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 JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2014 
INNSPILL FRA AKERSHUS BONDELAG, vedtatt styremøte 10.03  
 
For å øke matproduksjonen i takt med befolkningsveksten må lønnsomheten i å drive alt areal 
i landet bedres enten det er god kornjord i beste klimasone eller det er utmarksbeiter i mer 
marginale områder. Bare på den måten øker vi vår reelle sjølforsyningsgrad og gjør oss 
mindre sårbar for svingninger på grunn av klimaendringer og politisk uro. Kanaliserings-
politikken har vært og er viktig for å evne å utnytte arealenes potensial til matproduksjon best 
mulig. Derfor må det i vårens jordbruksavtale brukes virkemidler som gir økt verdi til det å 
utnytte arealene våre og styrker økonomien for alle produksjoner.  
 
Vi er meget bekymret over den dramatiske arealnedgangen i kornproduksjonen de siste årene, 
og mener at tallmaterialet fra budsjettnemda for jordbruket underbygger hvorfor vi ser dagens 
utvikling. Vårt hovedkrav er at det iverksettes tiltak i tråd med anbefalingene fra ekspert-
utvalget for korn som snur den negative trenden til ny optimisme. Å ha så mye korn som 
mulig basert på norske arealer er det klart viktigste tiltaket Norge kan gjøre for å bedre 
sjølforsyningsgraden. 
 
10 av 26 lokallag har sendt inn innspill til årets forhandlinger, og det er entydig at Norges 
Bondelag ikke skal ta hensyn til formuleringer i regjeringserklæringen når kravet skal 
utformes. Det må legges fram et helhetlig krav som gjenspeiler hva den reelle situasjonen er, 
og hvor virkemidlene må doseres kraftigst for å oppnå ønsket utvikling. Ambisjonsnivået om 
å innhente gapet til andre grupper bør absolutt ikke være lavere. Årets innspill skjer i en 
situasjon hvor det konkrete innholdet i regjeringens landbrukspolitikk for det meste er 
uavklart. Stortingsmelding nr. 9 (2011-2012) som er vedtatt med ambisjonen om økt 
matproduksjon må legges til grunn for politikkutformingen som det skal forhandles om.  
 
1.  Prioriterte tiltak 
Kornproduksjonen i Norge er grunnsteinen for å øke norsk selvforsyning og øke mat- 
produksjon på norske ressurser. De siste årene har total kornvolum og matkornandelen falt. 
Det har vært vanskelige kornår preget av klimautfordringer og betydelige svingninger i 
avlingsnivå og varekvalitet. Selv om kornprisen fikk et lite løft i fjorårets jordbruksoppgjør, er 
økonomien i korndyrking for svak og har stort behov for å bli løftet. 
 
Skal Norge klare å øke matproduksjonen på norske ressurser, er norsk kornproduksjon helt 
avgjørende. Gjennom en bevisst politikk og satsing på norsk kornproduksjon gjennom 1970 – 
og 80 tallet ble grunnlaget lagt for å utnytte jordbruksarealene på flatbygdene til korn og slik 
sett legge til rette for størst mulig melk og kjøttproduksjon på arealer som egner seg bare til 
gras. De fleste fraktordningene må forsterkes for å opprettholde landbruk over hele landet. 
 
Prioriterte tiltak i årets oppgjør: 
1. Etablere et flerårig kornprogram i tråd med tilrådningene fra ekspertutvalget for 

korn med mål om å øke norske kornproduksjonen 
2. På kort sikt  

- rammebetingelser som gjør det økonomisk interessant å drive matproduksjon på 
alt dyrka areal i landet 
- tiltak som fremmer og stimulerer til grøfting ift behovet 

3.    Bidra til å bedre finansieringsmuligheter for næringen med fondsmuligheter   
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2. Pris 
2.1 Korn 
Økonomien i kornproduksjonen er for svak i forhold til andre landbruksproduksjoner og 
sammenlignet med lønnsnivået i andre yrker, og nivået bidrar heller ikke til økt produksjon og 
nyetableringer. Selv om målprisen på korn og oljefrø ble hevet med fra 18 til 25 øre i 2013, er 
utviklingen bekymringsfull.  
 
Akershus Bondelag krever en prisøkning på 25 øre/kg korn i årets jordbruksoppgjør. 
Dette nivået er nødvendig for å redusere etterslepet i forhold til andre produksjoner, og 
for å kompensere for ekstraordinære kostnadsøkninger. 
 

Økologisk korn 
Varekjedene og markedene for økologiske produkter er små og dermed sårbare for manglende 
balanse mellom tilbud og etterspørsel. Det er et betydelig behov i markedet som i dag dekkes 
ved import. Produksjonen av økologisk korn må tilpasses etterspørselen og prisen må settes 
med bedre markedsdekning for øyet. 
 
Matkorn 
Det meste av Norges hvetearealer finnes i Akershus, Østfold, Vestfold og Nedre Buskerud. 
Matkornproduksjon er for mange bærebjelken i kornøkonomien. Gjennomgående er 
kostnadene til innsatsfaktorer som gjødsel, plantevern og tørking høyere enn i fôrkorn-
produksjonen. For å opprettholde og øke produksjonen av matkorn må produksjonen være 
attraktiv økonomisk og de høye produksjonskostnadene utlignes gjennom økt matkornpris. 
 
2.2 Kjøtt 
Storfekjøtt 
Underdekningen av storfekjøtt fortsetter. For 2014 viser prognosene en underdekning av 
tilførsel på 4 % for storfekjøtt.  Hovedårsaken til nærmest konstant underdekning er alt for 
dårlig økonomi. Når kostnadene øker, må dette hentes inn igjen et sted enten ved økt pris i 
markedet eller via budsjettmidler. Det burde være mulig å ta mer ut i pris i et stigende men 
underdekket marked. Budsjettmidlene som er sterkt struktur - og distriktsorientert, hemmer 
produksjonsmulighetene i vår region (se pkt.3) 
 
Svinekjøtt 
Det er overproduksjon av svinekjøtt, økonomien presses av høy omsetningsavgift og at 
målpris ikke oppnås. Dette har vært situasjonen i flere år. Det må iverksettes og foreslås nye 
og bedre ordninger for å tilpasse produksjonen til markedets behov. Uten dette er det 
vanskelig å anbefale noen økning i prisene. Kostnadsnivået via overproduksjonskostnadene 
må under kontroll for å sikre en tilstrekkelig økonomi og framtidstro i denne næringen.  
 
2.3 Melk 
For å sikre dekning for økte kostnader i melkeproduksjonen, må en kunne ta dette ut i 
markedet. Det er derfor så viktig at rammebetingelsene og handlingsrommet i tollvernet er på 
plass. Myndighetene må motiveres til å stå opp for at handlingsrommet er til for å brukes. 
Uten dette vil bedring av økonomien i melkeproduksjonen i økende grad måtte tas over 
budsjettet. En stadig større RÅK-import setter også press på mulighetene i markedet. 
 
2.4 Potet og grønnsaker 
Akershus Bondelag foreslår i tråd med fellesutvalget på grønt for Østfold og Akershus sine 
innspill, å øke målprisen med 5 % for frukt, bær og grønnsaker og 20 øre for poteter.  
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3.  Budsjettmidler  
I årets forarbeid i lokallagene har et av spørsmålene vært hvilke tilskuddsordninger skal 
beholdes dersom organisasjonen blir utfordret om å prioritere. Det er entydig tilbakemelding 
at ordningene ikke kan sees på eller plukkes fra hverandre, stykkevis og delt, men må sees i 
sammenheng med mål om å ha varierende bruksstruktur over hele landet.  
Dersom regjeringen velger å bryte med dette og velger ensidig fokus på at stordrift er 
løsningen, må organisasjonen og næringen kjøpe seg tid og kreve at konsekvensene må 
utredes og synliggjøres. I den sammenheng vil det også være naturlig å se på konsekvensene 
av f. eks vridning fra arealtilskudd til produsert volum og hvordan dette påvirker WTO sine 
betingelser som gul boks, og gjennomgå soneinndeling mht driftsulemper i henhold til dagens 
produksjon. 
 
3.1 Arealtilskudd til korn 
Det er et stort behov for å stimulere til økt kornproduksjon, og produsentene som evner å øke 
produksjonen må motiveres. Dette kan gjøres ved at noe av dagens flate areal tilskudd 
omgjøres til grunntilskudd pr kg. Da er det fortsatt rimelig forutsigbart samtidig som det vil 
motivere til økt produksjon. Summen av areal- og grunntilskudd må i minimum i snitt 
beholdes på dagens nivå. 
 
3.2 Matmeltilskudd 
Landbruket og bakeindustrien har felles interesse i at norsk matkorn er konkurransedyktig 
både på pris og kvalitet. Matmeltilskuddet har som formål å gjøre norsk korn konkurranse-
dyktig på pris sammenlignet med utenlandsk vare. 

Det er viktig at ordningen videreføres slik at norsk korn forblir konkurransedyktig. Importen 
av halvfabrikata bakevarer er fortsatt i økning og kan på sikt bli en trussel for norsk 
matmelindustri og dens arbeidsplasser. Matmeltilskuddet må forbeholdes norsk korn og på 
den måten styrke den norske produksjonen. 
 
3.3 Prisnedskrivingstilskudd  
Korn- og husdyrprodusentene er gjensidig avhengige av hverandre og prisnedskrivings-
tilskuddet er et viktig virkemiddel for å balansere prisen på korn/kraftfôr. De siste årene har 
kraftfôrprisen økt mer enn kornprisen. Med andre ord må en del av økningen i kraftfôrpris 
tilskrives andre forhold enn prisnivået på korn. Dette må tas i betraktning når nivået på 
kornpris og prisnedskrivingstilskudd skal settes. 
 
Prinsippet med at kostnadsøkninger må tas ut i markedet er det mest bærekraftige over tid. I et 
økende marked for sluttproduktet, bør det være mulig å ta ut kostnadsøkninger. Markedet for 
lyst kjøtt er sterkt økende og det gir muligheter for økt prisuttak, og et fungerende tollvern på 
gris og kylling gjør et større prisuttak mulig. Samtidig er det en stor utfordring at grovfôr er 
for lite lønnsomt i forhold til kraftfôr til drøvtyggerne og melkekyr spesielt. 
 
3.4 Arealtilskudd til grovfôr 
Økonomien i grovfôrproduksjonen må bedres for å sikre fremtidig produksjon basert på 
norske ressurser. En stadig større del av fôrrasjonen til drøvtyggere og spesielt melkekyr 
baseres på kraftfôr, og en av de viktigste driverne i dette er den kontinuerlige 
ytelsesforbedringen i melkeproduksjonen. Vi mener at det må diskuteres hvordan en kan 
balansere ytelsen opp mot norske fôrressurser og behovet for storfekjøtt i framtida. Vi har 
også et stort potensial i å bedre grovfôrproduksjonen som hos mange oppleves å være for dyr 
og arbeidskrevende sammenlignet med å kjøpe kraftfôr. 



 
Høringssvar fra Akershus Bondelag - Jordbruksoppgjøret 2014  Side 4 av 14 
 

 Det er ikke logisk ut ifra dagens driftformer at grensen for avkorting av arealtilskuddet for 
grovfôr er 250 dekar. Denne grensen har stått på stedet hvil i en lengre periode med sterk 
strukturutvikling og bør derfor justeres. For å kunne nyttegjøre seg av inntektsmulighetene 
som det legges opp til i jordbruksavtalen, kreves det produktivitetsøkning. Da kan og må 
innsatsfaktorene på fôrsiden øke. Begrensningen er drivende mot mer bruk av kraftfôr framfor 
å dyrke mer grovfôr. Vi foreslår å heve intervallgrensene for arealtilskuddet til grovfôr til 
0-400 dekar og over 400 dekar. 
 
3.5 Tilskudd til husdyr 
I dag er ordningen til mjølkeku innrettet slik at man ikke får tilskudd for ku nr 51. Det 
oppleves som urimelig for de som satser på økt melkeproduksjon. Urimelig også 
sammenlignet med innretningen for ammekuer. Det er lite motiverende at den rasjonaliteten 
det er å ha over 50 kuer, slik ordningen er i dag, så vil rasjonaliseringsgevinsten dette gir, 
tilfalle staten og ikke bonden.  
 
3.6 Produksjons - og distriktstilskudd ammeku  
Underskuddet i norsk storfekjøttproduksjon gir økt import. Å bedre økonomien ved økte 
priser i markedet er en del av løsningen. Budsjettmidlene knyttet til denne produksjonen er 
sterkt struktur- og distriktsorientert. Innretningen fremmer ikke produksjonsmulighetene i vår 
region. Nå er underdekningen på storfe såpass stor at en større stimulans til å produsere også i 
våre områder ikke vil skape overproduksjon, heller erstatte en del av importen med norsk 
vare. En annen grunn til å stimulere til mer drøvtyggere i våre områder er kravet om mindre 
miljøpåvirkning av vassdrag fra vannmyndighetene, der et av de viktigste virkemidlene er 
grasarealer mot avrenning. Det vil gi en vinn-vinn situasjon om noe av dette graset kunne 
brukes som grunnlag for matproduksjon. 
 
Akershus Bondelag foreslår å utvide intervallene for produksjonstilskudd ammeku; 1-30, 
31-50 og 51-100 og distriktstilskudd utvides til å gjelde hele Akershus.  
 
3.7 Produksjonstilskudd til bier 
Produksjonstilskudd i birøkt gir en minstegaranti for drift. Skal vi ha næringsrettet birøkt i 
Oslo og Akershus, må økonomien styrkes og satsen økes.  Videre er det viktig at de som søker 
om produksjonstilskudd ellers i landbruket får produksjonstilskudd for birøkt fra første kube. 
Det er viktig med likt regelverk for birøkt og andre.  
 
4.  Forenklinger 
Troen om at en skal oppnå så veldig mye for forandringens skyld, er for stor. Forenkling er 
besnærende i seg selv, men norsk landbrukspolitikk er og må være skreddersydde til det 
langstrakte og ulike landet med svært ulike driftsforhold.  
 
5.  Korn og kraftfôr  
Utfordringer i kornproduksjonen 
I 2013 ble det produsert uvanlig lite korn, hovedsakelig på grunn av eksepsjonelt sein våronn, 
mens problemene med sopp og mykotoksiner var mindre enn det som har vært vanlig de 
senere årene. Selv om kornprisen fikk et lite løft i fjor, opplevde mange svekket lønnsomhet 
på grunn av dårlige avlinger. Økonomien i korndyrkinga er fremdeles for svak og har 
fremdeles behov for å bli løftet. 

Strukturrasjonaliseringen i kornproduksjonen har pågått over flere år, og har kommet så langt 
at det i mange tilfeller gir stordriftsulemper som går ut over arealproduktiviteten 
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(avlingsnivået) og totalproduksjonen av korn. Mange enheter har blitt så store at de under våre 
forhold har liten mulighet til å drive agronomisk optimalt, og har på denne måten pådratt seg 
betydelig risiko. Problemer med kjøre- og pakkeskader har i tillegg til å redusere avlingene 
gitt økt fare for avrenning til sårbare vassdrag, spesielt på kuperte arealer med stiv jord som 
det er mye av i våre områder. 

Dersom man skal nå målet om økt og miljøtilpasset produksjon, må denne utviklingen snus. 
Produksjonsøkonomien må bedres og det må legges til rette for en bruksstruktur som gir 
robuste enheter. Et hovedgrep må være økt kornpris som stimulerer til økt produksjon. 
 
Eget nasjonalt kornprogram 
Ekspertgruppen for korn, nedsatt av Landbruksministeren i 2012, har pekt på følgende forhold 
som avgjørende bidrag til å øke norsk kornproduksjon: 

• produksjonen må sikres tilstrekkelige arealer 
• arealproduktiviteten må økes 
• kunnskap og driftsledelse utvikles 

Gruppen har dessuten foreslått at leiejordsproblematikken og etablering av et jordfond blir 
utredet nærmere. Ekspertgruppens tilråding må operasjonaliseres i et eget kornprogram hvor 
tiltakene settes i et system og i en sammenheng og det skisseres en framdrift over flere år, og 
hvor avtalepartene må ta ansvar for at det blir helhetlige løsninger som resulterer i økt 
produksjon og lønnsomhet.  
 
Det er behov for en prisøkning på 25 øre/kg korn i årets jordbruksoppgjør. Dette nivået 
er nødvendig for å redusere etterslepet i forhold til andre produksjoner, og for å 
kompensere for ekstraordinære kostnadsøkninger. 
 
Frakttilskudd 
I 2012 ble frakttilskuddet for å transportere eget korn til kystanlegg delvis fjernet. Det 
opprinnelige støttenivået bidro til en bedre optimalisering av kornstrømmen, i retning mot 
kystanleggene. Ordningen må gjeninnføres for å sikre denne optimaliseringen.  
 
Grøfting og grøftetilskudd 
Grøfting er et viktig virkemiddel for å øke avlingene samt ta vare på jordkvaliteten som igjen 
er vesentlig for å bruke arealene effektivt og for å nå målene om økt matproduksjon og 
lønnsomhet. Mye av kornproduksjonen i Akershus skjer i sårbare vannområder hvor god 
grøftetilstand og velfungerende hydrotekniske anlegg er nødvendig for å redusere 
avrenningen til vassdragene. 
 
Ordningen med grøftetilskudd har vært operativ siden sommeren 2013. Vi mener ordningen 
må videreføres og styrkes i årets jordbruksoppgjør gjennom en økning av SMIL-potten. Uten 
en bedre finansiering av SMIL er det vanskelig å tenke seg at landbrukets miljøinnsats i de 
sårbare vannområdene kan bli omfattende nok til å tilfredsstille de langsiktige kravene til 
vannkvalitet. 
 
Ekspertutvalget for korn har påvist at dagens tilskuddsats på kr. 1.000 pr. dekar i mange 
tilfeller ikke er tilstrekkelig til å gjøre grøfting bedriftsøkonomisk lønnsom. Dagens 
tilskuddssats på kr. 1.000 må heves for å få fart på grøftingen, spesielt på arealer hvor 
grøftekostnaden overstiger kr. 4.000 pr. dekar. I tillegg bør en fondsordning vurderes (pkt 6). 
 
 
 



 
Høringssvar fra Akershus Bondelag - Jordbruksoppgjøret 2014  Side 6 av 14 
 

Forskning og utvikling (FoU) 
For å oppnå produksjonsmålet er det nødvendig å øke arealproduktiviteten (kg/dekar) i norsk 
kornproduksjon. Ekspertutvalget har vist at dagens avlingsninvå er lavere enn kornsortenes 
potensiale skulle tilsi. Forklaringen på dette er sammensatt, men det er grunn til å tro at det er 
behov for å utvikle sorter som er bedre tilpasset dagens klima- og sykdomsbilde. Siden 
utvikling av nye sorter tar mange år, er det nødvendig med et kontinuerlig fokus på FoU. I 
mange år gjennomførte forsøksringene lokale forsøk med nyere sorter for å finne fram til 
sorter som er tilpasset lokalt klima og jordsmonn. I dag går midlene via Norsk 
Landbruksrådgiving over jordbruksoppgjøret og godtgjøring til lokale forsøk MÅ øremerkes 
av denne potten. 
 
Kornproduksjonen har vært i en kontinuerlig utvikling mot større enheter drevet med større og 
tyngre maskiner. Med de siste årenes klimautfordringer har mange store driftsenheter opplevd 
avlingsnedgang blant annet på grunn av kjøre- og pakkeskader. Det er åpenbart at 
dyrkingsteknikken må endres i takt med klimaendringene. Det har dessuten vært store 
utfordringer med mykotoksiner og andre kvalitetsfeil på korn de siste årene. Videre ser vi 
utfordringer med hensyn til redusert jordbearbeiding og problemer med jordstruktur når 
klimaet endrer seg. I mange områder er det dessuten miljøkrav som begrenser omfanget av 
jordbearbeiding om høsten. Det er viktig å sette fokus på kompetanseoppdatering hos bønder 
gjennom Fagskoler, etterutdanning og Norsk Landbruksrådgivning i denne sammenheng. 
 
Jordvern og nydyrking 
Matjord må få et minst like sterkt vern som arealer i marka eller strandsonen. Presset på 
omdisponering av dyrket jord er størst rundt byer og tettsteder, hvor den mest produktive 
matjorda finnes. Det hersker liten tvil om at den ventede befolkningsveksten vil gjøre mat til 
et knapphetsgode. Nedbygging av matjord er derfor kortsiktig og uansvarlig. Skal 
kornproduksjonen økes i samsvar med Stortingsmelding 9, er det nødvendig med en 
avlingsøkning på 100 kg pr. daa eller 800.000 dekar økt areal de neste 20 – 30 årene. Selv 
med et restriktivt jordvern, vil produksjonsgrunnlaget svekkes noe gjennom omdisponering av 
jord. Derfor blir det nødvendig med nydyrking og at denne må finansieres gjennom et statlig 
nydyrkingstilskudd. 
 
Beredskapslager 
Verdens matbehov er økende. Tilgangen er varierende og til dels usikker. Prisene er ustabile, 
men har en stigende tendens. I denne situasjonen advarer FAO nasjonene mot å gjøre seg 
totalt avhengige av verdensmarkedet, men heller stimulere lokal matproduksjon og bygge 
lagre av mat og korn, da dette vil hjelpe til å stabilisere matforsyninga og matmarkedet. 
På denne bakgrunnen er det et statlig ansvar å sørge for beredskapslagring av korn, som i 
sin helhet blir finansiert utenom jordbruksoppgjøret. En del av lagringen bør kunne foregå hos 
kornprodusentene, og bidra til bedre utnyttelse av eksisterende lagerkapasitet og økt 
verdiskaping hos den enkelte produsenten. 
 
6.  Næringsutvikling og kapitaltilgang 
Med økende fokus på klima, miljø og dyrevelferd stilles det nye og skjerpede krav. Det er et 
betydelig investeringsetterslep og økende forskriftskrav til produksjonsmidlene på norske 
gårdsbruk. I tillegg kommer regjeringens visjoner om å øke matproduksjonen. Dårlig 
inntektsutvikling i jordbruket over lengre tid har ført til manglende investeringer i nytt 
driftsapparat. Et oppgradert driftsapparat er viktig for fremtidig satsing på landbruks-
produksjon og for rekrutteringen.  
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Svin 
Svineproduksjonen befinner seg i stadig større besetninger i regionen og for å imøtekomme 
krav om effektivisering endres driftsformene som fremmer et mer og mer industrialisert 
landbruk som er mer sårbart enn tidligere. Erfaringene fra Salmonellautbrudd i purkeringen i 
Østfold viser hvor fort sykdomsutbrudd sprer seg og vanskeliggjør tiltak som ødelegger 
produsentenes økonomi og dyrenes helse så driften må avvikles. 
 
For å sikre disse interessene ift krav om produktivitetsvekst og skjerpede offentlige krav og 
for å redusere risikoen, må rammevilkårene for kapitaltilgang bedres. Tilgang på midler fra 
Innovasjon Norge ved utvidelse og etablering av produksjon er bortimot marginalt ift behov 
og interesse fra næringen. 
 
Melk 
Mange har et stort fornyingsbehov både på bygninger og i-mek i melkeproduksjonen. I 
regionen har Tine Øst satt i gang et prosjekt for produsentene på hvordan bli bedre for å sikre 
fremtidig produksjon. I dette ligger det også kartlegging av langsiktige investeringsbehov. 
Tilgang til investeringskapital står ikke i forhold til behovet. 
 
Korn 
Det er et skrikende behov for å fornye og utvide tørkekapasiteten på mange bruk. Mange 
driver i dag i et omfang som langt overgår de gamle anleggenes kapasitet. Rammefordelingen 
via Innovasjon Norge til Akershus er for liten. Dett gjør at det har vært en svært stram 
prioritering der disse anleggene ikke har nådd opp på mange år. Risikoreduksjon i forhold til 
et stadig mer utfordrende klima og vanskelige innhøstingsforhold gjør det nå tvingende 
nødvendig å prioritere dette. 
 
Ca 40 % av kornjorda er leiejord. Med det går en del av bondens potensielle inntekt ut av 
landbruket. Avtalepartene bør se på ordninger der noe av leieinntektene blir ført tilbake til 
eiendommen. Dette kunne ses på i samme ordningen som fond, dvs. at noe av jordleie - 
inntektene blir bundet til å bruke på eiendomsvedlikehold. For å fremme grøfting er det en 
mulighet å kombinere grøftetilskudd med fond.  
 
Grønt 
Grøntnæringen har behov for en fondsordning som kan redusere risiko knyttet til alt fra 
klimatilpasset miljøtiltak (grøfting) til planting/etablering/reetablere av nytt sortsmateriale 
(planting av epletrær).  
 
6.1 Investeringspakke  
Investeringsplaner for matproduksjon gjelder flere 10-års perspektiv og forutsetter 
langsiktighet i finansieringsbetingelsene. En offentlig investeringspakke vil gjøre det mer 
forutsigbart og mer økonomisk motiverende å investere. Pakken bør bestå i økte BU - 
midler, større satsing på rentestøttemuligheter, et eget investeringsfond og økte 
avskrivningssatser for driftsbygninger.  
 
Fondsavsetning 
Enkeltpersonforetak har ikke samme mulighet som aksjeselskap til å bygge opp egenkapital 
til fremtidige investeringer. Denne ulempen for enkeltpersonforetak bør endres. Dette kan 
gjøres ved at man innfører mulighet for å avsette til fond med skattefordel slik som i 
skogfondordningen.  
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Klima- og miljøfond.  
Investeringsbehovet for klima- og miljøtiltak i landbruket vil de neste årene være betydelig. 
Fondet kan legges opp etter skogfondmodellen; den delen av inntekten som avsettes til klima- 
og miljøfond blir ikke tatt til inntekt og beskattet. Den skattefrie andelen av utbetalt klima- og 
miljøfond bør være 85 %, og alle tiltak som kan dekkes med fondet gir skattefordel (med 
unntak av merverdiavgift).  
 
Investeringsfond 
Et investeringsfond som er et virkemiddel for å sikre driftsapparat for matproduksjonen i 
Norge. Fondet finansieres fra statsbudsjettet via et tildelingsbrev, med føringer for 
satsingsområder og er uavhengig av årlige forhandlinger i jordbruksoppgjøret. Et konkret 
forslag til finansieringskilde er at oljefondet investerer i dette fondet. Det vil gi god og 
langsiktig avkastning, og det vil komme hele Norge til gode i form av matvaretrygghet og 
sikkerhet. Midlene tildeles etter søknader om prosjekter og dekker en prosentandel av 
investeringskostnaden. Fondet forvaltes av Innovasjon Norge.  
  
6.2  Andre poster under LUF 
Lokalmatprogrammet er nå overført til regional forvaltning. Fordelingen til fylkene har 
samme fordelingsnøkkel som BU - midler. BU midlene har en sterk distriktsprofil og tar ikke 
hensyn til landbrukets utfordringer i sentrale strøk. Det er viktig å ikke miste av syne at 
bonden og landbruket rundt de store byene våre er landbrukets beste ambassadører for å 
bygge legitimitet for å opprettholde landbruket på dagens nivå. Utvikling av ulike 
bygdenæringer vil utvilsomt øke kontakten på en positiv måte for den enkelte og landbruket 
sett under ett. 
 
Behovet for næringsutvikling og fokus på lokalmat er minst like stort her hvor 
landbruksnæringen nærmest drukner i skyggen av store andre aktører og selvfølgelig gjør det 
mye lettere for dagens bønder å satse på andre jobber utenfor landbruket. Mange gårdsbruk i 
Akershus har i dag et svakt næringsgrunnlag. Det å skape bærekraftige arbeidsplasser 
tilknyttet eksisterende eiendommer er vanskelig. For mange er det en stor utfordring å klare 
slike etableringer. Ofte er minimumsfaktoren arbeidskraft i våre områder.  
 
Skal vi ha et varierende landbruk og bruksstruktur over hele landet også i Akershus, må 
myndighetene bidra med å legge bedre til rette. Dette gjelder både tradisjonelt husdyrhold og 
ny stedbunden næring, spesielt der dette omfatter dyrehold. Det er viktig å støtte opp om 
initiativ og kreativitet. Derfor bør fordeling av LUF midler som BU - støtte og lokalmat-
programmet få en bedre fordeling i forhold til der potensialet er størst for bærekraftig 
satsinger. Dette er viktig for å skape bærekraftig næringsvirksomhet og arbeidsplasser på 
bygdene i Akershus. 
 
 
7. Miljøvirkemidler  
Med ensidig kornproduksjon som hovedproduksjon er miljøutfordringene store. Vann og 
vassdrag som renner gjennom fylket har vannkvalitetsproblemer. Det er ambisiøse 
målsettinger som skal nås, men veien fram til effektive og målrettete tiltak er lang og 
erfaringene er kostbare underveis. 
 
Regionalt Miljøprogram (RMP)  
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Hovedvirkemidlet i RMP går på å ikke pløye om høsten. Tilskuddene for dette skal 
kompensere for ulempene, men erfaringene viser at tilskuddene ikke oppveier ulempene i 
form av seinere såtid, mer soppsjukdom og seinere innhøsting.  
 
 
 
SMIL 
Grøfting er helt avgjørende for miljøforbedringer. Akershus Bondelag mener at det må settes 
av ytterligere midler til grøfting. Satsene må være høyere enn kr 1000,- pr daa, se annet 
avsnitt om grøfting. SMIL-potten bør økes, for også tiltak til utbedring av hydrotekniske 
anlegg, gjødsellager, fangdammer og stell av kulturlandskap ligger her. Det er også viktige 
tiltak i miljøarbeidet. Investeringer i økt gjødsellagerkapasitet bør løftes over til tradisjonelle 
BU - midler. 
 
Målrettede tiltak  
Det er knyttet stor usikkerhet til om de tiltak som foreslås i dag gir nødvendig gevinst. Ifbm 
med godkjenning av RMP for 2013-2016 har nasjonal miljøplan lagt føringer for at 
miljøtiltakene skal være mer målrettet og at midler til tiltak som ikke har gevinst ikke kan 
pålegges. Det er derfor helt avgjørende at det øremerkes midler til forskning på målretting av 
tiltak. Det må stilles krav om mer intensivering og et mer samlet målrettet fokus i 
forskningsprosjektene med tanke på operasjonalisering til praktisk matproduksjon.   
 
Mykotoksiner 
Et eksempel på forskning som ikke har gitt tilstrekkelig effekt på praktisk matproduksjon er 
utfordringene kornbransjen har med Mykotoksiner. Forskningen som er gjort har gitt lite 
praktisk nytte. Trekket kornbonden får ved innhold av mykotoksiner er i dag for tilfeldig og 
det rammer for hardt. Det må stilles større krav om mer intensivering og et mer samlet 
målrettet fokus i forskningsprosjektene med tanke på operasjonalisering til praktisk 
matproduksjon innenfor områdene sortsprøvinger, plantevern, vekstskifte, jordarbeiding og 
klimatiske forhold som kan påvirke. Det må også være like krav på import og norskprodusert 
når det gjelder krav til kvalitet.  
 
Bioenergi 
Bioenergi er et satsingsområde. Midlene via Innovasjon Norge til dette må økes, og arbeidet 
intensiveres ytterligere. Det må settes inn mer ressurser på forskning innen biogass for å sikre 
en mest mulig energi- og kostnadseffektiv foredling av innsatsmidlene. Rammevilkårene må 
utformes slik at innsatsmidlene i størst mulig grad brukes lokalt for å redusere utslipp 
av transport så mye som mulig. Tilskudd til kanthogst og GROT bør gjeninnføres og 
økes. Når det gjelder tilskudd til kanthogst, så må tilskuddet dekke utgiftene. 
 
Husdyrgjødsel 
Det er generelt lite husdyrgjødsel i Akershus samtidig som vi har stort ledig spredeareal. 
Likevel har vi lokale utfordringer ved å bruke husdyrgjødsla på en agronomisk og 
miljømessig optimal måte. Husdyrgjødsla bør kun spres i vekstsesong, hvilket innebærer at 
mange bruk har for liten lagerkapasitet. Det vil trolig stilles strengere krav til bruk av 
husdyrgjødsel fremover. Midler til utvidet lagerkapasitet må prioriteres i våre fylker. 
 
8..  Økologisk landbruk  
Hvis Regjering og Storting mener alvor med sitt mål om 15 % økologisk produksjon, må de 
også sørge for å gå foran når det gjelder innkjøp i egen virksomhet. Myndighetene bør 
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begynne med alle kantiner og restauranter i Regjeringskvartalet, på Stortinget og 
helseforetakene med en viss andel økologisk servering.  
Det er helt nødvendig for å få opp en varestrøm som er økonomisk bærekraftig, og det må 
skapes en bedre balanse i markedet før det stimuleres til ytterligere omlegging innen melk og 
kjøtt. Slik virkemiddel er innrettet for å nå produksjonsmålet, når ikke produktene fram på 
grunn av for lite volum. Dagens ordninger gjør at det ikke er produksjonen som begrenser 
valgmuligheten for forbrukerne, men kjedenes manglende satsing. De skylder på dårlig salg 
når de velger å holde varer utenfor sine hyller.  
Produksjonen for økologisk frukt og grønt trenger å bli stimulert ytterligere da markedet er 
der. Dette er nisjer som det er stor etterspørsel og som med fordel kan omsettes lokalt. 
 
Økologisk korn 
Et konkret forslag som vil gi mindre import av råvarer til økologisk kraftfôr vil være å lage en 
venteordning for de som ikke leverer sine varer inn i den økologiske varestrømmen. Da kan 
det tillates at en bruker konvensjonelt kraftfôr inntil behovet for økt volum i markedet melder 
seg. Økonomien hos produsentene må opprettholdes selv om de ikke lenger leverer økologisk 
melk og kjøtt. Budsjettmidler til en venteordning vil minske den økonomiske risikoen og være 
en gulrot for staten - om de skaper bedre varestrøm gjennom bevisst innkjøpspolitikk så 
minker behovet for disse budsjettmidlene.  
  
Merpris 
Økologisk produksjon er svært arbeids - og presisjonskrevende, gir større grad av risiko og 
med det mer kostnader. Det er utfordrende å diskutere behovet for merpris for økologisk 
produksjon internt i landbruket og i samvirkebedriftene på lokalplanet. Det bør ikke være slik 
at ulike driftsmåter blir satt opp mot hverandre som i dag. Med en venteordning som foreslått 
vil disse diskusjonene opphøre. 
 
9.  Velferdsordninger 
Et flertall av våre lokallag legger vekt på velferdsordningene for sykdom og svangerskap som 
et viktig tiltak for å sikre rekruttering til næringen. 
Landbruksvikarordningen er en god ordning, men ordningen forvitrer. Tilskudd pr. årsverk 
landbruksvikar utvikler seg ikke i forhold til kostnadsutviklingen. Egenbetaling har økt i takt 
med dagsats under sykdom. Dette medfører en dårligere og dårligere ordning som blir dyrere 
for brukerne. Satsen må følge kostnadsutviklingen. 
 
Krav til næringsinntekt for nyetablerte for å få tilskudd under sykdom, er urimelig. Dette er et 
viktig moment med tanke på rekruttering av unge til næringen. Videre er det urimelig med 
kravet om avkorting mot andre lønnsinntekter. Dette slår svært uheldig for de som har måtte 
ta annet arbeid utenom gården og som har husdyrproduksjon. Er de syke, så er det 
merkostnader til vikar i fjøset. For å få likebehandling, må samordningen av tilskudd med 
lønnsinntekt utenfor gården, fjernes. 
 
Overskudd i ordningen blir i dag trukket inn, mens underskudd må dekkes av 
Landbrukstjenester. Det må være mulig å se overskudd/underskudd over flere år, 
minimum 3, helst 5 år. 
 
10.   Erstatningsordninger 
Ordningen for avlingsskader må bli enklere, her bør det være rom for forenklinger. Det har 
vært en gjennomgang, men resultatet er ikke godt nok tilpasset dagens struktur. For eksempel 
tas det ikke hensyn til den betydelige strukturendringen som har vært, ei heller dagens 
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kvalitetsbetaling er tillagt vekt i forhold til utmåling av erstatning. Ordningen står ikke i 
forhold til de verdiene som står på spill. 
 
Avtalepartene må se på muligheter for om ordningen kan suppleres med en 
fondsmulighet med skattefordel slik at den enkelte bedre kan utjevne inntekter over år 
og minske risikoen for økonomiske katastrofeår. Et annet forslag som godt kan utredes 
er om vi kan innføre tilsvarende ordninger som Kanada har i forhold til avlingsskade, 
hvor produsenten får dekket 80 % av gjennomsnittet de 5 siste årene. 
 
En må ta høyde for at mange produsenter i en etablerings - / investeringsfase har liten evne til 
å avsette i fond og vil bli svært sårbare uten en ordning som tar ned risikoen. Beiteskader må 
inn under ordningen. Produsenter som har gjort nødvendige og pålagte tiltak for å stenge 
skadegjørere ute, må få erstatning ifbm slike skader. Kvalitetstap gjelder også i potet og 
grønnsaker og ikke bare i frukt og bær. Det må bli slik at verdien av det avlingstapet som kan 
dokumenters, skal erstattes over en viss egenandel. Utbetaling av erstatning må ta 
utgangpunkt i den konkrete produksjonen og minke risikoen for de faktiske kostnader 
produsenten har. En mulighet er å utvikle en sammensatt ordning hvor staten, forsikring og 
fondsavsetninger bidrar til å minske risikoen og tapet.  
 
11.  Kjøtt og egg 
Storfekjøtt 
Storfekjøttproduksjonen har et særs lavt inntektsnivå selv sammenlignet innen 
landbruksfamilien og avstanden til gjennomsnittet i landbruket øker. Å bedre økonomien ved 
økte priser i markedet er en del av løsningen. Å ta ut merpriser i markedet er utfordrende med 
den stigende og etter hvert godt etablerte importen og de mektige dagligvarekjedene.  
 
Økonomien i produksjonen må styrkes. Det må tilrettelegges for å kunne satse på heltid med 
ammekuer - fødende dyr har krav på tilsyn. De fleste produsentene må i dag arbeide utenom 
gården for å kunne brødfø seg. Det bør legges mer til rette for heltidssatsing på 
ammekuproduksjon. Erfaringer tilsier at produksjonen må være omkring 70 ammekuer.  
Det er behov for virkemidler som kan bidra til å sikre økonomien i produksjon av storfekjøtt 
også i våre områder. Distriktstilskuddet på storfekjøtt må innføres for hele Akershus. I dag 
hemmer det produksjonen. Skal det bli en økning i produksjonen i Norge, forutsetter det bedre 
priser og bedre lønnsomhet.  
 
Kvalitetstillegg 
For ammekuproduksjonen er det behov for å øke produksjonen og med det behovet for kalver. 
Ordninger og tilskudd som fremmer dette må prioriteres. Kvalitetstillegg motiverer til å 
produsere kvalitet som markedet vil ha. Det må gjøres mer attraktivt å ta vare på kalv og 
utnytte produksjonsmulighetene for kjøttproduksjon også i melkeproduksjonen.  
 
Det må utarbeides en opptrappingsplan som inkluderer muligheter for lønnsom drift og 
bedring i økonomien og omfatter økt storfekjøttproduksjon i hele landet.   
 
12.  Grønnsaker, frukt og potet 
Importvern  
Det er behov for tollbeskyttelse også i grøntnæringen. Næringen opplever at enhver reduksjon 
av toll svekker den norske produksjonen av potet, frukt og grønt i Norge.  
Myndighetene må oppfordres og oppmuntres til også bruke handlingsrommet for disse varene 
og velge det tollvernet som er mest gunstig slik handelsavtalen tilsier.  
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Grønnsaks - og potetlager 
Sesongen for norske lagringsgrønnsaker er mulig å forlenge med gode lagre. Moderne CA - 
lagre er kostbare, og en form for investeringsstøtte vil medvirke til at flere produsenter kan se 
seg råd til å investere i slike lagre. Akershus Støtter forslaget om at det innføres et løpende 
tilskudd til grønnsaks- og potetpakkerier til produsenteide felleslagre. 
Uholdbar plantevernsituasjon  
Utviklingen mot ingen eller svært begrenset bekjempelsesmetoder for enkelte skadegjørere i 
næringen samt økte kostnader i form av dyrere bekjempingsmidler, medfører at norsk 
produksjon taper i konkurranse med import. Det er viktig å se Norden i sammenheng når det 
gjelder forskningsresultater og oppfølging av disse. Det er samme klimasone og 
forskningsresultater må også kunne anvendes over landegrensene. Arbeidet med å fremskaffe 
alternative bekjempingsmetode (integrert plantevern) må prioriteres ytterligere. Økt 
forskningsmidler til plantevern må bli prioritert høyt under årets jordbruksforhandlinger. 
Plantevernmiddelavgiften må tilbakeføres til næringen for å sikre at nye 
plantevernmidler kommer raskere ut til bonden. Det avsettes minimum 3 millioner kr til 
forskning/utprøving av plantevern.  
 
13. Melk  
Driftstilskuddet 
Som tiltak for å bedre økonomien i melkeproduksjonen, bør også driftstilskuddet løftes. 
Satsene bør økes med kr 10 000. 
 
Melkekvoter   
Det er åpnet for at nyetablering kan skje ved kjøp av kvote i det private markedet, men det 
koster betydelig mer som gir større kostnad enn ved kjøp i det statlige markedet. Det vil si at 
få klarer å komme i gang på den måten. Derfor er det et viktig motivasjons - og rekrutterings-
tiltak å sette av kvoter for nyetableringer. Hovedtyngden av lokallagene sier også at dette er 
viktig. Det bør avsettes volum minst på nivå med i fjor av den statlige kvoten uansett 
kvoteoverskudd eller ikke ifbm kjøp og salg også i vår region. Nyetableringskvoter kan styrke 
det lokale fagmiljøet. Styrking av fagmiljø er med på å demme opp for nedgang i dårligere 
økonomiske tider. 
 
Ordningen med forskjellige kvotetak for samdrifter og enkeltpersonforetak er utsatt for et 
press da økonomien i melkeproduksjonen er generelt dårlig. Spesielt i samdrifter hvor det er 
investert i nytt og større driftsapparat, er presset stort. Det er stort sprik i innspillene fra 
lokallaga om felles kvotetak og evt. størrelse, det bør kartlegges i hvilken grad dette er 
begrensende for mange før det gjøres endringer. Kvoteleie bør gjelde på like vilkår i 
samdrifter og på enkeltbruk.   
 
Det må gjøres et arbeid for å redusere kostnadene knyttet til å utvide produksjonsrettighetene 
innenfor melkesektoren. I dag bindes det opp for mye kapital i kjøp av rettigheter. Dette bør 
være del av en helhetlig vurdering i forbindelse med revidering av melkeforskriften der et 
partssammensatt utvalg bør gjøre et grundig forarbeid. Skattemessige forhold i forbindelse 
med kjøp og salg må tas med i utredningene. 
 
14.  Skatt / avgift /avskrivninger / fond 
Arbeidsgiveravgift 
Flere lokallag trekker fram at en nedsettelse av arbeidsgiveravgiften vil kunne være en meget 
effektiv måte å få opp inntekten på. Nedsatt arbeidsgiveravgift vil gå rett på bunnlinjen til 
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bonden. Konkurransestyrken i forhold til utlandet som har billigere arbeidskraft, vil bedres. 
Dette vil bety mye for arbeidskrevende produksjoner som grøntnæringen.    
 
Investeringsfond 
Se pkt 6.1 
 
15.  Annet 
 Importvern 
I Stortingsmelding 9 er det mest sentrale målet å øke norsk matproduksjon i takt med 
befolkningsveksten. Samtidig ser vi at importen øker kraftig for eksempel på meieriprodukter 
og halvfabrikata bakevarer. Et svakt importvern gjør det vanskelig å øke prisene til bonden 
slik at han oppnår en konkurransedyktig inntekt. 
 
Mange av de industrielt bearbeidede landbruksvarene (RÅK) har svært lav eller ingen toll. 
Import og bruk av halvfabrikata og smakstilsatte produkter har da også økt formidabelt og 
kan, om utviklingen fortsetter, utgjøre en trussel mot avsetningen for norske råvarer. Det er 
viktig og nødvendig at norske landbruksvarer sikres avsetning i markedet gjennom et 
velfungerende tollsystem. RÅK - ordningen er moden for en revurdering, og det bør tas 
initiativ til å reforhandle hele ordningen. 
 
Jordvern. 
Matjord både den dyrka og dyrkbare må får et strengt juridisk vern minst på linje med Marka 
og strandsoner. Det må i utgangspunktet være forbudt å bygge ned matjord. Dispensasjon må 
bare gis av en statlig myndighet dersom det foreligger nasjonale samfunnshensyn. 
 
Det er positivt at Norges Bondelag fremmer et så klart budskap. Positivt er det også at dette er 
blitt et tema i det offentlige rom, men dessverre er ikke dagens regjering der. De dytter 
kommunene foran seg og viser til lokaldemokratiet. Derfor trenger kommunene mer kunnskap 
og kompetanse om verdien og behovet for å verne matjord. De trenger motivasjon for å 
planlegge større områder på én gang og for i større grad være villige til å styre utviklingen. Så 
det gjenstår mye før matjorda har et reelt vern og dette arbeidet må fortsette samtidig som det 
er svært ressurskrevende for organisasjonen på alle plan. En utfordring som kommer mer i 
fokus er hvordan skal folk flest komme seg til og fra jobb. Det vil si hvordan må og kan 
storsamfunnet fremme kollektiv og mer desentralisering av arbeidsplassene slik at ikke alle 
må pendle til byene. Her har landbruket mye å bidra med. 
 
Aksjoner 
Om regjeringen innser at deres visjon for landbruket er en mindretallsvisjon og at skal de 
oppnå endringer for norsk landbrukspolitikk må de spille på lag med Stortinget, kan man 
kanskje unngå at landbrukspolitikken settes på spissen til våren. Det er ikke gitt at 
støttepartiene V og KrF vil klare å påvirke regjeringens forhandlingsarbeid i forkant av selve 
oppgjøret men det jobbes veldig bra i hele organisasjonen med dette for øye. Det viser seg om 
en veldig langsomt at politisk arbeid i form av kunnskaps – og nettverksbygging og dialog 
virker et godt stykke på vei. 
 
Tilbakemeldingene fra lokallagene i Akershus er nok at de fortrinnsvis foretrekker 
demonstrasjoner og markeringer men innser at blir det brudd i år så er det særs alvorlig og at 
aksjonene krever full innsats uansett hva organisasjonen legger opp til. 
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Lykke til med forhandlingene! 
10.03.2014  

Styret i Akershus Bondelag 
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