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Hva har vi oppnådd – en oversikt 
 

 

Storfekjøtt: 

 Storfekjøtt prioriteres høyt ved årets oppgjør: Referansebruk 8: 28 ammekyr får et 

inntektsutslag på 31.600 kr/årsverk etter at kostnadene er dekket inn. 

 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.  

 Driftstilskuddet øker med 4000 kr/bruk, eller 100 kr/dyr for under 40 kyr. 

Beitetilskudd øker med 17 kr/dyr og utmarksbeite med 25 kr/dyr. 

 

Korn 

 Styrket kornøkonomi: kornprisen ble 20 øre for matkorn og 18 øre på fôrkorn. 

Oljevekster får en målprisøkning på 25 øre pr kg. Fastsatt prisøkning for fôrkorn er 

økt med 4 øre pr kg sammenlignet med statens tilbud.  

 Referansebruk 2 ”Korn, 336 daa” viser en endring i vederlag pr årsverk på 53 800 

kr etter at kostnadsveksten er dekket inn.   

 Økt prisnedskriving på 90 mill. kr slik at kraftfôrprisen økes ikke med mer enn 7 

øre pr kg. Økningen i kraftfôrprisen er beregnet utefra en karbohydratandel på 70%. 

 

Grønt 

 Målprisene for frukt og grønnsaker opp 2,7 % 

 Målprisen for potet opp 25 øre pr kg 

 Distrikts- og kvalitetstilskuddet økes med 10 % 

 Kvantumsbegrensing og maksimalbeløp for grønnsaker i distrikts- og 

kvalitetstilskuddet økes med 10 % 

 Tilskudd til fruktlager økes med 20 % - 2 mill. kroner 

 Distriktstilskudd poteter i Nord-Norge økes med 10 øre pr kg 

 Arealtilskudd potet økes med 15 kroner pr dekar 

 Avsetningen til Sagaplant økes med 1 mill. kr og avsetningen til Graminor økes 

med 2 mill kroner 

 Avsetningen til opplysningskontoret for frukt og grønt økes med 2 mill. kroner 

 Avsetningen til Norsk Landbruksrådgiving økes med 4,5 mill. kroner knyttet til 

veiledning innenfor grøntsektoren 

 Det nedsettes en arbeidsgruppe for å utrede og vurdere tilskudd til produsenteide 

grønnsaks- og potetpakkerier, eget distrikts- og kvalitetstilskudd for bær til industri 

og innfrakt for poteter, frukt, bær og grønnsaker 

 

Melk: 

 Målprisen økes med 23 øre/liter 

 Driftstilskuddet økes med 6.000 kr/bruk i Sør-Norge og 8.000 kr/bruk i Nord-

Norge. Beitetilskudd økes med 17 kr/dyr og utmarksbeite med 25 kr/dyr. 

 Økte satser for distriktstilskudd melk. Satsene øker med 1 øre/liter i sone c, og 2 

øre/liter fra og med sone D og oppover. 



 Vi fikk gjennomslag for å forby konvertering av kumelkkvoter til geitmelkkvoter 

og hindre spekulasjon ved salg av kvote ved evt prisnedgang på statlig kvote  

 Høyere tilskudd for bevaringsverdige storferaser. Satsene økes med 200 kr/dyr. 

 

 

Geit 

 For målpris, driftstilskudd og beitetilskudd (se melk) 

 Grunntilskudd geit økes med 15 øre pr liter 

 Husdyrtilskudd for påsettkje. Skal vurderes av ei partssammensatt arbeidsgruppe. 

 Få dekket opp merkostnader for prosjektet friskere geiter fram til 2013. Det settes 

av 4 mill. kroner i 2014 og 7 mill. kroner i 2013 utover det som er budsjettert. 

 

Sau 

 Husdyrtilskuddet økes med 146 kr pr vinterfôra sau fra 0- 100 sauer. Totalt er 

husdyrtilskuddet på sau økt med 96 millioner kr.  

 Beitetilskudd: Økes med kr 13 pr dyr for utmarksbeite.  

 Tilskudd til ull økes med 1 kr pr kg.  

 Partene er enige om å etablere en partsammensatt gruppe for å utrede endring av 

produksjonstilskudd for sau/lam. 

 Markedsordningen for lam og sau endres fra og med 1. juli 2013, ved overgang fra 

målprissystem til volummodell. Det var viktig for jordbruket at også sau ble 

inkludert i volummodellen da sauen utgjør en relativt stor andel av slaktet. 

 

 

Kraftfôrbaserte produksjoner: Egg, kylling og gris 

 Det er krevende situasjon i markedet for svinekjøtt. Det er overproduksjon, 

omsetningsavgiften ligger på rundt 2 kroner og prisuttak ligger 2 kroner under 

målpris. Jordbruket så det ikke som hensiktmessig å øke målprisen når 

omsetningsavgiften er så stor og at det følgelig er rom for å øke prisen til produsent 

med tilnærma 4 kr inneværende år, uten at målprisen økes.  

 For delvis å kompensere for økte kraftfôrpriser krevde jordbruket å øke 

husdyrtilskuddet. Husdyrtilskuddet for purker økes med 150 kr for inntil 35 dyr, og 

satsen for slaktegris økes med 3 kr pr dyr.     

 Det er viktig å ha fokus på markedsbalanse også for egg. Markedsreguleringen for 

egg legges om fra målprissystem til volummodell fra 1.7. 2013. For egg kan det 

fortsatt gjennomføres reguleringslagring uten volumbegrensning.  

 Målprisene for gris og egg endres ikke 

 

Velferd 

 Vi fikk økt satsene til 1500 kroner/dag (7,1 prosent) for sykeavløsning og 3,9 

prosent for ferie og fritidsavløsning.  

 laveste alder for avløsere reduseres fra 16 til 15 år.   

 utrede hvordan ordningen med tilskudd til avløsning ved sykdom generelt kan 

forbedres, og om det skal innføres avløsertilskudd ved barns sykdom. 

 



Arbeidsgruppe driftsulemper 

Partene er enige om å sette ned en arbeidsgruppe som skal utrede mulighetene for å 

målrette virkemidler mot bruk eller områder med spesielle driftsulemper, som for eksempel 

bratt areal, små teiger og kantsoner. 

 

Investeringer: 

 Jordbruket krevde en 5-årig investeringspakke på 1,1 mrd årlig i tillegg til den 

ordinære investeringsstøtten over jordbruksavtalen. Investeringspakken hadde en 

innretning som ville kunnet bidra til å styrke investeringene særlig på mindre og 

mellomstore bruk i distriktene. Denne ble avvist, men vi fikk gjennomslag for 

endringer innenfor den ordinære investeringsstøtten som vil bidra til at det kan bli 

enklere for mindre og 

 Gjeldende ordning og modell for investeringsmidler videreføres 

 De fylkesvise BU-midlene økes med 20 mill. kr. Grensen for maksimalt tilskudd 

økes til 1 mill. kr og maksimal tilskuddsprosent økes til 33 % 

 Utviklings- og tilretteleggingsmidlene hos Fylkesmannen økes med 7 mill. kr som 

er flyttet fra utviklingsmidler til økologisk landbruk 

 De sentrale bygdeutviklingsmidlene holdes uendret herunder Inn på tunet 

 Arbeidet med utarbeiding og oppfølging av nasjonal handlingsplan for Inn på tunet 

skal gjøres i dialog med faglagene 

 

Mat: 

 Bevilgningen til Matmerk økes med 4 mill kr., herav 2 mill kr til prosjektet 

Markedstjenester til lokalmatprodusenter og 2 mill. kr til etablering av en ny 

matkulturenhet i tilknytning til stiftelsen 

 Innenfor bevilgningen til Matmerk opprettes det en nasjonal database for 

lokalmatprodusenter. Utviklingen skal skje i samråd med Hanen og Bondens 

Marked 

 Utviklingsprogrammet for lokalmat og grønt reiseliv reduseres med 4 mill. kr 

 

Forsking og rådgiving 

 Midlene til forsking holdes uendret. FoU-behov og utredningsoppgaver ifølge 

rapportene Økt norsk kornproduksjon, Økt storfeproduksjon i Norge og Grønn 

vekst skal prioriteres 

 Norsk Landbruksrådgiving (NLR): 

o Veiledning innenfor økologisk landbruk innlemmes i NLR sin ordinære 

portefølje og det avsettes 6 mill kroner til dette 

o Byggteknisk planlegging reduseres med 0,5 mill. kr 

o Maskinteknisk rådgiving økes med 0,7 mill. kr 

o 4,5 mill. kr til en ekstra satsing på grøntrådgiving 

o Generell økning av grunntilskuddet på 4,8 mill. kr 

o Innen 15. februar 2014 skal NLR gjøre rede for bruken av 

jordbruksavtalemidler i 2013 og planlagt bruk i 2014 og vurdering av 

organisering av rådgivingsenhetene 

 

 



Miljø: 

 regionalt miljøprogram (RMP) økes med 20 mill. kr: 

o 10 mill. kr til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel 

o 5 mill. kr til fylker med setertilskudd 

o 1 mill. kr til ordningen kvitkinngås og kortnebbgås i Nord-Trøndelag. 

Forvaltningsplanen revideres 

o 4 mill kr fordelt på alle fylker 

o RMP skal forvaltes etter regelverket for ordningen og forvaltningsloven 

 spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap(SMIL) økes med 5 mill. kr 

 handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler økes med 1 mill. kr 

 organisert beitebruk videreføres med 11 mill. kr 

 klima- og miljøprogrammet videreføres med 18 mill. kr 

 utvalgte kulturlandskap videreføres med 8 mill. kr 

 verdensarvområdene videreføres med 3 mill. kr 

 prosjektet Energieffektivisering og redusert klimautslipp i veksthusnæringen 

videreføres med 1 mill. kr 

 tilskudd til husdyrgjødsel levert til biogassanlegg økes med 1 mill. kr og satsen pr 

tonn husdyrgjødsel økes til 30 kr 

 

Skog 

 Bevilgningen til skogbruk på 204 mill. kr videreføres 

 Avsetningen til bioenergiprogrammet økes med 3 mill kr sentralt og 2 mill. kr 

regionalt gjennom de fylkesvise BU-midlene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


