 9 prosent i Norge, der
både økt befolkning og økt kjøpekraft over tid har gitt en vekst i etterspørselen i det norske
matvaremarkedet, men at veksten er langt sterkere i importvolum enn i norske
produksjonsvolum innenfor flere kjerneproduksjoner (Tufte, 2012). Tufte illustrerer
utviklingen med følgende oversiktstabell:

Investeringer som virkemiddel

3

Tabell 1.1
Vare
Ost
Yoghurt
Storfe
Sau/lam
Svin
Fjørfe
Grønsaker
Eple
Korn samlet

Utviklingstrend fra 2001 til 2011 i forbruk, norsk produksjon og import, etter
mengde på ulike varegrupper til det norske markedet1
Forbruksutvikling
29 %
55 %
1%
0%
17 %
112 %
35 %
8%
8%

Norsk produksjon
16 %
45 %
–5 %
–4 %
20 %
112 %
15 %
–48 %
–10 %

Importutvikling
241 %
353 %
85 %
109 %
–5 %
–10 %
63 %
22 %
44 %

Ifølge Tufte (2012) tyder utviklingstrendene på at det ikke er rammevilkår i
jordbruksnæringen til raskt å tilpasse produksjonsvolumene i takt med markedsutviklinga, der
etterspørselen er økende. Dermed er tendensen at etterspørselsgapet mellom utbudet av norsk
produksjon versus forbruket i markedet blir dekket gjennom stadig større importvolum for å
dekke markedet.
En utvikling som er spesielt aktualisert på dagsordenen, er den etter hvert svært store og
eskalerende underdekningen på storfekjøtt. Sist i 2012 der importvolumet var knappe 17 000
tonn, der 6700 tonn er kvoteimport mens om lag 10 000 tonn er suppleringsimport utenfor
kvote. Dermed utgjorde importvolumet av storfekjøtt en markedsandel på 19 % av
engrossalget i 2012, og videre betyr det at den norske underdekningen var på 10 000 tonn, da
kvoteimporten må anses som en del av den samlede markedsforsyningen.
Utfra disse trendene setter dette prosjektet søkelyset på investeringer som virkemiddel for å
snu de negative produksjonstrendene og øke norsk matproduksjon i tråd med målene i
landbruksmeldingene.
Prosjektet er avgrenset til å se på det grasfôrbaserte husdyrholdet (storfe, melk og sau),
samt korn. Dette er husdyrproduksjonene hvor produksjonen har falt eller stagnert i de siste ti
år, jamfør tabell 1.1 (til sammenligning har produksjonen innenfor svin og fjørfe økt i takt
med forbruksutviklingen). Kornproduksjonen er svært viktig for produksjon av både mat til
folk og kraftfôr til husdyrproduksjonene, og 98 % av det norske jordbruksarealet benyttes til
korn (31 %) og slåtteeng/beitemark (67 %).
For melkeproduksjon er volum styrt av kvoter. Derfor er volumproblematikken litt
annerledes, da kvotene stort sett blir oppfylt, men produksjonsvolumet har likevel stagnert,
både i forhold til forbruksvekst og befolkningsvekst, da importerte meieriprodukter er sterkt
økende, og dermed er det å sikre avsetningen av norsk melkeproduksjon en stor utfordring.

1

– Ost: For ost er det tidsrommet 2000–2011, og for grønt 2002–2011.
– Melk: Norsk melkeproduksjon har gått ned med 3 prosent fra 2001 til 2011. Per capita ble det produsert 337
liter i 2001 mot 300 liter i 2011, en reduksjon på 11 prosent per capita. Bruksområda til melk som innsatsfaktor
er så sammensatte at det er vanskelig å regne ut den samla forbruksmengda av meierivarer i liter melk for
importerte varer. Likevel viser overslag fra SLF over samla import av ulike meieriprodukter en vekst fra 6000
tonn til 27 700 tonn, som tilsvarer en importøkning på 362 %.
– Korn: Dette er samla for både matkorn og fôrråvare. Det er store avlingsvariasjoner på korn, men likevel er
dette et relevant bilde for utviklingstrenden, der importen øker tydelig.
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1.1 Produksjonstrender og råvareforsyning til matindustrien
I rapporten Mat og industri har Hval og Rålm (2012) beregnet at den samlede
produksjonsverdien til norsk matindustri utgjør 155,2 milliarder kroner. Det er videre estimert
at 21 prosent av produksjonsverdien kan knyttes til fiskevarebransjen, 21 prosent til RÅKindustrien og 58 prosent til matindustrien elles. Videre er matindustrien ifølge NILF den
største industrisektoren i Norge målt etter antall sysselsatte. Om lag 46 300 arbeidstagere i
Norge er ansatt i matindustrien. Det betyr at av alle sysselsatte i norsk industri er 20 prosent
sysselsatt i matindustrien (Nåvik Hval & Rålm, 2012).
Ifølge Tufte (2012) viser en rekke av produksjonstrender for norske kjerneproduksjoner i
de siste ti år en tendens til at norsk råvareforsyning er inne i en situasjon der det meste av
tilpassinga av forbruksveksten i norsk matforsyning er tuftet på at det er en sterk økning i
importvolumene som sikrer og dekker opp svingninger i etterspørselen. Det vil si at norsk
jordbruksproduksjon per i dag sliter sterkt med å øke produksjonsvolumene i takt med
veksten, slik Landbruksmeldinga har satt som et eksplisitt mål. Flere kjerneproduksjoner har
reduserte og stagnerte produksjonsvolum i de siste ti årene, og det tyder på at det ikke er
rammevilkår for raskt å tilpasse produksjonen i takt med markedsutviklingen etter hvert som
etterspørselen har økt. Selv om årsakene er ulike og sammensatte, er dette likevel en trend
som gjelder gjennom hele verdikjeden, fra import av fôr til husdyr, import av råvarer til norsk
matindustri, og fram til sluttprodukt, for eksempel ost, yoghurt, brød og bakervarer, samt
ulike typer grønnsaker og frukt, i dagligvaremarkedet.
Nedenfor følger illustrasjoner av disse trendene med stagnerte og fallende
produksjonsvolum innenfor kjerneproduksjoner på storfekjøtt, melkeproduksjon og kornareal
og kornavling.

Figur 1.1

Norsk produksjonsvolum og importvolum storfekjøtt
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Figur 1.2

Utvikling i melkeproduksjonen per capita
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Figur 1.3

Arealutvikling i norsk kornproduksjon
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Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) og Statistisk sentralbyrå (SSB)
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Figur 1.4

Samlet norsk kornproduksjon i tonn og trendlinje
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Det har også skjedd et markant skifte i kornforsyningen til det norske markedet av matkorn og
fôrråvarer over tid, dersom en ser på andelen norskprodusert versus importert korn. Tilbake i
1998 utgjorde avlinger av matkorn, og fôrråvarer fra norsk areal og avlinger, omkring det
dobbelte volumet av det som ble importert av matkorn og fôrråvarer. I de senere årene er dette
forholdet utviklet seg til tilnærmet likt om likt.

Figur 1.5

Forbruk av norsk og importert matkorn og fôrråvarer totalt.
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Samtidig som flere av trendene i norsk råvareproduksjonen er nedadgående i de siste ti årene,
er det en svært stor vekst i importen av landbruksvarer generelt. Veksten i importvolumene
gjelder både målt på volum og verdi, og tilsvarende har norsk eksport stagnert både på volum
og i verdi, som figurene viser.

Figur 1.6

Norsk import og eksport av landbruksvarer i volum 2001–2012
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Figur 1.7

Norsk import og eksport av landbruksvarer i verdi 2001–2012
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Det er liten grunn til å regne med at norsk matindustri vil bestå slik som i dag uten at den har
tilgang på en vesentlig dekning av innsatsfaktorene fra norske råvareproduksjon.
Volumproduksjon av råvarer som melk og kjøtt til meieri og slakteri utgjør slik sett både
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grunnlaget for norsk jordbruk i primærleddet og for industrileddet. Som rapporten ”Er vi for
rike for Vestlandsjordbruket?” fra AgriAnalyse viser, er det sammenhenger mellom det høye
kostnadsnivået og mellom råvaregrunnlaget og industriaktivitet. Blant annet sikrer tollvernet
avsetning og pris både for bonden og matindustrien som speiler et høyt norsk kostnadsnivå
sammenlignet med omverdenen. Rapporten viser videre til at lønnskostnadene i
næringsmiddelindustrien utgjorde 62 prosent av bearbeidingsverdien i matindustrien. Det er
likt som for næringsmiddelindustrien i Danmark, men lønnskostnadene i Norge ligger 10–12
prosent over lønnskostnadene i Danmark (Hillestad & Smedshaug, 2013).
Det er lite sannsynlig at industrien vil importere billige råvarer for å foredle dem dyrt i
Norge. Da vil det heller lønne seg å importere ferdigvarer fra noen av verdens største
næringsmiddelprodusenter, for eksempel Arla, Nestlé, Danish Crown, Unilever og Danone.
I tillegg til det høye norske kostnadsnivået er store deler av næringsmiddelindustrien
bondeeid, og nær knyttet til nasjonal råvareproduksjon. Aktuelle tall fra Norsk
Landbrukssamvirke fra 2010 viser at samvirkebedriftene er de største aktørene i Norge.
Denne industrien vil bli avviklet i sin nåværende form dersom de verken har leverandører
eller eiere.

1.2 Investeringsvirkemiddel for å øke matproduksjonen
En av målsettingene med landbrukspolitikken er altså å øke norsk matproduksjon i takt med
befolkningsveksten. Samtidig ser vi at produksjonen i de siste ti årene tenderer mot stagnasjon
og fall innenfor flere av kjerneproduksjonene målt mot forbruksveksten. Det ser heller ikke ut
som disse trendene er i ferd med å snu. Det kan være mange drivkrefter bak de negative
produksjonstrendene, og det er også flere tiltak som kan snu dem. Et konkret virkemiddel for
å snu trenden er økte investeringer og bedre offentlige støtteordninger for investeringer for å
øke investeringsraten i primærleddet. Spørsmålet er dermed om, og i så fall hvordan, økte
investeringer og bedre investeringsordninger bidrar til økt produksjonsvolum.
For det første kan noen investeringer bidra til økt produksjon direkte. Innenfor korn har for
eksempel Eldby vist hvordan drenering og tilgang på tørke- og lagerkapasitet, kan ha bidratt
til høyere kvalitet på kornet for kornprodusenter den våte 2011-høsten (Eldby, 2012).
For det andre kan investeringer i driftsbygninger og teknisk utstyr, som melkerobot, gi
større mulighet for ferie og fritid, gjennom å gjøre arbeidet lettere, gi mer fleksibilitet og
hindre belastningsskader. Dette kan muligens bidra til å holde folk i næringa og bedre sjansen
for at neste generasjon velger å overta driften.
For det tredje, og viktigst, kan investeringsmidler bidra til å senke kapitalkostnadene, og
slik bidra til å gjøre den økonomiske situasjonen lettere for gårdbrukerne. Generelt kan det
hevdes at flere av de norske jordbruksproduksjonene er kapitalintensive med lavt
arbeidsvederlag per arbeidstime og lav lønnsomhet i driften. Det kan dermed sies å være en
kapitalkrevende næring sett i forhold til avkastningen i driften, som gir svakt grunnlag for
nyinvestering. Gjennom flere tiår har næringa blitt stadig mer kapitalintensiv, med krav til
mekaniske, teknologiske og byggetekniske oppgraderinger for å sikre effektivitet og
Investeringer som virkemiddel
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produktivitetsvekst i driften og god dyrevelferd. Det vil også si at gode
investeringsvirkemidler i næringen kan redusere kapitalkostnadene, noe som vil gjøre
omkostningene mindre for den enkelte gårdbruker. Bedre økonomi trekkes fram av blant
annet faglagene, politikere, ekspertgruppa for korn, og storfe som avgjørende for å holde
produsenter i næringa og produksjonsvolumene i hevd. Også gårdbrukerne selv trekker fram
inntekter, investeringsvirkemidler og areal som avgjørende for å øke produksjonen, som
figuren under viser.
Figur 1.8
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For det fjerde tyder spørreundersøkelser på at gårdbrukerne selv oppfatter bedre tilgang på
investeringsmidler enn det de har i dag, som en nødvendig rammebetingelse for å kunne øke
produksjonen. I en spørreundersøkelse utført på et utvalg representativt for norske bønder,
gjengitt i Notat, AgriAnalyse 26. februar 20133, oppgir 60 % av de spurte gårdbrukerne at de
vil kunne være i stand til å øke matproduksjonen med 10 % prosent innen 2020. 25 % av
gårdbrukerne mener at dette vil være umulig, mens 16 % er usikre. Videre fikk de samme
gårdbrukerne oppfølgingsspørsmål om hva som skal til for at de klarer denne økningen. Da
svarer bare 10 % at de vil kunne klare det slik deres situasjon er i dag. Bedre inntekter i
landbruket er det forholdet som aller flest oppgir må bli bedre, fulgt av bedre tilgang på
investeringsmidler.
3

Notat fra AgriAnalyse, Hanne Eldby, 26. februar 2013 er utført med bakgrunn i en spørreundersøkelse per epost. Invitasjonen ble sendt ut til 3240 aktive produsenter, og gjennomført i perioden 19. til 26. februar 2013.
Det kom 1021 svar. Utvalget ble trukket i Produsentregisteret.
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For det femte viser nåverdiberegninger som er gjennomført i prosjektet, at større
investeringer ikke bør gjennomføres innenfor dagens investeringsordninger ut fra et
økonomisk ståsted. Forbedringer av investeringsordningene er derfor påkrevd for å sikre
forsvarlige investeringer i jordbruket ut fra økonomiske vilkår.
Som et sjette argument kan det også anføres at tilstanden på driftsapparatet kan være med
på å påvirke beslutninger om å ta over drift på gårdsbruk hvor eieren ønsker å gi seg. Det kom
et løft for hele landbruket gjennom opptrappingsvedtaket, og et påfølgende invetsteringsløft i
perioden 1975–1985, men gjennom vanlig avskrivingstid og slitasje på bygningsmasse betyr
det at mange gårdbrukere i dag står overfor store investeringsbeslutninger for videre drift, og
om de skal satse videre eller starte nedtrapping og avvikling av driften. Valgene disse
gårdbrukerne tar, har direkte påvirkning på antall gårdsbruk i drift, produksjonsvolum og for
bruken av de oppdyrkede arealressursene.
Oppsummert kan altså investeringer bidra til å øke produksjonen og gjøre jordbruket til en
mer moderne og attraktiv arbeidsplass. Investeringsvirkemidler bidrar til å senke
omkostningene ved slike produksjonshevende investeringer, der både
spørreundersøkelsesdata og nåverdiberegninger tyder på at dagens rammevilkår gjør at slike
investeringer ikke er økonomisk forsvarlige. Det finnes også andre tiltak som kan bidra til å
øke produksjonen, ikke minst tiltak rettet mot å øke lønnsomheten generelt. Av de ovennevnte
grunnene finner vi det allikevel interessant å undersøke hvilke behov for investeringer som
finnes i næringa, og hvilke investeringsvirkemidler som er tilgjengelig i dag, og hvordan disse
eventuelt kan forbedres.
Opptrappingsvedtaket var en viktig katalysator, investeringsraten økte betraktelig, og en
økt satsing på jordbruket ble målbåret i St.meld. 14. nr. 14 (1976–77). De økte investeringene
som kom gjennom de forbedrede investeringsvirkemidlene meldingen la til grunn, legger
grunnlaget for en sammenlikning av rammevilkårene i dag og de som ble innført på 70- og
80-tallet på investeringer. Videre vises det kort utvalgte eksempler på investeringsordninger i
andre land. Avslutningsvis presenteres tiltak for å forbedre dagens investeringsordninger.
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2 Investeringstrender og -behov

I det følgende gir vi først en generell betraktning omkring investeringsklimaet for
næringsvirksomhet i Norge koblet til jordbruket. Deretter blir investeringstrender og -behov i
jordbruket generelt og for spesifikke produksjonsretninger skissert nærmere.

2.1 Investeringsklimaet i Norge – jordbruket i skvis
Landbruket er blant de næringer som har avgitt mest arbeidskraft til andre næringer etter
andre verdenskrig. I løpet av de siste 40 årene har jordbruk og skogbruk avgitt om lag 150
000 arbeidstakere til andre næringer, samtidig som produksjonen i disse to næringene har økt
med om lag 350 prosent, målt i bruttoprodukt (Hillestad & Smedshaug, 2013). Landbruket har
holdt produksjonen oppe i forhold til folketallet og opprettholdt jordbruksarealet, som følge
av høy produktivitetsvekst og en betydelig nedgang i antall årsverk og gardsbruk. Fra noe
etter årtusenskiftet er denne trenden endret. Produksjonen innenfor flere produksjonsretninger
i landbruket faller målt mot forbruksveksten, samtidig som det fortsatt foregår en sterk
strukturendring i næringen over hele landet. Antall jordbruksbedrifter i Norge har gått ned fra
om lag 65 000 i 2000 til underkant av 45 000 i 2012.
Denne utviklingen henger bl.a. sammen med betydelig vekst i olje- og gassektoren, ikke
minst stimulert av offentlige tiltak rettet mot petroleumssektoren. Det har ført til økt behov for
arbeidskraft i olje- og gass-sektoren, økte investeringer og økt etterspørsel hos vare- og
tjenesteleverandører til petroleumssektoren. Et økende lønns- og kostnadspress i norsk
økonomi som fortrenger produksjon i andre næringer i Fastlands-Norge, er en del av dette
bildet.
Landbruket har i likhet med andre deler av norsk produksjonsliv store utfordringer i
kampen om arbeidskraft og kapital. I tillegg fører blant annet lett kredittilgang for
husholdningene, gunstige skatteordninger og økt EØS-innvandring, til press på
eiendomsprisene og en stor eiendomssektor med behov for mye arbeidskraft i bygg og anlegg.
Dette gir en utfordrende situasjon for næringer som blir hardt presset mellom
petroleumssektoren og eiendomssektoren. Det må med andre ord settes inn tiltak som sikrer
en balansert utvikling i norsk næringsliv, der de nær 100 000 arbeidsplassene direkte knyttet
opp mot verdikjeden jord–bord er helt avgjørende for å sikre langsiktig bredde i norsk
næringsliv og at hele landet tas i bruk. Jordbruket er dessuten særlig viktig i områder med lite
annet nærnigsliv og de delene av Norge som ligger i oljeskyggen.
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2.1.1 Investeringer i Norge i dag
SSB4 har vist at denne høye investeringstakten i petroleumssektoren fører til et sterkt press i
fastlandsøkonomien. Fra et rimelig lavt nivå tidlig på 1970-tallet har petroleumssektorens
andel av investeringene i norsk næringsliv økt. Over tid viser det seg at jordbruk og skogbruk
har hatt synkende investeringer, mens petroleumssektoren har hatt en sterk investeringsvekst
på hele 2000-tallet. Fra 2002 til 2012 har olje- og gassinvesteringene, målt i løpende verdi,
økt med hele 220 prosent.
Figur 2.1

Investeringer over tid i næringer, nasjonalregnskapstall fra SSB, tabell 09181.
Investeringer og kapitalbeholdninger, etter art og næring.
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Den økte investeringstakten i petroleumssektoren har ført til høy aktivitet og økt etterspørsel
etter arbeidskraft fra næringen og leverandører til næringen. Videre tar
petroleumsvirksomheten en stadig større del av norske investeringer. I 2012 ble det investert
for 172 milliarder kroner i petroleumssektoren, mens husholdninger og ideelle organisasjoner
stod for nybygg for om lag 145 milliarder. I jordbruk og skogbruk ble det investert for om lag
8 milliarder kroner samme år, hvorav 1,5 milliarder i skogbruket.

4

SSB Økonomiske analyser 3/2010. Etterspørselen fra petroleumssektoren og dens betydning for produksjon og
sysselsetting i Norge. Her har man sett bort fra ”oljefondets” virkning på økonomien på grunn av
handlingsregelen.
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Av investeringene i jordbruket var drøyt 3,5 milliarder i driftsbygninger, mens 3 milliarder
gikk til maskiner og redskap og andre formål. Investeringsnivået i dag er på samme nivå som
i 1988, jamfør figuren under. Dette til tross for en betydelig nedgang i investeringer i
mellomperioden og at jordbruket i 1988 var godt utbygd, drøye 10 år etter
opptrappingsvedtaket og oppfølgingen av dette gjennom Stortingsmelding 14.
Det er særlig driftsbygninger i storfe- og småfehold og tilhørende gjødsel- og
grashåndtering som krever store nyinvesteringer i dag. Dessuten er det behov for
oppgraderinger av tørke- og lagerkapasiteten i kornproduksjonen.
Investeringsnivået for det faste driftsapparatet i dagens jordbruk tilsvarer altså 2 % av
nivået i petroleumsvirksomheten eller 2,4 % av nivået på boligbygging. Heller ikke industrien
totalt ligger særlig høyt i investeringer med sine om lag 20 milliarder i forhold til olje og bygg
(SSB, 2013).

Figur 2.2

Investering i driftsbygninger og maskiner, utvalgte år (faste 2011-kroner)

Oljesektoren nyter også godt av særegne gode investeringsordninger. Avskrivningen er
underlagt særlige regler: 100 prosent av investeringene lineært over seks år; i tillegg 7,5
prosent av investeringene årlig i 4 år, til sammen 30 prosent. OED skriver:
Det er frådrag for alle relevante kostnader, medrekna kostnader til leiting, forsking og
utvikling, finansiering, drift og fjerning […]. Konsolidering mellom felt er det fullt høve
til. For å skjerme normalavkastninga frå særskatt er det eit ekstra fråtrekk i
utrekningsgrunnlaget for særskatt, friinntekt. Dette er på 30 prosent av investeringane
(7,5 prosent per år i fire år frå og med investeringsåret).5
Dermed kan selskapene trekke fra 130 prosent av investeringskostnadene. Dette gjelder også
kostnadsoverskridelser. Det betyr at det er svært vanskelig for annen næringsvirksomhet å
5

http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-28-20102011/9/2.html?id=649834
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konkurrere med dette, da ordningene er særlig gode i forhold til det andre næringslivsektorer
har tilgang til.
Med dagens store utvinningstempo i olje er det relevant å sammenlikne forutsetningene. I
landbruket gjelder de skattemessige avskrivingene 6 % for husdyrbygg, 4 % for andre
driftsbygninger, 10 % på fast teknisk utstyr og for bygninger med kort levetid, for eksempel
veksthus6. Dette kombinert med en begrenset tilskuddspott gjør investeringer lite lønnsomme
med dagens rammer, noe denne rapporten dokumenterer. Skal produksjonen økes, må
forutsetningene bedres.

2.2 Investeringer i jordbruket og potensielt behov
Investeringer i landbruket har etter en lengre tid med fall igjen begynt å ta seg opp igjen i de
siste ti årene. Totalkalkylen fra Budsjettnemnda for jordbruket inneholder tall på
investeringer, fordelt på investeringstype. Som figuren under viser, er det investeringer i
bygninger og maskiner som naturlig nok dominerer, mens hydrotekniske anlegg, grøfter og
annet som er relatert til areal, er forholdsvis marginale poster. Samlet er bruttoinvesteringene
beregnet til i gjennomsnitt 7,2 milliarder de siste fem årene, og anslått til å ligge rett under 7
milliarder i 2012.

6

Fra 2012 ble skattleggingen av BU-tilskuddene endret. I det distriktspolitiske virkeområdet er tilskuddene nå
skattefrie på samme måte investeringstilskudd til andre næringsdrivende enn landbruket er. Se for eksempel:
Internettadresse 18/4-201:
http://www.bondelaget.no/nyhetsarkiv/gode-nyheter-om-skatt-for-jordbruket-article63025-3805.html
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Figur 2.3

Investeringer i bygninger, maskiner, areal, annet og totalt, 1959–2012
(millioner 2012-kroner)7
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I Landbruksundersøkelsen til SSB 2012 er det beregnet at om lag 15 prosent av
jordbruksbedriftene investerte i driftsbygninger i 2011. Det er en økning på 1 prosentpoeng
fra 2008. Regnes investeringsbeløpene om til prisnivået i 2011, var gjennomsnittlige investert
beløp per bruk 531 000 kroner i 2011, mot 525 000 kroner i 2008 og 450 000 i 2005 blant de
som investerte (SSB, 2012a).
Investeringsnivået varierer med størrelsen. Det har over lang tid skjedd en markant
strukturendring i norsk jordbruk, i form av færre og større bruk, en utvikling som fortsatt
pågår. Fra 2002 til 2011 ble antallet bruk som mottok produksjonsstøtte, redusert fra 58 892
til 44 7238. I tillegg til at det investeres mer per gjenværende bruk, ser vi også skiller mellom
størrelsesgruppene.

7

Annet er biler, grøfter og hydrotekniske anlegg, arealrelatert er fylldyrking ekskl. grøfting, overflatedyrking
ekskl. grøfting (1959–1985), senkningsarbeid (1959–1998) og planering (1971–1992). Nominelle tall er
inflasjonsjustert med konsumprisindeksen fra SSB. Tallene for 2012 er prognoser. (Budsjettnemnda for
jordbruket, 2012).
8
Statens Landbruksforvaltning. Internettadresse: https://www.slf.dep.no/no/kampanje/to-prosent-nedgang-iantall-s%C3%B8knader-om-produksjonstilskudd--16193
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Tabell 2.1

Jordbruksbedrifter med investeringer i driftsbygninger og fastmontert utstyr,
antall bedrifter og totale investeringer, fordelt etter investeringsbeløp i kr9.

Investeringsbeløp
> 100 000
100 000–999 999
1 000 000 ->
Hele landet

2002
4 292
2 319
189
6 800

Antall bedrifter
2006
2009
3 461
3 183
2 284
2 865
635
780
6 379
6 828

2012
3 013
3 096
786
6 895

Sum (millioner 2012-kroner)
2002
2006
2009
2012
251
181
176
168
749
810
895
977
430
1 877
2 514
2 516
1 430
2 868
3 585
3 661

Investeringsnivået skiller seg også mellom driftsgrenene. Driftsformen melkeproduksjon fra
storfe stod i 2011 for 29 prosent av de samlede investeringene i driftsbygninger, ifølge SSB.
Dersom en derimot regnet per bedrift med investering, var det driftsformen svin og fjørfe som
lå høyest, med investeringer per bedrift på 1,1 millioner kroner. Lavest investering per bedrift
fant en innenfor driftsformene sau og korn- og oljevekster (SSB, 2012a).
Vi skal nå se nærmere på investeringsnivå og investeringsbehov innenfor de ulike
driftsgrenene.

2.3 Melk og storfe
De naturgitte forutsetningene som klima, jordsmonn og arealegenskaper viser seg i at det
meste av produksjonsarealet i Norge er tilpasset dyrking av grovfôr i form av slåtteeng/beite
og fôrkorn. Rundt 90 % av produksjonsarealet blir benyttet til dette, med en fordeling på 67 %
på slåtteeng/beite og 23 % til dyrking av fôrkorn (Tufte, 2012). Av det resterende arealet
brukes 8 % av arealet til matkorn, og grønnsaker og potet benytter 1 % hver av arealet.
Kombinert med stor og stabil tilgang på vann betyr det at de naturgitte
produksjonsforholdene i Norge tilsier et høyt innslag av husdyrproduksjon med drøvtyggere
(storfe, sau/lam og geit) som kan benytte seg av grovfôr. Dette er òg en grunnpilar i norsk
jordbruk, der både melkeproduksjonen og storfekjøttproduksjonen er bygd rundt
kombinasjonsrasen Norsk rødt fe (NRF).
Det betyr at fremfor å drive utstrakt spesialisering av enten storfekjøttproduksjon eller
melkeproduksjon på gårdsbrukene, har det i Norge vært vanlig å prioritere at
storfekjøttproduksjonen er drevet i kombinasjon med melkeproduksjon på gardsbrukene, for
slik å søke å utnytte arealressursene best mulig. Det vil også si at utviklingen i
melkeproduksjonen og tallet på melkekyr har direkte konsekvenser for leveransemengden av
storfekjøtt fra jordbruket til slakteri.

2.3.1 Kombinasjonskua – muligheter og ulemper
Etter hvert som avdråtten (melkemengden per ku per år) øker, så kan det totale melkevolumet
opprettholdes selv om tallet på melkekyr reduseres. Økt avdrått betyr at det er behov for færre
kyr for å produsere en gitt mengde melk. Men det betyr samtidig at krav til stadig økt avdrått
9

(SSB, 2012a)
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også som regel tilsier mer intensiv fôring og mer protein i fôrblandingen, som igjen drar
melkeproduksjonen mot en mer kraftfôrintensiv drift. Dermed kan en noe forenklet hevde:
Dersom det er norske naturgitte forhold ut fra fôrressursene som veier tyngst, tilsier det mer
ekstensiv melkedrift i form av flere kyr, men dersom dagens økonomiske insentiv er styrende
for bonden, trekker det i retning av billig og høyest mulig yting per fôrenhet, som igjen
resulterer i økt bruk av kraftfôr med høgt proteininnhold. Det betyr mindre etterspørsel etter
grovfôr og større etterspørsel etter importert soyabasert kraftfôr.
I år 2000 var gjennomsnittsavdråtten i Norge om lag 6100 kg per ku per år, mens den i
2011 var om lag 7200. Samtidig har melkeleveransene og melkekvotene i Norge vært rimelig
stabile i samme periode. Derfor betyr utviklingen med høyere avdrått en reduksjon i antall
melkekyr, fra 301 199 i 2000 til 237 531 ved årsskiftet 2011/2012 (SSB). Færre melkekyr
betyr også færre kalver som går til slakt som storfekjøtt. I 2012 var gjennomsnitt
buskapsstørrelse 23 melkekyr per melkebruk og 14 ammekyr, ifølge SSB.
Noe av reduksjonen i storfekjøtt fra melkekyr og kalver fra melkekyr blir supplert ved at
det er en økning i ammekyr (spesialisert kjøttproduksjon). Antallet ammekyr har tatt seg opp
fra 40 267 ammekyr i 2000 til 65 476 ved årsskiftet 2011/2012 (SSB).
Likevel dekker ikke økningen i ammekyr opp for reduksjonen i melkekyr og kalver fra
melkekyr. Dermed blir storfekjøttproduksjonen redusert når det blir færre mordyr, som gir
færre kalver (kviger eller okse). Det har ført til en underdekning på rundt 10 000 tonn norsk
storfekjøtt, som vist tidligere.
I sum betyr dette at i Norge er storfekjøttproduksjonen svært tett knyttet til
melkeproduksjonen, for en melkebonde kan i hovedsak velge mellom to hovedveier for å
produsere sin melkekvote: enten forholdsvis mange kyr med «lav» avdrått eller forholdsvis få
kyr med «høy» avdrått.

2.3.2 Investeringsbehov for melk/storfe
I Landbruksundersøkelsen oppgir SSB at det i 2011 finnes 7 792 gårdsbruk med
melkeproduksjon storfe, hvorav 1573 (20 % av brukene) investerte i 2011. Blant brukene som
investerte, var gjennomsnittsinvesteringen for et bruk med melk/storfe 671 516 kr i 2011.
85 % av et utvalg på 2 445 melkeprodusenter oppga i 2009 at det er behov for større
investeringer i en eller annen form på bruket i en spørreundersøkelse gjennomført av
Landbrukets Utredningskontor. 39 % oppgir at de har planlagt investeringer i de nærmeste 5
årene, 14 % at de ikke har bestemt seg for om de vil investere eller ikke, mens 47 % sier de
ikke vil investere. Av disse 1160 melkebøndene uten investeringsplaner oppgir 15 % at de
ikke har behov for investeringer, mens 10 % planlegger å avvikle, eller mener det er
usannsynlig at noen overtar bruket. Majoriteten av de som ikke har investeringsplaner (40 %),
oppgir at det er for lav lønnsomhet til at investeringen betaler seg (Nyhammer, 2010).
I samme undersøkelse besvarte melkeprodusentene hva som må til for å øke produksjonen
av melk vesentlig. Mens bedre lønnsomhet og bedre tilgang til kvote av flest rangeres som
viktigst, oppgir også 59 % at de må investere i produksjonsapparatet.
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Figur 2.4

Hva må til for at du velger å øke produksjonen av melk vesentlig?
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Respondentene i denne undersøkelsen ble også stilt spørsmål om hvilke investeringer det er
behov for på gårdsbruket. Her kommer det fram at 56 % mener det trengs nybygg eller
restaurering av husdyrrom eller fôrlager, vist i figur 2.5. I tillegg oppgir flere av dem at det
også er behov for investering i andre typer driftsbyggninger.
Figur 2.5

Hvilke investeringer er det behov for på gårdsbruket ditt?
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Illustrasjon av dagens investeringsbehov
Dersom vi antar at det også blant dagens melkebruk er 56 % som har investeringsbehov i
bygningsmasse, tilsvarer dagens populasjonen av bønder med 15 kyr eller flere i 2012, uten
skiller mellom størrelsesgruppene, at det er investeringsbehov på 4 131 gårder med totalt
114 463 melkekyr. Et maksimalanslag på investeringsbehov vil være å beregne hva nye fjøs
koster på alle disse gårdene, gjennom å ta utgangspunkt i antall båsplasser.
Den offentlig nedsatte arbeidsgruppen som så på dyrevelferdstiltak i storfehold i 2008,
opererte med avtakende kostnader per båsplass med det totale antallet båsplasser: Jo flere
båsplasser i et fjøs, desto lavere kostnad per båsplass. Kostnaden for 20 kyr ble satt til
225 000 kr per båsplass, 30 kyr en kostnad på 190 000 kr per båsplass, og 40 kyr en kostnad
på 170 000 kr per båsplass. De antar en 10 % reduksjon av kostnadene fordi en god del fjøs
kan bygges om. Kostnadene for båsfjøs settes 10 % under løsdriftskostnadene (Arbeidsgruppe
for løsdriftskravet, 2008).
Tabell 2.2

Gårdsstørrelse
15-19
20-29
30+

Anslag på investeringsbehov for melk og storfe, makskostnader og
middelkostnader10
Antall kyr
23 809
36 385
54 270
114 463

Scenario 1: Makskostnader
Scenario 2: Middelkostnader
Inv. kostnad
Total
Inv. kostnad
Total
per snittfjøs
inv.kostnad
per snittfjøs
inv.kostnad
3 427 345
4 821 314 400
1 940 905
2 730 310 345
4 037 203
6 221 814 480
2 286 268
3 523 413 540
7 020 469
8 303 248 800
3 975 691
4 702 129 795
19 346 377 680
10 955 853 680

Dette maksimalanslaget, hvor 56 % av brukene innenfor hver bruksgruppe investerer per
båsplass tilsvarende kostnadene fra Arbeidsgruppa for løsdriftskravet, gir et totalbehov på
19,3 milliarder. Dette utgjør maksanslag på kostnadene, og innebærer bygging av 4 131 nye
fjøs.
En tilnærming til det reelle behovet må bygges på estimat, da fullstendig kartlegging i
populasjonen er fraværende. Undersøkelsen som her legges til grunn, er melkeprodusenters
svar på investeringsbehov i 2009. Undersøkelsen skiller ikke mellom hvem som trenger fullt
nybygg, og hvem som trenger mindre restaureringer, og det er urealistisk å tro at alle trenger
helt nytt fjøs.
Hvis vi antar at en gård kan velge å investere i helt ny båsplass i nytt fjøs, investere
tilsvarende 50 % av båsplasskostnaden, og investere tilsvarende 20 % av båsplasskostnaden,

10

Makskostnader beregnes ved at 56 % av brukene innenfor hver enkelt størrelsesgruppe antas å ha
investeringsbehov. Det investeres tilsvarende konstnadsoverslaget fra arbeidsgruppe-rapporten (202 500 på bruk
med 15–19 kyr, 171 000 på bruk med 20–29 kyr, og 153 000 på bruk med over 30 kyr). Middelkostnader er
beregnet som at 1/3 innenfor hver bruksstørrelse med investeringsbehov investerer 20 % av båsplasskostnaden,
1/3 50 % av båsplasskostnaden, og 1/3 100 % (Arbeidsgruppe for løsdriftskravet, 2008; St.prp. nr. 69 (20072008), 2008).
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får vi noe større spredning i investeringsstørrelse11. Vi antar så at en tredjedel av alle brukene
innenfor hver størrelseskategori trenger større investeringer, middels investeringer og mindre
investeringer. Dette er det som er illustrert i Scenario 2, middelkostnader, og gir en total
investeringskostnad på knappe 11 milliarder.
Det fins andre estimat som ligger langt nærmere makskostnadene i tabell 2.2 enn
middelkostnaden. For eksempel kom Arbeidsgruppe for løsdriftskravet med et anslag på
investeringsbehov i 2008 i forbindelse med innføring av et forbud mot båsfjøs fra 202412. De
finner at løsdriftsfjøs til alle med en tilsvarende struktur og avdråttssituasjon som i dag vil
innebære rundt 2 milliarder kroner i årlige investeringer fra 2008 til 2016. I dag innebærer
dette minst 22 milliarder kroner i investeringsbehov, hvis behovet hadde blitt dekket de siste
fem år (Arbeidsgruppe for løsdriftskravet, 2008).
Anders Huus og Ole Nikolai Skulberg gjør i et notat for Norges Bondelag tilsvarende
overslag på investeringsbehovet, og ender opp med anslag fra 20 til 40 milliarder kroner i
behov (Huus & Skulberg, 2010).

11

Ifølge Tore Stokke og Kjell Arne Augustsen på økologisk byggeseminar i Stjørdal november 2009 er en
tommelfingerregel at «dersom ombyggingskostnad av eksisterende fjøs overstiger 70 % av nybyggkostnad, bygg
nybygg».
12
Utregningene forutsetter en total meierileveranse på 1,5 milliarder liter, at hver ku trengte 1,1 båsplass, samt
en utfasing av de eksisterende løsdriftsfjøsene mot at kun 50 % av dem ville være i bruk i 2024. De gjør også
utregninger for ulike tall på avdrått per ku, og antar avtakende investeringskostnader i båsplasser med økende
størrelse på bygningen.
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Båsplass
Det er store variasjoner i byggekostnader ut fra standard, innredning og geografisk plassering i
Norge. For melkeproduksjon benyttes beregninger fra en arbeidsgruppe nedsatt av LMD1. Det
er vanlig båsplass som benyttes i våre beregninger, som er beregnet noe rimeligere enn per
båsplass ved løsdrift i rapporten til arbeidsgruppen. Tallene er ikke inflasjonsjustert i våre
beregninger, da vi anser disse beregningene som fortsatt realistiske. Arbeidsgruppen har
beregnet følgende investeringskostnader per båsplass etter antall kyr, og i investeringskalkylene
i kapittel 3 er det benyttet følgende båsplasskostnader for båsfjøs (Arbeidsgruppe for
løsdriftskravet, 2008, s. 30):

Tabell 2.3
Båsplasser

Investering per båsplass etter antall kyr i kroner per båsplass
20

30

40

50

60

70

80

90

Båsfjøs 200 893 169 643 151 786 140 179 131 250 124 107 118 304

113 661

Løsdrift 225 000 190 000 170 000 157 000 147 000 139 000 132 500

127 300

St.prp. nr. 69 (2007–2008) gjør følgende vurderinger tilknyttet investering i nybygg:
”Ved nybygg vil investeringene per kuplass avta med økende antall
kuplasser, og båsfjøs har generelt lavere investeringer enn et isolert
løsdriftsfjøs for samme besetningsstørrelse. Båsfjøs og uisolerte løsdriftsfjøs
har noenlunde samme investeringer ved et gitt antall båsplasser. [...]. Totalt
sett er de økonomiske forskjellene mellom båsfjøs og løsdrift relativt små
ved nybygg. Båsfjøs har økonomiske fordeler i mindre besetninger, mens
løsdrift er relativt gunstigere i store besetninger.” (St.prp. nr. 69 (20072008), s. 85)

Spesialisert kjøttproduksjon
For spesialisert kjøttproduksjon brukes beregninger fra”Økt storfekjøttproduksjon i Norge –
rapport fra ekspertgruppen” februar 2013. De har følgende beregning for bygningskostnad og
byggekostnadsutvikling (Ekspertgruppen for økt storfekjøttproduksjon, 2013, s. 42).

Vi antar at det bygges halvt om halvt liggebåsfjøs og tallefjøs, noe som gir en snittkostnad på
88 500 per båsplass for spesialisert storfekjøttproduksjon.
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2.3.3 Storfe – kjøttproduksjon
I 2011 oppgir SSB at det finnes 4 029 gårdsbruk som har størsteparten av sin inntekt fra
kjøttproduksjon storfe. 567 av disse investerte i 2011. Det vil si 14 % av brukene. De
investerte 491 093 kr i gjennomsnitt i 2011 (SSB, 2012a).
I Ekspertgruppen for økt storfekjøttproduksjon sin rapport13, avlagt i 2013, gis det ni råd
for økt produksjon av storfekjøtt. Ett av disse er å ”Forbedre tilskudds- og
finansieringsløsninger for investeringer til bygninger og til innkjøp av dyr. Det trengs
strakstiltak for å ta vare på overskuddet av oksekalver” (Ekspertgruppen for økt
storfekjøttproduksjon, 2013). I rapporten slås det fast at utbygging av driftsbygninger bør
rettes inn mot kombinert produksjon av melk og kjøtt. Det er snakk om stimulering av
framfôring av egne oksekalver, større besetninger med ammekyr i fjøs hvor det er plass, og
utvidelse av fjøskapasitet og fôrgrunnlag.
Ekspertgruppa foreslår også tiltak for å styrke den spesialiserte kjøttproduksjonen. De
foreslår å satse på omstilling av produsenter som har planlagt å avslutte melkeproduksjon, til
å gå inn i spesialisert kjøttproduksjon. Gruppen oppfordrer også til satsing på nye besetninger
med spesialisert produksjon, og besetninger med innkjøpte kalver. Her kreves investeringer i
omstilling av eksisterende appparat, og nyinvesteringer i bygningsmasse.
Det er i dag et underskudd på produksjon av storfekjøtt. Ekspertgruppa setter dette til
10 000 tonn, noe som med 265 kilo kjøtt per ammeku vil si at det trengs 38 000 flere
ammekyr, en økning på 52 % i forhold til dagens besetning. Dette behovet vil øke framover,
hvis avdråtten per ku øker.
Den første måten å motvirke underdekninga på er å satse på kombinertproduksjon med
både melk og kjøtt. Ifølge Ekspertgruppa for økt storfeproduksjon er det i kombinerte
besetninger potensialet er størst for å få større ammekubesetninger. Investeringstilskudd kan
bygge opp under dette. I tillegg peker de på hvordan bedret økonomi for melkeprodusentene
vil bremse overgang mot spesialisert melkeproduksjon. Et investeringstilskudd vil slik sett
kunne bidra til at investeringer som trengs for å ivareta kombinertproduksjon, blir mer
økonomisk lønnsomme, og dermed bidrar til å stoppe økningen i behov for spesialisert
kjøttproduksjon (Ekspertgruppen for økt storfekjøttproduksjon, 2013). Selv med et slikt
tilskudd er det mest sannsynlig behov for større spesialisert storfekjøttproduksjon.
For det andre kan en satse på å overtale melkebønder som slutter med melkeproduksjon, til
å gå over til spesialisert kjøttproduksjon. Her anslår Ekspertgruppa et potensial på 20 % av de
som slutter med melk, det vil si 120 produsenter, med besetninger på 20 ammekyr i snitt.
Dette utgjør 2 400 ammekyr av behovet på 38 000. Disse produsentene vil ha driftsapparat
som er mer eller mindre egnet til slik produksjon.
For det tredje kan en satse på å etablere nye ammekubesetninger. Det maksimale behovet
per dags dato er 38 000 i nye besetninger. Da forutsetter vi at kombinasjonsproduksjonen ikke
13

Ekspertgruppen for økt produksjon av storfekjøtt ble satt ned av Landbruks- og matdepartementet i oktober
2012. Ekspertgruppens mandat var primært å vurdere «produksjonsfaglige og markedsmessige forhold i
verdikjeden for storfekjøtt, og i mindre grad gå inn på rammebetingelser for sektoren» (Ekspertgruppen for økt
storfekjøttproduksjon, 2013, s. 7), men gruppen gikk også inn på rammevilkår der de fant at disse var
avgjørende.
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bidrar til reduksjon av dette behovet, og at melkeprodusenter som slutter å produsere, ikke går
over til storfekjøtt.
Ekspertgruppa opererer med en båsplasskostnad per ammeku på 97 000 i liggebåsfjøs, og
80 000 i tallefjøs. Vi antar at det bygges halvt om halvt, noe som gir en snittkostnad på 88 500
per båsplass. Dette gir et totalt investeringsbehov på 3,4 milliarder kroner. Merk at dette er
snakk om nye produksjoner, ikke oppussing av gammelt utstyr eller lignende.
Hvis vi derimot antar at 30 % av produksjonen kan gjøres i den etablerte strukturen og via
investeringer i driftsapparatet for kombinertproduksjon, som beskrevet over, ligger anslaget
på totalt 1,7 milliarder i nyinvesteringer
Tabell 2.4

Anslag på investeringsbehov for spesialisert kjøttproduksjon
100 %

70 %

88 500 88 500
Kostnad per ammeku (kr)
Antall nye ammekyr i besetninger 38 000 26 600
3 663 2 354
Investeringsbehov (millioner kr)

2.4 Sau
Landbrukets Utredningskontor gjennomførte en spørreundersøkelse blant et tilfeldig utvalg på
2 500 sauebønder (Rapport 4-2011). Det var 1063 som svarte på undersøkelsen. Det kom
fram i undersøkelsen at det hersket stor optimisme i saueproduksjonen i Norge, da det var 30
prosent av de spurte sauebøndene som svarte at de ville øke produksjonen i løpet av de neste
fem årene. Det var kun om lag sju prosent som svarte at de ville avvikle driften. Alle
undersøkelser som LU har utført de siste årene, viser at bøndene er mer positive til økning i
produksjonen når de svarer på spørsmål, enn de er i praksis. Tallene for de som har søkt om
driftstilskudd for sau i 2012, viser at antall sau fortsatt faller. Det samme gjør antall bruk som
driver med sau. Det var 47 prosent av de spurte sauebøndene som svarte at de ville fortsette
på samme måten framover (Fjellhammer & Hillestad, 2012).

Tabell 2.5
I alt
1–9
10–19
20–49
50–99
100–149
150–
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Jordbruksbedrifter med sau, etter antall sau, 2010-2012
2010
14 751
806
1397
4567
4456
2093
1432

2011
14 591
807
1 340
4 525
4 421
2 078
1 420

2012
14 461
835
1 419
4 412
4 347
1 999
1 449
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Av de spurte sauebøndene i 2010 var det 67 prosent som svarte at de hadde investert i løpet av
de siste fem årene. Det vil si at av 14 751 sauebønder har 9 883sauebønder allerede investert.
Det var flest bruk blant de største besetningene som svarte at de hadde gjennomført større
investeringer (definert som mer enn 200 000 kroner per år) i løpet av de siste fem årene.
I Innovasjon Norge sitt program er det en øvre grense på 9 000 kroner per vinterfôra sau for
investeringsstøtte, det til si at de som har investert, har investert for om lag 300 000 kroner i
sauefjøs.

Figur 2.6

Har du gjennomført investeringer i saueholdet de siste fem årene?

90
80
70
60
50
40
30
20
10
1-9

10-49

50-99
Ja

100-149

150+

Nei

58 % av sauebøndene sier at de ikke planlegger å gjennomføre større investeringer i løpet av
perioden 2010–2015, mens 17 % sier at de har slike planer. 17 % svarer ”vet ikke” her. Dette
kommer samtidig som 29 % av sauebøndene sier det er nødvendig å oppgradere
produksjonsapparatet vesentlig hvis de skal fortsette med sau.
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Figur 2.7
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Jeg må oppgradere driftsapparatet vesentlig dersom jeg skal fortsette med sau i
framtida.
47,2%

28,8%
24,0%

Uenig

Verken heller

Enig

Jeg må oppgradere driftsapparatet vesentlig dersom jeg skal
fortsette med sau i framtida

Videre har vi spurt hva som var sauebøndene viktigste finansieringskilde for gjennomført
investering. Det var 40 prosent som svarte at de brukte inntekten fra arbeid utenfor gården,
mens det kun var 10 prosent som svarte at de hadde fått investeringstilskudd fra Innovasjon
Norge, og fem prosent svarte at de hadde fått rentestøtte fra Innovasjon Norge. Det er en sterk
statistisk sammenheng mellom størrelsen på sauebruket og om sauebonden har fått
investeringsstøtte fra Innovasjon Norge. Det er flere blant de med store besetninger som har
fått støtte til investeringene enn blant de med små besetninger.
Figur 2.8

Hva er din viktigste finansieringskilde til en allerede gjennomført investering?
(N=582, prosent)

I samme undersøkelse svarte bøndene på hva som skal til for at de skal velge å øke
produksjonen vesentlig. Det var 57 prosent som svarte at prisen må opp, 42 prosent mente at
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tilskuddene må økes, og 40 prosent svarte at de måtte investere i produksjonsapparatet som
bygninger og maskiner for at de skulle øke produksjonen.

Figur 2.9 Hva skal til for at du skal velge å øke produksjonen av sau vesentlig?
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Illustrasjon av dagens investeringsbehov
Det var 35 prosent av sauebøndene som svarte at de planla å gjennomføre større investeringer
i løpet av de neste fem årene (2010–2015). Det tilsvarer om lag 5 200 sauebønder. Med en
investeringskostnad på i snitt 300 000 kroner per bruk vil det tilsvare et finansieringsbehov på
om lag 1,5 milliarder kroner i løpet av perioden.

2.5 Korn
Vi er interessert i investeringer som kan bidra til å øke kornproduksjonen, gjennom enten å
øke arealet, å øke produktiviteten eller å optimalisere kvalitet på kornet i forhold til
etterspørsel etter fôr og matkorn. Produktiviteten og kvaliteten kan styrkes gjennom
langsiktige og kortsiktige dyrkingsmessige tiltak, hvor de langsiktige omhandler momenter
som drenering, jordstruktur og næringsstoffer i jorda. De kortsiktige handler om bruk av
innsatsfaktorer i riktig mengde og til riktig tid. Vår rapport tar i hovedsak for seg
investeringer som kan bidra til gode langsiktige og kortsiktige dyrkingsmessige tiltak, med
fokus på bygninger og teknisk utstyr på gårdsnivå.
Kornproduksjonen har noen spesielle betingelser i forhold til de andre produksjonene som
drøftes i rapporten. Kornet er mer sårbart for endringer i klima og miljø, vær og vind, samt at
en stor del av kornproduksjonen er rettet inn mot fôrråvareproduksjon. Korn med best kvalitet
er egnet til matkorn. Størst andel av norsk kornproduksjon er rettet inn mot – og går til – fôr
til husdyr.
Investeringer som virkemiddel
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2.5.1 Dagens investeringstakt
Ifølge landbruksundersøkelsene investerte henholdsvis 9 % og 10 % av alle bedrifter
klassifisert i driftsformen «korn og oljevekster» i 2008 og 2011. Totalt ble det investert for
201 millioner i 2008 (alle summer er inflasjonsjustert til 2012-nivå, med mindre annet er
spesifisert) og 263 millioner i 2011. Per bedrift som investerte, utgjorde dette 273 558 i 2008
og 350 584 i 2011. Investeringene i driftsbygninger for gårder som driver med korn, har altså
steget fra 2008 til 2011, men ligger fortsatt i 2011 lavest av de seks driftsformene som
landbruksundersøkelsen sondrer mellom (SSB, 2012a).
En kan ikke ut fra disse tallene slutte noe om hvorvidt investeringsnivået er høyt eller lavt i
forhold til behovet for vedlikehold og forbedringer. En indikasjon kan være at Ekspertgruppas
rapport innledningsvis belyser at et høyt norsk lønns- og kostnadsnivå, kombinert med en
produktpris og betalingsvilje som dras i retning av internasjonale priser, ikke gir gode nok
rammer for «formålstjenlige investeringer dersom normale forretningsmessige kriterier legges
til grunn» (Ekspertgruppen for økt norsk kornproduksjon, 2013, s. 8). Denne betraktningen
motsies delvis av ekspertgruppen senere, da de sier at det «med dagens relasjon mellom pris
og arealtilskudd […] normalt vil være lønnsomt for kornprodusenten å sette inn tiltak for å ta
ut størst mulig kornavling» (Ekspertgruppen for økt norsk kornproduksjon, 2013, s. 27).
Eldbys undersøkelse er en annen indikasjon på at det kan være for få og for lave
investeringer i kornsektoren. Eldby fant at bønder med egen tørke oppnådde bedre avlinger
med høyere kvalitet enn gårder uten tørke, og at bedre drenert jord gir mye bedre avkastning
enn dårlig drenert jord. Undersøkelsen viser også at en av tre kornbønder tror de ville fått
bedre kvalitet på avlinga med tilgang på egen tresker. Allikevel finner hun at få har planer om
å investere i egen tørke, egen tresker eller drenering, begrunnet med at det ikke vil være
økonomisk fornuftig, eller fordi de ikke har tilstrekkelige midler. Samtidig angis over 40 % av
tørkene å være over 30 år gamle, og 56 % oppgir at hoveddelen av arealet ble drenert for over
30 år siden (Eldby, 2012). Gitt at investeringene bidrar til å gi større avlinger med høyere
kvalitet, indikerer disse funnene at det er behov for investeringer på en rekke korngårder.
Når Hoel mfl. kommenterer at god lønnsomhet er den viktigste motivasjonsfaktoren for å
sette i gang investeringstiltak for å øke avlingene, bør dette tas på alvor; det samme bør
tallene fra Eldby, som peker på at få ser investeringer i tørke, tresker og drenering som
lønnsomme under dagens forhold.
Eldby finner at mange kornbønder mener det er nødvendig at myndighetene styrker
investeringsordningene for å sikre framtida. Bedre kornpris prioriteres imidlertid først av de
fleste. Etter bedre pris ser de mindre gårdene ut til å foretrekke arealtilskudd foran
investeringstilskudd, mens større gårder heller vil ha investeringsstøtte enn arealtilskudd. De
mindre gårdene ser i større grad problemer med å investere på grunn av lav lønnsomhet. En
mulig konklusjon er at større gårder i større grad ser muligheten for å gjøre lønnsomme
investeringer, men at de ønsker seg tilskudd. Det kan være slik at mindre gårder ser for seg at
lønnsomheten må økes, før tilskudd til investeringer vil være nyttig (Eldby, 2012; Hoel,
Abrahamsen, Strand, Åssveen, & Stabbetorp, 2013).
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Det kan være en mulig konflikt mellom miljøsatsinger og produksjonsvekst, noe både
Ekspertgruppa og Bioforsk peker på. Tiltak og regler som gir positive miljøeffekter, kan ha
negative konsekvenser for produksjonsvolumet. I et slikt perspektiv kan færre investeringer i
miljøtiltak være et gode for produksjonsveksten, i alle fall på kort sikt (Ekspertgruppen for
økt norsk kornproduksjon, 2013).

2.5.2 Investeringsbehov framover
For kornprodusenter ser investeringsbehovet i bygninger og teknisk utstyr ut til særlig å være
tørke og lagerkapasitet. En av anbefalingene fra Ekspertgruppa14 var at en skulle ”sikre
tilstrekkelig kapasitet for tørking og lagring på gardsnivå for å ta vare på avling og kvalitet
under vanskelige høsteforhold og fra store treskere” (Ekspertgruppen for økt norsk
kornproduksjon, 2013). Kapasitet for tørking og lagring på det enkelte bruk kan, ifølge
Bioforsk, gi bedre mulighet for å levere forhåndsprøver, sortere avlinga optimalt, samt kunne
gi bonden muligheten til å levere kornavlinga når prisen er på sitt høyeste.
Mye av de mer langsiktige investeringene, som arronderingsdyrking, ulike hydrotekniske
tiltak (som grøfting), og nydyrking, er rettet mot arealet. Behovet for dreneringstiltak er etter
hvert blitt godt utredet, og siden rapporten har hovedfokus på driftsbygninger, velger vi i
denne gjennomgangen å særlig fokusere på tørking og lagring.
For det første kan de bøndene som ikke har egen tørke, men som mener at dette ville bedre
produksjonen, ha et investeringsbehov i tørke. Nær hver femte av kornprodusentene har ikke
tilgang til egen tørke, ifølge Eldby (2012)15. Egen tørke med varmluft er vanligere blant
bønder med større areal på Østlandet og i Midt-Norge. I Sør-Norge og på Vestlandet mangler
om lag fire av fem tilgang til egen tørke. Eldby viser i samme undersøkelse hvordan egen
tørke kan være knyttet til høyere andel korn med matkvalitet. Hun finner også at en tredjedel
av respondentene uten tørke tror de ville fått bedre kvalitet om de hadde hatt dette (Eldby,
2012).
For det andre kan det være et investeringsbehov hos produsenter med mer enn 30 år gamle
tørker. 43 % av de som har tørke, oppgir i Eldby sin undersøkelse at deres tørke er bygd før
1980. Det bør dermed være et behov både for nyinvesteringer og for oppussing av disse eldre
anleggene.
For det tredje kan gårder som i dag har kaldluftstørke, få økt kvalitet ved å investere i
anlegg for tilsatsvarme. Bioforsk mener en investering i tilsatsvarme til kaldluftstørker vil
kunne øke kapasiteten betraktelig (Hoel mfl., 2013).
Basert på spørreundersøkelsen mot kornprodusenter antar vi at denne er representativ for
populasjonen, og anslår hvor mange kornbønder som 1) ikke har tørke, men som mener de
14

Ekspertgruppa for økt norsk kornproduksjon ble satt ned av Landbruksministeren høsten 2012. Gruppa hadde i
hovedsak som mandat å se på muligheten for agronomiske forbedringer. I sin rapport kom de med en rekke
anbefalinger om hva som må til for å øke produksjonen i tråd med målsettingen i landbruksmeldinga. En rekke
av tiltakene handler om rammebetingelser og prioriteringer i forskningssektoren, men det er også en rekke
anbefalinger rettet mot hvordan det enkelte bruk kan styrke sin produksjon.
15
Eldby gjennomførte i 2011 en spørreundersøkelse blant et utvalg kornprodusenter i Norge, hvor det blant
annet ble stilt spørsmål om tilgang på egen tørke, trøsker og dreneringsstatus, hvorvidt kornbonden mente at
slike investeringer ville gi bedre drift. Undersøkelsen gir en pekepinn på statusen til disse investeringene, og om
utstyr må fornyes.
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ville fått bedre kvalitet med tørke, 2) har en over 30 år gammel tørke, og 3) har kaldluftstørke
uten tilsatsvarme. Vi fordeler så disse i fem størrelseskategorier.

Tabell 2.6

Gårder med korn med investeringsbehov i tørke, antall

1–49 daa
50–99 daa
100–199 daa
200–399 daa
400 daa ->
Bedrifter i alt

Har ikke tørke, Har kaldluftstørke
Har over 30 Populasjon
ville fått bedre uten tilsatsvarme,
år gammel
kvalitet yngre enn 30 år
tørke
15 %
19 %
22 %
1346
12 %
21 %
31 %
2550
9%
27 %
35 %
3902
8%
16 %
46 %
3318
5%
8%
39 %
1964
10 %
19 %
36 %
13080

Etter innspill fra Felleskjøpet Agri antar vi at gårdene i de ulike størrelsesgruppene har behov
for følgende investeringer:
 Gårdene i de tre minste størrelsesgruppene antas å klare seg med enten en investering i
tilsatsvarme, eller kaldluftstørke med tilsatsvarme hvis dette mangler.
 Gårder på 200–399 dekar har behov for moderne satstørke med god kapasitet og
elevator for tømming og fylling.
 Gårder med 400 dekar eller mer har behov for en tilsvarende tørke med høyere
kapasitet.
I tillegg kommer montasje og elektrisk arbeid. Kostnader oppgis i fotnote 16. Beregningen
oppsummeres i tabellen under. Som vi ser, er overslaget på totalt 2 milliarder kroner. 1,3
milliarder av dette ligger i nyinvesteringer i anlegg som er over 30 år gamle.
Hvis vi lager et alternativt anslag, hvor vi antar at gårder over 199 dekar med et over 30 år
gammelt tørkeanlegg har behov for investering i moderne satstørke, mens alle andre antas å
ha behov for tilsatsvarme, får vi et minimumsanslag på 1,6 milliarder. Også her er 1,3
milliarder nyinvesteringer i over 30 år gamle anlegg.
Disse investeringene vil i stor grad ta vare på dagens systemer og kapasitet, idet
tørkekapasitet som er i ferd med å bli utdatert, blir oppgradert. I tillegg legger vi til grunn at
de som mener de har behov for tørke for å øke kvaliteten, investerer i tørke.

16

Utstyr for tilsatsvarme antas å koste 30 000 for gårder med kaldluftstørke. For halvparten av disse gårdene
legger vi i tillegg til 15 000 for skifte av plater i tørka. Kaldluftstørke settes til 40 000. For gårder i gruppa 200–
399 dekar settes kostnaden for en moderne satstørke med god kapasitet, samt elevator for tømming og fylling, til
300 000. For gårder med 400 dekar eller mer settes kostnaden for en liknende tørke med høyere kapasitet til
400 000. I tillegg regner vi med montasjekostnader på 15 % av kjøpesummen, og behov for elektrisk arbeid på
100 000 per satstørke. Vi har ikke tatt med kostnader til tippesjakt, mer avansert datastyring, samt
byggekostnader for å tilpasse eksisterende bygg eller bygge helt nytt.

30

Rapport 3-2013

Tabell 2.7

Kostnadsoverslag på investeringskostnad i tørkeanlegg, to ulike anslag
(millioner)

1–49 dekar
50–99 dekar
100–199 dekar
200–399 dekar
400 dekar og over
Totalt

Øvre anslag

Nedre anslag

60
128
212
1 035
576
2 011

60
128
212
727
448
1 576

I tillegg til dette kommer kostnader ved økt lagerkapasitet. Vi har ingen informasjon om hvor
stort behovet for lagerutvidelse er hos kornbøndene. Det vil også være problematisk å anslå
en optimal lagerkapasitet, siden dette vil være avhengig av lokale forhold som avstand til
nærmeste kornmottak, kapasitet i innhøsting, transport og på kornmottaket, for ikke å glemme
den enkelte bondens økonomiske vurderinger. Til dels blir dette også et spørsmål om
forholdet mellom kornbonden og kornmottaket. Vi forsøker derfor ikke å beregne et konkret
behov her.
Til slutt er det viktig å nevne drenering/grøfting, som blir anbefalt som et viktig
investeringstiltak av flere. Fra Eldby vet vi at mer enn to tredjedeler av kornbøndene oppga at
de hadde arealer som var dårlig drenert, og halvparten av respondentene anslår at de har dårlig
drenert areal på mellom 1 og 25 % av driftsarealet. Mange oppgir også at det er over 30 år
siden sist det ble drenert. Bioforsk rangerer dreneringstiltak som viktige i sin presentasjon av
ulike tiltak for økt norsk kornproduksjon (Ekspertgruppen for økt norsk kornproduksjon,
2013; Eldby, 2012; Hoel mfl., 2013). Eldby finner at dreneringsproblematikken er særlig stor
på leiejord. Når en tar hensyn til at leiejord i dag utgjør over 40 % av kornarealet, blir dette et
betraktelig problem. Bioforsk anslår at behovet for drenering innebærer totale grøftekostnader
på 5 milliarder kroner (Bergslid, 2012).

2.6 Samlet investeringsbehov for melk, storfe, sau og korn
Vi har i de foregående delkapitlene sett på dagens investeringstak og anslag på mulig
investeringsbehov for produksjonsretningene storfe, sau og korn. Vi har sett at flere oppgir å
ha investeringsbehov på gården, men at færre har konkrete planer om å gjennomføre slike
investeringer.
Vi tar utgangspunkt i punktestimat på investeringsbehov i driftsbygninger hos 56 % av
melkebøndene og de som driver kombinert melk og kjøtt, et stort behov for investeringer i
kjøttproduksjon for å dekke dagens underdekning, 35 % av sauebøndene med behov for
investeringer i driftsbygninger og 65 % av kornbøndene med behov for reparasjon eller
oppgradering av tørkekapasiteten.
Ved hjelp av disse estimatene har vi tilnærmet oss anslag på størrelsen på
investeringsbehovet i disse produksjonene. For melk og kjøttproduksjon har vi utarbeidet to
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anslag for hver produksjon, mens for sau og korn har vi utarbeidet ett forslag for hver
produksjon. Vi understreker nok en gang at dette er tentative estimat bygd på begrenset
informasjon, og vil anbefale et videre prosjekt hvor behovet for investeringer kartlegges
grundigere.

Tabell 2.8

Storfe/melk
Storfe/kjøtt
Sau
Korn
Total

Samlet oversikt over anslag på investeringsbehov, milliarder
Øvre anslag
19,3
3,7
1,5
2,0
26,5

Nedre anslag
11,0
2,4
1,5
1,6
16,5

Våre anslag peker i retning av et investeringsbehov som i dag og på kort sikt framover ligger i
størrelseorden mellom 16,5 milliarder og 26,5 milliarder. Hovedtyngden av
investeringsbehovet er identifisert i melkeproduksjon og kombinert melk- og kjøttproduksjon.
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3 Investeringskalkyler for gårdbrukere i dag

Ut fra referansebruksberegninger kan det illustreres hvordan reduserte investeringskostnader,
via investeringstilskudd, vil bedre økonomien i investeringsprosjekter og styrke lønnsomheten
i produksjon over tid. Investeringstilskudd vil gjøre det mulig å realisere flere investeringer,
som ellers ikke ville være lønnsomme under dagens økonomiske forutsetninger i jordbruket.
Prop. 122S (2011–2012) beregner følgende vederlag til arbeid og egenkapital på ulike
referansebruk. Det vil si at referansebrukene melk og storfe 22 årskyr har et inntektspotensial
på kr 321 500. Det vil si at dette skal dekke utgifter til livsopphold, vedlikehold og eventuelle
nyinvesteringer (vederlag til arbeid og kapital).

Tabell 3.1

Vederlag til arbeid og egenkapital per årsverk på ulike referansebruk17

Kilde: Prop. 122 S (2011–2012)18
Det er modellert ulike investeringskalkyler for melkebruk og sauebruk, oppimot
nåverdikriteriet for investeringen. Vi har lagt inn forutsetninger om minste inntekt en bonde er
villig til å akseptere for å satse videre. Vederlag til kapital ligger inne i modellen som del av
kalkulasjonsrente. I den følgende analysen legger vi til grunn at bonden vil kreve samme
kapitalavkastning på egenkapital som kapitalkostnadene til annen finansinstitusjon.

17

Inntektsverdi av jordbruksfradraget ved ligningen er lagt til. Tall for 2012 er inkludert kompensasjon for økt
medlemsavgift til folketrygden.
18
(Prop. 122 S (2011–2012), 2012)
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NÅVERDIKRITERIET
Nåverdikriteriet er avgjørende for hvorvidt man bør realisere en investering eller ikke. Man
beregner nåverdien av et investeringsprosjekt ved å beregne den løpende nedbetalingseven i
investeringsprosjektet opp mot kostnadene ved gjennomføring av prosjektet.
Nedbetalingsevnen i investeringsprosjektet er de forventede inntektene for gjennomføring av
prosjektet, minus driftskostnadene. Kostnadene i prosjektet inkluderer kapitalkostnader, som
avkastning på kapital og renteutgifter, men ikke avskrivninger.
Negativ nåverdi betyr at investeringen ikke bør gjennomføres, mens positiv nåverdi betyr at
det vil være lønnsomt å realisere investeringen.

Investeringskalkyle melkebruk:
I det følgende er det tre ulike kalkyler for investeringer: beregnet for referansebrukene på 22
årskyr, 31 årskyr og 48 årskyr. Dette er for å eksemplifisere investeringstilskuddet og hva det
utgjør for nåverdien av investeringen innenfor følgende tilskuddsordninger, og rentestøtte
tilsvarende 1 %. Videre har vi forutsatt maksimalt 50 % av årlig betalingsevne kan bindes opp
i driftsbygning19:
1. Referansebrukene uten investeringstilskudd og aksepterer minste inntekt på 250
000 per år, og 500 000 for 48 årskyr.
2. Referansebrukene ut fra dagens investeringstilskudd med opptil 30 % i
investeringstilskudd, og tak på kr 900 000 i investeringstilskudd og 1 % rentestøtte
og aksepterer minste inntekt på 250 000 per år og og 500 000 på 48 årskyr
3. Referansebrukene med % investeringstilskudd for å gi positiv nåverdi, uten tak på
investeringstilskudd, for å sikre at investeringen sikrer positiv nåverdi og

19

Forutsetninger: Som en forenkling har vi sett bort fra «før-situasjonen». Beregningene tar utgangspunkt i
NILF sine referansebruk. Vi legger da til grunn inntekter og utgifter basert på et gitt dyretall, som følger av
gårdens ressurser, og sett på hva slags investeringer man kan forvente at det nye dyretallet kan finansiere. Dette
gir en norm for inntekter og kostnader for ulike bruksstørrelser, som vi kan bruke til å beregne
nedbetalingsevnen i investeringsprosjekter.
Når man skal se på nåverdien av en investering, er det pengestrømmen som er avgjørende. Dette
innebærer at vi har sett bort fra avskrivninger i kostnadene. Med dette legger vi til grunn at man ved
investeringstidspunktet har en nedskrevet driftsbygning, og man står overfor en investeringsbeslutning for
hvorvidt man ønsker å drive videre. I tillegg har vi lagt inn en verdi for hva vi forventer er det minste beløpet
man er villig til å akseptere før man velger å skaffe seg en annen jobb, istedenfor å binde seg til en ny investering
med løpetid på 30 år.
Videre er det lagt inn som premiss at bare en andel av innbetalingsoverskuddet kan bindes opp i en ny
driftsbygning. Dette varierer etter driftsstørrelse og driftsform. For kostnad pr. båsplass har vi lagt LMD 2008 til
grunn for melkebruk og 9000 kr per vinterfôra sau.
Dagens ordning inkluderer rentestøtte på én prosent, og er lagt til i summen for samlet tilskudd.
Tilskudd for positiv investeringsbeslutning inkluderer ikke rentestøtte.
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aksepterer netto inntekt på 250 000 per år og 500 000 på 48 årskyr, og uten
rentestøtte20

Tabell 3.2

Investeringstilskudd og nåverdi for referansebruk 22 årskyr
Uten tilskudd

Dagens ordning (30 Tilskudd for positiv
% og 900 tusen i
investeringsbeslutning
tak)
22
22
932 157
932 157
1 537 000
1 537 000
5,0 %
5,0 %
5,5 %
6,5 %
30
30

Antall årskyr
Driftskostnader
Årlig omsetning
Diskonteringsrente
Lånerente
Avskrivningstid/nedbetalingstid

22
932 157
1 537 000
5,0 %
6,5 %
30

Investeringssum
Årlig rentekostnad (annuitet)

4 400 000
147 767

4 400 000
99 458

4 400 000
72 204

Årlig innbetalingsoverskudd
Nåverdi
Samlet tilskudd

207 076
-2 808 365
0

255 385
-1 537 056
1 442 500

282 639
22 426
2 250 000 (51 %)

Tabell 3.3

Investeringstilskudd og nåverdi for referansebruk 31 årskyr
Uten tilskudd

Dagens ordning (30 Tilskudd for positiv
% og 900 tusen i tak, investeringsbeslutning
1 % rentestøtte)
31
31
1 055 000
1 055 000
1 770 764
1 770 764
5,0 %
5,0 %
5,5 %
6,5 %
30
30

Antall årskyr
Driftskostnader
Årlig omsetning
Diskonteringsrente
Lånerente
Avskrivningstid/nedbetalingstid

31
1 055 000
1 770 764
5,0 %
6,5 %
30

Investeringssum
Årlig rentekostnad (annuitet)

5 270 000
176 984

5 270 000
124 181

5 270 000
94 705

Årlig innbetalingsoverskudd
Nåverdi
Samlet tilskudd

288 780
-3 050 373
0

341 583
-1 744 515
1 577 350

371 059
32 043
2 450 000 (46 %)

Som tabellen viser på 22 årskyr, så vil en innenfor dagens ordning få en negativ nåverdi. Det
samme gjelder for referansebrukene på 31 og 48 årskyr. Videre og viktigere illustrerer
investeringskalkylen på 22 årskyr at investeringstilskuddet må utgjøre 51 % for å gi positiv
nåverdi, mens tilsvarende er 46 % på 31 årskyr og 41 % på 48 årskyr. Ingen av
referansebrukene oppnår positiv nåverdi innenfor dagens investeringstilskudd. Dermed
trenger mindre bruk forholdvis større andel i tilskudd enn større bruk for å få positiv nåverdi.
20

Rentestøtte gir lavere nåverdi enn en tilsvarende engangsstøtte, det er derfor valgt å ikke bruke rentestøtte i
nåverdiberegningene for hva som må til for å gi positiv nåverdi, da rentestøtte i prinsippet er fordyrende for
bonden sammenlignet med en tilsvarende engangsstøtte.
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Selve tilskuddsbeløpet derimot øker jo større bruket er, fra 2,25 millioner på 22 årskyr til 2,8
millioner for 48 årskyr.
Fordi investeringer i svært store bruk (48 årskyr) sikrer en positiv nåverdi med lavere andel
på investeringstilskuddet i forhold til samlet investering, betyr det at mindre bruk trenger
«bedre» investeringsordninger i andel enn større bruk for å få positiv nåverdi på
investeringen.
Dersom målet om at landbruket i hele landet skal være likestilt med andre
landbrukspolitiske mål i fortsettelsen, og at brukene skal speile arealgrunnlaget, tilsier det at
investeringstilskuddene må innrettes på en slik måte at det blir drivverdig å utbygge dagens
gjennomsnittsbruk på drøye 20 kyr. Dermed kan relativt større tilskuddsandel til dagens
gjennomsnittsbruk enn innenfor dagens ordning, gjøre det mulig i noen grad å hindre
avvikling av driften blant mindre bruk som har nedslitt produksjonsapparat. Dersom man skal
klare å opprettholde produksjonsvolumet i melkeproduksjon i fortsettelsen, kan en slik
innretning av investeringstilskuddet bli et viktig virkemiddel.
Tabell 3.4

Investeringstilskudd og nåverdi for referansebrukene 48 årskyr
Uten tilskudd

Dagens ordning (30 Tilskudd for positiv
% og 900 000 i tak,
investeringsbeslutning
1 % rentestøtte)
48
48
1 930 751
1 930 751
3 076 000
3 076 000
5,0 %
5,0 %
5,5 %
6,5 %
30
30

Antall årskyr
Driftskostnader
Årlig omsetning
Diskonteringsrente
Lånerente
Avskrivningstid/nedbetalingstid

48
1 930 751
3 076 000
5,0 %
6,5 %
30

Investeringssum
Årlig rentekostnad (annuitet)

6 720 000
225 680

6 720 000
165 385

6 720 000
131 647

Årlig innbetalingsoverskudd
Nåverdi
Samlet tilskudd

419 569
–3 495 098
0

479 864
–2 131 657
1 802 100

513 602
27 663
2 800 000 (41 %)

Investeringskalkyle sauebruk:
De to ulike kalkylene for investering på sau er beregnet for referansebrukene på 140
vinterfôra sau og referansebrukene med 230 sau for å eksemplifisere investeringstilskuddet,
og hva det utgjør for nåverdien av investeringen innenfor følgende tilskuddsordninger, og
rentestøtte tilsvarende 1 %. Videre er det forutsatt at noe over 40 % av årlig betalingsevne kan
bindes opp i driftsbygning:
1. Referansebruk uten investeringstilskudd og aksepterer minste inntekt på 140 000
per år for 140 sau, og 250 000 for 230 sau
2. Referansebruk ut fra dagens investeringstilskudd med opptil 30 % i
investeringstilskudd, og tak på kr 900 000 i investeringstilskudd, og 1 % i
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rentestøtte og aksepterer minste inntekt på 140 000 per år for 140 sau, og 250 000
for 230 sau
3. Referansebruk med 60 % investeringstilskudd for å gi positiv nåverdi, uten tak på
investeringstilskudd for å sikre at investeringen sikrer positiv nåverdi og aksepterer
netto inntekt på 140 000 per år for 140 sau, og 250 000 for 230 sau, og uten
rentestøtte.
Tabell 3.5

Investeringstilskudd og nåverdi for referansebrukene på 140 vinterfora sau

Antall vinterfora sau
Driftskostnader
Årlig omsetning
Diskonteringsrente
Lånerente
Avskrivningstid/nedbetalingstid

Uten tilskudd Dagens ordning (30 Tilskudd for positiv
% og 900 000 i tak, investeringsbeslutning
og 1 % rentestøtte)
140
140
140
354 885
354 885
354 885
598 207
598 207
598 207
5,0 %
5,0 %
5,0 %
6,5 %
5,5 %
6,5 %
30
30
30

Investeringssum
Årlig rentekostnad (annuitet)

1 260 000
42 315

1 260 000
25 064

1 260 000
17 128

Årlig innbetalingsoverskudd
Nåverdi
Samlet tilskudd

51 007
–907 154
0

68 259
–409 815
514 710

76 195
17 083
750 000 (60 %)

Innenfor dagens ordning med 30 % andel og tak på 900 000 er det negativ nåverdi på
investeringen. For å få positiv nåverdi for referansebruk på 140 vinterfôra sau trengs det et
samlet tilskudd på 750 000 kroner, som er en andel på 60 %. Det vil si at på sau er det taket på
andel på 30 % innenfor dagens ordning som er hindringen, og ikke taket på kroner 900 000.

Tabell 3.6

Investeringstilskudd og nåverdi for referansebruk på 230 vinterfora sau
Uten tilskudd

Antall vinterfora sau
Driftskostnader
Årlig omsetning
Diskonteringsrente
Lånerente
Avskrivningstid/nedbetalingstid

230
527 430
958 021
5,0 %
6,5 %
30

Dagens ordning (30 Tilskudd for positiv
% og 900 000 i tak,
investeringsbeslutning
og 1 % rentestøtte)
230
230
527 430
527 430
958 021
958 021
5,0 %
5,0 %
5,5 %
6,5 %
30
30

Investeringssum
Årlig rentekostnad (annuitet)

2 070 000
69 518

2 070 000
41 176

2 070 000
30 897

Årlig innbetalingsoverskudd
Nåverdi
Samlet tilskudd

111 074
–1 369 937
0

139 415
–570 307
845 595

149 694
23 479
1 150 000 (56 %)
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Som for 140 vinterfôra sau er det negativ nåverdi på investeringer også for 230 vinterfôra sau.
Her ser en også at 30 % andelen er en begrensende faktor for investeringstilskuddet.
Det vil si at når det gjelder investeringer i driftsbygninger for sau generelt, er det
begrensningen på 30 % andel i tilskudd som gjør at det ikke blir utløst nok tilskudd til å gi
positiv nåverdi på investeringen, og ikke den samlede tilskuddsrammen på 900 000, slik som i
melkeproduksjon.
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4 Investeringsvirkemidler før og nå

Investeringstilskudd i landbruket tildeles i all hovedsak gjennom tildeling innenfor
Bygdeutviklingsmidlene. Resterende delfinansiering er opp til den enkelte bonde å finansiere.
Finansiering av investeringstilskudd til tradisjonelt jordbruk over jordbruksavtalemidler og
tilsagn fra Innovasjon Norge var på kr 347,9 millioner i 2012. I tillegg blir det gitt rentestøtte,
og det samlede beløpet som fikk rentestøtte var 1060 millioner kr.
Tabell 4.1

Tilsagn BU-tilskudd og lånebeløp for rentestøtte i kroner for tradisjonell
jordbruksdrift i 2012 fordelt på fylke:

Fylke

Østfold
Akershus
Oslo
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Flere fylker/Utland
Sum

BU-tilskudd Lånebeløp for rentestøtte
Trad. jord- og
hagebruk
Trad. jord- og hagebruk
15 508 390
58 900 000
9 805 000
28 295 000
23 855 250
20 874 000
20 195 500
10 520 000
11 117 000
9 138 750
12 386 439
25 529 000
21 259 626
30 026 000
27 100 900
22 318 020
31 059 000
25 056 460
14 092 100
16 783 289
1 275 000
347 899 724

86 525 000
57 406 801
54 800 000
35 650 000
29 115 000
13 620 000
28 480 000
66 600 000
70 361 000
89 502 000
98 927 500
69 305 000
139 666 000
72 200 600
37 570 500
22 984 400
1 059 908 801

Kilde: Innovasjon Norge, «Fylkenes bruk av bygdeutviklingsmidler 2012»

Som tabellen viser ble det gitt knappe 348 millioner i rent BU-tilskudd i 2012, mens
lånebeløpet som ble fikk rentestøtte lå i overkant av 1 milliard.
Videre viser «Fylkenes bruk av bygdeutviklingsmidler 2012» fra Innovasjon Norge til at
det gjennomsnittlige beløpet per søknad som fikk tilslag i 2012 var på 367 000 kroner
innenfor ordningen for investeringstilskudd og 1 967 000 kroner for rentestøtte. Resterende
finansiering skjer gjennom lån i det private marked, oppsparte midler og inntekt fra annen
virksomhet.
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Tilsvarende beløp for 2011 var 332 000 kroner i tilskudd og 1 780 000 kroner innenfor
rentestøtteordningen. I tabellen under vises antall søknader på BU-tilskudd.

Tabell 4.2
År

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Innvilgede søknader og avslag på søknader 1997-2012
Totalt
antall
søknader
4 274
5 198
9 315
3 511
3 670
3 139
2 549
2 373
2 117
1 763
1 670
1 632
1 811
1 721
1 450
1 459

Innvilgede
søknader,
antall
3 539
4 589
8 527
3 002
3 261
2 673
2 161
2 047
1 743
1 456
1 384
1 379
1 570
1 489
1 351
1 348

Avslag i
Antall og %
735
609
788
509
409
466
388
326
374
307
286
253
241
232
99
111

(17)
(12)
(9)
(14)
(11)
(15)
(15)
(14)
(18)
(17)
(17)
(16)
(13)
(13)
(7)
( 8)

Kilde: Innovasjon Norge, «Fylkenes bruk av bygdeutviklingsmidler 2012»

Innovasjon Norge kommenterer videre at21:
På grunn av stor etterspørsel etter midler til investeringer i tradisjonelt landbruk må
fylkene foreta en streng prioritering/siling av søknader. Den reelle etterspørselen
etter midler er således større enn det som framgår av tabellen ovenfor.

Innovasjon Norge viser de samlede bevilgningene (tilskudd, lånebeløp for rentestøtte og
risikolån) innenfor investeringer i tradisjonelt jord- og hagebruk, fordelt etter
investeringskategoriene produksjonsutstyr og annet driftstilbehør, Kjøp av landbruksareal,
Grøfting i Nordland, Troms og Finnmark, og Kvalitetstiltak i frukttrefelt.
Tabell 4.3

Tilsagn og samlet beløp (tilskudd, lånebeløp for rentestøtte og risikolån) fordelt
etter investeringstype i tradisjonelt jord- og hagebruk

Antall tilsagn Innvilget beløp i kr
1 306
1 382 896 501
Bygninger
46
22 672 700
Produksjonsutstyr og annet driftstilbehør
20
3 732 200
Kjøp av landbruksareal
19
621 000
Grøfting
49
4
020 126
Tiltak i frukttrefelt
Kilde: Innovasjon Norge, «Fylkenes bruk av bygdeutviklingsmidler 2012»

Som tabellen viser er det investeringer til bygninger som dominerer.
21

Innovasjon Norge, «Fylkenes bruk av bygdeutviklingsmidler 2012», side 6.
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4.1 Dagens investeringsordning
Innenfor dagens ordning for støtte til investeringer i landbruket er det investeringstilskudd fra
Bygdeutviklingsmiddelene som er den primære ordningen for investeringstilskudd i
landbruket. Disse midlene er regulert gjennom «Forskrift om midler til bygdeutvikling (FOR
2009-01-28 nr 75)»22. Når det gjelder direkte investeringstilskudd til driftsbygninger med
fastmontert driftsapparat, er rammene gitt i hovedsak under paragraf 3 ledd 3 a, med inntil 30
% av kostnadsoverslag med maksimalt tilskudd på 900 000 kroner. I tillegg er det ordninger
for rentestøtte. Dagens ordning slik den er formulert i forskrifta, er følgende:
§ 3. Tiltaksgrupper og tilskuddsnivå
Ledd 3: Investeringer
a) Det kan gis tilskudd til investeringer i faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr av
varig karakter med inntil 30 % av godkjent kostnadsoverslag. Øvre tak for tilskudd til
investeringer er 900 000 kroner per søknad. Det er ikke tak for tilskudd i områdene
Finnmark, Troms, Nordland og Namdalen.
b) Det kan gis tilskudd i form av reduksjon i avtalt rentenivå på lån til
investeringsformål. Rentestøtten utgjør 50 % av Risikofri rente 3 år stat (STX4).
Rentestøtte beregnes ut fra foregående års rente og kan maksimalt utgjøre 4
prosentpoeng.
c) Det kan gis tilskudd til tapsfond og rentestøttefond (til rentefritak) for risikolån fra
Innovasjon Norge til investeringer i forbindelse med utbygging, modernisering,
omstilling, utvikling og generasjonsskifte.
d) Det kan gis tilskudd til investeringer innen økologisk fruktdyrking med inntil 50 % av
godkjent kostnadsoverslag for nyplanting.
Dersom et anlegg eller produksjonsutstyr er anskaffet ved leasing eller annen leie, kan
det ikke gis tilskudd eller rentestøtte.

4.2 Tidligere investeringsordninger
Investeringsvirkemidler tilknyttet opptrappingsvedtaket, redegjort for i St.meld. Nr. 14
(1976–1977) «Om landbrukspolitikken» og gjennomført 1977–1985, omhandlet også

22

Lovdata, Internettadresse 5/3-2013: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20090128-0075.html
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investeringstilskudd. Reidar Almås (2002) kommenterer investeringstilskuddene i
stortingsmeldingen på følgende måte i «Norges landbrukshistorie»23:
Stortingsmelding nr. 14 dempa statens pådrivarrolle i strukturpolitikken. Bruk som
klart gjekk over produksjonsomfanget for eit «familiebruk», skulle ikkje ha
investeringstilskott. Dette prinsippet om eit tak på utbyggingsprofilen møtte sterke
protestar frå Bondelaget, som meinte at det ville gå ut over dei såkalla
tofamiliebruka. Men Stortinget slutta seg til, og dermed vart strukturnorma frå 1977
av liggande rundt 15 årskyr og 1½ årsverk for mjølkeproduksjonen, i motsetnad til
60-åra, da mange utbyggingsbruk vart planlagde med 20–25 kyr. Likevel vart dei
bruka som vart utbygde med statstilskot på slutten av 70-talet, mye større enn det
gjennomsnittlege mjølkebruket, som i 1975 hadde åtte årskyr. Dessutan var det
framleis slik at langt dei fleste bruka som slutta, hadde ein liten produksjon, og dei
som spesialiserte seg og bygde ut, auka omfanget i denne eine produksjonen.
Strukturrasjonaliseringa i husdyrhaldet heldt fram i eit litt redusert tempo, sjølv om
den statlege stimulansen vart svekt (Almås, 2002, s. 279).

De konkrete investeringsvirkemidlene som Stortingsmelding 14 innførte, var todelt i
investeringstilskudd og lånefinansiering fra Landbruksbanken. Investeringsvirkemidlene
skulle kobles til utbygginger innenfor effektivitetsnormene fastsatt som 10–15 årskyr i
næringssvake distrikt og 15–20 årskyr i sentrale områder og flatbygdene, samt begrensning
oppad til maksimalt halvannet årsverk på arbeidsestimat, for slik å gi svakere incentiver til økt
satsing blant de allerede største brukene. Lån som virkemiddel var direkte knyttet til
Landbruksbanken, og det i en tid da Landbruksbanken gav halvparten av alle lån til næringen.
Planer for å bygge ut bruk, slik at de klart oversteg størrelsen på produksjonsomfang og
effektivitetsnormen, burde ikke motta støtte fra investeringsvirkemidlene, het det seg i
stortingsmeldingen24. Videre ble det fastsatt at25
Tilskottene til driftsbygninger og Landbruksbankens utlånsvirksomhet bør isolert
sett gi en tilfredsstillende finansiering av selve byggingen av driftsbygning inkludert
finansiering av buskapsutvidelsen.

Innenfor de nevnte begrensningene på bruksstørrelse ble rammen for
investeringsvirkemidlene et bruk kunne motta gjennom tilskudd og lån til driftsbygninger og
driftsapparat for investeringsvirkemidlene, fastsatt slik i St.meld. 14 (side 179)26:


Tilskott til nybygging og større ombygging av driftsbygninger
.
Tilskottet omfatter husdyrrom, lagerrom for avling og redskap, veksthus og
eventuelt andre driftsbygninger. Tilskottet er begrenset oppad til kr 180 000 i NordNorge og Namdalsregionen, og kr. 140 000 i de sentrale områder i Sør-Norge.
Resten av landet får inntil kr 160 000 i tilskott. Størrelsen av tilskottet avgjøres i
hvert enkelt tilfelle der en tar hensyn til brukerens økonomiske forhold og den
betydningen tiltaket har for brukets lønnsomhet.



Tilskott til bygging av silo og låvetørkeanlegg
Tilskottet er 60 prosent av godkjent kostnadsoverslag. Tilskottet er begrenset til kr.
12 000 per bruk, og gis til

23

Side 279 i Almås, R. (2002): Norges landbrukshistorie IV – 1920–2000, Frå bondesamfunn til bondeindustri,
Det Norske Samlaget, Oslo, 2002.
24
Almås (2002), s. 278, og St.meld. Nr. 14 (1976–77), s. 166.
25
St.meld. Nr. 14 (1976–77), s. 167. (St.meld. Nr. 14 (1976-1977), 1976, s. 167)
26
Dette kan sammenlignes med fremstillingen av dagens investeringsordning slik den er presentert i forskrift,
FOR 2009-01-28 nr 75.
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o
o
o

Tårn eller plastsilo
Nødvendig anlegg i samband med disponering av pressafta fra nye eller
eldre siloer
Låvetørkeanlegg.

4.3 Rammevilkår for investeringer – før og nå
I figur 2.3 så vi at investeringene i driftsbygninger var høyere i perioden fra 1975 til 1982 enn
i dag. Siden vi har kartlagt et høyt investeringsbehov i dag og på kort sikt framover, ønsker vi
å vite noe om hvorvidt rammevilkårene for investeringer var bedre på slutten av 70-tallet og
starten av 80-tallet enn i dag. Med rammevilkår for investeringer tenker vi på forhold som
produsenten ikke kan kontrollere, men som påvirker hvorvidt hun bestemmer seg for å
investere eller ikke. De offentlige investeringsordningene omtalt over er slike rammer. Det
samme kan sies om rentenivået, inflasjonen, kostnader ved investeringer (byggekostnader) og
muligheten for inntjening (prisutviklingen på produksjonen), som er viktig for å vurdere
rammene rundt en investering. Vi skal nå se på noen av de enkelte elementene, og
sammenlikne disse før og nå.

4.3.1 Investeringstilskudd i 1979 og i dag
Ifølge Statens Landbruksbank27 var gjennomsnittlig byggekostnad på driftsbygninger som
fikk investeringsstilskudd i 1979, kr 468 477. Det var 1 421 gårdbruk som fikk tilskudd dette
året. Av det gjennomsnittlige kostnadsoverslaget på 468 477 ble det i gjennomsnitt utbetalt
investeringstilskudd til bygging av driftsbygninger på kr 112 602 per gårdsbruk. Dermed
utgjorde investeringstilskuddet en andel på 24 % av totalkostnaden i snitt. I tillegg ble
investeringen i driftsbygninger finansiert gjennom rentebærende lån fra Landbruksbanken. Et
gjennomsnittlig lån var på kr 142 089, noe som tilsvarte en finansieringsandel på 30 %.
Rentebærende lån fra andre banker utgjorde i snitt kr 114 503 per bruk, en finansieringsandel
på 24 %. I tillegg utgjorde egenandelen i snitt kr 99 284, 21 % av kostnadsoverslaget.
Tabell 4.4

Finansiering av investering i driftsbygning i 1979 i gjennomsnitt per bruk

Kostnadsoverslag Investeringstilskudd Rentebærende lån
Bygging (total)
Landbruksbanken
468 477

112 602 (24 %)

Rentebærende Egenandel
lån, Andre
banker
142 089 (30 %) 114 503 (24 %) 99 284 (21 %)

Sammenlignet med dagens ordning, der det kan gis investeringstilskudd på 30 % av
kostnadsoverslaget til faste og varige anlegg, med et øvre tak på 900 000, er ikke selve

27

Tallene fra 1979 er basert på Årsmeldingen 1985 fra Statens Landbruksbank, Tabell nr. 4, side 20. (Statens
landbruksbank, 1985, s. 20)
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investeringstilskuddet i dag forvitret28. Likevel, dersom investeringstilskuddene
sammenholdes med investeringskalkylene som er vist tidligere, gir ikke dagens ordninger en
positiv nåverdi for investeringer innenfor denne rammen. Det vil si at de samlede
rammevilkårene for investeringer, lønnsomheten i driften investeringene skal gi for å sikre
avkastning på den investerte kapitalen, ikke er tilstrekkelige. Med andre ord, ut fra rene
økonomiske termer bør ikke gårdbrukerne gjennomføre større investeringer, jamfør resultatet
investeringskalkylene i kapittel 3 viser.
Kombinasjonen i dag med svak lønnsomhet, begrensningene i investeringsvirkemidlene og
lav inflasjon tilsier dermed at økte investeringstilskudd kan sikre positiv nåverdi for
investeringen, selv om det i seg selv er for lav lønnsomhet i jordbruket per i dag til å forsvare
investeringer i ny eller fullt oppgraderte driftsbyggninger og fast produksjonsapperat som
melkerobot o.l.
Investeringstilskuddene i St.meld. Nr. 14 (1976–1977), omregnet til dagens kroneverdi for
perioden 1979 til 2013, ut fra SSBs konsumprisindeks og byggekostnadsindeks, viser at
investeringstilskuddet til bygninger i seg selv er rimelig stabilt, men som vist i neste
delkapittel har prisen til bonden for produsert vare blitt kraftig redusert.
Investeringstilskudd i St.meld. Nr. 14 (1976–1977) omregnet til dagens kroneverdi
Konsumprisindeksen til SSB på maksimalt investeringstilskuddene fra St.meld. Nr. 14
(1976-1977)
Prisstigning 1979 til 2012 er 311 %
- Tilskudd 1979, Sentrale Sør-Norge, var kr 140 000, som tilsvarer kr 574 875
inflasjonsjustert til 2012-kroner.
- Tilskudd 1979, Resten av landet, var kr 160 000, som tilsvarer kr 657 000
inflasjonsjustert til 2012 kroner.
- Tilskudd 1979, Nord-Norge og Namdalsregionen, var kr 180 000, som tilsvarer kr 739
125 inflasjonsjustert til 2012 kroner.
-

Tilskudd 1979, Silo, låve (alle landsdeler), var kr 12 000, som tilsvarer 49 275
inflasjonsjustert til 2012 kroner.

Byggekostnadsindeks til SSB fra St.meld. Nr. 14 (1976–1977)
Byggekostnadindeksen til SSB viser at prisstigningen for byggekostnader fra januar 1979 til
januar 2013 var på 338 %.
-

Tilskudd 1979, Sentrale Sør-Norge, var kr 140 000, som tilsvarer kr 613 787
inflasjonsjustert til 2013-kroner.

28

Likevel vil 112 602 kroner, som var det gjennomsnittlige investeringstilskuddet i 1979, justert etter KPI,
tilsvare 400 639 kroner i 2010, mens det gjennomsnittlige tilsagnsbeløpet i 2010 var ifølge Innovasjon Norge kr
313 190 i 2010, og slik sett blir det innvilget lavere beløp i dag i gjennomsnitt enn i 1979.
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-

-

Tilskudd 1979, Resten av landet, var kr 160 000, som tilsvarer kr 701 471
inflasjonsjustert til 2013-kroner.
Tilskudd 1979, Nord-Norge og Namdalsregionen, var kr 180 000, som tilsvarer kr 789
155 inflasjonsjustert til 2013-kroner.
Tilskudd 1979, Silo, Låve (alle landsdeler), var kr 12 000, som tilsvarer kr 52 610
inflasjonsjustert til 2013 kroner.

Byggekostnadsindeks til SSB på gjennomsnittlig byggekostnad på driftsbygninger som
fikk investeringsstilskudd i 1979 (Årsmeldingen til Statens Landbruksbank)
Det gjennomsnittlige kostnadsoverslaget på bygninger som fikk investeringstilskudd i 1979,
var på kr 468 477, jamfør tabell 4.4. Byggekostnadsindeksen til SSB viser at
byggekostnadene fra januar 1979 til januar 2013 har økt med 338 %. Det betyr at en
byggekostnad på kr 468 477 i januar 1979 tilsvarer en byggekostnad på om lag kr 2 053 895 i
januar 2013 på generell basis.
Videre oppgir Statens Landbruksbank at det gjennomsnittlige investeringstilskuddet i 1979
var 112 602 kroner. Justert etter byggekostnadsindeksen tilsvarer 112 602 kroner i januar
1979, kroner 478 635 i januar 2012. Samtidig viser Innovasjon Norge til at det
gjennomsnittlige tilsagnsbeløpet for tilskudd i 2012 var kroner 367 000 kroner, gitt til 948
søkere innefor tradisjonel jord- og hagebruk.
Slik sett kan det hevdes at investeringstilskuddene som blir innvilget i dag, i realiteten er
redusert i forhold til innvilgede beløp i 1979.

4.3.2 Prisutvikling for bonden
For lønnsomheten og avkastningen til bonden er prisen han får på produsert vare, av stor
betydning. Det vil si inntektene versus kostnadene for å produsere varen som blir levert til
varemottakeren. Den økte produktivitetsveksten i landbruket har ført til et prisfall for bonden
per produsert enhet. Og det er et spørsmål om den økte produktivitetsveksten kombinert med
fallende priser, i forhold til generell prisutvikling, gir god nok lønnsomhet til å foreta
nødvendige investeringer i produksjonen.29 For bonden har prisutviklingen vært sterkt
reduserte priser sammenlignet med den generelle prisutviklingen i samfunnet i de siste 30
årene.

29

Denne produktivitetsveksten blir omtalt i arbeidsforbruk i jordbruksavtaleforhandlingene, der det er omtalt
som produktivitetsgevinst, og den utgjorde 480 millioner kr på rammekravet i 2012.
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Tabell 4.5

Pris per liter/kilo for sentrale landbruksvarer 1979 og 2012, samt hva prisen
ville vært hvis 1979-prisen hadde fulgt KPI fram til i dag30

1979 2012 (faktisk) 2012 (i tråd med KPI)
1,9
4,8
7,1
Melk per liter
51,3
95,2
Storfekjøtt per kg 26,7
62,1
83,1
Sau (1982) per kg 31,9
1,8
2,8
6,9
Hvete per kg

Generelt betyr denne prisutviklingen at bonden i dag må produsere alt mer effektivt enn i
1979. Hver liter melk må produseres 2,3 kroner billigere, og hver kilo storfekjøtt 43,9 kroner
billigere. Det vil si at på en kvote på 100 000 liter får bonden 234 000 kr lavere prisoppgjør i
året enn dersom melkeprisen hadde fulgt konsumprisindeksen.
Det vil videre si at på et gjennomsnitts storfeslakt på 280 kilo får bonden12 286 lavere
prisoppgjør per slakteskrott, enn en leveransepris som hadde fulgt konsumprisindeksen.
Tilsvarende utvikling gjelder også på lammekjøtt. Prisutviklingen til bonden tilsier at hvert
kg lammekjøtt skal produseres kr 20,99 billigere i dag enn i 1982. Det vil si at på et
gjennomsnitt lammeslakt på 20 kg får bonden kr 419,8 lavere prisoppgjør per slakteskrott enn
en leveransepris som hadde fulgt konsumprisindeksen.
Vi ser altså at prisene til bonden ikke har fulgt konsumprisindeksen, men ligger betraktelig
under det de lå på i 1979.

4.3.3 Budsjettstøtte til jordbruket over jordbruksavtalen
I 1979 ble det betalt ut 2 637 millioner kroner i næringssubsidier over nasjonalbudsjettet til
landbruket. Det utgjorde en andel på 31 % av de samlede næringssubsidiene. Tilsvarende ble
det utbetalt 11 691 millioner i 2012, og andelen utgjorde 23 % av de samlede
næringssubsidiene.
Dersom budsjettmidlene hadde fulgt KPI, tilsier det at 2 637 millioner kr i 1979 tilsvarer 9
572 millioner kr i 2012. Dermed har budsjettmidlene til landbruket økt mer enn
konsumprisindeksen på 263 %. Til tross for at budsjettmidlene har økt fra 2,7 milliarder kr til
11,7 milliarder, er det likevel ikke lønnsomhet i jordbruket som tilsier at det bør investeres i
nye driftsbygninger, jamfør investeringskalkylene som er presentert tidligere.

30

Melkepris er melkesentralens gjennomsnittlige riksgrunnpris i 1979 og gjennomsnittlig målpris for 2012.
Storfekjøtt er netto avregningspris for storfeslakt i 1979 og gjennomsnittlig referansepris for 2012. Sauekjøtt er
netto avregningspris for lammeslakt i 1982, og gjennomsnittlig målpris for 2012. Hvete er kilopris i 1979 og
gjennomsnittlig målpris for 2012. (Landbrukets priscentral, 1984). KPI gjennomsnitt for 1979 til og med 2012 er
263 %.
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Figur 4.1

Kilde: SSB

Utvikling i antall jordbruksbedrifter og areal per bedrift, utvalgte år

31

Dersom en ser på budsjettmidler fordelt på aktive gårdsforetak i gjennomsnitt, betyr det at i
1979 var gjennomsnittssummen 21 045 kroner per foretak ut fra en samlet utbetaling på 2,7
milliarder kr til 125 302 jordbruksforetak over 5 dekar. Tilsvarende for 2012 vil si at 11, 7
milliarder tilsvarer i gjennomsnitt 261 544 kroner per jordbruksforetak ut fra at det var 44 700
jordbruksforetak i 2012. Kr 21 045 i 1979 tilsvarer 76 390 kr i 2012 justert etter
konsumprisindeksen.

4.3.4 Utvikling i markedsinntekter, tilskudd og gjeld
Figuren under viser utviklingen i markedsinntektene minus kostnadene, statlige tilskudd og
gjelden i jordbruket i løpende kroner. Det viser at det skjer et skifte på midten av 1980-tallet,
der kostnadssiden tenderer over markedsinntektene når grunntilskudd og distriktstilskudd er
tatt ut av markedsinntekten. Samtidig er det en markant vekst i gjelden i jordbruket.
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Figur 4.2

Utvikling i markedsinntekter, tilskudd og gjeld, 1970–2012.
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4.3.5 Reduserte renteutgifter med rentestøtte
Mens vi over har sett på tilskudd til investeringer, er også rentestøtte en del av
investeringsordningene. Rentestøtte reduserer rentekostnaden ved investeringer og styrker
nåverdien av investeringen. Hvis rentestøtta utformes som støtte til en viss andel av renta, kan
den også redusere risikoen ved investeringene, idet låntakeren blir mindre utsatt for skiftende
rentebetingelser.
De såkalte investeringslånene som ble gitt av Statens Landbruksbank fra 1981, kan sees
som en sterk form for rentestøtte32. Investeringslånene var ikke rentebærende, og låntakeren
unngikk dermed problemet med høye renter. Som vi ser i figur 4.3, lå renta (målt som årlige
veide gjennomsnitt av bankenes utlånsrente) godt over 10 % fram til 1994.

32

Det er viktig å være oppmerksom på at disse rentefrie investeringslånene ikke kom med St.melding 14, og ble
innført først på 1980-tallet.
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Figur 4.3

Nominell rente, 1979–2012 (prosent)33

18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1984

1982

1980

De høye rentene tatt i betraktning utgjorde dette et betraktelig tilskudd. For å illustrere det har
vi gjennomført noen modellberegninger34.
I 1984 var et gjennomsnittlig kostnadsoverslag på en investering i driftsbygningen (målt i
2010-kroner) 1 263 021 kroner. Sett bort fra tilskuddet på 18,3 % av overslaget, og
egenandelen på 21,3 %, ga dette et investeringsbeløp på 764 127 som måtte lånefinansieres.
Fordelt jevnt over 30 år, med om lag 25 470 kroner i avdrag hvert år, ville dette ha gitt totalt
1,3 millioner kroner i renteutgifter. Ifølge Landbruksbanken utgjorde rentefrie investeringslån
22,6 % av finansieringen av driftsbygningene banken støttet i 1984. Det medfører at de totale
renteutgiftene blir redusert til 814 600. I praksis var altså disse investeringslånene en støtte
verdt 485 965 kroner. I vårt tilfelle utgjør et slikt tilskudd 30,8 % av faktisk betalte
investeringsutgifter og renter.
Denne støtten var mer verdt som følge av det høye rentenivået på 1980- og 1990-tallet. En
tilsvarende andel av lånet uten rente i en situasjon med 5 % rente hvert år i 30 år ville gitt en
reduksjon i rentekostnader på 221 218, eller 19 % av investeringsbeløp og renteinnbetalinger.
Hvis en i 2012 skulle gjøre en tilsvarende investering som i 1984, med tilsvarende
egenandel og tilskuddsandel, men med dagens ordning for rentestøtte (vi antar 1 %
rentestøtte), antar vi et 15 kyrs fjøs med en kostnad på 130 000 kroner per båsplass. Dette gir
en investering på 1 950 000 kroner (2010-kroner), og et behov for lån 1 179 750. Med dagens
ordning for rentestøtte, hvor renten reduseres med 1 %, og at en dermed forventer en
rentebane på 4 % de neste 30 år, blir rentekostnadene totalt 731 445. I forhold til
referansetilfellet med 5 % rentebane gir dagens rentestøtteordning en reduksjon i utgifter på

33
34

(SSB, 2011)
De følgende modellberegningene benytter data oppgitt i Årsmelding 1985 fra Statens Landbruksbank.
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182 861. En ordning med investeringslån som på 1980-tallet ville redusert renteutgiftene med
341 543.
Ordningene i dag, hvor en ikke har rentefrie investeringslån, men rentestøtte, gir
betraktelig dårligere vilkår. Disse rentefrie lånene var spesielt gunstige siden rentenivået var
svært høyt sammenliknet med i dag. Dersom rentenivået hadde ligget på 5 %, ville ordningen
med rentefrie investeringslån gitt marginalt bedre vilkår enn en ordning med en reduksjon av
rentenivået med ett prosentpoeng.
Tabell 4.6

Sammenligning av investeringslån i 1984 og rentestøtte i dag (beløp i 2010kroner)

Investeringsbeløp
Lånebeløp
Rentebærende lån
Totale låneutgifter
Verdi av
rentestøtte/investeringslån

Investering i 1984:
22,4 % investeringslån,
rentebane 1980–2010
1 263 021
764 127
478 685
1 579 087
485 965

Investering i 2012:
1 % rentestøtte,
5 % rentebane
1 950 000
1 179 750
1 179 750
1 911 195
182 861

4.3.6 Inflasjon
Som eksempelet med prisutvikling gjør tydelig, har det skjedd en rivende utvikling i det
generelle kostnadsnivået i samfunnet fra 1979 til i dag. Vi har hatt inflasjon, en vedvarende
vekst i prisnivået, noe som innebærer at en gitt pengesum har mistet kjøpekraft. Du får kjøpt
færre varer for én krone i dag, enn du fikk i 1979. Generell inflasjon gjør det dyrere å kjøpe
varer og tjenester, men gjør også at du får mer penger igjen for salg av varer og tjenester.
Inflasjon kan være positivt for låntakere. Et lånebeløp tatt opp i år X vil være mindre verdt
i året etter, i den betydningen at det skal færre salg av reelle varer og tjenester til for å dekke
lånet i 1980 enn i 1979. Dette forutsetter at låntakerens inntekt holder følge med inflasjonen,
eller i det minste øker noe, og at låntakeren er i stand til å betale rentene.
Som vi ser i figur 4.4, lå den årlige prisstigningen på over 5 % fra 1979 til 1989.
Konsumprisindeksen steg med 122 % fra 1979 til 1989, noe som tilsier at noe som kostet
1000 kroner i 1979, kostet 2 221 kroner i 1989. Men noe som kostet 1000 kroner i 1989, steg
bare til 1 634 kroner i 2012. Med andre ord: Inflasjonen var mye høyere på 1980-tallet enn på
1990-tallet og 2000-tallet.
Hvis vi konstruerer et eksempel basert på gjennomsnittstall fra Landbruksbankens
informasjon, får vi et inntrykk av hva dette vil si: En person bygger for 470 000 i 1979,
og lånte 54,7 % av kostnaden, altså kr 257 426. Lånesummen ville blitt reelt halvert så
fort som ni år seinere. Selv om ingenting av lånet er tilbakebetalt i 1987, vil summen da
være verdt 129 249 kr i 1979. Hvis personen hadde en årsinntekt i 1970 på 129 249 kroner i
1979, og denne inntekten hadde fulgt konsumprisindeksen, ville årsinntekten i 1987 vært nok
til å betale tilbake hele lånet.
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Et tilsvarende lån på 257 426 tatt opp i år 2000 vil derimot kun ha mistet 20 % av sin
verdi i 2012, ut fra inflasjonen i denne perioden.
Årlig prisstigning, 1979–2012 (i prosent, KPI totalindeks)35
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Selv om lånesummen mistet verdien, var utlånsrentene svært høye på 1980- og 1990-tallet. I
figur 4.3 er nominell utlånsrente fra Norges Bank plottet inn, og som vi ser, lå denne over 10
% fram til 1994. Særlig på slutten av 1980-tallet var det svært høye rentenivåer, opp mot 17
% rente i årlig gjennomsnitt. Det betyr likevel at for å få nyte godt av at inflasjonen reduserte
realverdien av lånet, måtte en klare rentebelastningen i perioden uten å gå konkurs.

4.3.7 Byggekostnad
Budsjettnemnda har siden 1999 lagt SSB sin byggekostnadsindeks til grunn for beregninger
av byggekostnader for låver og driftsbygninger. Her ser vi at den har steget noe mer enn
kostnadene i samfunnet ellers, særlig fra 2003 til i dag. Beregnet ut fra denne indeksen ville
en byggekostnad på 468 477 kroner i 1979 gi en kostnad på 2 003 898 kroner i dag.
Det tilsvarer en byggekostnad per kvm i 1979 på 750 kr og 3200 kr/kvm i 2012.

35

(SSB, 2011, 2012b)
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Figur 4.5

Byggekostnadsindeks og konsumprisindeks, 1979–2012, månedlig36.
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En mer anekdotisk tilnærming til at kostnadene var lavere da, bygger på historier om høyere
egeninnsats, bruk av egne skogressurser til material, innsats fra lokale håndverkere og
hjelpsomme naboer. Den faktiske kostnaden, med tapt arbeidsinnsats, materialverdi og
liknende, var kanskje ikke lavere, men for den som gjorde investeringen, ville utgiftene være
mindre.
Mer trolig enn direkte lavere byggekostnader i 1979 enn i 2012 er at byggekostnadene var
relativt lavere relatert til lønnsomheten/inntektspotensialet i driften. Landbruksbankens data
tyder på at det rene tilskuddet utgjorde 24 % av totalt kostnadsoverslag i 1979, vil det si at
investeringen kunne dekkes inn ved økte produksjonsinntekter, samtidig som inflasjonen
reduserte realverdien av lånene raskt.

4.4 Investeringsstøtte i finsk landbruk
Formålet med den finske investeringsstøtten for landbruket er å støtte jordbrukets
forutsetninger og konkurransekraft. Med hjelp av støtten skal effektiviteten i produksjonen
styrkes og kvaliteten med hensyn til en bærekraftig utvikling ivaretas37. Støtten kan bli gitt til
nybygg, utvidelser, omfattende reparasjoner eller anskaffelse av bygninger, byggearbeider
eller anleggsvirksomhet, og i noen tilfelle til maskiner og grøfting. Støtte innvilges ikke for

36

Det er ikke sikkert at byggekostnadsindeksen for boliger fra SSB representerer kostnader ved bygging av
driftsbygninger. Budsjettnemnda for jordbruket har imidlertid siden 1999 lagt denne til grunn (Budsjettnemnda
for jordbruket, 2012).
37
Kilder for finske investeringsvirkemidler bygger på: www.mavi.fi og Eldby, Hanne (2011). Melk og meieri i
Finland. Rapport 2-2011, Landbrukets Utredningskontor. Oslo. (Eldby, 2011)
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bygninger dersom ikke søknaden dreier seg om minst 5000 euro. Dersom det er andre typer
søknader, må beløpet være minst 2000 euro.
Maksimalgrensene for investeringsstøtte er 500 000 euro per gård i løpet av en
treårsperiode. Dersom det er en felles søknad fra to gårdbrukere, kan beløpet økes til
maksimalt 750 000 euro, og i tilfeller der det er tre eller flere søkere, kan beløpet være
maksimalt 1 000 000 euro. Ektefeller og samboere anses ikke å være separate personer.
Når støtten gis til investeringer i nybygg eller utvidelser av produksjonsbygninger til melk,
storfe, svin, høns eller fjørfebesetninger eller veksthus, skal gårdens produksjonspotensial
etter at investeringen er gjennomført, motsvare minst den minste enhetsstørrelsen som gjelder
for den respektive produksjonen.

Tabell 4.7

Minimum antall dyreplasser per produksjon for å få støtte, Finland

Produksjon
Minimum dyreplasser
Melkeku
30
Ammeku
60
Storfe under 12 md.
160
Storfe over 12 md.
120
Sugge og galte
160
Slaktegris
900
Verpehøne
12 000
Broiler
45 000
Kalkun
11 000

4.4.1 Støtte til kjøp av landbrukseiendom
Til erverv av bebygd landbrukseiendom kan støtte bevilges til følgende formål:





Betaling av innløsningsandel for en jordbruksenhet eller del av den, når
jordbruksenheten på grunn av avhendelse eller arveskifte blir utelukkende i
søkerens eie.
Støtte gis ikke til å erverve bolig eller skog.
Det er her flere spesifikasjoner for i hvilke tilfeller det gis støtte til kjøp av
eiendom.

4.4.2 Investeringer som fremmer miljø- og dyrevern
Investeringer som retter seg mot miljø- eller dyrevern og som foretas i forbindelse med
husdyrbygninger, anses å utgjøre en del av investeringen.
Dette gjelder blant annet kumadrasser for melke- og ammekuer og avlsokser og båsmatter
for andre storfe som installeres i en produksjonsbygning.

4.4.3 Forbedring av arbeidsmiljøet
Støtte kan bevilges for å forbedre arbeidsforholdene for de som jobber i
produksjonsbygninger, for eksempel til anskaffelse av melkesystem, utstyr for
gjødselhåndtering, behandlingsutstyr for storfe, fôringssystem og forvogner.
Investeringer som virkemiddel
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4.4.4 Varmesentraler på gårder
Støtte kan bevilges til bygging, utvidelse eller omfattende reparasjoner av varmesentraler på
gårdsbruk dersom varmesentralen helt eller delvis betjener produksjonsvirksomheten på
gården.
En forutsetning er at sentralen benytter spillvarme eller en form for fornybar energi, som
luft, sol, vann, biomasse eller lignende. Det bevilges ikke støtte dersom det er mulig å benytte
olje, kull eller annen ikke fornybar energikilde

4.4.5 Biogassanlegg på gårder
Støtte kan bevilges til bygging av biogassanlegg dersom denne benyttes til oppvarming av
jordbruksbygninger. Støtte kan bevilges til bygging av konstruksjoner, anordninger og rom,
bygging av gass- og slambeholdere og anskaffelse av reaktor.
Det gis også støtte til flere formål; disse beskrives på www.mavi.fi.

4.4.6 Utbetaling av støtte og rett til å ta opp lån med rentestøtte
Støtte utbetales og godkjenning av rentelån innvilges på basis av de faktiske støtteberettigede
kostnadene. Forutsetningen er at investeringen gjennomføres i to år, og at den gjennomføres i
tråd med søknaden.

4.4.7 Hvordan fungerer investeringsordningen i praksis?
Investeringsordningen bygger på to hovedelementer. Gitt at investeringen er på 1 mill €. I A
og B-områdene38 får man da 400 000 € i tilskudd, og så får man rentestøtte til et lån på
600 000 €. Bonden tar da opp lån i privat bank. Dersom markedsrenten er på 3,1 prosent, så
betaler bonden selv 1 prosent og staten dekker 2,1 prosent. Rentestøtten kan maksimalt være
på 4 prosent. Hvis markedsrenten stiger til mer enn 5 prosent, så må bonden betale det som
overskyter de 4 prosentene som staten maksimalt dekker (Pekka Sandholm 2010).
Lånet, som er serielån, har en nedbetalingstid på 20 år. Det innebærer at det skal betales
ned 30 000 € per år. Hvis rentesatsen er 3,1 prosent, så betaler staten 12 600 € og bonden selv
6000 € i tillegg til avdraget. Rentestøtten blir mindre år for år, siden den regnes etter
gjenstående lånebeløp. I tillegg ligger det en begrensning i at rentestøtten som gis, ikke kan
overstige 20 prosent av de godkjente kostnadene i prosjektet som støttes. Med andre ord kan
man ikke motta mer enn 200 000 € i rentestøtte til et prosjekt som koster 1 mill €.
Det er ulike satser for investeringsstøtten i A- og B-områdene og i C-områdene. Dette er
fordi ordningen er en del av EUs felles landbrukspolitikk, og den har en øvre grense på 70
prosent. De resterende fem prosentene er dermed nasjonal støtte på toppen. Man velger å
bruke mulighetene som ligger i EUs felles landbrukspolitikk fullt ut i de sørlige delene av
Finland, som mottar mindre støtte enn C-områdene. Ifølge informantene i det finske
landbruksdepartementet er det ikke nødvendigvis heldig å ha en så høy tilskuddssats. Det

38

Finland benytter soneinndeling ut fra geografiske områder som grunnlag for gjennomføringen av
landbrukspolitikken og tilhørende tilskuddsordninger.
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hadde vært bedre å kunne benyttet prisstøtte på melk i noe større grad, slik at forskjellen
mellom de sørlige og de nordlige regionene ble redusert.

Tabell 4.8

Maksimale støttesatser i prosent for melkebruk og storfebesetninger

RenteRenteTilskuddets
Rentestøtte- Rentestøttens
Tilskuddets
støttelånets
støttens
maksimumslånets
maksimumsmaksimumsmaksimumsmaksimumsbeløp av
maksimumsbeløp av
beløp av
beløp av
beløp av godgodkjente
beløp av
godkjente
godkjente
godkjente
kjente
kostnader i
godkjente kostnader i C- kostnader i Ckostnader i
kostnader i region A og B kostnader i Cregionene
regionene
region A og B region A og B
(prosent)
regionene
(prosent)
(prosent)
(prosent)
(prosent)
(prosent)
20
40*
75
20
25*
60
* Støttens maksimumsbeløp kan forhøyes med ti prosentenheter dersom det dreier seg om gårdbrukere som
oppfyller kravene for å motta etableringsstøtte for unge gårdbrukere, dersom det er under fem år siden
overtakelsen av gårdsbruket.

Vurderingen til våre informanter i det finske landbruksdepartementet var, som nevnt over, at
en tilskuddssats på 70 prosent er veldig høy. De viste til undersøkelser som sier at over
halvparten av mottakerne ikke ville gjennomført investeringene uten investeringsstøtten. Like
fullt investeres det like mye i nord som i sør, og man mente at om tilskuddet er på 60 eller 70
prosent, ikke er avgjørende for investeringsviljen. Kapitalkostnadene i melkeproduksjonen er
høyere i Finland enn i mange andre land. Det skyldes kanskje til dels åkerstrukturen og at det
er nødvendig med bedre isolasjon i bygningene. Men forskjellene er kanskje større enn de
behøver å være. Med den svært gode investeringsstøtten er det kanskje en fare for at den
enkelte bonden velger dyrere løsninger enn han eller hun ellers ville gjort (Pekka Sandholm
og Riitta Brandt 2010).
Nesten en fjerdedel av investeringene er på 1 mill € eller mer. Det er stor variasjon i prisen
per båsplass, de kan variere fra 4 000 til 15 000 €. Melkeroboter er dyrest, og prisen per
båsplass varierer etter om man velger varmfjøs eller kaldfjøs.
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5 Et investeringsløft for norsk råvareproduksjon

I norsk jordbruk er det et betraktelig investeringsbehov i driftsbygninger og driftsapparat, noe
også siste Landbruksmelding slår fast. For å kunne sikre råvaregrunnlaget til norsk foredling
og videreutvikle produksjonen slik at industrien kan dekke en økende norsk etterspørsel, er
investeringer et viktig virkemiddel. Kun ved å ha et godt utbygd og moderne
produksjonsapparat, sammen med god lønnsomhet, kan man gjøre matproduksjon attraktivt.
Da vil man kunne få tilstrekkelig produksjon og sikre en verdikjede med stor nasjonal og
strategisk betydning, som har stor sysselsettingseffekt og betydelig ringvirkning i en stadig
mer oljeavhengig norsk økonomi.
Rapporten har begrenset sitt omfang til å se på bygningsløsninger for grasbasert
husdyrproduksjon. Den har ikke hensyntatt gjødselløsninger eller grovfôrhåndtering bygd i
tilknytning til driftsbygningen, da dette er svært forskjellige fra gård til gård, og fordi
omfanget på rapporten ikke har vært tilstrekkelig til å se på dette. Korninvesteringer er også
inkludert, der vi har anslått behovet for tørke- og lagerkapasitet. Selv om det er store
utfordringer knyttet til drenering, så forutsettes dette løst gjennom grøftetilskudd over
jordbruksavtalen.
Denne rapporten viser ved hjelp av ulike investeringskalkyler ut fra
referansebrukberegninger at større investeringer ikke er lønnsomme med dagens
investeringsordninger.

Tabell 5.1
Storfe/melk
Storfe/kjøtt
Sau
Korn
Total

Øvre og nedre anslag på investeringsbehov
Øvre anslag
19,3
3,7
1,5
2,0
26,5

Nedre anslag
11,0
2,4
1,5
1,6
16,5

I matmeldingen (Meld. St. 9 (2011–2012)) fremsetter følgende punkter som skal sikre bedre
tilrettelegging for investeringer i landbruket:
Samlet innebærer den nye satsingen for investeringer i landbrukssektoren følgende
elementer:
 økt prioritet til investeringsvirkemidler over jordbruksavtalen
 distriktspolitisk prioritet ved fordeling av midlene
 videreføring av regional handlingsfrihet
 videreføring av låneordninger og rentestøtte
 økte avskrivningssatser for driftsbygninger, jf. statsbudsjettet for 2012
(Meld. St. 9 (2011-2012), 2012, s. 115)
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Vårt fokus her er å se på de totale investeringsbehov i norsk jordbruk, uavhengig av om
investeringsvirkemidlene blir tilstrekkelig oppgradert som særsatsing innenfor
jordbruksavtalen knyttet til det første kulepunktet i matmeldingen, eller som et ekstraordinært
investeringsløft utenfor jordbruksavtalen for en begrenset tidsperiode.
Med utgangspunkt i middelverdi mellom høyeste og laveste estimat får vi et anslått behov
på om lag 15 milliarder kr i melkesektoren, 3 milliarder for storfe, 1,5 milliarder for sau og
1,8 milliarder for korn, totalt drøyt 21 milliarder. Det ligger naturlig nok en del begrensninger
i slike overslag, men det gir en klar tydeliggjøring av nivået på behovet.
For melkeproduksjonen har vi vist at utbygging selv for dobbel størrelse av dagens
gjennomsnittsbruk ikke har positiv nåverdi39 med dagens lønnsomhet og investeringstilskudd.
For å få nybygg lønnsomme, må investeringsstøtten betydelig opp, for de fleste til et nivå
mellom 2 og 2,5 millioner (som beregnet med nåverdikriteriet).
Tilsvarende er nåverdien av investeringer i grasbasert kjøttproduksjonen svært lav. Her er
også kostnadene ved utbygging mindre enn med melkeproduksjonen, og tilskudd på 0,5–1,0
millioner vil hjelpe mye.
Til tross for at det i dag knapt gis støtte til tørke- og siloutbygging i kornproduksjonen, har
vi tatt denne med, da dette er viktig i driftsapparatet for mange kornbønder. Mange av
anleggene er over 30 år gamle, og trenger i dag oppgradering.

5.1.1 Forslag til tiltakspakke
Ut fra kalkyler på referansebrukene gir ikke dagens makstak på 30 % og 900 000 kr
lønnsomhet i større utbygging av noe melkebruk For å gi en positiv nåverdi må tilskuddet øke
betydelig for å få disse investeringene nær lønnsomhet og dermed realisert. Vi anbefaler
dermed en økning av makstak i tilskudd til inntil 2 millioner for å få utløst tilstrekkelig
nybygg.
Knyttet til melkeproduksjon vil det videre være ønskelig med et særlig tilskudd til
kombinert produksjon for øke produksjon av storfekjøtt kombinert med melkeproduksjon. Det
bør gis et tilskudd på ytterligere inntil 0,5 millioner kroner til slik utbygging. Da kan utbygger
komme opp i totalt 2,5 millioner totalt i støtte.
Det er likevel rimelig å ha et tilskuddstak på 50 % av utbyggingskostnaden for melk og
storfekjøtt. Dette bør utnyttes slik at tilskuddet totalt og i prosent er stort nok til å gi en
nåverdi over 0, eller nærmest mulig. De øvrige produksjoner vil neppe nå opp i makstak for
støtte på 2 millioner kroner.
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Nåverdikriteriet er avgjørende for hvorvidt man bør realisere en investering eller ikke. Man beregner
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Det største behovet utenfor melkesektoren er i spesialisert storfeproduksjon, hvor det må
realiseres betydelig utbygging om Norge skal ha nok storfekjøtt. Da trengs forsterket
produksjon både i kombinert og spesialisert drift av storfe.
Saueholdets produksjonspotensial kan realiseres med betydelig mindre summer og støtten
her vil begrenses av prosentvis makstak.
Kornproduksjon har et av de største produksjonsfallene i norsk landbruk i dag, og ikke
minst har fallet i kornarealet fra 1991 til i dag vært betraktelig. I tillegg til drenering er økt
tørke- og silokapasitet viktig for å bedre vilkårene i produksjonen. Det anbefales derfor at
dette også tas inn i investeringsløftet for norsk råvareproduksjon.
Totalt innebærer dette et behov på investeringer anslått til om lag 21 milliarder kroner,
dersom en tar middelverdien av det øvre og nedre estimatet på investeringsbehov.
I hovedsak er investeringsbehovet knyttet til melkeproduksjonen, med middelanslag på 15
milliarder. Melkeproduksjonen vil ha behov for om lag 2 millioner pr. ny utbygging, eventuelt
med tillegg for kombinert produksjon med kjøtt. Hvor mange som vil bygge helt nytt relativt
til renovering, er uvisst. Drøyt halvparten av om lag 10 000 melkebruk har til dels store
investeringsbehov. Dersom vi anslår at det er et tilskuddsbehov på om lag 1/3 av dagens totale
investeringsbehov for å få realisert dette, så utgjør det 5 milliarder kroner.
De øvrige produksjonene (sau, korn, og ammekyr) har et estimert investeringsbehov på 6
milliarder. Det vil si at med en tilskuddsgrad på inntil 50 % på 6 milliarder kreves det 3
milliarder til de øvrige produksjonene.
For å få dette realisert og tatt vare på verdikjeden fra jord til bord trengs det et
investeringsløft på rundt 8 milliarder kroner de neste årene, tilsvarende en tilskuddsgrad på
om lag 38 % av totalt estimert behov. De 350 millioner kroner som i dag (2012)40 gis i
tilskudd, er ikke tilstrekkelig verken til å ta vare på dagens produksjon eller øke denne i
forhold til etterspørsel. Vi anbefaler en investeringspakke fra i år og fem år framover. Det vil
da utløste et behov på 8 milliarder – (350 x 5)/5 år = 1,3 milliarder årlig for å sikre norsk
råvareproduksjon for en ny generasjon.
Med mindre investeringsvirkemidler blir stilt til rådighet for også for gjennomsnittsbruket
både innen husdyr- og planteproduksjon, er det sannsynlig at produksjonen vil falle videre,
både korn og grasareal vil gå ut av drift, og norsk produksjon vil bli stadig mer avhengig av
importert kraftfôrråvare. Videre vil næringsmiddelindustrien måtte skalere ned og få lavere
hjemmemarkedsandel, og enkelte produksjoner kan komme under kritisk masse.
Det er ennå tid til å snu trendene, da er investeringsvirkemidler et nødvendig virkemiddel
sammen med en generell heving av inntektsmulighetene. Det siste er en forutsetning vi ikke
har behandlet i dette dokumentet.
Drøye 6 mrd i ekstra investeringstilskudd for å sikre verdikjeden for norsk mat må sees
opp mot ressursbruken i andre deler av næringslivet. Det kan for eksempel sees i forhold til
172 milliarder i investeringer i oljesektoren for 2012. Disse investeringene gir opphav til 30
% «eit ekstra fråtrekk», som OED kaller dette. Dette «ekstra fråtrekket» slipper den særskilte
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Det er lagt opp til noe økning i totale virkemidler for 2013, fordeling er ennå ikke avklart.
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ekstraskatten for olje på 50 %. For 2012 utgjør dette 52 milliarder i ekstra fradrag41, noe som
gir skattefordel på rundt 26 milliarder kroner for 2012 alene. Dette er et eksempel på en
tilpasset næringspolitikk til en spesifikk sektor for å sikre investeringsnivå og aktivitet.
Norsk landbruk derimot trenger om lag 1,3 milliarder ekstra i forhold til dagens
bevilgninger i året i fem år framover, for å sikre basisproduksjonen knyttet til
bygningsmassen. En tilsvarende fleksibilitet for å sikre investeringer i norsk landbruk er på et
langt lavere nivå enn regimet som er iverksatt for å fremme investeringer på sokkelen.
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Reelt sett er dette noe mindre, da Petoro ikke betaler skatt.
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