
Jordbruksoppgjøret 2013:  
En viktig barriere er brutt! 
 

 Vi krevde: Ei inntektsramme på 1970 mill. kroner, tilsvarende 47.000 kroner per 
årsverk. 
Vi fikk: 2/3 GJENNOMSLAG. Avtalen er ei ramme på 1270 mill. kroner, tilsvarende 
31.000 kroner per årsverk. Så stor andel av kravet er ikke innfridd siden 
jordbruksoppgjøret i 1999. 
 

 Vi krevde: Å få dekket kostnadsveksten fra 2013 til 2014 for 
o Driftskostnader på 390 mill. kroner (0,5 % mer enn generell kostnadsvekst) 
o Kapitalslit og leasing på 215 mill. kroner 
o Rente på lånt kapital på 245 mill. kroner 

Vi fikk: FULLT GJENNOMSLAG PÅ ALLE PUNKTER. 
 

 Vi krevde: Å få kronemessig lik inntektsvekst som andre i samfunnet, tilsvarende 
19.000 kroner per årsverk 
Vi fikk: FULLT GJENNOMSLAG. 
 

 Vi krevde: At inntektsforskjellen til andre grupper skal reduseres vesentlig 
Vi fikk: GJENNOMSLAG. Avtalen gir grunnlag for en reduksjon i inntektsforskjellen 
på 12.000 kr/årsverk til andre grupper i samfunnet. Ingen jordbruksoppgjør i dette 
årtusenet har innfridd dette kravet. En viktig barriere er brutt. 
 

 Vi krevde: Økt målpriser med 583 mill. kroner 
Vi fikk: FULLT GJENNOMSLAG. Avtalen øker målprisene med 580 mill. kroner. 
 

 Vi krevde: Økte målpriser på korn på 24 øre/kg 
Vi fikk: 80 % GJENNOMSLAG.  Kornprisen øker med 20 øre/kg for matkorn, 18 
øre/kg for fôrkorn og 25 øre/kg for oljefrø. 
 

 Vi krevde: Økte budsjettmidler med 1146 mill. kroner 
Vi fikk: Under 50 % GJENNOMSLAG. Avtalen gir økte overføringer med 500 mill. 
kroner. På dette punktet var avstanden størst mellom partene. Likevel, budsjettmidlene 
har bare en gang tidligere blitt økt mer dette årtusenet. 

 Vi krevde: Å få innføre et storfeslakttilskudd (kvalitetstilskudd): 
Vi fikk: 80 % GJENNOMSLAG Det innføres et kvalitetstilskudd for alle slakt unntatt 
”Ku” for kvalitetene O eller bedre (litt annen modell enn i kravet)!  Det er satt av 165 
mill. kroner til tilskuddet, med en sats på om lag 3,70 kr/kg.  

 


