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Norges Bondelag Notat  
IPT-utvalget Vår dato Revisjon Vår referanse 
 26.02.2015  14/01233-4 

Utarbeida av    
Amund Johnsrud    
Til Kopi til 
Anders Huus, Næringspolitisk          
 

Jordbruksforhandlingene 2015 - innspill fra IPT-utvalget 
Satsinga på Inn på tunet over jordbruksavtalen må bidra til å realisere måla som er formulert i 
Regjeringas handlingsplan for IPT 2014 – 2017 og i den nye kommunikasjonsstrategien for 
IPT i regi av Matmerk. Herunder vil IPT-utvalget vektlegge: 
 
 Merkevarebygging. IPT er et landbruksbasert tjenestetilbud med egen 

godkjenningsordning som forvaltes av Matmerk. I tillegg koordinerer Matmerk 
markedsføringen av IPT og har ansvar for utvikling av nettsidene på www.matmerk.no  

o Godkjenningsordninga må vedlikeholdes og videreutvikles i takt med gjeldende 
krav fra kundene og dermed bidra til ytterlige profesjonalisering av næringa.  

o Det er nødvendig å avklare ressursbehov hos Matmerk for å realisere oppgavene. 
IPT er tjenesteproduksjon og skiller seg slik noe fra den øvrige virksomheten til 
Matmerk som er retta inn mot kvalitetssikring og markedsføring av matprodukter 
og matproduksjon. Det er viktig at Matmerk har tilstrekkelig kompetanse og 
kapasitet til å utføre de oppgavene de er pålagt for IPT.  

 
 Forpliktende og forretningsmessig samarbeid mellom næringsaktører for å kunne 

tilby et godt nok tilbud til kjøperen, og konkurrere for å vinne fram i anbudsrunder  
o Gi næringsstøtte også til formaliserte, forretningsmessige nettverk av aktører, ikke 

bare direkte til næringsutøvere 
o Etablere samvirker. IPT Akershus og IPT Trøndelag er eksempler på fungerende 

samvirker for IPT som kan være modell for andre 
 

 Markedsarbeid. Styrke kunnskap og kjennskap til IPT som modell for velferdstjenester 
blant aktuelle kjøpergrupper: kommune – skole og velferdsetat, helsevesenet, Nav -
arbeidstrening, eldreomsorg, rus/psykiatri, kriminalomsorg, innvandring/integrasjon. 

o Lage korte presentasjonsfilmer etter mal av lokalmatpresentasjoner, ”Bønder som 
bryr seg” 

o Følge opp tiltak i kommunikasjonsstrategien rettet mot kjøpergruppene 
 

 Stimulere og koordinere forskning som belyser effektene av gården som arena for 
velferdstjenester, og dyreassistert terapi.  

o Etablere et nav/kompetansesenter for IPT-relatert forskning. Tilsvarende er 
etablert på mange andre ulike fagfelt og satsingsområder 

o Mer forskning og dokumentasjon på effektene av IPT på brukerne, sammenlikna 
med ordinære tilbud 

 
Når det gjelder merkevarebygging må nødvendige avklaringer om oppfølging og finansiering 
skje mellom avtalepartene og Matmerk.  
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De tre øvrige kulepunkta bør bli tydeliggjort innenfor Utviklingsprogrammet for landbruks- 
og reindriftsbasert vekst og verdiskaping.  
 
For å sikre tilstrekkelig fokus og oppmerksomhet mot IPT i programarbeidet mener 
IPT-utvalget at inntil 10 millioner av den årlige bevilginga til utviklingsprogrammet bør 
øremerkes til IPT-relaterte tiltak. Dette under forutsetning av at dagens totalramme på 
90 mill. kroner blir videreført i 2016 på om lag samme nivå. 
 
Det nevnte utviklingsprogrammet opererer med tre kategorier tiltak. Det er finansiering, 
kompetanse, omdømme: 

(Utviklingsprogrammet. Programnotat pr 11/2-2015, side 6) 
 
Flere av de konkrete tiltakene i programnotatet, gjengitt over, er generelle og kan/bør 
anvendes av IPT-tilbydere like fullt som av matprodusenter. Vi ønsker imidlertid noen 
særskilte IPT-tiltak i tillegg under to av kategoriene. Det er følgende: 
 
 
Finansieringstiltak 

 
Kompetansetiltak 

 
Omdømmetiltak 

 Hvordan nå fram som leverandør 
av tjenester til offentlig sektor.  
Kunnskap om deltaking i 
anbudskonkurranser mv. 
 

Omdømmetiltak for IPT 
Tiltak for å gjøre IPT mer kjent og 
anerkjent blant kjøpergruppene, som 
alternativt tjenestetilbud på utvalgte 
felt innen velferdstjenester. 

 Etablere et nav/ 
kompetansesenter for IPT-relatert 
forskning.  
Tilsvarende som for andre ulike 
fagfelt og satsingsområder, f. eks 
demens/aldring 

 

 

Tiltak innenfor Utviklingsprogrammet 

Finansieringstiltak Kompetansetiltak  Omdømmetiltak 
 
Vekstordning for bedrifter 
med vekstpotensial på 30 % 

 

 
Forretningsutvikling 
Kompetansetilbud gjennom IN 
(kursporteføljer reiseliv og 
landbruk)  
 

Fylkesovergripende, nasjonale og 
internasjonale aktiviteter: 

 Matarrangement 
 Temasatsinger 

Markedsføring av spesielle tema i 
internasjonale markeder og 
produktutvikling og overvåking av 
aktiviteter hjemme 
 

Bedriftsnettverk 
kommersielle og 
kunnskapsdrevne 
 

Matfaglige kompetansetilbud  
gjennom fem kompetansenettverk 
(lavterskel tilbud) 

Kampanjer:  
 Bygdeturismekampanjen er 

nasjonal markedsføring av 
små mat- og 
reiselivsbedrifter  



1 
 

Norges Bondelag   
 Vår dato Revisjon Vår referanse 
 05.03.2015  14/00969-8 

Utarbeidet av    
Elin Marie Stabbetorp    
Til Forhandlingsutvalget i Norges Bondelag Kopi til 
                  
 

Innspill fra kornutvalget i Norges Bondelag til 
jordbruksforhandlingene 2015 
 
Sammendrag 
Norsk fôrkorn utgjør hovedandelen av kraftfôret til melk, svin, kylling og eggprodusenter og 
er etter kornutvalgets oppfatning en del av legitimiteten i husdyrproduksjonen. Nedgangen i 
kornproduksjonen og kornarealet er følgelig negativ for norsk landbruk. Kornarealet er 
redusert med over 800 000 daa siden 1991. Reduksjonen man ser i kornproduksjonen svekker 
beredskapen og sjølforsyningsevnen. I et verdensbilde hvor klima er i ferd med å endres og 
arealressursene på våre breddegrader får økt betydning må man øke satsingen på norsk 
kornproduksjon.  
 
Vederlaget til arbeid og egenkapital pr årsverk for kornprodusentene er lavest sammenlignet 
med øvrige jordbruksnæringer. Et gjennomsnittlig kornbruk fikk selv etter samarbeidsavtalen 
med Krf og Venstre i fjor et forventa negativt resultat i inntektsutviklingen.  
 
Kornøkonomien må nå løftes og vi må gjøre alvor av å øke andelen av norske fôrressurser. 
 
Kornutvalget gir følgende tiltak prioritet i årets forhandlinger for å styrke 
kornproduksjonen: 

 Kornpris: Kornprisen økes med 40 øre pr kg for fôrkorn og 50 øre pr kg for matkorn 
for å stimulere til økt produksjon og styrke økonomien i kornproduksjonen.  
En størst mulig andel av kornprisøkningen må tas ut i sluttmarkedet. 
 

 Arealtilskudd: For å redusere avgangen av kornarealer foreslår utvalget at det gis et 
økt arealtilskudd på kr 75 pr daa på skifter under 20 daa. 
 

 Drenering: Satsen for dreneringstilskudd pr daa må dobles til inntil kr 2000 pr daa for 
å legge til rette for økte avlinger, redusere avrenning og utslipp av klimagasser. For å 
øke dreneringskapasiteten bør det utbetales AK- tilskudd dersom det dreneres i 
vekstsesongen.  
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Norges Bondelag Uttalelse 
Vår dato Revisjon Vår referanse
13.03.2015 15/00209-2 

Utarbeidet av
Finn Erlend Ødegård/ Inger Johanne 
Sikkeland 
Til Noreges Bondelags Forhandlingsutvalg Kopi til
                  

Uttalelse fra Miljø- og kvalitetsutvalget til jordbruksforhandlingene 2015

Miljøvirkemidler  
Det er bred enighet om økt norsk matproduksjon de kommende årene, selv om det er 
betydelig diskusjon om hvordan denne økningen skal skje. Fra et miljøperspektiv er høy 
arealproduktivitet basert på god agronomisk praksis et viktig bidrag til at økt matproduksjon 
kan skje med minst mulig miljøpåvirkning. Best mulig utnyttelse av arealenes 
avlingspotensial og effektiv bruk av jordbruksarealene er god miljøstrategi fordi dette bidrar 
til å redusere de totale miljøpåvirkningene som følger med matproduksjon. I et land med 
knappe ressurser av dyrkbar jord blir økte avlinger per arealenhet særlig viktig for å klare å 
øke produksjonen. Miljø- og kvalitetsutvalget (MKU) mener at virkemidler som 
stimulerer til økt arealproduktivitet basert på god agronomisk praksis blir en 
nøkkelfaktor for å lykkes med økt, bærekraftig matproduksjon på norske ressurser. 

Landbrukets sektoransvar på miljøområdet innebærer et selvstendig ansvar for å løse 
miljøproblemer og forurensning som næringa selv forårsaker. Herunder er juridiske 
virkemidler knyttet til jordlova og tilskuddsordninger under jordbruksavtalen sentrale. MKU 
registrer at sektoransvaret blir utfordret av miljømyndighetene som i økende grad ønsker å 
bruke juridiske virkemidler knyttet til naturmangfoldloven og forurensningsloven for å 

Hovedprioriteringer:  
Økt, bærekraftig matproduksjon på norske ressurser kan kun oppnås ved 
prioritering av virkemidler som stimulerer til økt arealproduktivitet, god 
agronomi og ivaretakelse av bondens arbeidsevne. MKU mener følgende 
områder må prioriteres:

Tilskuddet til drenering for 2016 videreføres med økte satser 

Økte satser for beitetilskudd 
Økt forskning på fôrproduksjon 

Økte forskning på målrettede HMS-tiltak 
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regulere landbruksnæringa. Eksempler på dette er forslag om å pålegge landbruksforetak 
tiltaksovervåking av vannforekomster og revisjon av gjødselvareforskriften. Klima- og 
miljødepartementet (KLD) har gjennom vannforskriften ansvaret for Norges forpliktelser etter 
EU`s vanndirektiv. Norge har i dag en fragmentert vannovervåkning som er delt mellom ulike 
sektormyndigheter, forvaltningsorganer og miljøpåvirkere. På grunn av dårlig samordning og 
utilstrekkelig finansiering er kunnskapsgrunnlaget i mange vannforekomster ikke godt nok, 
verken til å fastsette miljøtilstanden eller pålegge tiltak som skal bringe vannforekomsten til 
god eller svært god tilstand, slik vanndirektivet krever.  

MKU mener KLD må ta et helhetlig ansvar for vannovervåkningen som oppfyller 
kravene i vanndirektivet og som gir et pålitelig kunnskapsgrunnlag for utformingen av 
nødvendige vannmiljøtiltak innen landbrukssektoren. MKU mener det er viktig å holde 
fast ved at det er landbrukets egne virkemidler som skal brukes for å løse 
miljøproblemer som landbruket selv forårsaker.

Helhetlig gjennomgang av miljøvirkemidler i jordbrukspolitikken 
En partssammensatt arbeidsgruppe har gått igjennom miljøvirkemidlene i jordbrukspolitikken 
og leverte sin innstilling til jordbruksavtalepartene 23.02.15. Arbeidsgruppa foreslår 12 tiltak 
som forhandlingspartene kan gjennomføre under vårens oppgjør. MKU støtter i hovedsak 
disse tiltakene med følgende merknader: 

MKU forutsetter at målrettingen av virkemidlene ikke svekkes når 
søknadsbehandling og utmåling flyttes fra fylkesmannen til 
Landbruksdirektoratet. Herunder må tilskuddssatsene ivareta regionale 
ulikeheter slik at ønskede tiltak blir gjennomført. 

Flytting av tilskudd til drift av beitelag til sentralt nivå. Beitelagene har en viktig 
funksjon for å sikre gode fellesskapsløsninger for de som slipper sau og storfe på 
utmarksbeite. MKU forutsetter at det økonomiske grunnlaget til beitelagene 
ikke svekkes som følge av sentraliseringen. 

Flytting av tilskudd til bratt areal til sentralt nivå. Dette tilskuddet har stor 
betydning for driften av bratte arealer og fruktdyrking på Vestlandet spesielt. 
MKU forutsetter at det økonomiske grunnlaget for drift av bratte arealer 
ikke svekkes som følge av sentraliseringen. 

Avvikle tilskudd til areal i lavere erosjonsklasser innen nedbørfelt der vassdraget 
ikke er sårbart. Dersom dette kun omfatter erosjonsklasse 1 mener MKU 
forslaget er uproblematisk. Dersom forslaget også omfatter erosjonsklasse 2 vil 
mye av åkerarealet som i dag ligger i stubb på Østlandet trolig bli høstpløyd. 
MKU frykter at dette kan provosere mange som er opptatt av landbrukets 
arbeid for å bedre vannmiljøet i henhold til vannforskriften.  

Den partssammensatte arbeidsgruppa anbefaler at det arbeides videre med å utvikle og 
implementere gjeldende virkemiddelsystem fra tre forvaltningsnivåer til to forvaltningsnivåer. 
Tilskuddsordninger som er lette å standardisere anbefaler gruppa å løfte opp til sentralt nivå. 
Dette gjelder bla. vannmiljøtiltak, beitetilskudd og bevaringsverdige husdyrraser. Samtidig 
anbefaler gruppa at SMIL og investeringsvirkemidlene som forvaltes på kommunalt nivå 
flyttes opp på regionalt nivå. 
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MKU mener dette alternativet må vurderes på bakgrunn av en grundig utredning i 
forkant. MKU er i utgangspunktet skeptisk til å fjerne kommunenes ansvar for SMIL 
og investeringsvirkemidlene da dette skaper lokalt engasjement blant bøndene og vil 
svekke kommunenes kompetanse på landbruksforvaltning.  

SMIL 
MKU støtter regjeringas endring av SMIL-ordningen i 2014, slik at den nå er avgrenset 
til søkere som mottar produksjonstilskudd.  

Tilskudd til drenering ble innført fra 2013. I jordbruksavtalene for 2012, 2013 og 2014 ble det 
avsatt 100 mill. kr til drenering over SMIL-ordningen. Formålet med midlene er å øke 
produksjonspotensialet på tidligere grøfta jordbruksjord ved å forbedre grøftetilstanden, samt 
redusere faren for erosjon og overflateavrenning. Norges Bondelag`s klimagruppe har i sin 
innstilling av 01.02.15 foreslått å øke støtten til drenering med begrunnelse i redusert 
klimagassutslipp.   

Tilskuddene har ført til en økning i grøfteaktiviteten. Årsaken til at enkelte kommuner ikke 
har delt ut alle midlene skyldes blant annet mye leiejord og at produsentene synes at 
tilskuddet er for lavt. En annen årsak er mangel på tilgjengelige entreprenører som utfører 
grøftearbeid. I 2013 og 2014 er henholdsvis kun 55 og 62 % av tilskuddet innvilget. Det vil si 
at 83 mill er ubrukt i løpet av 2 år. 

MKU mener fylker og kommuner bør prioritere SMIL-midler også til drenering som 
ikke dekkes av forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord. Dette gjelder 
hydrotekniske tiltak som blant annet åpne grøfter, drenering av blauthull og drenering 
av innmarksbeite. 

Det er behov for å styrke planleggingskompetansen hos kommunene og Norsk 
Landbruksrådgivning. Tidsvinduet for når grøfting kan gjennomføres er kort. MKU mener 
selve søknaden må gjøres enklere.  

MKU mener satsene bør økes og differensieres etter metode med virkning fra og med 
grøftesesongen 2015. For grøftehjul bør satsen økes til kr. 2 000,-/daa og for grøfting 
med gravemaskin bør satsen øke til kr 4 000,-/ daa. Satsene for tilskudd per grøftemeter 
må økes tilsvarende. MKU mener økningen i satsene må dekkes inn ved at ubrukte 
dreneringsmidler fra 2014 overføres til 2015. MKU har tro på at økte tilskuddssatser vil 
føre til at flere bønder drenerer jord og at kapasiteten blant entreprenørene øker. For å 
utvide tidsvinduet for når grøfting kan gjennomføres, foreslår MKU at det gis AK-
tilskudd også i år hvor det skal dreneres uten at arealet ikke blir sådd. MKU mener 
totalrammen på 100 mill bør videreføres på samme nivå for 2016. 

Jordpakking 
Skader på jordstrukturen på grunn av jordpakking fører til avlingsnedgang, økte 
nitrogenutslipp og behov for å dyrke mer areal for å produsere samme mengde. Jordpakking 
har vært et økende problem de siste 10-20 årene. De to viktigste årsakene til økte 
pakkingsskader er bruk av større og tyngre maskiner og kjøring på for fuktig jord. 
Jordpakking gir tettere jord der overflødig vann ikke kommer fram til dreneringsgrøftene. Det 
gir mer avrenning av vann på overflaten og dermed økt risiko for erosjon, med tap av jord og 
næringsstoffer til vassdrag. Jordpakking gir også økt tap av nitrogen i form av klimagassen 
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lystgass og fritt nitrogen. Pakkingsskader i det øvre jordsjiktet kan ofte repareres på relativt 
kort sikt, mens pakkingsskader i dypere jordsjikt kan være vedvarende. Medvirkende årsaker 
til jordpakking er strukturrasjonalisering (større areal per dyrker og overgang til større 
maskiner), sesonger med mer nedbør og mindre pløying. 

MKU mener jordpakking er et betydelig problem som påvirker jordbrukets 
miljøpåvirkning, klimapåvirkning og produksjonsevne på en negativ måte. MKU 
advarer mot virkemidler som tilrettelegger for en ytterligere strukturendring i retning 
av større enheter.  

Miljøavgift må finansiere handlingsplan for plantevernmidler 
Ved omsetning av plantevernmidler må det innbetales en miljøavgift. Mattilsynet krever inn 
avgiften fra importører av plantevernmidler. Det er i statsbudsjettet budsjettert med at 
miljøavgiften på omsetning av plantevernmidler er 50 millioner kroner. Beløpet går inn i 
statskassen. Det er for 2015 bevilget 9 mill over jordbruksavtalen til arbeidet med 
handlingsplanen for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler. 

MKU mener bevilgningen på 9 mill i jordbruksavtalen til handlingsplan for redusert 
risiko ved bruk av plantevernmidlier må videreføres i 2016.  MKU mener deler av 
miljøavgiften som kreves inn ved omsetning av plantevern må brukes til finansiering av 
tiltak i henhold til handlingsplanen samt forskning og utprøving av nye 
plantevernmidler og nye ikke-kjemiske bekjempelsesmetoder. 

Regionalt miljøprogram: 
RMP skal målrette og synliggjøre jordbrukets miljøinnsats. Så langt har RMP vært et 
vellykket bidrag for å oppnå dette. RMP er et viktig bidrag for å redusere miljøulemper som 
følger av landbrukspolitikken.  

MKU støtter regjeringas endring av produksjonstilskuddforskriften i 2014 slik at kravet 
om miljøplan nå er fjernet.

Det ble høsten 2014 gjennomført høring av de regionale vannforvaltningsplanene iht 
vannforskriften. Karakteriseringen og risikoanalysene av vannforekomstene viser at avrenning 
av næringsstoffer og jord utgjør en negativ miljøpåvirkning for mange vannforekomster. Det 
er i kornområdene og områder med høy husdyrtetthet at påvirkningen er størst. MKU viser til 
at det i forvaltningsplanene som har vært på høring er store forventninger til at 
landbruket skal øke innsatsen for å redusere avrenningen til vassdragene. MKU mener 
det er viktig at størrelse og innretning på miljøvirkemidlene under RMP som er rettet 
mot vannmiljøtiltak treffer i forhold til forventningene som er skapt. Tilskudd til 
grasdekte vannveier er et vannmiljøtiltak som har stor effekt for å hindre erosjon og 
avrenning fra arealer med korn/poteter/grønnsaker. Satsene for dette tilskuddet bør 
økes slik at flere bønder gjennomfører dette tiltaket. 

MKU viser til at det i forskrift om produksjonstilskudd og RMP er bestemmelser om 
avkorting og bortfall av tilskudd ved regelverksbrudd og feilopplysninger. MKU 
forutsetter at landbruksmyndighetene i slike saker gjør en skjønnsmessig vurdering slik 
at det blir proporsjonalitet mellom avkortinger og feilen som er begått.  
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Beiteordningene: 
Det er i dag to landsdekkende ordninger for dyr på beite. Et generelt beitetilskudd til dyr på 
beite (innmark og/eller utmark) og utmarksbeitetilskudd til dyr på utmarksbeite. Formålet 
med ordningene er å holde kulturlandskapet i hevd gjennom å få mange dyr ut på beite, samt å 
utnytte utmarksbeiteressursene. Beitebruk er viktig for å nå en rekke miljømål, særlig for 
kulturlandskap og biologisk mangfold. Beiting styrker målet om økt norsk matproduksjon på 
norske ressurser ved at beitedyra henter fôrenheter fra arealer som ikke kan brukes til annen 
matproduksjon. Landbruksdirektoratet forvalter tilskuddene, mens kommunen fører kontroll 
og fatter vedtak om tilskudd. Totalt ble det i 2013 utbetalt 371 mill. kroner i 
utmarksbeitetilskudd til snaut 20 000 foretak. Det ble utbetalt om lag 400 mill. kroner i 
generelt beitetilskudd til drøyt 27 000 foretak. 

MKU mener tilskuddssatsene per dyr for innmarksbeite og utmarksbeite må øke. 

Økologisk landbruk:  
Økologiske produkter er en viktig del av mangfoldet som norske bønder leverer forbrukerne. 
økologisk produksjon har en sentral funksjon som pådriver innen miljø, mattrygghet og 
dyrevelferd i norsk landbruk   

Det har siden 2011 vært en nedadgående trend både i antall produsenter og areal som drives 
økologisk. De to siste årene har det vært en reel nedgang da både antall produsenter og antall 
daa har gått ned mer enn nedgangen i det totale jordbruksarealet. Samtidig er etterspørselen 
etter økologiske produkter økende. Omsetningen gjennom dagligvare økte i 2013 med 16 % 
og er nå oppe i 1,35 mrd kroner. Første halvår 2014 har omsetningen økt med 31,7 %. Av 
dette er meieriprodukter, grønnsaker, kornprodukter, egg og barnemat de største 
salgsproduktene. Mye av denne veksten er på importerte varer. Vi har underskudd av 
økologisk korn, frukt og grønnsaker, mens det for melk, og kjøtt fortsatt er for mye i forhold 
til markedet. Dette kan raskt snu når etterspørselen fra storhusholdning, hoteller og 
restauranter øker. 

MKU vil understreke behovet for å øke produksjonen av norsk økologiske produkter i 
takt med etterspørselen. MKU mener det er viktig å stimulere til at flere produsenter ser 
det som interessant å legge om drifta til økologisk. Samtidig er det viktig å innrette 
virkemidlene slik at de stimulere til økt produksjon.  

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket (HMS)  
For å nå målene om økt norsk matproduksjon på norske ressurser, er arbeidsevnen til de 
yrkesaktive grunnleggende. Den aller viktigste ressursen for et effektivt landbruk er bonden. 
Det er bondens helse og arbeidsevne som er den mest sårbare faktoren på den enkelte gard. 
Kompetanse, konsentrasjon og oppmerksomhet legger grunnlag for en effektiv produksjon 
uten uhell eller uønska hendelser. Det er stor økonomisk gevinst i å unngå uønska hendelser, 
både for bonden, for verdikjeden og for samfunnet. En god HMS-status har betydning for 
landbrukets omdømme og bidra til rekruttering til landbruket.  

Kampanjen  ”Trygghet og helse” som ble vedtatt og delfinansiert gjennom Jordbruksavtalen 
2011, avsluttes helt i 2015. Mer enn 550 ”markdager” med gjennomsnittlig 20 deltakere er 
gjennomført. Kampanjens arrangementer har gitt praktisk nyttige tips til sikrere 
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arbeidshverdag. Ferske skadetall fra Gjensidige viser tydelig nedgang i antall skader/ ulykker 
de siste år, dette tyder på positiv effekt av kampanjen.  

MKU er tilfreds med at HMS-kampanjen har bidratt til reduserte skadetall og økt 
interesse for forebygging hos varemottakere. MKU mener det er behov for fortsatt 
satsing over jordbruksavtalen på tiltak som direkte motiverer den enkelte yrkesutøver 
til forebyggende innsats i egen virksomhet. Herunder mener MKU det må settes av 
midler for tilgjengeliggjøring av statistikk over ulykker og helseskader med 
bakenforliggende årsaker til hendelsene, slik at denne kunnskapen kan brukes målrettet 
i HMS-rådgivningen.  

Norsk Landbruksrådgivning HMS er næringas bedriftshelsetjeneste og tilbyr rådgivning, 
kompetanse og andre HMS-relaterte tjenester. MKU forventer at endringsprosessene som 
foregår i Norsk Landbruksrådgivning vil styrke arbeidet med effektiv norsk 
matproduksjon uten uønska hendelser, samtidig som organisasjonen Norsk 
Landbruksrådgivning utvikles og blir enda bedre i stand til å løse krevende oppgaver og 
gi bønder over hele landet likeverdige tilbud.

God dialog mellom næringa og Arbeidstilsynet er avgjørende for at regelverksutviklingen på 
arbeidsmiljøområdet skal gi positive resultater. Det har dessverre framkommet eksempler på 
regelverksendringer hvor verken Matmerk eller Norske Landbrukstenester er blitt involvert. 
Dette gjelder regelverksendringer som berører ansvarsfordelingen mellom bonde og avløser 
og krav som stilles til bygningstekniske tiltak som både er teknisk og økonomisk 
uhåndterbare. 

MKU mener det må settes i gang en prosess som tar sikte på at Kvalitetssystem i 
landbruket (KSL) får status som bransjestandard for HMS i landbruk på 
Arbeidstilsynets forvaltningsområde. På tilsvarende måte er det i dag en bransjestandard på 
Mattilsynets forvaltningsområde.     

MKU understreker behovet for flere tiltak som bidrar til å sikre bondens helse og 
arbeidsevne, samt redusere omfanget av skader, ulykker og yrkeslidelser. Utvalget 
legger spesielt vekt på 

Økning i bevilgningen til Norsk Landbruksrådgivning for å få økt kapasitet til 
rådgivning og utvikling (fullføring av prosessen med sammenslutning mellom 
LHMS og NLR). 
Målrettede positive virkemidler som øker kompetansen om praktisk og 
systematisk HMS-arbeid og inspirerer til forebyggende arbeid på det enkelte 
bruk (for eksempel rimeligere HMS-kurs) 
Midler til arbeidsgruppe om ulykker (for å få mer kunnskap om hvor, når, med 
hvem og hvorfor skader og ulykker skjer).  
Mulighet til egenfinansiering ved å etablere ordning med skattefri fondsavsetning 
til investeringer som bidrar til økt sikkerhet og bedre arbeidsmiljø i landbruket.   

Velferd 
Velferd dreier seg om en sikker og meningsfylt arbeidsplass samt tilgang til velferdsordninger 
på linje med andre i samfunnet. Mulighet til ferie og fritid, samt tilgang til avløsning ved 
sykdom er helt sentralt i denne sammenheng. Det bidrar til trivsel og trygghet i yrke, sikrer 
rekruttering og dyrevelferd. Dette forutsetter tilgang til kvalifisert arbeidskraft som kan utføre 
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arbeidet når bonden skal ha fri eller er syk, velfungerende avløserordninger og mulighet for 
rask refusjon av utgifter til avløsning (både til sykdom og til ferie/ fritid).  

Landbruksvikarordningen  
De siste endringene i landbruksvikarordningen er svært utfordrende for ordningens eksistens. 
Tilskuddet har stått i ro siden 2008, og er bare delvis kompensert ved en økning i dagsats for 
sykdom. I 2015 står både tilskudd og dagsats i ro samtidig som regelverket åpner opp for at 
andre aktører kan selge vikartjenester, men uten de samme forpliktelser som avløserlagene til 
å ha beredskap ved sykdom.  Dette en lite ønsket utvikling som gir større ulikhet mht å ha 
tilgang til vikarer med nødvendig kompetanse. MKU mener at tilskuddet til 
Landbruksvikarordningen må økes i takt med kostnadsutviklingen, slik at det blir mulig 
og fortsatt ha ansatt vikarer med høy kompetanse.  

Avløserordningene  
Selv om det er satt ned en gruppe som ser på tilskuddsordningene med refusjon ved sykdom, 
vil vi peke på tydelige svakheter som vi er gjort oppmerksomme på etter siste 
forskriftsendringer. Vi har mottatt meldinger om at kommunal forvaltning og NAV kan være 
en flaskehals i saksbehandlingstid av søknader. Det er viktig at saksbehandlingstiden blir så 
kort som mulig da det fort blir store utgifter som skal forskutteres.  

I ny forskrift er kravet om at arbeidsgiver/arbeidstakerforhold for rett på refusjon tatt bort. I 
tillegg kan ikke landbrukstjenesten eller andre som søker på bruker sine vegne få utbetalt 
tilskuddet, selv om bruker ønsker dette. MKU mener dette er uheldige endringer som er med 
på å svekke grunnlaget for å kunne få kvalifisert arbeidskraft både ved ferie/fritid og sykdom 
og svekker mulighetene til å oppdage eventuelle forsøk på sosial dumping. Avløsning ved 
sykdom betyr store utgifter på kort tid. Når bonden må forskuttere kostnaden kan dette føre til 
at mange ikke har råd til å leie nødvendig hjelp. Det kan i tillegg gå ut over bondens mulighet 
til å bli frisk og dyrevelferden. MKU mener at tilskuddet må følge kostnadsutviklingen og 
minimum økes til kr. 1.785,- per dag. I tillegg må adgangen til utbetaling til andre som 
søker på bruker sine vegne må gjeninnføres. Når det gjelder avløsning til ferie og fritid 
mener MKU at også dette tilskuddet må følge kostnadsutviklingen, og minimum økes til 
kr. 83.000,- i år. 

Forskning, utvikling og rådgivning 
MKU mener kunnskap som bidrar til økt matproduksjon på grunnlag av norske ressurser må 
vektlegges. Dette er et mål som krever målrettet og langsiktig satsning over tid. Det er derfor 
nødvendig å prioritere tilstrekkelig midler til forskning nå. Det er helt avgjørende å identifisere 
offensive tiltak som gjør norsk landbruk i stand til å møte fremtidige endringer.  

Forskning som gir større arealproduktivitet og bedre kvalitet innenfor korn- og 
grasproduksjonen må prioriteres i årets jordbruksforhandlinger. Ved å øke 
proteininnholdet i korn og grovfor vil behovet for importerte proteinkilder reduseres. 
Det må og forskes på sorter som gir større mengde, samt på alternative proteinvekster. 
Dette vil ha svært stor betydning for målet om å øke matproduksjonen på norske 
ressurser. Som et av de nordligste områdene for landbruksproduksjon er det videre 
viktig at teknologiutvikling og metoder som gir bedre sortsutvikling tilpasset regionale 
behov blir prioritert.  

Økt kunnskap på disse områdene er avgjørende. Klimaendringene skaper behov for sorter som 
tåler endrede vekstbetingelser, mens bedre fôrkvalitet vil være et nødvendig bidrag til økt 
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ressursutnyttelse og dermed økt matproduksjon med minst mulig miljøbelastning. MKU ser 
det som nødvendig å opprettholde en regional forskningsinnsats som grunnlag for 
utvikling og tilpassning av ulike plantesorter. Målet må være at sortsutviklingen ligger 
tett opp til den planteproduksjonen som klimaet gir rom for.

Norges Bondelag har mål om et fossilfritt landbruk innen 2030. MKU mener landbrukets 
forskningsmidler må rettes mot forskningsområder som bidrar til å finne erstatninger 
til fossile innsatsfaktorer i matproduksjonen. 

MKU vil også i år understreke at forskning finansiert over jordbruksavtalen må brukes til 
kunnskapsbygging om praktisk anvendte problemstillinger som raskt kan komme bonden til 
gode. Samhandling mellom forskningsmiljøer og rådgiverapparat, samt plan for 
formidling av resultater ut til næringa, bør etter MKU være et krav for innvilging av 
forskningsmidler over jordbruksavtalen.

MKU mener det er behov for ny kunnskap om helse og sikkerhet i landbruket som kan 
føre til mer målrettet rådgivning om HMS, arbeidsmiljø og helse. Et FoU-samarbeid 
mellom landbruket, enkelte helseforetak og Statens Arbeidsmiljøinstitutt vil for eksempel 
kunne framskaffe ny kunnskap om lunge- og luftveislidelser. Dette forutsetter at landbruket 
bidrar med delfinansiering.  
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1. Prioriterte forslag 
Grøntutvalget i Norges Bondelag mener følgende punkter må prioriteres høyt i årets 
jordbruksforhandlinger: 

Kollektive ordninger 
o Rådgiving og forskning 
o Salgs og kvalitetsfremmende tiltak 

Distriktstilskuddet 
Investeringer og fondsavsetninger 

2. Innledning
Grøntutvalget viser til Meld. St. 9 (2011-2012) ”Landbruks- og matpolitikken - Velkommen 
til bords”. Ved stortingsbehandlingen av meldingen uttalte en samlet næringskomiteen at de 
er opptatt av at den norske produksjonen utvikles med gode produkter og videreutvikler sin 
posisjon i markedet. Grøntutvalget mener at det må legges en mer offensiv ambisjon for 
grøntsektoren, enn å dekke dagens andel av forbruket i de periodene det er tollvern.  

Grønnsaker, poteter, frukt og bær gir en produsentinntekt fra markedet på 2.945 mill. kroner i 
henhold til BFJ budsjetterte tall for 2013, noe som utgjør 10,2 prosent av produksjonsinn-
tektene i jordbruket.  De samme produksjoner mottar 280 mill. kroner over jordbruksavtalen, 
noe som utgjør 1,9 prosent av bevilgningen over avtalen. 

Norskproduserte grønnsaker utgjør litt under halvparten av det totale grønnsakmarkedet. 
(Friske grønnsaker + fryste og konserverte på annen måte). Norsk har over lenger tid gradvis 
tapt markedsandel, dvs. ikke klart å ta del i veksten i grønnsaksmarkedet.  

Egenproduksjonsandelen av norske konsumpoteter svinger med avlingsnivået og ligger rundt 
70 prosent. Frukt og bær har en lav norskprodusert andel, ca 5 prosent. Også disse produktene 
har over tid tapt markedsandeler. 

3. Målpriser og importvern 

3.1. Importvernet 

Frukt- og grøntsektoren produserer varer som er viktig for den norske folkehelsa. De offisielle 
kostholdsrådene anbefaler å spise minst fem enheter av 100 gram frukt og grønt daglig. I dag 
spiser vi bare vel 300 gram. Forbruket av frukt og grønt går opp, og de norske forbrukerne 
uttrykker i et ønske om å øke forbruket ytterligere. De uttrykker også en vilje til å bruke mer 
penger på frukt og grønt. Norske forbrukere ønsker også norsk frukt og grønt når det er 
tilgjengelig.  
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Frukt- og grøntsektoren har derfor store muligheter for å ekspandere. Men for å benytte dette 
potensialet er norsk frukt- og grøntsektor helt avhengig av et solid importvern.  

Importen av frukt og grønt øker stadig, fra 2012 til 2013 økte importen eksempelvis med 
nærmere 16 %. Fra 2013-2014 økte importen av friske grønnsaker med 3 %. Importen av 
blomster og planter har økt betydelig de siste 10 årene.  

 Lave internasjonale priser ilagt toll er fullt ut konkurransedyktig med mange norskproduserte 
varer på frukt og grøntsektoren, og er med på å styre prisfastsettelsen for norske grønnsaker 
og frukt. Dette gjelder eksempelvis kepaløk, hvitløk og gulrot.  Importvernet for mange 
produkt på grønt og frukt-sektoren er svak. Dette gjør det vanskelig med en økning i målpris 
og dermed god pris til bonden. Fram til 2010 steg målprisen på grønt i takt med 
lønnsutviklingen i samfunnet. Etter 2010 har målprisen økt mindre. Det er etter hvert blitt 
vanskeligere å ta ut målprisene på grønnsaker. Eksempelvis økte utbetalingsprisen for tomat 
markant fram mot 2009, etter dette har prisene vært tilnærmet uendret.  

Norge har allerede gjennom tidligere forhandlingsrunder med EU gitt betydelige konsesjoner 
på frukt og grøntsektoren. Fra EUs side blir disse kvotene i stor grad benyttet, mens de 
framforhandlede eksportkvotene fra Norge er lite brukt. Eksportkvotene for blomkål, kinakål, 
kirsebær, plommer og jordbær står eksempelvis ubenyttet i 2014, og bare 1 % av kvoten for 
hodesalat er brukt. Man ga også EU tollfrihet for lave tollsatser, en konsesjon som ble utvidet 
til alle land i statsbudsjettet for 2015. 

Grøntutvalget mener det ikke er rom for å gi flere tollreduksjoner eller tollkvoteut-
videlser for frukt og grønt. Sektoren er sårbar og tollvernet er allerede i dag svakt for 
mange produkter. For at den norske produksjonen skal kunne øke i takt med norske 
forbrukeres økte etterspørsel, kan ikke regjeringen gi økte konsesjoner til EU gjennom 
de pågående artikkel 19-forhandlingene. 

3.2. Målpris potet 
Målprisen for matpotet ble økt med 25 øre/kg fra 01.07.13.  

Målprisen for potet er endret på følgende måte de senere år: 
2014: målpris økt med 20 øre/kg fra 01.07.13 
2013: målpris økt med 25 øre/kg fra 01.07.13 
2012: målpris økt med 20 øre/kg fra 01.07.12 
2011: målpris økt med 25 øre fra 01.07 og med ytterligere 3 øre/kg fra 01.01.12. 
2010: målpris økt med 15 øre/kg 
2009: målpris økt med 15 øre/kg 
2008: målprisen økt med 20 øre/kg pluss 6 øre/kg fra 1. mai 2009 etter justeringsforh. 
2007: målpris økt med 17 øre/kg 
2006: målpris økt med 13 øre/kg. Flyttet målpris for tidligpotet frem til uke 25 

3.3. Målpris grønnsaker og frukt 
Målprisen for grønnsaker og frukt ble økt med i gjennomsnitt 3,4 % fra 01.07.14, totalt 63,1 
mill. kroner. Tabellen under viser grunnlaget for prisnoteringene i forhold til målprisen for 
grønnsaker og frukt. 

Målprisen er tatt ut bare for et mindretall av ”målprisproduktene” de siste avtaleårene. 
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Sesongen 2014 var preget av en tidlig sesongstart, med god markedsdekning for flere kulturer 
tidligere enn normalt. Det er kun kepaløk, rosenkål og isbergsalat som så langt ser ut til å nå 
målpris, og flere kulturer som tradisjonelt har oppnådd målprisen har så langt i sesongen ikke 
klart det. Totalt for poteter, grønnsaker og frukt ble det i første halvår av avtaleperioden tatt ut 
43mill. kroner mindre i markedet enn hva målprisene skulle tilsi. Gode avlinger, kombinert 
med lave importpriser, er hovedårsaken til at målprisene ikke ble nådd. Stor potetavling ga 
behov for markedsregulering av poteter, og stort leveringspress gjennom hele høsten ga lave 
priser. En god frukt- og bærsesong ga høyere avlinger, men skapte også noen utfordringer 
knyttet til rask modning og begrenset holdbarhet. 

Oppnådde priser i forhold til målpris 2012/13 
01.07.12  - 30.06.13 Noterings- Diffe- Diff. i 
Vareslag Målpris pris ranse prosent 
 

Potet 
 

3,72 
 

4,05 
 

0,33 
 

8,9 % 
Tomat 17,18 16,80 - 0,38 - 2,2 % 
Agurk 6,86 6,61 - 0,25 - 3,6 % 
Isbergsalat 7,97 7,51 - 0,46 - 5,8 % 
Hvitkål  6,08 5,81 - 0,27 - 4,4 % 
Blomkål 8,06 7,09 - 0,97 - 12,0 % 
Rosenkål 12,50 1266  0,16 1,2 % 
Gulrot 7,61 7,70 0,09 1,2 % 
Kepaløk 6,23 6,52 0,29 4,7 % 
Purre 16,99 15,61 - 1,38 - 8,1 % 
Knollselleri 14,92 13,84 - 1,08 - 7,2 % 
Epler 13,55 13,96 0,41 3,0 % 
Kilde: SLF

Oppnådde priser i forhold til målpris 2013/14 
01.07.13  - 
30.06.14  Noterings- Differanse Diff. i 

Vareslag Målpris pris  prosent 
Potet 4,05 4,29 0,24 5,9 

Tomat 17,66 16,88 - 0,78 - 4,4  
Agurk 7,02 6,69 - 0,33 - 4,7 
Isbergsalat 8,50 8,54 0,04 0 
Hvitkål  6,49 5,93 - 0,56 - 8,6 
Blomkål 8,42 7,39  - 1,03 - 12,2 
Rosenkål 13,00 13,84 0,84   6,5 
Gulrot 7,72 7,87 0,15 1,9 
Kepaløk 6,03 6,33 0,30 5,0 
Purre 17,32 15,62  - 1,70  - 9,8 
Knollselleri 15,11 14,53 - 0,58 - 3,8 
Epler 13,96 14,80 0,84 6,0 % 

Kilde: SLF

Oppnådde priser i forhold til målpris 2014/15 
Pr. 31.01.15  Noterings- Differanse Diff. i 

Vareslag Målpris pris  prosent 
Potet 4,05 3,96 -0,09 - 2,2 

Tomat 17,69 15,96 - 1,73 - 9,8 
Agurk 7,46 7,09 - 0,37 - 5,0 
Isbergsalat 8,38 8,45  0,07 0,8 
Hvitkål  6,01 4,94 - 1,07 - 17,8 
Blomkål 8,20 7,33  - 0,87 - 10,6 
Rosenkål 13,65 13,93 0,28   2,1 
Gulrot 8,17 8,12 -0,05 -0,1 
Kepaløk 6,37 6,35 -0,02 0 
Purre 17,59 14,73  - 2,86  - 16,3 
Knollselleri 15,87 15,01 - 0,86 - 5,4 
Epler 14,58 14,28 -0,30 - 2,1 

Kilde: SLF
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Kilde: Statens landbruksforvaltning 

3.4. Forslag til målprisendringer 
Grøntsektoren har i lang tid fått det meste av sine inntekter gjennom markedet og tollvernet er 
derfor avgjørende. Kostnadsøkningen har tidligere vært tatt ut gjennom økte priser. Tollvernet 
er ikke lenger tilstrekkelig for en del kulturer. Det må derfor legges opp til å utnytte 
handlingsrommet, jfr. Meld. St. 9 (2011-2012). Grøntutvalget ser at økte målpriser alene ikke 
gir tilstrekkelig effekt i forhold til å bedre inntektsmulighetene. Grøntutvalget vil samtidig 
peke på at det er nødvendig å øke målprisene slik at det kan gi en mulighet for framtida. 
Grøntnæringa er avhengig av budsjettoverføringer for å få kompensert kostnadsøkningen en 
har hatt, og igjen få akseptable rammevilkår. Grøntutvalget legger til grunn en 
gjennomsnittlig vekst i KPI på om lag 2¼ prosent fra 2014 til 2015, mens lønnsveksten anslås 
til 3,8 prosent.

Grøntutvalget foreslår følgende endringer i målpris: 
målprisen for frukt, bær og grønnsaker økes med 3,0 % 
For å stimulere til å produsere i utvidede sesonger og ikke minst stimulere til økt 
lagring som opprettholder kvalitet, bl.a. ved installering av kjølelager, bør 
priskurven gjennom året/sesongen tilpasses dette.  
Noteringsgrunnlaget for løk endres fra medregnet Ifco-kasse til uten Ifco-kasse 
Målprisen for potet økes med 20 øre per kg.      

4. Budsjettposter under jordbruksavtalen 

4.1. Avsetningstiltak (70.11) 
For 2015 er det totalt 24,4 mill. kroner som forvaltes av Omsetningsrådet. For 2015 ble 
bevilgningen redusert med 3 mill. kroner. Dette har betydd at bevilgningen til OFG har blitt 
redusert med 3 mill kroner med tilsvarende reduksjon i aktiviteten i OFG. Reduksjonen er på 
15 %. 

Kollektiv dekning av omsetningsavgift hagebruk på 20.5 mill. kr. går til: 

Oppnådde priser i forhold til målpris 2010/11 
01.07.10  - 30.06.11 Noterings- Diffe- Diff. i 
Vareslag Målpris pris ranse prosent 
 

Potet 
 

3,31 
 

3,49 
 

0,18 
 

5,4 % 
Tomat 17,15 14,94 - 2,21 - 12,9 % 
Agurk 6,69 6,18 - 0,51 - 7,6 % 
Isbergsalat 7,80 7,05 - 0,75 - 9,6 % 
Hvitkål  5,92 5,15 - 0,77 - 13,0 % 
Blomkål 7,76 6,86 - 1,40 - 18,0 % 
Rosenkål 11,15 11,53  0,38 3,4 % 
Gulrot 7,15 7,25 0,10 1,4 % 
Kepaløk 5,93 6,08 0,15 2,5 % 
Purre 16,98 14,54 - 2,44 - 14,4 % 
Knollselleri 14,54 13,64 - 0,90 - 6,2 % 
Epler 12,96 12,82 - 0,14 - 1,1 % 

Oppnådde priser i forhold til målpris 2011/12 
01.07.11  - 30.06.12 Noterings- Diffe- Diff. i 
Vareslag Målpris pris ranse prosent 
 

Potet  
 

3,57 
 

3,68 
 

0,11 
 

3,1 % 
Tomat 17,21 16,20 - 1,01 - 5,9 % 
Agurk 6,81 6,57 - 0,24 - 3,5 % 
Isbergsalat 7,99 7,90 - 0,09 - 1,1 % 
Hvitkål  6,13 5,24 - 0,89 - 14,5 % 
Blomkål 7,97 7,42  - 0,55 - 6,9 % 
Rosenkål 12,00 11,87 - 0,13   - 1,1 % 
Gulrot 7,45 7,51 0,06 0,8 % 
Kepaløk 6,23 5,57 - 0,66 - 10,6 % 
Purre 17,52 14,75  - 2,77  - 15,8 % 
Knollselleri 14,76 12,74 - 2,02 -13,7 % 
Epler 13,33 13,12 - 0,21 - 1,6 % 
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1. Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker (OFG) kan anvende inntil kr 18.920.000 
2. GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS) kan anvende inntil kr 650.000 
3. Fruktlagerinspektøren kan anvende inntil kr 625.000  
4. Økern Torvhall kan anvende inntil kr 210.000 
5. Fagforum Potet kan anvende inntil kr 140.000 

Avsetningstiltak for hagebruk og potet er på 3,9 mill. kroner. Disse midlene går inn i fondet 
for omsetningsavgift hagebruk som i 2014 var på 12 mill. kroner. Det ble i 2014 brukt 11,2 
mill. kroner til avsetningstiltak av 5.000 tonn potet. Posten bør tilføres mer midler. 

Opplysningskontoret for blomster og planter (OBP) driver opplysningsvirksomhet for 
norskproduserte blomster og planter. OBP finansieres av blomsterprodusentene med noe 
støtte fra grossistene.  

Grøntutvalget vil peke på følgende: 
Arbeidet med produsentrettet rådgivning gjennom GPS er meget viktig for 
produsentene.  
Utvalget legger til grunn at midlene til OFG må fokusere på norsk 
OBP foreslås tilført 500.000 kroner 
Av ledige midler brukes 5 mill. kroner til oppbygging av fondet for 
avsetningstiltak hagebruk 

Grøntutvalget foreslår at Post 70.11 Avsetningstiltak økes med til 4,5 mill. kroner. 
Bevilgningen til OFG økes med 3 mill. kroner, OBF tilføres 500.000 kroner og 1 mill. 
kroner til avsetningstiltak for hagebruk og potet. I tillegg brukes 5 mill. kroner av ledige 
midler til oppbygging av fondet for avsetningstiltak hagebruk. 

4.2. Distriktstilskudd for frukt, bær og veksthus grønnsaker (73.17) 

Bevilgningen på post 73.17 er på 89,1 mill. kroner. Dagens satser er vist i tabellen nedenfor. 

Satsene ble redusert ved fjorårets oppgjør. Bevilgningen ble økt som følge av at salat, tomat 
og agurk nå blir behandlet separat og ikke samlet. 

Tomatproduksjonen har en presset økonomi i hovedsak grunnet konkurranse fra import. Det 
er derfor utfordrende å ta ut økte priser i markedet. 
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Kvantumsgrense per 
foretak

Sats 2014, kr per 
kg/stk

Endring Sats 2015, kr per 
kg/stk

Epler, pærer, 
plommer, kirsebær

ingen avgrensing

Sone 1 1,78 -0,11 1,67
Sone 2-4 2,39 -0,14 2,25
Sone 5 5,23 -0,31 4,92
Moreller
Sone 1 2,81 -0,17 2,64
Sone 2-4 3,40 -0,20 3,20
Sone 5 6,28 -0,38 5,90
Pressfrukt 1,78 -0,11 1,67
Bær
Sone 1-3 1,51 -0,09 1,42
Sone 4-5 3,47 -0,21 3,26
Sone 6-7 5,71 -0,34 5,37
Tomat 103 400 kg
Sone 1-3 1,40 -0,05 1,35
Sone 4-5 2,81 -0,10 2,71
Sone 6-7 4,20 -1,49 2,71
Slangeagurk 151 800 kg
Sone 1-3 0,83 -0,03 0,80
Sone 4-5 1,65 -0,06 1,59
Sone 6-7 2,48 -0,89 1,59
Salat 220 000 stk
Sone 1-3 0,52 -0,02 0,50
Sone 4-5 1,02 -0,03 0,99
Sone 6-7 1,52 -0,53 0,99

Grøntutvalget foreslår en økning av Distriktstilskuddet til frukt, bær og 
veksthusgrønnsaker på 5 %, dvs. 4,5 mill. kroner. Tomat gis en sterkere økning enn de 
andre produksjonene. 

Det innføres et ekstra tilskudd til industribær på 2 kroner utover eksisterende tilskudd. 

4.3. Distriktstilskudd for potetproduksjon i Nord-Norge 
For å bidra til potetproduksjon i Nord-Norge, gis det et distriktstilskudd på kr 1,30 pr kg 
matpotet. For å motta distriktstilskuddet må foretaket disponere arealet produksjonen har 
foregått på. Poteten må være produsert i Nord-Norge og omsatt gjennom godkjente 
omsetningsledd.  

Tilskuddet utvides til også å gjelde frilandsgrønnsaker i Nord-Norge på lik linje med 
poteter og med samme sats pr. kg. 
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4.4. Prisnedskriving potetsprit og potetstivelse (73.10) 
Posten er på 42,4 mill. kroner. 

Grøntutvalget foreslår at satsen for tilskudd til potetstivelse økes til fra 3,50 kr/kg til 
4,00 kr/kg. Dette kan gjøres innenfor eksisterende bevilgning. 

4.5. Birøkt (74.14) 
Pollineringsverdien som birøkterne genererer, utgjør anslagsvis 150 millioner kroner. Det er 
viktig at det blir drevet birøkt der frukt- og bærproduksjonen foregår.  

Grøntutvalget går inn for at Norges Bondelag gjentar fjorårets krav:  
Kubetilskuddet økes med 50 kr per kube til 450 per kube  
Kubetilskuddet utbetales fra første kube forutsatt at foretaket mottar tilskudd 
fra andre ordninger i jordbruket.  

4.6. Areal- og kulturlandskapstilskudd (74.17) 
   
Foreløpige satser for areal- og kulturlandskapstilskudd for potet, grønnsaker og frukt og bær, 
kr pr. daa 2014: 
Vekst Intervall Sone 

Dekar 1 2 3 4 5  6 7
Kulturland-
skapstilskudd

Alt areal 191

Satser arealtilskudd: 
Potet Alt areal 80 930
Grønnsaker  Alt areal 5 5 0  1550
Frukt  Alt areal 700 1.450
Bær  Alt areal 1000 1.450

Arealavgrensningen for grønnsaker, frukt og bær i arealtilskuddet ble fjernet ved 
jordbruksoppgjøret 2014. 

Potetproduksjonen er kapitalkrevende og forutsetter kostbart spesialutstyr, i tillegg til at selve 
produksjonen er kostnadskrevende mht. gjødslingsbehov, investeringer i vanning og kjøle-
lager. En tilfredsstillende produsentøkonomi er helt avgjørende for at produsenter skal våge å 
satse videre i en bransje med stort investeringsbehov og relativt høy risiko.  

Grøntutvalget foreslår følgende:  
Arealtilskuddet for potet økes med 120 kroner til 200 kroner i sonene 1-5 og med 
20 kroner til 950 kroner i sone 6 og 7. 

Grøntutvalget prioriterer fellestiltak for de andre produksjonene framfor økningen av satsene 
for arealtilskuddet. 

4.7. Tilskudd til økologisk jordbruk (74.20) 
Grøntutvalget er opptatt av økologisk produksjon skal ha stabile rammevilkår. 



10 

For å likestille veksthusproduksjon med frilandsproduksjon går grøntutvalget inn for at 
økologisk veksthusareal skal få et tilskudd på 15 kr per kvadratmeter.   

4.8. Tilskudd til landbruksrådgivningen (77.13) 
Grøntproduksjonen er en næring som krever høy kompetanse og er derfor svært avhengig av 
en god veiledningstjeneste. En vanskelig plantevernsituasjon med mangel på 
plantevernmidler, bidrar til dette. Stadig mister eksisterende plantevernmidler godkjennelsen, 
noe som krever at forsøksringene prøver ut alternative bekjempelsesmetoder som 
produsentene må lære å bruke. Landbruksrådgivingen er et system som er nær bonden og ny 
kunnskap formidles raskt og effektivt ut til den enkelte produsent. I grøntnæringa har en ikke 
rådgivning gjennom omsetningsorganene slik en har for melk og kjøtt.  

Det innføres nå et nytt plantemiddelregelverk i løpet av mars måned. I følge ny forordning 
skal alle off-labeler være åpne og tilgjengelige for alle, og det er ikke anledning til å ta avgift 
for tilleggsetikett. NLR gjør jobben med søknader i dag og får dekket sine kostnader ved 
avgift til produsent og forbeholdt medlemmene i NLR. Endringen til Minor Use innebærer at 
kostnadene som NLR har vil en ikke ha mulighet til å få dekket inn. Kostnadene er beregnet 
til om lag 400.000 kroner i året framover.  

Grøntutvalget viser til at det ved jordbruksoppgjøret 2014 ble avsatt 4,5 mill. kroner til 
veiledning innenfor grøntsektoren gjennom Norsk Landbruksrådgiving. Grøntutvalget 
legger til grunn at denne øremerkede bevilgningen økes til 8,5 mill. kroner. Det avsettes 
0,5 mill. kroner til Minor Use søknader. 

4.9. Tilskudd til kvalitets og salgsfremmende tiltak (77.15) 

Posten består av: 
Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak, mill. kroner 
Ordning 2014 2015
Tilskudd til produsentsammenslutninger 0,10 -
Utvikling av plantemateriale - oppformering 11,00 11,00
Utvikling av plantemateriale - Graminor 22,46 22,46
Utvikling av plantemateriale - Nordic Public-Private Partnership for Pre-breeding 1,20 1,20
Kvalitetstiltak settepotetavl 7,24 7,50
Tilskudd til premieringsordning økologisk kjøtt 0,10 -
Handlingsplan plantevernmidler1) 11,00 9,00
SUM 48,70 51,16
1) Inkluderer inntil 1,5 mill. kroner til styrking av datagrunnlaget for plantevernmidler i småkulturer og inntil 

0,4 mill. kroner som kan brukes til å delfinansiere ny handlingsplan. 

Utvikling av plantemateriale  
Grøntsektoren er helt avhengig friskt plantemateriale og et godt sortsutvalg innen frukt, bær 
og potet som forbrukerne vil ha. Innen de fleste hagebruksvekstene er det mangel på sorter 
som kan sies å være attraktive nok, både for forbrukeren og dyrkeren. Samtidig er dette 
langsiktig arbeid som gjerne tar 7-8 år før en kan vise at en har en god ny sort.  

Grøntutvalget mener det er viktig å se på alle sider av området ”plantemateriale”:
1. Sortsutvikling/foredling 
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2. Sortsutprøving 
3. Oppformering og utvikling av friskt plantemateriale av god kvalitet 

Grøntutvalget foreslår at bevilgningen til utvikling av friskt plantemateriale til 
grøntsektoren økes med 2 mill. kroner. 

Grøntutvalget foreslår at det settes av midler til prøvetaking PCN i potet 

Handlingsplan plantervernmidler 
Det er avsatt 9 mill. kroner til handlingsplan plantevernmidler for 2015. Ny handlingsplan er 
under utarbeidelse, men enda ikke klar.  

Flere grøntprodusenter opplever at en ikke har noen eller at det er svært begrenset 
bekjempelsesmetoder for enkelte skadegjørere. Utvikling og godkjenning av ”nye” preparater 
er en kontinuerlig jobb som er tidkrevende og kostnadskrevende.  

Det er spesielt utfordrende å finne kjemiske ugrasmidler godkjent til bruk i korsblomstre 
vekster (blomkål, kålrot, brokkoli, hodekål) under plast. Det er også store utfordringer når det 
gjelder insektmidler pga restriksjon på antall behandlinger. Utfordringene er størst i kålrot og 
gulrot. Gulrotsugeren er en spesiell skadegjører det kreves både ny forskning, nye metoder og 
nye midler for å bekjempe. Rognebærmøllen og jordbærsnutebillen er også krevende 
skadegjørere som gjør stor skade i Norge.  

Samtidig som en jobber med kjemisk plantevern er det behov for midler til utprøving og 
testing av nye og alternative bekjempingsmetoder. 

Grøntutvalget forslår at det settes av 10 mill. kroner til handlingsplanen for 2015. Av 
dette skal inntil 2,5 mill. kroner til småkulturer. 

Grøntutvalget foreslår at finansieringen av handlingsplanen flyttes over på 
plantevernmiddelavgiften. 

4.10. Tilskudd til fruktlager (77.17) 
Tilskuddet til Fruktlager" er svært viktig for å styrke fellesskapet av fruktbruk i distrikta 
gjennom felles innovasjon, markedstilpassing og logistikk. Tilskudd til fruktlager er på 13 
mill. kroner.

Grøntutvalget foreslår at bevilgningen til tilskudd til fruktlagra økes med 1 mill. kroner.

4.11. Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid (78.11) 
Veksthusproduksjonen binder i prinsippet opp produsenten for hele året. Grøntutvalget mener 
derfor en ikke kan skille mellom helårs veksthusprodusenter og andre helårsprodusenter. 
Dette er også viktig for rekrutteringen til næringa.  

Grøntutvalget går inn for helårs veksthusprodusenter får rett til ferie- og 
avløsertilskudd.   
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4.12. Tilskudd til avløsning ved sykdom (78.12) 
I veksthusproduksjonen / grønnsaksproduksjonen varierer prisene mye fra år til år og dermed 
også inntekten. Enkelte år kan produksjonen også gi underskudd. Kravet om næringsinntekt 
fra foretaket på minimum 1/2 G bør endres slik at det i tillegg blir de siste tre år som teller. 

4.13. Landbrukets utviklingsfond (50.11) 

Forskningsmidler over jordbruksavtalen 
Grøntutvalget vil understreke at forskningsbehovet i grøntnæringa er stort. Frukt og grønt må 
fortsatt prioriteres.  

Grøntutvalget mener at forskningsmidlene bør få en økning på 5 mill kroner.  

Grøftetilskudd 
Tilskudd til grøfting er et viktig tiltak for klimasmart og bærekraftig matproduksjon. Det har 
blitt avsatt 100 millioner i 2013 og 2014 til dreneringstiltak i landbruket, totalt 200 millioner 
kroner. Driver av jordbruksarealet kan søke om tilskudd på inntil 1000 kr pr daa til drenering.  
Dreneringstilskuddet fordeles til fylkene etter jordbruksareal. Korn og grønt arealer vektes 
dobbelt. Kun 55 og 62 % av tilskuddet er innvilget i henholdsvis 2013 og 2014. Det vil si 83 
millioner kroner er ubrukt i løpet av 2 år. Innvilget tilskudd må benyttes innen 3 år. Det kan 
være flere årsaker til at dreneringstilskudd ikke er brukt i større omfang: 

Tilskuddet pr daa er ikke tilstrekklig til å stimulere til økt drenering. 
Det er lite kapasitet blant dreneringsentreprenører. 
Det har ikke vært egnede forhold for drenering.  

Vi mener også det er riktig å legge til rette for at grøftetilskuddet kan omfordeles mellom 
regioner på slutten av året for å sikre at det er nok tilskuddsmidler der hvor det grøftes mye.  

Grøntutvalget foreslår: 
Grøftetilskuddet holdes uendret 
Tilskuddet pr dekar dobles til 2.000 kroner 

Investeringstilskudd 
For å følge opp Meld. St. 9 om økt produksjon vil det være et stort investeringsbehov 
framover, også til bygninger. For å møte konkurransen med utlandet og legge til rette for økt 
produksjon er det behov for investeringsstøtte på lik linje med andre produksjoner.  

Grøntutvalget vil spesielt påpeke at det er viktig å videreføre ordningen med 
investeringsstøtte til nyplanting og fornying av frukttrefelt og dekkesystemer i frukt og bær  
hjemlet i Forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket, §3c 
Investeringer i produksjonsanlegg. Denne investeringsstøtten har bidratt til den positive 
veksten vi nå ser i disse produksjonene. 

Det må kunne gis tilskudd til: 
Vanningsanlegg – behov for fornying og sikring mot lengre tørkeperioder 
Rydding, fornying og nyetablering av frukttrefelt.  
Nyanlegg for lager med kjøling, pakkelinjer og lager som sikrer optimal pakking, 
kvalitetssortering og lagring 
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Grøntutvalget vil understreke at grøntnæringa må få sin rettmessige andel av BU-
tilskuddene.  

5. Andre forhold  

5.1. Energikostnader 
For produksjon i veksthus er kostnadene til energi en stor utfordring. Også andre grupperinger 
innen vår næring, f.eks. vanningsanlegg og korntørker, er avhengige av å bruke betydelige 
mengder energi i avgrensede perioder. 

Veksthusnæringen har gjennom mange år arbeidet målrettet for å redusere energibruken i 
produksjonen for å redusere klimautslippene og få en bedre lønnsomhet. De store økningene i 
overføringskostnader har imidlertid svekket bedriftenes økonomi betydelig. 

Arbeidet med energieffektivisering i tråd med prosjektet “Energieffektivisering og 
redusert klimautslipp i veksthusnæringen” i regi av Norsk Gartnerforbund som nå 
avsluttes, bør videreføres. 

Grøntutvalget vil understreke at dagens støtteordninger til investeringer i 
energiomlegging og energieffektivisering gjennom Enova og Innovasjon Norge må 
opprettholdes og videreutvikles,

6. Virkemidler knyttet til skatt og avgift 

6.1. Fondsavsetninger 
Gjennom jordbruksoppgjøret må det åpnes for skattefrie fondsavsetninger innenfor 
tradisjonelt landbruk, på lik linje med ordningen som er innført for skogbruksnæringa 
(skogfond).  

6.2. Arbeidsgiveravgift  
Grøntnæringa er en arbeidsintensiv næring, og arbeidsgiveravgift er for mange en betydelig  
utgift. Grøntutvalget mener at et fritak fra arbeidsgiveravgift vil bidra til å bedre de 
økonomiske forholdene for produsenter som er avhengig av omfattende bruk av heltidsansatte 
eller sesongarbeidere i sin produksjon.  

6.3. Avskrivinger frukttrefelt 
Kostnader til etablering av frukttrefelt må kunne ha lineær avskriving over 20 år. 
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 Vår dato Vår referanse 
 13.03.2015 14/01233-1 
 
1. Oppsummering over de mest prioriterte tiltakene 
En samla næringskomité skriver i sin innstilling til statsbudsjettet 2015 (Inst. 8 S (2014-
2015)): Det er et mål at norsk landbrukspolitikk skal stimulere til økt matproduksjon, med 
intensjon om økt selvforsyning, blant annet av hensyn til norske forbrukere og av 
beredskapshensyn. Østfold Bondelags uttalelse vil derfor ta utgangspunkt i disse signalene 
og at hovedtrekkene i Stortingsmelding nr. 9 (2011-2012) om økt matproduksjon 
videreføres.  
 
Østfold Bondelag vil understreke betydningen av gode inntektsmuligheter for å nå de 
ambisiøse målene for norsk landbruk. Hovedutfordringen med hensyn til å øke 
selvforsyningen handler hovedsakelig om å øke norsk fôrkornproduksjon. I Østfold, som i 
de andre fylkene rundt Viken, har kornproduksjonen de siste årene gått ned. I perioden 
2000 til 2014 viser produksjonstilskuddsstatistikken at nedgangen har vært på hele 10,3 % 
i vårt fylke. En tydelig satsing på å heve kornøkonomien må til, om denne utviklingen skal 
snus. Med politisk vilje og friske midler kan målet nås. 
 
 
Ut i fra målet om økt matproduksjon prioriterer Østfold Bondelag følgende tiltak: 
 
1. Det er særlig kornøkonomien som må løftes, men en økning her må også veies opp 

mot økonomien i de kraftfôrkrevende produksjonene. Prisnedskrivingstilskudd er 
avgjørende for å oppnå økt matproduksjon. Selv om dette er en kostbar ordning, så vil 
den direkte bidra til økt matproduksjon.  

 
2. Tilskuddsordninga for drenering må fortsette som en langsiktig ordning. Støttenivået 

må dobles for å få ønsket effekt av ordningen. 
 

3. Stimuleringstiltak som fører til økt produksjon av storfekjøtt hos både ammeku- og 
melkeprodusenter, særlig i marginale områder. Det innførte kvalitetstilskuddet på kr 
3,70 bør økes til kr 5,50 per kg. 

 
4. Velferdsordningene må styrkes, noe som er et viktig element i forhold til rekruttering 

til næringa. Østfold Bondelag ønsker her å særlig prioritere tidligpensjonsordninga, 
avløsertilskuddet for ferie og fritid og tilskudd til sjukdomsavløsning og fødsel mv. 

 
5. Økt fokus på forskning og utvikling, og da særlig innenfor sortsutvikling og 

plantevern, både innenfor korn- og grøntproduksjonene.  
 

6. En fondsavsetningsordning for jordbruket må på plass. Østfold Bondelag vil innføre et 
”Jordfond” av modell av Skogfondet, der det kan avsettes midler til framtidige 
investeringer i jordveien, som kalking, grøfting, større vedlikehold av hydrotekniske 
anlegg og nydyrking. 

 
7. Omsetningsregionene for melk må beholdes som i dag. Dersom regionene blir større, 

må områder som har like produksjonsmuligheter slås sammen. 
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 13.03.2015 14/01233-1 
 

 
Målpriser: 

a. Østfold Bondelag prioriterer særlig et løft på kornprisen, og foreslår en målprisøkning 
på 40 øre per kg korn 
 

b. Økt innenlands produksjon av protein er ønskelig og nødvendig. Østfold Bondelag vil 
derfor øke målprisen på oljefrø og erter med 50 øre per kg  
 

c. Målprisen på melk må dekke kostnadsveksten. Østfold Bondelag vil derfor heve 
målprisen på melk med 15 øre per liter 
 

d. Svin er i dag i markedsbalanse etter flere år med overproduksjon. Ved økning i 
kraftfôrpeisene må dette kompenseres med økt målpris på svin med kr 1,00 per kg  
 

e. Målprisene for frukt, bær og grønnsaker økes med 3 % og poteter økes med 20 øre per 
kg 

 

Forenklinger: 

Østfold Bondelag er for forenklinger som ikke medfører rekanalisering eller store 
strukturendringer. Østfold Bondelag mener at: 
 
a. Driftstilskudd for melk ikke bør gis til foretak med færre enn 5 kyr, og at 

distriktselementet i denne ordninga bør overføres til distriktstilskudd for melk 
 

b. Østfold Bondelag mener det laveste intervallet for husdyrtilskudd for melkeku bør 
endres fra 1-16 og 17-25 kyr til 1-25 kyr. Dette vil være en forenkling, samtidig som 
den reflekterer mer dagens gjennomsnittsbesetning 

 
c. Det er betydelig underskudd av storfekjøtt i Norge. For å stimulere til satsing og 

etablering av ammekuproduksjon, samt en økt kvalitetsframfôring av kvige, ku og 
okser, foreslår Østfold Bondelag en harmonisering av sonene for distriktstilskudd for 
kjøtt på Østlandet. 
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Saksframlegg 
Arkivsaksnr : 14/01233-3 
Saksbehandler: Geir Jostein Sandmo  

Jordbruksforhandlingene 2015 - Innspill fra Nordland Bondelag 

Vedtak
Fylkesstyret i Nordland Bondelag gir følgende innspill til jordbruksforhandlingene 2015: 

1 Ambisjoner for årets jordbruksforhandlinger; 
Nordland Bondelag legger til grunn målsettingen om økt matproduksjon med intensjonen om 
økt selvforsyning basert på norske ressurser og et landbruk over hele landet. Vi i Nordland 
ønsker at det utvikles rammevilkår som sikrer dette i eget fylke og i landet forøvrig.   
Dette må være ambisjonene inn i årets forhandlinger! 

Vi ønsker å prioritere økt bruk av utmarksressurser i alle produksjoner – dette sikres med økt 
tilskudd til utmarksbeite. Mer dyr i utmarka vil føre til at rovviltforvaltningen må tilpasse seg 
matproduksjon i utmarka. 

For å sikre generasjonsskifte er det svært viktig å ha forbedrede skatte- og 
investeringsordninger i tillegg til økt inntekt.  

2 Pris, herunder korn/kraftfôr.  
Samvirket er sentrale til å vurdere målpris og et verktøy for å ta ut høyest mulig målpris, i 
forhold til det som er mulig i markedet. Målprisen må ikke settes høyere enn det som er 
realistisk i forhold til total rammen i jordbruksavtalen for å unngå for store overheng.  
Lønnsomheten i norsk kornproduksjon må økes. Vi foreslår å stimulere til høyere pris 
gjennom et kvalitets prising system alà kjøtt og melk. Prisnedskrivningsordningen må 
kompensere fullt ut for en økt kornpris. 

3 Budsjettoverføringer.  
Prioritering av ulike typer budsjettmidler er: Frakttilskudd, pristilskudd og 
prisnedskrivningstilskudd. 
Distriktspolitiske virkemidler skal prioriteres for å sikre matproduksjon i hele landet, og for å 
utnytte alle ressurser som er tilgjengelig for å øke selvforsyningsgraden.  
Det forventes lik kronemessig økning i inntekt som den jevne lønnsmottaker, og det er et mål 
å tette inntektsgapet i forhold til lønnsmottakere. Det skal lønne seg å produsere mat. 
Virkemidlene må innrettes for å stimulere til økt produksjon. 
P.g.a. underskudd i produksjon av storfekjøtt bør det legges husdyrtilskudd på kalv.  
Økt beitetilskudd for å øke utnyttelsen av utmarka som ressurs, for alle dyreslag samt 
økt arealtilskudd på grasareal 1-250 daa. 
Norsk melkeproduksjon må prioriteres med økt bruk av budsjettmidler.  

4 Forenkling.  
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Jordbruksforhandlinger/hovedforhandlinger kan vurderes 2 år om gangen med årlige 
justeringer/ ”indeksreguleringer”. Dette vil forenkle forhandlingene og gi mer forutsigbarhet 
for landbruket. RMP og SMIL kan slås sammen. Gjøre byråkratiet enklere så flere midler når 
helt til bonden. Samordnet årlig rapportering av alle tilskudd pr. 31.12 fra 
landbruksdirektoratet.  

5 Miljø- og klimavirkemidler (bl.a. RMP og SMIL)  
RMP/SMIL ordningene slås sammen. Utvide ordningen til å premiere nedfelling av 
husdyrgjødsel. Grøftetilskuddet til drenering dobles til kr 2000/daa. 
Investeringsvirkemidler til bygging av siloer for konservering av surfor. 
Investeringsvirkemidler til bygging av gjødsellager for å ha kapasitet til å benytte gjødsla på 
den beste mulige måten, lagringskapasitet minimum 12 mnd. 
Innskjerping av driveplikt på areal som er utgått av produksjon som kan benyttes av andre i 
stedet for nydyrking (i henhold til konsesjonsloven). 

6 Økologisk landbruk. 
Økologisk råvareproduksjon må være tilpasset etterspørselen i markedet over en gitt periode. 

7 Rekruttering og velferd.  
Investeringspakker for nye bønder under 40 år. Gårds Sparing for Ungdom med skattefradrag 
(GSU). Skattefritak for salg av landbrukseiendom, under forutsetning at det er eller blir videre 
landbruksdrift på eiendommen. 
Naturbruksskoler/Grønne arktiske kompetansesentre for kunnskapsbygging skal bestå. 
Velferdsordninger: Ferie- og fritidsavløsninga er den viktigste velferdsordningen for å sikre 
rekruttering og må sikres og styrkes. Den kollektive sykepengeordningen bør bestå og er 
sammen med sykdomsavløsninga viktig. Tidligpensjonsordningen må bestå. 

8 Investeringer og kapitaltilgang  
Tilskudd økes til 50 %, fjerning av tak samt økning av virkemiddelpotten. 

9 Melk (ku og geit)  
Omsetningsregionene bør være slik som i dag, eventuelt slå sammen med Troms og Finnmark 
for å søke samarbeid med områder med like forutsetninger. Viktig med fylkesvise 
kvoteregioner slik det er i dag, subsidiært Nord-Norge. Kvotetak og kvoteordninger bør 
opprettholdes på samme nivå som i dag. Dette er viktig for å bevare landbruk over hele 
landet.   

10 Kjøtt og egg  
Det legges til grunn at samvirke sikrer høyest mulig pris i markedet innenfor volummodellen. 

11 Grønnsaker, frukt og potet  
Distriktstilskuddet for potetproduksjon i Nord-Norge økes med kr. 0,10 og utvides til også å 
gjelde grønnsaker. Etablering av investeringsfond for landbruket, styrking av forskning og 
rådgivning innen grøntsektoren, viktig å opprettholde velferdsordningene, økning av ramme 
for grøftetilskudd og tilskudd til nydyrking, økte investeringsvirkemidler, økt satsing på 
naturbruksutdanning samt utbetaling av distriktstilskuddet 2 ganger årlig.   
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12 Korn  
Jfr pkt. 2 - korn/kraftfor; lønnsomheten i norsk kornproduksjon må økes. Vi foreslår å 
stimulere til høyere pris gjennom et kvalitets prising system alà kjøtt og melk. 
Prisnedskrivningsordningen må kompensere fullt ut for en økt kornpris. 

13 Erstatningsordninger  
Avlingsskadeordning for korn- og grasproduksjon må forbedres.  
Skader av vånd og gås må dekkes av naturskadeordningen eller andre ordninger. Det 
videreføres fondsordning/tilskudd for beitende gjess som også dekker Nordland. 
Det utvikles en erstatningsordning som sikrer matproduksjonen i forhold til uforventet tap av 
og/eller vesentlig reduksjon av produksjon – dette ut fra en beredskapstekning og for å dekke 
mulige tap som ikke dekkes av stat og/eller forsikringsordning. 
Det etableres erstatningsfond for klimaendringspåførte skader. 

14 Skatt/avgift/avskrivninger/fond  
Det vises til tidligere punkter om GSU, lavere skattesatser for salg av landbrukseiendom og 
fondsavsetning for fremtidige investeringer i landbruket. 

15 Annet 
I et fylke som Nordland med betydelige utmarksressurser er det svært viktig at rovviltforliket 
snarest effektueres og at beitenæringen gis rammevilkår som sikrer vekst og utvikling! 

For å skape forutsigbarhet i norsk landbruk er det viktig å sikre bl.a. importvernet, 
konsesjonslov, samvirke som markedsregulator og forhandlingsinstituttet!   

Saksutredning 

Bakgrunn 

Som grunnlag for fylkesstyrets behandling av innspill til årets jordbruksforhandlinger 
foreligger følgende innspill: 

- Questback fra 27 lokallag 
- Andre innspill fra lokallag 
- Innspill fra fagutvalg, Samvirke og andre i Nordland  
- Øvrige innspill i Nordland, herunder drøftinger i forbindelse med 5 regionmøter på 

Sortland, Fauske, Mo i Rana, Tjøtta og Brønnøysund. 

Fylkesstyrets hovedfokus vil være på de innkomne innspill fra questbacken – men også de 
øvrige innspillene er selvsagt relevante. 

Sammenstilling av svarene/innspillene fra questbacken fra 27 lokallag.  Disse følger 
vedlagt. Imponerende at hele 27 av 42 lokallag har valgt å svare i år, det er kun to fylker som 
har flere besvarelser. De fleste lokallag har besvart alle de aktuelle spørsmålene Her noen 
hovedmomenter: 

- Hele 92,6 % mener at vi skal kreve kronemessig lik inntektsutvikling og tetting av 
inntektsgap 

- De mest prioriterte ordningene for å opprettholde landbruket i distriktene er 
”Distriktstilskuddet for melk, kjøtt og egg” samt ”Arealtilskuddet”

- De viktigste tiltakene for å øke matproduksjonen er ”Økt inntekt”, ”mer 
investeringsvirkemidler” og ”Tilgang på mer areal”



 
Sogn og Fjordane Bondelag    
 Vår dato Revisjon Vår referanse 
 16.03.2015  14/01233-5 
Utarbeidet av    
Merete Støfring    
Til Kopi til 
Næringspolitisk            
 

Fråsegn jordbruksoppgjeret 2015 
Fråsegna er basert på innspel frå lokallaga i form av svar på questback spørsmåla, eigne 
innspel frå lokallaga og organisasjonar samt drøftingar i møte i fylkesstyret den 5. mars og 
måndag den 16. mars.  Når det gjeld grøntnæringa har der vore sendt inn eit eige innspel felles 
med Hordaland og Møre og Romsdal i februar.  Dette innspelet er attgjeve under avsnittet 
som omhandlar bær, frukt og potet nedanfor.  Grønt er difor ikkje omtala under dei andre 
punkta. 

 
1  Oppsummering over dei mest prioriterte tiltaka  
Jordbruksoppgjeret 2015 kan sjå ut til å bli minst like vanskeleg som i 2014.  Det vil trass det 
vere viktig at Norges Bondelag gjer det organisasjonen kan for å forhandle fram ein avtale 
som kan vere til å leve med, også for medlemer i vårt fylke med dei gjennomsnittleg minste 
driftseiningane.  Fjorårets avtale gav i beste fall pluss/minus null som resultat for fleirtalet av 
driftseiningane.   Gjennomsnittsbruka fekk ingen inntektsvekst, og det vil vere dramatisk om 
det held fram over tid.  Dette, då det er desse bruka som skal investere for framtida dei 
komande åra.  Særleg gjer dette seg gjeldande i mjølkeproduksjonen, men også innan 
sauhaldet og frukt er investeringstrongen stor.  Misser gjennomsnittsbruka trua på framtida og 
med det investeringslysta, vil det vere dramatisk for framtidig norsk matproduksjon. 
 
Sogn og Fjordane Bondelag vil ved desse forhandlingane prioritere høgst: 

 Auka distriktstilskot for kjøt, mjølk og egg, samt auka distrikts- og kvalitetstilskot for 
frukt og bær.   Distrikta kom dårleg ut av fjorårets oppgjer grunna struktur på 
driftseiningane.  Det vil difor vere rett å heve distriktsjordbruket ved årets oppgjer.  
Det kan ein gjere gjennom å auke dei verkemidla som har distrikt i seg eller ved å 
heve tilskot til dei første einingane.  Med noverande regjering trur vi at å auke tilskot 
til distrikta som genererer produksjon slik distriktstilskotet gjer vil vere det rette.   

 Auka løyvingar til investeringar i form av eit ekstraordinært investeringsprogram som 
kan vere av ein slik storleik at gjennomsnittsbruka kan fornye sitt driftsapparat.  
Særleg er trongen for kapital stor om ein skal klare å få med seg mjølkevoluma over 
frå båsfjøs til lausdrift.  Driftsøkonomien på 20-30 kyrs bruka er langt frå god nok til å 
klare det økonomiske løftet det er å gå frå båsfjøs til lausdrift.  Det gjer trongen for 
kapital stor.  I ein situasjon med reduserte investeringar og tru på framtida hos 
næringslivet i Noreg kan det vere rett tidspunkt å fremje ei investeringsløysing der 
offentleg kapital er med på å utløyse privat kapital i form av lån frå lokale bankar. 

 Strukturen i husdyrtilskota og strukturen i grunnlag for avløysartilskot må ligge fast. 
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Pkt. 1. Oppsummering – mest prioriterte tiltak 
 
Telemark Bondelag mener at jordbruksoppgjøret for 2015 må innrettes slik at det gir 
muligheter for en framtidsrettet matproduksjon i hele landet, og som i størst mulig grad er 
basert på utnyttelse av norske ressurser. Årets oppgjør må speile at naturen setter klare 
begrensinger for strukturutviklingen i norsk landbruk og matproduksjon. Samtidig må årets 
oppgjør stimulere til kvalitet i produksjonen, og til et volum som harmonerer med lokalt 
ressursgrunnlag. 
 
Norges Bondelag bør ved utforming av årets krav, sterkt vektlegge en kronemessig lik 
utvikling som lønnsmottakere. Norges Bondelag bør og vektlegge at arealtilskudd, 
distriktstilskudd for melk, kjøtt og egg, og distrikts- og kvalitetstilskudd  for frukt, bær og 
grønnsaker, samt driftstilskudd er svært viktige virkemidler for å opprettholde et landbruk i 
hele landet. Telemark Bondelag vil og fremheve frakttilskuddsordningene som avgjørende 
for et landbruk over hele landet. 
 
Kornøkonomien må i år få et løft som stimulerer korndyrking i de områdene av landet hvor 
det ligger til rette for slik produksjon. En styrking av kornøkonomien må minst tilsvare et 
økning på 30 øre/kg. Prisnedskriving på norsk korn til kraftfôr er innført for å få tilnærmet 
likeverdige vilkår for husdyrprodusenter som kan dyrke korn til eget kraftfôr, og de som 
ikke kan det. Prisnedskriving må i svært liten grad brukes for å redusere kraftfôrpris, 
dersom formålet med ordningen er oppnådd. Den internasjonale prisutviklingen på melk, 
kombinert med målprisøkninger de to siste årene, begrenser mulighetene for prisvekst 
inneværende år. Med den bakgrunn bør målprisen på melk økes med inntil 5 øre/liter. 
Svinekjøttproduksjonen opplever en mer gunstig markedssituasjon enn på lenge. For å 
dekke inn b. la. kostnadsvekst bør målprisen på svinekjøttet ved årets forhandlingsrunde 
økes med kr. 1,-/kg.  Målprisen på frukt, grønnsaker og potet må ligge på et nivå som 
sikrer lønnsomhet i produksjonen.  
 
Arealtilskudd og husdyrtilskudd er viktige virkemidler for landbruket i Telemark. En 
utflating av struktur virkemidlene er uheldig for Telemark, og det må arbeides for en 
strukturprofil som ivaretar mindre og mellomstore bruk. Det er et økende gap mellom 
politiske målsettinger knyttet til melkeproduksjon og tilgangen på budsjettmidler, noe som 
gjør at det er behov for en forsterking av budsjettstøtten i melkeproduksjon. Det er fornyet 
optimisme i saueholdet i Telemark. Stimulering av denne produksjonen bør skje ved at 
telledato for sau settes til 1. juni, ved en økning av utmarksbeitetilskuddet og en økning av 
tilskuddsatsen for produksjonstilskudd til kr. 1.200, -/dyr. Deler av Telemark er i ferd med 
å gro igjen. Nasjonale beitetilskudd og nasjonale areal- og kulturlandskapstilskudd bør 
derfor gis høy prioritert ved årets forhandlinger. Det er stort behov for grøfting av dyrka 
jord i Telemark. For å få til mer grøfting, og med det en større utnytting av midlene til 
grøfting, bør satsen økes fra kr. 1000, - /da. til kr. 2000, - /da.. Ved årets forhandlingsrunde 
bør ikke en styrking av kvalitetstilskudd i husdyrproduksjon skje på bekostning av 
driftstilskudd og husdyrtilskudd. Et slikt grep vil kunne svekke økonomien til mindre 
produsenter. 
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Gode ordninger for ferie- og fritidsavløsning er svært viktig for å rekruttere yngre til 
husdyrnæringa. Det samme gjelder vikar ordninger ved sykdom. Tilskuddet til ferie/fritid 
bør derfor økes til minimum kr. 83.000,- i år, og tilskudd pr. dag under sykdom bør økes til 
minimum kr. 1.785. Den kollektive sykepengeordningen må bestå, men hvis ordningen 
avvikles må midlene som frigjøres disponeres for styrking av ordningen for ferie- og 
fritidsavløsning og sykdomsavløsning. 
 
Muligheter for god økonomi i de ulike landbruksproduksjonene må danne basis for 
nødvendige og ønskelige investeringer. Den delen av jordbruksavtalens totalramme som 
brukes til investeringsmidler, bør være på omtrent samme nivå som i dag. 
Investeringsmidlene bør i størst mulig grad brukes til investeringer som bidrar til å 
oppfylle målet om 20 prosent økning i den landbaserte matproduksjonen de kommende 20 
år. Mange av melkeproduksjonsbrukene i Telemark er av moderat størrelse. Skal en få til 
fornying av driftsapparatet i disse, og rekruttering av yngre inn i melkeproduksjon, må det 
settes inn målrettede investeringsvirkemiddel. Det bør derfor utvikles et 
investeringsprogram for melkeproduksjon som og er innrettet for bruk med mer moderat 
produksjonsomfang. 
 
Dagens omsetningsregioner for melkekvoter bør beholdes fordi ordningen bidrar til en 
fornuftig spredning av melkeproduksjonen. Ved en eventuell endring bør Telemark bli en 
del av en region som og tar opp i seg Buskerud og Aust Agder. Det er forholdsvis store 
likheter mellom de tre fylkene når det gjelder melkeproduksjon, og en slik 
omsetningsregion vil gi større muligheter for flytting av melkekvoter til Telemark, enn 
andre mulige omsetningsregioner for melk. En region hvor Telemark er sammen med 
Rogaland eller en region hvor Telemark er sammen med Vestfold og Østfold vil p. g. a. 
ulikheter, høyst sannsynlig føre til at kvoter selges ut av Telemark, noe som vil være 
uheldig. 
 
Det er forventet en krevende markedssituasjon for egg fremover, og det bør derfor ikke 
innføres tiltak som stimulerer eksisterende produksjonskapasitet, eller som stimulerer 
nyetablering. 
 
Telemark Bondelag mener det bør etableres fondsordning for vedlikehold og investeringer 
i jordbruket. 
 
 
 
 
Pkt. 2. Inntekt 
 
Telemark Bondelag mener at en bør gå inn i forhandlingene med et krav om kronemessig 
lik inntektsutvikling som lønnsmottakere. Mulighetene for økt inntekt er helt vesentlig for 
å få til økt matproduksjon i Norge, og for å nå de produksjonsmål som er fastsatt i Meld. 
St. 9. ”Landbruks- og matpolitikken”. Telemark Bondelag vil og vektlegge at 
arealtilskudd, distriktstilskudd for melk, kjøtt og egg, og distrikts- og kvalitetstilskudd  for 
frukt, bær og grønnsaker, samt driftstilskudd er svært viktige virkemidler for å 
opprettholde landbruket i distriktene. Telemark Bondelag mener og at en må gå inn i 
forhandlingene med ambisjon om å tette inntektsgapet. Hvor grensen skal gå for et 
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Innspel til jordbruksforhandlingane 2015, Hordaland Bondelag 
 
Hordaland Bondelag si handsaming av uttale til jordbruksforhandlingane er som fylgjer: 

 Tema i regionmøta 
 Møte med, og innspel frå, samarbeidande organisasjonar 
 Innspel frå lokallaga 

o 26 lag har svara via Questback 
o 3 lag har svara med brev/e-post 

 Innspel frå Grøntutvalet på Vestlandet 
 Styrehandsaming i styremøte 19.02 og 12.03.2015 

 
Vårt svar føl Norges Bondelag sin mal med direkte kopling til spørsmåla i Questback skjema. 

 
 
1  Oppsummering over de mest prioriterte tiltakene.  
 
Innleiing. 
Hordaland Bondelag vil at Bondelaget skal stå for ein politikk med sterkt fokus på vilkåra for 
matproduksjon i Noreg med kvalitet og etisk produksjon som merkevare. Vi bønder må tilby 
forbrukarane eit mangfald av varer som vi er stolte av, og som forbrukarane er glade for å få 
tilgang til. 
 
Stor import av landbruksprodukt er ein trussel mot framtida for norsk jordbruk. Det skapar negativt 
prispress og opnar opp importkanalar som kan vere vanskeleg å handtere. Den politiske 
legitimiteten til norsk jordbruksproduksjon er i stor grad knytt til å forsyne konsummarknaden av 
dei varene forbrukarane etterspør. 
 
Hordaland Bondelag meiner at produksjonane knytt til grovfòr og frukt må prioriterast i år.  
 
Vestlandsbonden treng tilskot som kan kompensere for driftsulempene knytt til naturtilhøve og 
bruksstruktur.  Jordbruksoppgjeret i 2014 gjekk i motsett retning, og dagens landbrukspolitikk 
svekkjer produksjonane på Vestlandet. Det må gjerast eit arbeid for å løfte fram bruksstruktur, 
beitebruk og attraktive fjordlandskap gjennom aktiv produksjon.   
Landbrukspolitikken har ulike målsettingar som både kan spele på lag eller motarbeide kvarandre. 
Dei seinare åra har vi klart å legge meir vekt på å få fram  produksjon med rett kvalitet framfor 
kvantitet. Dette må vidareførst. 
 
Kravet i årets jordbruksoppgjer må  være ”igjenkjennbart” med tidlegare års krav. Utgangspunktet 
må være Stortinget sine føringar frå 2014 og forventa normal lønnsvekst i andre næringar. I tillegg 
må inntektsgapet til andre grupper knipast inn. Dvs. Inntekta i landbruket må kronemessig auke 
meir enn den generelle lønsauken. 



  
 

  
 

 
Noreg er eit grasland. Langsiktig bærekaftig forvalting, med vekt på matsikkerheit og 
sjølvforsyning tilseier at  prioritet nummer ein for Norges Bondelag må være å sikre grunnlaget 
for framtidig allsidig husdyrhald i heile landet. 
 

 Det er rom for å auke produksjonen for dei fleste tradisjonelle landbruksprodukta i 
Hordaland. Det gjeld både for volumprodukt og foredla produkt. 

 Beitetilskot er eit viktig verkemiddel. 
 Lønsemda for Hordalandsjordbruket ligg framleis under landsnittet, og må lyftast ekstra. 
 Distriktsverkmidla er avgjerande for driftsresultatet for mange produksjonar i Hordaland. 

 
Hordaland Bondelag  meiner at norsk matproduksjon i større grad skal baserast på norske ressursar. 
Næringa må derfor ta val som endrar retninga for norsk matproduksjon. 

 Produksjonen av mørkt kjøt og mjølk må stimulerast slik at mest mogeleg av foret er 
norskprodusert. 

o Tilskotsordningane må stimulere produksjonen slik at det er best økonomi for 
mjølke- og kjøttprodusenten å ha låg kraftfôrprosent og minst mogeleg  importert 
fôr. 

o Tilskotsordningane må vere innretta slik at det er best økonomi i å produsere godt 
grovfòr, både på beite og slåtteareal 

 Norsk kornproduksjon skal framleis vere ein bærebjelke i norsk matproduksjon, og utøvast i 
dei områda der det i normalår er klimatiske tilhøve til å produsere korn av god kvalitet. 

 Landbruksnæringa er ei kompetansekrevjande næring og FOU må prioriterast.  
o Forskningsmidlar må i størst mogleg grad komme frå andre kjelder enn 

jordbruksavtalen. 
o Det må stimulerast til samarbeidstiltak mellom blå- og grønsektor. (Marin og 

landbruksbasert matproduksjon) 

Det må leggast meir vekt på å få fram rekrutteringstiltak som hjelper nye inn i næringa og gjer 
generasjonsskifte smidigare. T.d. Sluttpakke/startpakke, oppstartskurs og betre velferdsordningar 
knytt til fødsel og omsorgspermisjon. 

 

2 Pris, herunder korn/kraftfôr 
Marknadssituasjonen for meieriprodukt er særs utfordrande og fylkestyret støtter seg til Tine sine 
vurderingar når vi ikkje krev meir enn 5 øre i auka målpris for mjølk.  

 Handlingsrommet som vart skapt med overgang til prosent-toll må utnyttast maksimalt.  
 
Storfe og lam.  

 I ein situasjon med underskot på storfe- og lammeslakt må prisen opp på god kvalitet. 
 

Korn 
o Det må stimulere til auka kvalitet og avling i kornproduksjonen. 
o Grunnlaget for berekraftig husdyrproduksjon er at det er best økonomi å bruke grovfôr og 

utmarksbeite. Kraftfôret bør ikkje bli rimelegare i høve til grovfôr og beite. 
 
 
3 Budsjettoverføringer.  
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1. Oppsummering og prioritering av tiltak 
1.1 Oppsummering / innledning 
Buskerud er et fylke med store variasjoner i driftsforutsetninger fra nord til sør i 
fylket både med hensyn til klima, terreng og størrelse på bruk. For Buskerud 
Bondelag er det viktig at vi fortsatt skal ha landbruk i hele fylket vårt. Innretningen 
i jordbruksavtalen må fortsatt være slik at vi kan ha en variert bruksstruktur og 
landbruk over hele landet. 
Norges Bondelag bør ikke gjøre vesentlige endringer i kravet i forhold til den linja 
Norges Bondelag har ligget på de siste årene. Bunnplanken i forhandlingene må 
være: 

 Kompensasjon for kostnadsøkning for alle produksjoner 
 Kronemessig lik utvikling i lønnsnivå 
 Starte med tetting av gap mot andre grupper 

 
Føringen i stortingsmeldingen ”Velkommen til bords” er fortsatt gjeldende – vi skal 
produsere mer mat i åra som kommer. For Norges Bondelag er det fortsatt viktig å 
fokusere på økt norsk matproduksjon på norske ressurser, skal dette gi mening er vi 
helt avhengig av at kornproduksjon nå får prioritet. 
Generelt vil vi påpeke at et riktig prinsipp ved fordeling av midler over 
jordbruksavtalen må være at alle produksjoner skal gis kompensasjon for 
kostnadsøkning.  
 
 
1.2 Hovedprioriteringer 

1.2.1 Styrking av økonomien i kornproduksjon 
Legitimiteten til norsk matproduksjon vil være avhengig av at norsk korn er 
hovedingrediensen i kraftforet. Utviklingen i kornproduksjon har vært negativ siden 
1991, kornarealet er redusert med 850.000 da. Sammenlignet med andre 
produksjoner i jordbruket har økonomien i kornproduksjon hatt en negativ utvikling 
siden 2006. Målt i vederlag til arbeid og kapital har kornproduksjonen hatt en svært 
negativ utvikling de senere åra, også målt mot andre produksjoner. Skal en i 
framtida forsvare en stor norsk husdyrproduksjon må andelen norsk korn i 
kraftforblandingen være høyere enn det som er tilfellet i dag. Kornarealene må økes 
og produktiviteten / areal må økes. Ved årets jordbruksoppgjør mener Buskerud 
Bondelag at kornproduksjon må prioriteres og styrkes betydelig både gjennom 
økonomi, investeringsvirkemidler og forskning. Et krav bør være at det i avtalen 
defineres en opptrappingsplan med et mål for produsert volum norsk korn. 
Økonomien i kornproduksjonen må gis et betydelig inntektsmessig løft. I årets 
avtale må det komme tydelige signaler om at dette er en produksjon som er 
framtidsretta. Inntektsløftet må komme som en kombinasjon av økt kornpris og 
arealtilskudd for korn for å ivareta kornproduksjon på kornjord med varierende 
kvalitet (agronomisk - arronderingsmessig) må kornpris og tilskudd pr. dekar 
balanseres. En styrking av kornøkonomien må føre til en prisøkning på kraftforet, 
deler av økningen tas ned med prisnedskrivningsmidler. 
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I Buskerud er det stor forståelse for sammenhengene mellom husdyr- og 
kornproduksjon. Om svekking av kornproduksjon fortsetter vil vi få en 
rekanalisering av matproduksjonen. 
Vi siterer innspillet til Hemsedal Bondelag i sin helhet: 
”Hemsedal Bondelag er opptekne av at det blir dyrka korn der det går an – og 
ikkje gras. Det må leggast til rette for at det er økonomisk greit å dyrke korn. Me i 
fjellet har ingen anna mulegheit enn å dyrke gras”. 
 
Buskerud Bondelag ønsker å: 

 Øke kornprisen med 20 øre/kg. 5øre av dette kompenseres med 
prisnedskrivningstilskudd. 

 Øke arealtilskuddet for korn med 40 kr/da 
 

1.2.2 Styrking av storfekjøtt og melk 
Vi har underdekning av storfekjøtt i Norge, Buskerud Bondelag mener det er viktig 
at vi kan dekke inn det norske forbruket med norskprodusert kjøtt og ønsker derfor 
å prioritere produksjon av storfekjøtt i dette oppgjøret. Melkeproduksjon er en av 
bærebjelkene i det norske jordbruket og det er også viktig å opprettholde denne, da 
spesielt familiebrukene i melkeproduksjon.  
For å stimulere til økt storfekjøttproduksjon ønsker Buskerud Bondelag å: 

 Øke beitetilskuddet for storfe på utmark med 160 kr/dyr. For Buskerud 
Bondelag er det viktig at vi utnyter beiteressursene vi har 

 Øke kvalitetstilskuddet for slakt med kvalitet O eller bedre med 2 kr/kg 
 Øke driftstilskuddet for ammeku i gruppen 6-39 kyr med 500 kr/dyr.  

 
For å sikre at vi opprettholder melkeproduksjon som en viktig bærebjelke over hele 
landet og stimulere familiebrukene ønsker Buskerud Bondelag å: 

 Øke husdyrtilskuddet melkekyr for gruppen 17-25 dyr med 1956 kr/dyr slik 
at satsen fra 1-25 dyr blir lik. 

Generelt for alle grovforproduksjoner mener Buskerud Bondelag at det er viktig å 
utnytte de beiteressursene vi har og vi har derfor foreslått å øke beitetilskuddet i 
utmark både for storfe og småfe.  
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1. Oppsummering av prioriterte tiltak 
 
Økte inntektsmuligheter og gode velferdsordninger er avgjørende for økt matproduksjon 
og rekruttering til næringa, og økte inntekter må være hovedfokuset i 
jordbruksforhandlingene.  
 
Oppland Bondelag mener vi må få en kronemessig inntektsutvikling som bidrar til å tette 
gapet i forhold til lønnsnivået ellers i samfunnet. 
 
Oppland Bondelag er bekymret for den store reduksjonen vi har hatt i korndyrkinga de 
siste årene. Korndyrking er nøkkelen til selvforsyning og beredskap. Vi må sørge for å ha 
en produksjonsfordeling som gjør at vi produserer korn der det er naturgitte forhold for 
det. Oppland Bondelag mener det er avgjørende å styrke økonomien i korndyrkinga. 
Oppland Bondelag mener videre det er riktig å sette inn tiltak slik at vi øker produksjonen 
der vi i dag har underdekning av norsk produksjon. Prioriteringene blir da:  
 
- Styrking av økonomien i kornproduksjon 
- Tiltak for å styrke lønnsomheten i storfekjøttproduksjonen 
- Minst mulig endringer i kvoteregioner for å hindre store geografiske forskyvninger i 

melkeproduksjonen 
- Tiltak for å stimulere til bedre utnyttelse av gras- og utmarksressurser 

 
2. Pris 

 
Oppland Bondelag mener prisene må økes minst i takt med kostnadsøkningen. For de 
produksjoner og produkter der det er underskudd og / eller muligheter i markedet, bør 
prisene økes mer.  
 
3. Budsjettoverføringer 
 
Oppland Bondelag mener det er behov for økte budsjettmidler hvis bønder skal kunne få 
nødvendig inntektsutvikling. Vi ser ikke hvordan vi skal få tilstrekkelig lønnsomhet i 
næringa uten økte budsjettoverføringer. Oppland Bondelag er opptatt av at budsjettmidlene 
skal gå til de aktive brukerne. 
 
Oppland Bondelag mener budsjettmidler med følgende formål må prioriteres: 
- Pristilskudd som fremmer produksjon og kvalitet 
- Distriktstilskudd 
- Frakttilskudd 
- Beitetilskudd 
- Velferdstilskudd 
- Tilskudd til grøfting og nydyrking 
 
Oppland Bondelag mener det er viktig å beholde både struktur- og distriktsdifferensierte 
virkemidler. Vi mener: 
- Det må ikke gjøres ytterligere utflating i strukturvirkemidlene 
- Distriktsvirkemidlene må videreføres med dagens innretning. 
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Akershus Bondelag 
Innspill til jordbruksforhandlingene 2015 Vår dato: 10.3.2015

      Saksbehandler: Anders Klaseie

Til Kopi til 
Forhandlingsutvalget i Norges Bondelag  Representantskapet i Norges Bondelag 

1. Oppsummering over de mest prioriterte tiltakene.  
Kornøkonomien må få et løft nå!  
870 000 dekar har gått ut av kornproduksjon siden 1991. Dette er etter hvert blitt et godt kjent 
faktum i landbruket i Norge. Akershus Bondelag mener dette tegner en krise i kornproduksjonen. 
Andre produksjoner fikk et nødvendig løft i 2006/2007, men kornet ble hengende etter. 
Konsekvensene av dette kommer til syne nå. Areal går ut av drift og mer areal går over fra korn til 
gras. Dårlig økonomi over tid sliter på driftsmidlene, dette ser vi særlig på det viktigste driftsmidlet i 
kornproduksjonen; jorda. Dårlig lønnsomhet gir ikke intensiver til å investere, derfor blir det heller 
ikke mer produksjon. 
 
Akershus Bondelag krever en bedring i økonomien tilsvarende en prisøkning på 40 øre/kg korn i 
årets jordbruksoppgjør. Dette nivået er nødvendig for å redusere etterslepet i forhold til andre 
produksjoner, og for å kompensere for konsumprisindeks, og for noe av de ekstraordinære 
kostnadsøkninger som økt dieselpris og gjødselpris. Bedringen i kornøkonomien fordeles på økt 
kornpris tatt ut i marked, økt prisnedskrivingstilskudd og økt arealtilskudd.  
 
En stor del av den krevde bedringen av kornøkonomien må komme på økt kornpris som 
kompenseres med økt prisnedskrivingstilskudd. Prisnedskrivingstilskuddet er den mest effektive 
bruken av budsjettmidler for å bedre kornøkonomien, og gi økt norsk matproduksjon. Akershus 
Bondelag mener at dersom man ikke får friske budsjettmidler fra staten i årets oppgjør så må det 
omprioriteres midler til prisnedskriving.  Det er en stor utfordring at det i store deler av landet er 
mer lønnsomt å bruke kraftfôr enn grovfôr, det går utover bruken av norske ressurser. Akershus 
Bondelag mener derfor at en noe økt kraftfôrpris kan tolereres. Prisnedskrivingstilskuddet må derfor 
balanseres slik at det ikke gir enda sterkere insentiver til økt bruk av kraftfôr til grovfôretende dyr. 
Økonomien til grovforetende dyr må sikres gjennom bruk av grovfôr, ikke kraftfôr.  
 
For at ikke den akutt nødvendige forbedringen av kornøkonomien skal gi for store økte kostnader 
videre i verdikjeden må også arealtilskuddet på korn økes. Dette er avgjørende for å få brukt den 
begrensende jordressursen som egner seg til korn, til korn. Kornbonden henter i dag 75 % av inntekta 
fra avling, det er dermed rom for å øke arealtilskuddet på korn uten at det vil føre til en 
ekstensivering av korndrifta. Avling vil uansett være avgjørende for økonomien.  
 
Grovfôr og beite også i Akershus! 
Dagens innretning på tilskuddene fremmer ikke produksjonsmulighetene i vår region. Nå er 
underdekningen på storfe (og lam) såpass stor at en større stimulans til å produsere også i våre 
områder ikke vil skape overproduksjon, men heller erstatte en del av importen med norsk vare. 
Akershus må få muligheten til å ta del i den nødvendige produksjonsøkningen.   
 
Akershus er det fylket som har lavest kraftfôrandel per produserte liter melk, samtidig som vi har høy 
ytelse. Dette viser at det er mulig å bruke mer grasressurser til de grovfôretende dyreslagene.  
Det er avgjørende for norsk matproduksjon på norske ressurser at det gis økt lønnsomhet i 
grovfôrproduksjonen. Økt arealtilskudd til grovfor vil gi økt lønnsomhet, men vi er usikre på om det 
er treffende nok. Akershus Bondelag mener at det må settes ned en arbeidsgruppe som skal jobbe 
med lønnsomhet og intensivering av grovfôrproduksjonen i Norge.  

 
 

Sammendrag side 1 og 2 
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Akershus har mange arealer som har store utfordringer med erosjon, avrenning og forurensing av 
vassdrag. Disse arealene egner seg best for gras, og man får dermed en vinn-vinn situasjon med økt 
produksjon av kjøtt til et marked med underdekning, og grasdekke som effektivt hinder for 
avrenning. Akershus har også store arealer med høyproduktive beiter som må utnyttes for økt 
produksjon av mat på norske arealer.  
 
Det trengs en kraftig forbedring i økonomien i storfekjøttproduksjonen. En økning av 
kvalitetstilskuddet må prioriteres for å få økt produksjon. Akershus Bondelag kreveren en økning på 
3,5 kroner til 7kr per kg i kvalitetstilskudd for storfe, ingen endring i kvalitetskrav. Dersom det ikke 
er mulig å få økte budsjettmidler i årets oppgjør, må det gjøres endringer slik at storfekjøtt får økt 
lønnsomhet i våre områder. En økning av kvalitetstilskuddet vil være treffende i så måte. 
 
I tillegg til økt kvalitetstilskudd til storfekjøtt, må økonomien i små- og storfeproduksjonen bedres 
med økt beitetilskudd. Beiting er den mest effektive måten å høste ressurser som ingen annen kan 
utnytte. I tillegg gir beiting flotte kulturlandskap, og man knytter sterke bånd til opinionen siden 
”alle” liker å se dyr på beite. I Akershus er det store beiteressurser som ikke er utnyttet, de mest 
frodige beitene er de som er nært innmarka, dette er det mye av i Akershus. Mange av beitene som 
tidligere ble plantet igjen består nå av hogstmoden skog, Akershus Bondelag mener at det må 
stimuleres slik at disse nå blir tilbakeført til beiter etter hogst. Det er også viktig at eksisterende 
beiter sikres bærekraftig bruk for økt norsk matproduksjon. Akershus Bondelag krever at potten til 
beitetilskudd for stor- og småfe økes, og at tilskuddsatsen for inn- og utmark slås sammen. 
 
Målrettede miljøvirkemidler som ikke går utover produksjonsevnen 
Miljøutfordringene i Akershus er store, og det er ambisiøse mål for forbedring av vannkvaliteten, 
blant annet ved hjelp av miljøtiltak i landbruket. I denne situasjonen er vi opptatt av at tiltakene vi 
setter inn er målrettet, gir tilstrekkelig miljøgevinst og samtidig ikke rammer 
produksjonsmulighetene. Det er også avgjørende at ulempene for bonden ved miljøtiltakene 
økonomisk kompenseres fullt ut. Vi forutsetter at økt norsk matproduksjon forblir et av de meste 
sentrale målene i landbrukspolitikken og legger klare føringer for miljøinnsatsen.  
 
Investeringsbehovet er stort 
Det er et enormt behov for investering i Akershus. Samtidig er det et faktum at Akershus er av de 
fylkene som får minst til investering totalt sett, og at vi får aller minst både om man måler potten 
mot areal eller antall bønder. I ”Questbacken” som er sendt ut fra Norges Bondelag i forbindelse 
med studiearbeidet er det også en tydelig tendens til at lokallagene i Akershus ønsker å prioritere 
midler til investering høyere ift. andre budsjettmidler enn resten av landet. I 2014 var potten til 
investering i Akershus brukt opp halvveis i året, og i 2015 var det per 1. februar søkt om over dobbelt 
så mye som den totale potten. Akershus Bondelag krever derfor at det settes av mer penger til 
investering, og at en større andel av investeringsvirkemidlene går til vårt fylke.  
 
Akershusbonden kan bidra til å løse de store utfordringene i norsk landbruk; fallet i 
kornproduksjonen og underdekningen i stor- og småfekjøtt. Men da må vi få midler til investering på 
lik linje med resten av landet. I tillegg til behovet for økt produksjon er det også mange som har 
behov for oppgraderinger for å tilfredsstille krav til bruker- og dyrevelferd. Dette gjelder særlig i 
forbindelse med generasjonsskifte, der midler til mindre investeringer for å oppgradere 
driftsapparatet vil gi økt lyst til å ta over gården.  
 
Obligatorisk fondsavsetting av inntekter fra leiejord  
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 jordleieinntektene blir bundet til å bruke 
på eiendomsvedlikehold.  

Sammendrag side 1 og 2 
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Innspill fra Sør-Trøndelag Bondelag 
 
Til Norges Bondelags forhandlingsutvalg 
Til orientering på årsmøte i Sør-Trøndelag Bondelag 12. mars 2015 
 
Sør-Trøndelag Bondelag har mottatt innspill fra 30 av 35 lokallag. I tillegg har vi mottatt 
innspill fra Tine, Nortura, Norske Landbrukstjenester Sør-Trøndelag, Pelsdyralslaget, 
Norsvin Trøndelag og Sør-Trøndelag Sau og Geit. 
 
Sør-Trøndelag Bondelag mener årets jordbruksforhandlinger skal legge til rette for 
økt norsk matproduksjon på norske ressurser.  Alle prioriteringer og endringer i 
rammebetingelsene skal bygge opp under dette langsiktige målet. 
 
Sør Trøndelag vil prioritere: 

A. Sikre lønnsomhet i norsk matproduksjon ved muligheter for samme 
kronemessige inntektsutvikling som andre grupper i samfunnet, samt 
muligheter for å redusere inntektsforskjellene med andre i samfunnet. 

B. Målrette virkemiddelbruken inn mot å øke matproduksjonen på norske 
ressurser. 

 
Klimaendringer og miljøutfordringer 
I det siste året har den globale utviklinga forsterka argumentene for økt norsk 
matproduksjon på norske ressurser.  Kunnskapen om de pågående klimaendringene og 
konsekvensene for verdens matproduksjon er blitt tydeligere.  I mange verdensdeler er 
trusselen om høge temperaturer og tørke blitt forsterka.  Ny kunnskap viser også at vi kan 
vente større svingninger i temperaturen med ekstremtemperaturer både varmt og kaldt.  
Forskere ved flere universitet i USA advarer mot at dette vil virke negativt på mulighetene 
for å produsere mat i USA.  Sterke svingninger med ekstremtemperaturer vil gjøre at for 
eksempel kornet får et mindre vindu for å modnes og å sette tunge frø.  Husdyr og planter 
vil bli utsatt for nye sykdommer og skadeinsekter som vil svekke produktiviteten i landets 
landbruk.  Slike konsekvenser er sannsynlig og for andre store matproduserende regioner i 
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verden.  Sammen med stor forurensning og utfordring med tilgang på reint vann vil dette 
utfordre verdens mulighet til å produsere nok mat til ei økende befolkning. 
 
Mat og helse 
Norge har en unik plante og dyrehelse i vår matproduksjon.  Vi har det laveste forbruket av 
antibiotika av alle land i vår matvareproduksjon. Både europeiske land og andre store 
matprodusenter ellers i verden har store utfordringer med å produsere trygg mat.  Det er 
bare å vise til situasjonen med antibiotikaresistente bakterier i husdyrproduksjonene og 
konsekvensene dette har for folkehelsa.  Norsk landbruk kan produsere trygg mat der vi 
har kontroll på medisinbruk, dyre og plantehelse og bærekraftige produksjonsmåter.  Dette 
vil være avgjørende for vår mulighet til å videreutvikle et moderne velferdssamfunn. 
 
Rekruttering 
Sør-Trøndelag Bondelag registrerer en økende interesse fra unge mennesker for å bli bonde 
og å produsere mat.  Gjennom ulike samlinger og nettverksbygging møter vi mange som 
har et ønske om å bli bonde.  Det er viktig å legge forholdene til rette for at denne unge 
generasjonen skal ha mulighet til å etablere seg i næringa. 
 
Kunnskapssatsing 
Landbruket har gjennom flere år prioritert kompetanseheving og FoU for å øke 
matproduksjonen, møte klimaendringene, produsere mat på en bedre og bærekraftig måte 
og å drive et effektivt og lønnsomt landbruk.  I Sør-Trøndelag kan vi nevne 
Kompetanseløft Trøndersk Landbruk, Grønn Forskning og Sør-Trøndelag fylkeskommune 
sin satsing på Skjetlein videregående skole.  Det er viktig at den framgangen dette gir 
landbruket blir støtta opp under av en aktiv landbrukspolitikk som trygger norsk 
matproduksjon. 
 

1. Hovedprioriteringer fra Sør-Trøndelag Bondelag 2015: 
Jordbruket og skogbruket er den viktigste næringa i mange kommuner i Sør-Trøndelag, og 
vi har ambisjoner om å bidra til å øke matproduksjonen og selvforsyningsgraden i landet. 
Gjennom økt kunnskap om god agronomi, grøfting og dyrking, samt ressursutnyttelse i 
både inn- og utmark, har vi et stort potensial i flere produksjoner til å øke 
matproduksjonen.  
 
Men inntekter til matproduksjon av god kvalitet må stå i forhold til kostnadsutvikling og 
muligheter for nødvendige investeringer. Bonden må få økte inntektsmuligheter. Sør-
Trøndelag har store områder der inntekt i matproduksjon påvirkes av avstander og 
geografi, og en må vise varsomhet med innføring av virkemidler som kan virke imot de 
langsiktige mål om økt matproduksjon.Landbrukspolitikken må ta hensyn til varierende 
produskjonsforhold og de store georgrafiske avstandene. . 
 
Regjeringsplattformen og siste års oppgjør utfordrer mange etablerte virkemidler i 
landbrukspolitikken.  
Endringer i tollbeskyttelse, fjerning av konsesjonsgrenser i svineproduksjonen, oppheving 
av prisreguleringa på landbrukseiendommer og fjerning av markedsreguleringa mener vi 
gir de mest dramatiske konsekvensene. 
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Videre ønsker regjeringa tydeligvis også utflating/reduksjon i distrikts- og 
strukturvirkemidlene. jordvern, konsesjon og priskontroll på landbrukseiendommer nevnt 
av en del lokallag med tanke på negative konsekvenser. 
 
Sør-Trøndelag Bondelag mener det er viktig å utvikle landbrukspolitikken ved først å 
skaffe kunnskap om virkningen av foreslåtte endringer og på den måten målrette politikken 
på en kunnskapsbasert måte inn mot å øke matproduksjonen på norske ressurser.  
 
Tiltak for å sikre hovedprioriteringene til Sør-Trøndelag Bondelag: 
 

A. Sikre lønnsomhet i norsk matproduksjon ved muligheter for samme 
kronemessige inntektsutvikling som andre grupper i samfunnet 

 Effektivt tollvern 
 Utnytte mulighetene for prisøkning i markedet (grønt, storfe- og lammekjøtt, 

økologiske produkter og grøntprodukter med markedsmuligheter) 
 Styrking av husdyrtilskudd  
 Øke kornpris og prisnedskrivingstilskuddet, og styrk kornøkonomien videre 

gjennom økt kornpris og tiltak for bedre agronomi.  
 Øke grøftetilskuddet og gjøre det tilgjengelig for udyrket område 
 Bedre økonomien i svineproduksjon gjennom styrking av 

strukturvirkemidlene.  
 Utrede en et eget forskningsprogram for landbruket, på linje med det som 

finnes i andre næringer (for eksempel fiskerinæringen). 
 Bedre tilgjengelighet av forskningskunnskap slik at rådgivere og bønder kan 

bruke dette i sitt daglige arbeid. (Utrede utvikling av et nytt nettsted for 
systematisering og publisering av nasjonale og internasjonale nyheter innen 
FoU i landbruket, f.eks et FoU Informasjonssenter). 

 Øke ressursene til landbruksbasert forskning. 
 Sikre gode utdanningstilbud både på naturbruk i videregående skole og i 

høyere utdanning for landbruksretta fag. 
 

B. Målrette virkemiddelbruken inn mot å øke matproduksjonen på norske 
ressurser. 

 Opprettholde kanaliseringspolitikken. 
 Beholde markedsreguleringen. 
 Kompensere for ulike dyrkingsforhold og lange avstander 
 Styrk økonomien i grovfôrproduksjonene gjennom økt kvalitetstilskuddet for 

storfe- og lammekjøtt og samt beitetilskuddene. 
 Styrke fraktordningene, også i grønt sektoren. Det er viktig å sikre produksjon 

av bær og grønnsaker ut over Rogaland og det sentrale Østlandet.  
 Videreføre konsesjonsregelverket, men legg målepunktet i smågrisproduksjon 

på smågris i stedet for på avlspurker. 
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 Styrke investeringsvirkemidlene. 
 Utrede innføring av at investeringsfond med skattefordel. 

 
2. Pris, økning målpris 435 mill kr + en antatt økning ikke målprisvarer 2 %, 

tilsvarende ca. 240 mill kr. 
Det blir viktig å sikre en politikk som ikke skaper ubalanse i de forskjellige produksjonene 
opp mot markedet, samtidig som det er viktig å ta ut økte priser tilsvarende 
kostnadsøkningen. Ved de forrige forhandlingene lå denne i underkant av 600 mill kr. 
Markedsbalanse er utgangspunktet for å skape mulighet til å kunne ta ut riktig pris i et 
marked. I dagens situasjon er det muligheter til å ta ut økt pris på en del 
jordbruksprodukter. Sør-Trøndelag Bondelag mener at det bør legges opp til en samlet 
prisøkning som minst dekker økte kostnader, samt gir insentiver til økt produksjonen slik 
som forutsatt i landbruksmeldinga. 

- Melk + 5 øre; 75 mill kr 
- Gris + 1 kr; 200 mill kr 
- Grønnsaker + 3 %; 70 mill kr 
- Potet + 20 øre; 40 mill kr 
- Norsk Matkorn + 25 øre; 50 mill kr 

                                                                             
3. Budsjettoverføringer + 500 mill kr. 

Vi mener fortsatt at budsjettoverføringer må brukes til å føre en landbrukspolitikk som gir 
grunnlag for matproduksjon i hele landet og på et stort spekter av bruksstørrelser.  Vi ser at 
dette er utfordrende når regjeringen i 2014 tilbydde nedgang i rammen for overføringer. 
 

4. De enkelte produksjoner 
 

Melk: 
Tine beskriver i sitt innspill at det pågår en dramatisk endring i markedet for norske 
meieriprodukt.  Det skjer en kraftig  økning i importen av melkeprodukt blant annet knytte 
opp til at priser på melk og melkeprodukt internasjonalt har falt med 25-50 % det siste året. 
For norsk landbruk er det avgjørende at de grep en gjør ved årets jordbruksoppgjør bidrar 
til å styrke melkeprodusentenes konkurransekraft i det norske markedet.  
 
Melk og produksjon av storfekjøtt er bærebjelken også i sørtrøndersk landbruk. Melk og 
storfekjøtt står for hoveddelen av verdiskapningen i landbruket i fylket.  Det meste av 
jordbruksarealet er knyttet til disse produksjonene og hoveddelen av sysselsettingen i 
landbruket. Melkeproduksjonen er i all hovedsak en heltidsproduksjon som forutsetter en 
konkurransedyktig inntekt dersom en over tid skal opprettholde melkas sentrale 
landbrukspolitiske rolle.  
 
Vi foreslår derfor følgende tiltak for å bedre økonomien i melkeproduksjonen: 

 Økte beitetilskudd for dyr på innmarksbeite og utmarksbeite 
o Dyr på innmarksbeite kr 500 (økning fra dagens sats med kr 62)  
o Dyr på utmarksbeite kr 500 (økning fra dagens sats med kr 104)  

 Prioritere investeringstilskudd etter en trappetrinnsmodell (jfr tidligere innspill= 
 Økonomien i grovforproduksjonen er helt sentral: øke avlingsnivå, bedre kvalitet, 

lavere kostnader 
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De mest prioriterte sakene for Vestfold Bondelag er: 

 Bedre økonomi i kornproduksjon 
 Innføring av fondsordning 
 Bedre tilskuddet til drenering 
 Styrke landbruksvikarordningen 
 Styrke rådgivingstjenesten 

 
Begrunnelser: 
 
Bedre økonomi i kornproduksjon 
Lønnsomhet i kornproduksjonen er nøkkelen for å kunne opprettholde 
produksjonsfordelingen, og dermed ha muligheter til å utnytte alle arealer og øke 
matproduksjonen. Økonomien i kornproduksjon har vært dårlig over lang tid. Det har ført til 
nedgang i kornareal og stagnasjon i avlingsnivå. I Vestfold, med de beste forutsetningene for 
å kunne dyrke matkorn, ser vi en omlegging fra korn til grass. Kornøkonomien bedres enklest 
gjennom økt kornpris. Innføring av et kvalitetstilskudd vil stimulere til økt volum og bedre 
kvalitet. Husdyrprodusentenes økte kostnader må kompenseres med prisnedskriving eller tas 
ut videre i verdikjeden. 
 
Innføring av fondsordning 
Landbruket blir mer og mer spesialisert. Mange bønder produserer mye av en eller noen få 
produkter. Dette gir en effektiv produksjon men øker også bondens risiko ved 
sesongvariasjoner. Grønnsaks-, frukt- og bærprodusentene er i stor grad spesialiserte, har høy 
omsetning og inntekter fra markedet er den vesentligste delen av inntektene. Det et stort ønske 
om å kunne sette av på fond til framtidige investeringer og for å jevne ut inntekter mellom år.  
 
Bedrer tilskuddet til drenering 
Godt drenert jord er et godt klimatiltak, god klimatilpasning og det øker matproduksjonen. 
Grøftetilskuddet virker! Når ordningen kom på plass, har informasjon og søknadsbehandling 
fungert utmerket. I 2013 ble alle tildelte midler i Vestfold brukt. I 2014 var det mye 
vanskeligere å få inn søknader, og mange omsøkte prosjekter ligger fram i tid (må 
gjennomføres inne tre år). De arealene som er rimeligst å grøfte, er tatt først. Nå ser vi har 
kostnadene øker og tilskuddet er ikke lenger utløsende. Satsen pr da må økes, eventuelt kan 
satsen differensieres etter grøftemetode eller gis som andel av kostnadene. Totalpotten trenger 
ikke økes før det er behov. Det må gis arealtilskudd til jord som blir grøftet i vekstsesongen. 
Dette vil øke kapasiteten betraktelig. 
Midler som ikke brukes i ett fylke, må omfordeles til de områdene som faktisk gjennomfører 
grøfting 
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Styrke landbruksvikarordningen 
Landbruksvikarordningen gir trygghet til den enkelte bonde! For å opprettholde beredskapen 
ved sykdom om ulykker, må Norske Landbrukstjenester gir bedre rammebetingelser. 
Tilskuddet til ordningen må økes til minst kr 300.000,- (har stått stille siden 2009). Siden 
kravet til et arbeidsgiver-ansatt-forhold mellom bonde og avløser nå er fjernet, vil det åpnes 
for andre aktører på markedet. Disse vil ikke være forpliktet til beredskap ved sykdom.   
 
Styrke rådgivingstjenesten 
Midler til forskning, utvikling og rådgiving må styrkes og være rettet mot økt produksjon og 
klima- og miljøvennlig drift. Praktisk forskning og formidling av resultater må prioriteres.  
Rammetilskuddet til Norsk Landbruksrådgiving må økes.  
 

2. Pris, herunder korn/kraftfôr 
Økte priser er en god måte å øke inntektsmulighetene på. Det forutsetter at vi har et 
effektivt tollvern og muligheter til å ta ut prisene i markedet. Det er et viktig prinsipp at 
prisene på landbruksprodukter skal økes hvert år minst i takt med generell kostnadsøkning. På 
produkter med lav lønnsomhet og underdekning, bør prisøkningene være høyere.  
 
Korn 
Målpris på fôrkorn må økes med 45 øre pr kg. 
Målpris på matkorn må økes mer. 
Etter at det ble betaling ut fra hektolitervekt på matkorn, har en stor del av matkornet fått 
trekk begrunnet med redusert mjølutbytte. Reell prisforskjell mellom forkorn og matkorn er 
derfor mindre enn målprisen tilsier. Prisen bør derfor økes mer på matkorn enn på 
forkorn. 
 
Økt pris på forkorn vil gi høyere utgifter for husdyrprodusentene. Vi mener at 
prisnedskrivingstilskuddet må økes slik at ikke alle kostnadene sendes videre i verdikjeden. 
Vi mener kornprisen må økes selv om det ikke kompenseres fullt ut med økt prisnedskriving. 
Økt kraftfôrpris må gi økt pris på melk og kjøtt. Økt kraftfôrpris vil også styrke den relative 
verdien på grovfôret. 
 
Prisen på norsk matkorn må økes, men det må sørges for at norsk matkorn er 
konkurransedyktig ovenfor norsk bakeindustri. Dersom det ikke er tollvern nok til å tåle en 
høyere matkornpris, må tilskuddet til norsk matkorn økes. 
 
Potet 
Det har vært stor økning i import av potet. Det må jobbes for å øke andelen norsk potet til 
storkjøkken og dagligvare. Dette krever et tilstrekkelig tollvern, og Vestfold Bondelag mener 
handlingsrommet i WTO-avtalen må brukes for å styrke tollvernet på potet. 
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Innspill til jordbruksforhandlingene 2015 fra Hedmark Bondelag

1 Oppsummering  
Hedmark Bondelag mener det er viktig å ta utgangspunkt i de overordnede mål for norsk landbruk, og at 
Norges Bondelag må holde fast ved målet om økt matproduksjon på norske ressurser – i takt med 
folkeveksten!  Det må tas grep som snur nedgangen i kornproduksjon. Det må samtidig tas grep som gjør 
melkeproduksjonen mer bærekraftig mht ytelsesutvikling, kraftfôrforbruk og norskandel i kraftfôret. 
Kjøttproduksjonen må stimuleres mer i melkeproduksjonen, samtidig som det må satses videre på 
ammekuproduksjon. Får vi til dette, vil vi få økt norsk produksjon, på norske ressurser!  
 
I landbruksmeldinga var det fire hovdemålsettinger som var vedtatt: Matsikkerhet, landbruk over hele 
landet, økt verdiskapning og bærekraftig landbruk.  
I regjeringserklæringen er det vedtatt en målsetting om høyest mulig selvforsyning av mat av 
beredskapshensyn, mens en samlet næringskomité har satt mål om økt matproduksjon med intensjon om 
økt selvforsyning. Landbruksministeren har også aktivt gått ut og sagt at hun ønsker ordninger som bidrar til 
landbruk over hele landet. Senest på Bioforskkonferansen sa ministeren at hver åkerlapp måtte tas i bruk.  
 
For å nå målsettingene om økt matproduksjon og økt selvforsyning er det viktig å opprettholde 
bærebjelkene i norsk landbruk:  

Opprettholde et sterkt importvern  
Beholde kanaliseringspolitikken og intensjonene i den for å sikre en størst og best mulig utnyttelse 
av arealressursene inkludert beiteressursene.  
La samvirket beholde markedsregulatoransvaret. 
Beholde omsetningsregionene for melk 

 
For å oppnå de mål som her er fastlagt, er det viktig å understreke at det viktigste virkemiddel for å nå måla 
er at inntektsnivået må bedres. Da kreves det:  

1. Full kostnadsdekning 
2. Samme økning i inntektsmulighet i kroner som andre grupper  
3. Inntektsforskjellen til andre grupper må tettes, og derfor krever Hedmark Bondelag i tillegg en 

inntektsøkning på 25.000 kroner i år.  
 
Vi krever også at tollvernet må styrkes slik at norskproduserte varer får den beskyttelsen de trenger. 
Importandelen øker stadig og vi utnytter ikke de mulighetene vi har. EU og USA er mer proteksjonistiske 
enn Norge, ifølge ferske tall fra Agri Analyse. Vi vil spesielt trekke frem behovet for å heve toll for 
grøntnæringa. 
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For å nå denne målsettingen om økt norsk matproduksjon må inntektene økes, og det må settes av mer til 
investeringsvirkemidler. Norge har lavere overføringer over statsbudsjettet i forhold til BNP, samt lavere 
selvforsyningsgrad, enn i EU. Kostnadene har økt, og de må kompenseres med økte overføringer over 
budsjett. Hvis det er et mål for regjeringa at prisene til forbruker skal ned, så må tilskuddene opp. Samtidig 
er det ønskelig å ta mer over pris i et kjøpesterkt marked.   
 
Når det gjelder hvilke produksjoner som skal prioriteres, vil vi understreke at matprodusentene ligger lavt i 
inntekt og at alle produksjoner trenger et løft for å sikre lønnsomheten og bidra til at gapet tettes.  
For å øke matproduksjonen basert på norske ressurser krever Hedmark Bondelag: 

1. Økning i kornprisen og prisnedskrivingstilskuddet 
2. Økt arealtilskudd på grovfôr i distriktene 
3. Økt beitetilskudd 
4. Økt arealtilskudd for potet 
5. Prising som stimulerer til kvalitetsproduksjon og økt målpris for de produksjoner som har 

underdekning eller balanse i markedet 
6. Økt investeringstilskudd 
7. Økt tilskudd til produksjonsfremmende tiltak (grøfting, kalking, rådgivning, FoU, fraktordninger)  

 
Bøndene må også sikres sosiale rettigheter på lik linje med andre yrkesgrupper, deriblant vesentlig bedre 
muligheter for ferie og fritid.  
 
Hedmark Bondelag mener at det er en målsetting å redusere kostnadsnivået gjennom bla reduserte skatter 
og avgifter. Vi ønsker å fjerne plantevernavgifta og gevinstbeskatningen ved salg av landbrukseiendommer 
til tilgrensende eiendommer.   
 
Hedmark Bondelag mener at det bør opprettes ordning med jordfond til tiltak som hogging av 
kantvegetasjon, spyling og rensking av grøfter, graving av nye grøfter, utskifting av kummer, kalking osv. Vi 
ønsker også muligheter for investeringsfond som kan brukes til store investeringer som driftsbygninger, 
maskiner og kjøp av tilleggsjord. 
 
I husdyrnæringen er det viktig å unngå overproduksjon for å sikre en god økonomi. Hedmark Bondelag ser 
ikke behovet for konsesjonsøkninger for noen dyreslag nå. Det er storfekjøttproduksjonen som må øke, og 
det er her det må legges inn stimuli slik at markedets behov dekkes. Dagens regioner for salg av melkekvote 
må opprettholdes for å sikre produksjon i hele landet. 
 
Rekruttering av ungdom inn i næringa er en av de store utfordringene for landbruket. Økonomi og 
lønnsomhet er avgjørende for å få til nødvendig rekruttering.  
I næringslivet for øvrig fremheves viktigheten av næringsklynger. Hedmark Bondelag vil fremheve 
viktigheten av oppegående produsentmiljøer.  
 
Hedmark Bondelag mener at de beste kornarealene er under stort press. Derfor må både juridiske og 
økonomiske virkemidler tas i bruk for å hindre nedbygging av jordbruksareal.  I 2015 markerer vi FNs 
internasjonale år for vern av matjord. Hedmark Bondelag har store forventninger til at en jordvernstrategi 
inneholder klare målsetninger for ivaretakelse av dyrket mark, og at den inneholder en nødvendig 
verktøykasse for å sikre matjorda.  
 
Dagens rovviltforvaltning bryter med intensjonene bak rovviltforliket. Forliket må nå gjennomføres, og det 
må legges til rette for at det ikke er rovvilttap i prioriterte beiteområder. Det er viktig at det skapes 
optimisme og mulighet for næringsutvikling i de tungt rovdyrutsatte områdene. Det må settes av mer 
midler til inngjerding av beiteområder og nødvendig omstilling.  
Videre har Hedmark Bondelag en lang rekke forslag til forenkling, blant annet på følgende områder: 
rovviltforvaltning, avgifter for syltetøy og saftproduksjon og sammenslåing av SMIL, grøftetilskudd og 
utvalgte kulturtiltak.  
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Innspill til jordbruksforhandlingene 2015 - Nord-Trøndelag 
 
Sammendrag 
 
Landbruket, og bærekraftig utnyttelse av våre naturgitte ressurser for matproduksjon, må 
utvikles i et langsiktig perspektiv. Ansvaret for norsk matproduksjon og jordvern ligger i 
Stortinget. En rekke forhold i dagens verdensbilde er preget av usikkerhet, og tilsier at det er 
behov for å øke ressursene samfunnet retter inn mot landbrukssektoren. Dette omfatter blant 
annet klimaendringene, økt befolkning, økt økonomisk og sikkerhetspolitisk spenning 
internasjonalt og økt import av mat og innsatsvarer. Selvforsyningsgraden er synkende, og er 
nå omkring 36 %.  
 
En helhetlig landbrukspolitikk for økt selvforsyning vil gi bedre ressursutnyttelse og større 
verdiskaping i norsk landbruk. Nord-Trøndelag Bondelag mener derfor det er behov for å øke 
rammekravet i årets forhandlinger sammenlignet med tidligere år. Nord-Trøndelag Bondelag 
ønsker ikke at det legges opp til uravstemming etter årets forhandlinger. 
 
Nord-Trøndelag Bondelags hovedprioriteringer til jordbruksforhandlingene 2015 er: 

a. Sikre lønnsomhet for å øke matproduksjonen basert på norske ressurser i hele 
landet. 

b. Styrke økonomi og verdiskaping i distriktslandbruket for å nå mål om økt 
produksjon.  

c. Styrking av investeringsvirkemidler.  
 
 
1.1 Sikre lønnsomhet for å øke matproduksjonen basert på norske ressurser i 

hele landet 
 Effektivt tollvern – Forsvare norske interesser i Artikkel 19 forhandlingene og 

TTIP (for å bremse raskt økende import av landbruksvarer til Norge) 
 Utnytte mulighetene for prisøkning i markedet (melk, gris, potet, økologiske 

produkter og grøntprodukter med markedsmuligheter) 
 Styrking av husdyrtilskudd  
 Helkjedetenking i korn-kraftfôrpolitikken, og videreføre kanaliseringspolitikken 
 Styrk kornøkonomien gjennom økt kvalitetsbetaling.   
 Etabler tilskudd til nydyrking og øke grøftetilskuddet  
 Opprettholde koteordningen for melk og kvotetaket.  
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 Opprettholde konsesjonsgrensene for hvite kjøttslag og arbeide for å endre 
målepunkt for konsesjon i smågrisproduksjon til antall smågris. 

 Bedre økonomien i svineproduksjon gjennom styrking av strukturvirkemidlene.  
 
1.2  Styrke økonomi og verdiskaping i distriktslandbruket for å nå mål om økt 
matproduksjon 

 Helhetlige utvikling av landbruket og videreføring av en aktiv eiendomspolitikk 
gjennom Konsesjonsloven. 

 Opprettholde kanaliseringspolitikken 
 Beholde markedsreguleringen 
 Styrke distriktsvirkemidlene 
 Styrke økonomien i grovfôrproduksjonene gjennom husdyrtilskudd og økt 

beitetilskudd. 
 Bevare omsetningsregionene for melkekvoter 
 Styrke fraktordningene 

 
1.3  Styrking av investeringsvirkemidlene; 

 Styrke investeringsvirkemidlene 
 Investeringsfond med skattefordel 
 Innovasjon Norge må ta større risiko i distriktene og bedre kapitaltilgangen i disse 

områdene.  
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1  Oppsummering over de mest prioriterte tiltakene – fra Vest-Agder Bondelag 

og Aust-Agder Bondelag 
 
Våre viktigste innspill før forhandlingene 2015 er:  

 
 Lønnsomhet i all landbruksproduksjon må økes og inntektsgapet mot andre 

grupper må søkes redusert. 
 
 Videreføre styrking av importvernet og utnytte handlingsrommet i eksisterende 

ordninger. 
 
 Prioritere den aktive bonde ved å legge økt vekt på økt kvalitet og produksjon. 

Vi ønsker ikke at mer økonomi går med til kvoteleie, jordleie osv. 
 
 Over lang tid har målprisøkninger fått en økt andel av rammen for jordbruks-

oppgjøret, på bekostning av budsjettmidler. Dette har medført at effekten av 
struktur- og distriktsvirkemidlene er svekket. Derfor må struktur- og distrikts-
virkemidler styrkes, ikke svekkes. Rapportene ”Utmåling av arealtilskudd” 
(2010), ”Tydeligere distriktsprofil” (2013) og ”Jordbruksarealer med drifts-
ulemper (2014) dokumenterer store utfordringer. Skal mål om økt matproduk-
sjon og økt rekruttering nås, og avgang av dyrka mark stoppes, må virkemidler 
settes inn som kompenserer for påviste driftsulemper.   

 
 De landbrukspolitiske virkemidlene må tilpasses strukturen på landets jordres-

surser. Det er derfor like stort behov for de små driftsenhetene som de store, og 
kombinasjonsbruket må framheves som en effektiv driftsform. Det er effektiv 
utnyttelse av ressursgrunnlaget som er korteste veg mot et mål om økt matpro-
duksjon på norske ressurser.  

 
 Effektiv utnyttelse av jordressursene er også bakgrunn for at kanaliseringspoli-

tikken må være ett av de viktigste landbrukspolitiske virkemidler. 
 
 God drenering bidrar til økt arealproduktivitet og lavere klimautslipp. Rammen 

for tilskudd og satsene for tilskudd må økes, og satser må differensieres i for-
hold til jordtype.  

 
 Fraktordningene i landbruket er avgjørende for en effektiv ressursutnyttelse og 

et landbruk over hele landet.  
 
 Tiden er inne for å iverksette klimasmarte løsninger i landbruket. NB’s klima-

utvalg peker på mange gode løsninger. Allerede i år bør følgende løsninger pri-
oriteres: Økte satser grøftetilskudd, gratis førsteråd for klimatiltak på gårdsnivå, 
økt satsing på kombinasjonskua, økt forskning på biogass på gårdsnivå. Agder-
fylkene er positive til å være ”piloter” for utprøving av konkrete klimatiltak. 
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 Ikke endre markedsreguleringsordninger i år. Avvente ”Markedsbalanserings-
utvalgets” endelige rapport. Uten mottaksplikt vil f.eks. kjøttprodusenter i Ag-
der knapt ha adgang til markedet, pga. store avstander til slakterier. 

 
 Det må ikke gjøres ytterligere irreversible endringer i kvote- eller konsesjons-

grenseordningene nå. Også i denne sammenheng er det klokt å avvente resulta-
ter av ”Markedsbalanseringsutvalgets” arbeid. 

 
 En utvidelse av omsetningsregionene for melkekvoter vil undergrave distrikts-

landbruket og gi en uønsket sentralisering, som også vil redusere bruk av nors-
ke grovfôr- og beiteressurser i matproduksjonen. 

 
 Mennesket er landbrukets aller viktigste ressurs. Velferdsordninger må forenk-

les, styrkes og i større grad tilpasses det øvrige arbeidslivets ordninger og et 
moderne arbeids- og familieliv.  

 
 Et agronomisk og administrativt kompetanseløft må bidra til økt produksjon, 

økt kvalitet og økt lønnsomhet. Vi tror det er lønnsomhet å hente på økt kompe-
tanse i alle ledd. Vi ber om ekstra, og bred, satsing på landbruksutdanning og 
kunnskapsformidling. Det er videre behov for intensivert, og eksternt finansiert, 
forskning og utvikling, ikke minst for å forbedre grovfôrproduksjon og å kunne 
produsere godt proteinrikt fôr.  

 
 I dette jordbruksoppgjøret er tiden inne for å gjøre viktige skatte- og avgiftspo-

litiske grep, slik regjeringen har signalisert. Norges Bondelag har gitt regjering-
en konkrete forslag til slike grep, og vi støtter disse forslagene.  

 
 Et økende rovvilttrykk (ulv) er i dag største trussel mot sauenæringa i store de-

ler av Agderfylkene. En skjerpet rovdyrpolitikk er påkrevet. 
 
 Vi opplever foreslåtte endringer i eiendomspolitikken som en trussel mot utnyt-

telsen av våre begrensede jordressurser. Jordvernet i Norge må styrkes, ikke 
svekkes. 
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Innspel til jordbruksforhandlingane 2015 
1.   
Landbruket i Rogaland er viktig for landet sin matproduksjon. Om lag 10 % av landets 
dyrka areal og om lag 30 % av innmarksbeita finn vi i Rogaland. Om lag 20 % av landet 
sin produksjon på grovforbaserte dyreslag og opp mot 30 % av dei kraftfôrbaserte 
produksjonane er i Rogaland. Kornproduksjonen i Rogaland er minimal, om lag 1 % av 
landet sin produksjon.  
 
Godt stell av både innmarksbeite og utmarksbeite kan gje store grasavlingar. Ramevikåra 
må utformas på ein måte som gjer det interessant å nytta beita. I mange område er det 
samarbeid om beitedrift som bør stimuleras, både innan småfe og storfe.   
Netto verdiskaping på primærleddet er vel 2 milliardar kroner, og sysselsett om lag 15 000 
personar på primær og sekundærleddet, noko som er ca 6 % av tal sysselsette i fylket.   
 
I område med stor husdyrtetthet, kan miljøutfordringane verta avgrensende for vidare vekst 
i matproduksjonen.  Rogalandsbonden tek vassdirektiv og andre miljøutfordringar på ein 
framtidsretta og bærekraftig måte. Dette gjer ein med betre agronomisk drift, ta i bruk nye 
tekniske hjelpemiddel som til dømes separering av husdyrgjødsel for meir målretta bruk av 
husdyrgjødsla, biogassanlegg og miljøavtalar som har større miljøkrav til gardsdrift enn 
lovverket tilseie. Vi kan ikkje redusere matproduksjonen i produksjonsaktive område, 
ramevilkåra må tilretteleggjast for innovasjon på agronomiske og tekniske løysningar.    
 
Rogaland Bondelag vil slå eit slag for kombinasjonsbruket. I vårt fylke er det mange 
gardsbruk med avgrensa tilgang på jord- og beiteressursar. For å få ei inntekt som gjer at 
garden kan stå for hovudinntektskjelda må ein ha både grovfôr-  og kraftfôrbaserte 
produksjonar. Strukturverkemidla må leggjast tilrette for denne type. Då er ikkje auke i 
konsesjonsgrenser vegen å gå.  
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2. Pris  
I dag har vi målpris på følgjande produkt: 

 Mjølk 
 Gris 
 Korn  
 Grønnsaker 

 
Mjølk: 
Mjølkeproduksjon er bærebjelken i landbruket for dei fleste fylka i landet. I Rogaland har 
mjølkeproduksjon ei netto verdiskaping i primærleddet på vel ein mrd, noko som utgjer 
over 50% av heile verdiskapinga i landbruket. Lønsemda i denne produksjonen er viktig 
for matproduksjon i heile fylket. Målprisen har stige frå kr 3,82 i 2005 til kr 5,20 i 2015. 
Ein auke på kr 1,32 på 10 år.                                                                                                                
Mjølkeproduksjon er arbeidskrevjande og nyinvesteringar i denne produksjonen er 
kapitalkrevjande. Det er behov for store investeringar for å halde produksjonen oppe, og ut 
frå krav innan dyrevelferd. 
Dette vil tilseia behov for auke i målpris ut over kostnadsutviklinga.  
Vi ser at pris til mjølkeprodusent er pressa i EU landa. Etter det vert innført 
handelsblokade av Russland og opphevjing av mjølkekvotesystemet i EU vert det 
overproduksjon av mjølk og mjølkeprodukt i EU. Presset på import av meieriprodukt er 
stort, vårt lands forbrukarar er kjøpesterke og presset på å få selja er stort. Det vert 
utfordrande å auke målprisen på mjølk ut over kostnadsutviklinga. Det vert til dømes 
importert store mengder yoghurt produsert på utanlands mjølk til landet, yoghurt importert 
utover kvote med full tollbelastning. Marknadssituasjonen for mjølkeprodukt i tida 
framover kan verta krevjande.   For å halda oppe volumet i den norske 
mjølkeproduksjonen må ein vurdere tilpassingar  i Prisutjamningsordninga slik at ein 
betrar konkurranseemna på foredla meieriprodukt som t.d. yoghurt.  
Styret i Rogaland Bondelag tilrår ei auke i målpris på mjølk på inntil 10 øre pr liter.   
 
Gris: 
Svinenæringa har i fleire år slite med overproduksjon. Det har ikkje vore mogleg å ta ut 
målpris og avgifta til marknadsregulering har kosta dyrt for svinebonden. 
Kostnadsutviklinga i næringa har ikkje vorte kompensert, verken i prisuttak eller 
budsjettmidlar.  
I løpet av 2014 og nå i 2015 har marknadssituasjonen for svin snudd, det er nå 
marknadsbalanse, målpris er innan rekkevidde  og avgifta til marknadsregulering er 
betydelig lågare. I juli 2013 var avgifta til marknadsregulering på kr 2.10 pr kg på slakta 
gris og i januar 2015 var avgifta kr 0,70 pr kilo. Kostnadane med overproduksjon kosta 
dyrt, vel kr 4,- pr kg slakta gris. For å betra økonomien i griseproduksjonen meiner 
fylkesstyret det er rom for å auka målprisen med kr 1,- pr kg. Vi forutset at næringa ikkje 
vert belasta med auke i kraftfôrprisen. 
 
Storfe:  
Det er eit stort underskot av storfekjøt, og det må ei storsatsing på auka produksjon for å 
dekke inn importbehovet. Verkemiddelet i jordbruksavtalen er blant anna kvalitetstilskot 
som vert utbetalt på storfe over 250 kg,  klasse O og betre.                                                             
Fylkeslaget tilrår at ein forsterkar desse verkemidla slik at ein stimulerer til høgare 
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slaktevekter og betre kvalitet. Det må bli meir lønnsamt å fore fram store kvalitetsslakt.  På 
kort sikt er dette den mest effektive måten å auka den norske produksjonen av storfekjøtt.  
 
Korn: 
Kornproduksjonen er redusert her til lands, både i mengde og dekar. Det er ei alvorleg 
utvikling, trenden må snuast. Den såkalla ”terrorbalansen”, mest korn på austlandet/ 
trøndelag og mest gras/beite elles i landet må oppretthaldast. 
Kornprodusenten må få betre lønsemd. Fylkesstyret tilrår ein auke i målpris på korn.  
Vidare vert det tilrådd å innføre eit nytt budsjettfinansiert kvalitetstilskot på korn, etter 
same prinsipp som til dømes er på storfe. Det er viktig med produksjonsaktive tilskot, som 
stimulere til mengde og kvalitet.  
Om målprisen på korn vert auka vil kostnadssida i kraftfôrbaserte produksjonar få ei for 
stor auke. Ein auke i kraftfôrpris må kompenserast med prisnedskriving.  
 
Grønt: 
Grøntprodusentenes samarbeidsråd (GPS)er eit samarbeidsråd for produsentar innan 
grøntnæringa.  GPS skal arbeide med produksjonsplanlegging, marknadstilpassing, kvalitet 
og pris. Grøntnæringa er ikkje med i marknadsreguleringsordninga, GPS er eit viktig 
styringsorgan for næringa. Medlemskap i GPS er frivillig.  
Det er målpris på dei fleste grønsaker som vert produsert her til lands. Fylkeslaget går ut 
frå grøntutvalet si tilråding på ein auke i målpris på gjennomsnitt 5%. Fordeling på produkt 
vil skje i drøftingar mellom faglaga og landbruksdirektorat.  
 
3. Budsjettoverføringar. 
I dei siste jordbruksoppgjera har det vore svært vanskeleg å få tatt ut budsjettmidlar. Krav 
om målprisauke har faglaga fått gjennomslag for, det er landbruket sjølve som er ansvarleg 
for å få tatt ut målpris i marknaden. Vi har vi eit høgt kostnads- og lønsnivå samanlikna 
med andre land i Europa , (som ikkje er på grunn av landbruket) . Sjølve med fullt innslag 
på toll vil importerte vare konkurrera med våre produkt som skal vera beskytta med ein for 
importvern. For å styrka inntektsgrunnlaget på gardsbruka må budsjettoverføringane 
aukast.  
 
Prioriteringar: 
Som omtalt tidligare i brevet, dei fleste produksjonane i landbruket er kapitalkrevjande. 
Likevel er dei økonomisk gunstigare å mekanisera/ ta i bruk ny teknologi enn større 
arbeidsmengde med fleire tilsette på bruka. Lønsnivået i vårt land er på topp i europeisk 
samanheng. Å starte som bonde/ overta gardsbruk krev i dei fleste høve store investeringar.  
 
 Investeringstilskot og rentetilskot er viktige ramevilkår for investering i landbruket.         

Det må ikkje løyvas tilskot /rentetilskot til kraftfôrbaserte produksjonar, og må gjelde 
heile landet.   Ulike ramevilkår for innkjøp av til dømes kraftfôr må jamnast ut med 
frakttilskot og gradering av produksjonstilskot.  

o Kravet om lausdrift i mjølkeproduksjon vert innført i 2024.  Ut frå kravet i 
forskrifta må det utarbeidast ein investeringsplan med langsiktige ramevilkår 
for nyinvestering innafor storfehald.  
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 Velferdsordningane er særs viktige for rekruttering til næringa. Beløpet til 

sjukdomsavløysing må hevjast frå kr 1750,- pr dag til 2000,- pr  dag.   
Maksimumsbeløpet for avløysartilskot bør hevjast til kr 100 000,- . Krav om 
dokumentasjon må vidareførast.  
 

 Frakttilskot. 
o Dei ulike støtteordningane innan frakt i landbruk, som også omfatte 

grøntsektoren og pelsdyrnæringa, er viktige for utlikning av fraktkostnadar.  
o Ordningane med fraktstøtte bør aukast i takt med prisutviklinga.  
o Stadfraktsordninga  (frakttilskot)  er avgjerande for like transportvilkår for eit 

landbruk i heile landet.  
 
 Auka produksjon 

For å få ein auka i matproduksjonen på norske ressursar må det stimulerast til større 
bruk av beiteressursane. Satsane pr dyr både på utmarks- og innmarksbeite må 
styrkast.                                                                                                                                        
Satsane på arealtilskot, her er det ikkje behov for endringar. Arealtilskot er eit 
passivt tilskot som ikkje stimulere til auka matproduksjon.                                 
I dag vert det importert store mengder soya som proteinråstoff til bruk i kraftfôr. 
Det bør settast inn FOU midlar for utvikling av proteinhaldige vekstar meir 
ytesterke og proteinrike korn- og grassortar, samt forskast på alternative 
proteinvekstar i vårt land. Samarbeid med havbruk er viktig.  
 

 Innretting av verkemiddel           
Verkemiddel må i hovudsak ha ei innretting som stimulere til matproduksjon. 
Matproduksjon i heile landet krev ulike sett med verkemiddel for å utlikne 
forskjellar i klima og geografi.  Å fremje matproduksjon som hovudinntektskjelde 
må liggje til grunn, verkemiddel som vert sett inn  må fremje både volum og 
kvalitet.   
For å auke norsk kjøtproduksjon bør minimum slaktevekt på storfe aukast for å ta 
del i kvalitetstilskotet. Ein bør stimulera til høgare vekter på storfeslakt.                                         
 
For å styrkja kornøkonomien må det innførast eit nytt kvalitetstilskot. Innretninga 
må vera slik at det er lønsamt med volum og kvalitet. Ein styrka kvalitetsbetaling 
må gå over budsjettmidlar.  
 

 Struktur / utflating 
I vårt fylke er ingen lokallag som ønskjer ei større utflating av verkemidla.  
Matproduksjon i heila fylket krev struktur- og distriktsverkemiddel for å utlikne 
både geografiske og klimamessige forhold. Bondelaget bør ikkje forsterka 
strukturutflatinga på tilskota som vart gjort i sist jordbruksoppgjer.  

 Innretning av verkemidla i forhold til distrikt. 
Fraktordningane er grunnleggjande ramevilkår for landbruk i heila landet, som og 
gjeld for grønsaksproduksjon og pelsdyrhald.  
Beiteressursane ligg stort sett i distriktsnorge. Å stimulere til bruk av beite og 
økonomiske ramevilkår som gjer det interessant å nytte beita er god 
distriktspolitikk.  
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2 Forenkling. 
 Teljedato for sau og lam må endrast i tid, til dømes til søknadsomgang  20. august 

med teljedato 1. juni, vi får då teljas med alle produktive dyr.  
 Grøftetilskot må få ein enklare søknadsprosedyre, avkryssing på søknad om 

produksjonstilskot at det er grøfta.   
 Driftstilskot mjølk, minimum 5 kyr. Spørsmål om legitimitet på ordninga.   

 
 Kva tilskotsordningar ein bør prioritert lågt. 

 Samordne RMP og SMIL ordninga i eit  regime, regional styring av meny og 
midlar.  

 
3 Miljø- og klimavirkemidler (bl.a RMP og SMIL) 

 Grøftetilskot, i dag kr 1000,- pr da, eller kr 15,- pr meter inntil kr 1000,- pr da.  
Ulike kostnader om det vert nytta gravehjul eller gravemaskin.  
Om lag 25% av kostnaden refundert ved bruk av grøftehjul.  
Om lag 10% av kostnadane vert refundert ved bruk av gravemaskin.  
Satsane må avspegla utgiftene på dei ulike maskintypane.  

 Biogassproduksjon på gardsnivå er ein del av løysninga på klimautfordringane i 
landbruket.  Teknologi og utstyr som er tilpassa norske forhold er i ferd med å bli 
utvikla. Støtteinnretting må ikkje bindast opp i spesielle tekniske løysingar. Det er 
behov for FAU midlar til vidareutvikling av bruk og vidareforedling av biogass. 
Separering av gjødsel i fast og flytande del kan vera aktuelt for betre utnytting av 
husdyrgjødsel.  Produksjonsavhengige støtteordningar ut frå levert energi er å 
føretrekka.  

 Ein stor og aukande del av proteinbehovet i norsk husdyrproduksjon vert importert 
som soya. Ein bør stilla spørsmål om det er ei berekraftig utvikling. Landbruket 
saman med oppdrettsnæringa på fisk må intensivera  FAU arbeidet med 
norskproduserte vekstar, på land eller sjø, som kan erstatta deler av importbehovet 
av proteinkjelder.  

 I staden for dyrkingsforbod av myr ut frå klimamessige grunnar bør ein heller sjå 
på ulike dyrkingsmetodar som avgrense utslepp av klimagassar, om myra er dyrka 
opp eller ikkje.  

 Midlar til organisert beitebruk, utmark og lokalt utmarksbeite innan storfe / småfe.  
 

4 Økologisk landbruk 
Etterspørsel etter økologisk produserte jordbruksprodukt skal dekkast opp med 
norskproduserte vare innanfor det som er naturleg å dyrka her til lands. 
Ekstrakostnadane med økologisk drift skal koma frå marknaden med høgare pris på 
levert vare.  
 

5 Rekruttering og velferd 
 Det beste rekrutteringsmiddel til landbruket er lønnsemd i produksjonen og 

muligheter for inntekt på line med andre yrkesgrupper.   
 Investeringsmidlar målretta ved generasjonsskifte.  
 Gardssparing for ungdom bør etablerast og ha same prinsipp som bustadsparing for 

ungdom.  
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 Auke i avløysartilskot.  
Satsane på avløysartilskot har ikkje auka i takt med lønsauken. Total rame for 
avløysartilskot bør hevjast til kr 100 000,-, grensa for sjukdomsavløysing bør 
hevjast til kr 2000,- pr dag.  
Satsane til sjukdomsavløysing bør prioriterast.  

 
6 Investeringer og kapitaltilgang 

 Ordningane med investeringstilskot, rentetilskot og risikolån gjennom Innovasjon 
Norge må vidareførast. Nye krav ut frå forskrifter og ut frå strukturrasjonalisering, 
behov for nye bygg og teknologiske løysingar held fram.  

 Fylkeslaget ber om at det vert tatt med krav om ein investeringspakke for 
landbruket. Ein investeringspakke må også gjelde frukt- og grøntnæringa. 
Ramevilkåra må vera kjente og langsiktige.  

 
7 Mjølk (ku og geit) 

 Dagens kvoteordning bør ikkje endras.                                                                              
Kvotetak på 900 tusen liter mjølk pr foretak bør ligge fast. Staten bør disponere ein 
prosent%  del ved sal av kvote.  Om marknadssituasjonen skulle endra seg kan det 
vera ein fordel at staten i samarbeid med faglaga kan trekke inn kvote frå 
marknaden.   

 Nye omsetningsregionar for mjølk.                                                                                              
I dag følgjer kvoteregionane på mjølk fylkesgrensene. Rogaland fylke bør 
vidareførast som ein mjølkeregion. Fylka både sør og nord for Rogaland er innan 
produksjonsmiljø og storleik svakare enn Rogaland. Dei fleste lokallaga meiner det 
vil skje ei større sentralisering av mjølkeproduksjonen på sentrale område i 
Rogaland dersom regionen vert utvida. Det er større fare for kvoteskyving ut av 
distrikta, produksjonsmiljøa forvitre og matproduksjonen vert redusert.  

 
10. Kjøtt og egg 
 Eggproduksjon.                           

Det er for tida overproduksjon av egg. Bygningsmassen innan eggproduksjon er 
forholdsvis ny etter tilpassinga frå forskrift om hold av fjørfe.  
Ein kan difor ikkje rekne med avskalling innan eggproduksjon.  Utfordringa er at 
det nå vert planlagd nye fjørfebygg for eggproduksjon. Om bygningane kjem opp 
og vert sett i produksjon vil tilbodet av egg verta svært høg i forhold til avsetting. 
Det vil resultere utkjøp av produksjon og store innbetalingar til 
marknadsreguleringsordninga.  
Det er ikkje rom for ein auke i konsesjonsgrensene på egg.  

 Kjøtproduksjon 
Store mengder kjøtt vert importert til landet. Norsk produksjon av storfekjøt og lam 
er for liten og importen er på omlag 8000 tonn storfekjøt, kvoteimport til landet er 
ikkje medrekna. Av lam vert det importert om lag 1500 tonn, kvoteimport ikkje 
medrekna. Det er store beiteressursar som kan bli tatt i bruk, område som i dag 
ikkje er i optimal bruk. Stimulering av beitetilskot, kvalitetsbetaling på slakt, 
høgare slaktevekter bør vera tiltak for å redusera importen og behalde 
verdiskapinga i landet.                             Beitebruk bør prioriterast i 
jordbruksforhandlingane 2015.  
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11. Grønsaker, frukt og potet 
   Grøntutvalet i Rogaland Bondelag vil prioritera følgjande: 
 Eit fortsatt sterkt tollvern er viktig for heile den grøne sektoren.  
 Regelverket for import- og tollregime må utnyttast til fordel for norsk produksjon 

av frukt og grønsaker.  
 Auke i øvre prisgrense for agurk og tomat. Øvre prisgrense er i dag 12% over 

målpris, grøntutvalet tilrår at denne  grensa vert hevja til 20% for avgrensa periode 
i vekstsesongen.  

 Det må utarbeidast regelverk som hindre import av grønsaker til dumpingprisar.  
 Gartnarar/ bruk som hente hovuddelen av inntekta si frå produksjonen må 

prioriterast.  
 

12. Korn 
Ein stor kornproduksjon i landet er avgjerande for bærekraftig nasjonal 
matproduksjon. Kornproduksjon er viktig for gjeldande kanaliseringspolitikk, dei 
klimatiske forholda for kornproduksjon ligg blant anna til grunn for ordninga. 
Lønsemda innan kornproduksjon bør styrkast, med auke i målpris,  eit nytt 
kvalitetstilskot  og slik at det løne seg å produsera mengde av god kvalitet. Om lag 
70 – 80%  av norsk kornproduksjon vert nytta i kraftfôr for nasjonal bruk. Kveite 
og rug til brød er avhengig av god kvalitet og varierer ut frå dei årlege 
vekstforholda.                                                                                                                      
Ein auke i målpris på korn må kompenserast med prisnedskriving.  

 
13. Erstatningsordningar 

I biologiske produksjonar kan uønska hendingar på grunn av uforutsette klimatiske 
hendingar førekoma.                                                                                                        
Naturskadeloven med tilhøyrande forskrifter er som grunnlag i erstatning.  
Maksimalt erstatnings beløp innan jordbruk, frukt og gartneri er kr 750 000,-. pr 
føretak. Spesielt innan grønt og frukt er verdiane  pr da store. Eit maksimumsbeløp 
på kr 750 000,- vert i dei fleste høve for lite om naturen slo seg vrang og avling vart 
øydelagt.  
Det vert forventa individuell behandling ver hendingar som gir erstatning.       
Maksimalbeløpet på kr 750 000,- pr føretak  må aukast monaleg.  

 
14. Skatt/avgift/avskrivninger/fond 
 Desse områda er viktige for ramevilkåra for å ta ut inntektsmuligheiter i 

landbruket.  
 Jordbruksfrådraget bør ikkje aukast, vi må forhandle opp inntektsmuligheita for 

bonden ut frå produksjon og kvalitet.  
 Der bør vera skattefritak for sal av jord til fortsatt 

jordbruksføremål/matproduksjon. 
 Ein form for investeringsfond i landbruket. Til dømes etter modell frå skogbruket.  
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15. Anna. 
 

Pelsdyr 
Ei grundig offentlig utgreiing slår fast at dagens pelsdyrproduksjon er bærekraftig og 
er innafor kravet om god dyrevelferd. Det er politisk usemje om denne produksjonen, 
difor må ein alltid vera open på forbetringar på til dømes dyrevelferd. 
Pelsdyrproduksjon i vårt land er og ei stor distriktsnæring. Pelsdyrnæringa tek i si 
fôrproduksjon imot store mengder slakteavfall både frå dyr og fisk. Fôrproduksjonen 
er sentralisert og  produsentar er avhengig av ramevilkår som ikkje vert endra slik 
som pris på skinn kan gjer. Etablert fraktordning for fôr til pelsdyr må oppretthaldast. 
 
Kompetanse 
 Kompetanse innan agronomi, husdyrfag, økonomi, driftsleiing og HMS er 

grunnleggjande for god inntekt og trygg arbeidsplass på dei aller fleste gardsbruk.  
Vidaregåande skule innan naturfag, fagskule, høgskule og universitet er etablerte 
utdanningsinstitusjonar. Private skular/høgskular innan forsking, utdanning og 
kompetansebygging må få langsiktige bærekraftige ramevilkår.  

 Rogaland Bondelag går inn for etablering av fagbrev i landbruket.  
 

Importvern 
Norge er eit høgkostland, noko som gjer at norsk produksjon ikkje kan konkurrera 
med import frå dei fleste land omkring oss i Europa.  
Å løyse opp på importvernet vil få uana konsekvensar for produksjon og lønnsemd 
i norsk matproduksjon. Det gjeld alle produkt innan landbruks- og 
grønsakproduksjon. 

 
 
 
Med venleg helsing 
 
Elektronisk godkjent, uten underskrift 
 
        Ola Andreas Byrkjedal Olav Sande 
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Utarbeidet av
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Norges Bondelag            

Uttale til jordbruksforhandlingene 2015

Oppsummering over de mest prioriterte tiltakene 
I alle år har vi krevd kronemessig lik utvikling med andre næringer, og at gapet til en viss grad skal 
tettes. Dette prinsippet må videreføres. Det er viktig å ha stort fokus på de overordnete prinsippene. 
Målet må være å få til en best mulig avtale. Det må legges kloke strategier på hva en kan forhandle 
om og hva vi må stå steilt på. Å unngå negative irreversible endringer, som endringer i overordnede 
lover, forskrifter og omsetningsregioner, må prioriteres. Ikke minst må kanaliseringspolitikken 
opprettholdes. Landbrukspolitikken må tilpasses lokale forhold og gjøre det lønnsomt å bruke 
lokalprodusert fôr framfor importerte råvarer, og da trenger vi mer budsjettmidler. Med underskudd 
på grovfôrbasert kjøtt, og bekymring for melketilførselen på sikt, må vi stimulere til økt 
arealproduktivitet.  
 
Pris 
Handlingsrommet som tollvernet gir må utnyttes så mye som mulig. For enkelte husdyrproduksjoner 
er markedssituasjonen vanskelig, men for storfe og lam skal det være rom i markedet for å øke 
prisene vesentlig. Vi tilrår også en forsiktig økning i målprisen på svin og melk. 
 
Budsjettoverføringer 
Budsjettmidler må minst være på nivå som tidligere og aller helst økes. Det er særdeles vanskelig å 
akseptere en nedgang. Produktiviteten må stimuleres. Unngå tilskudd til uproduktive dyr. 
Arealtilskudd grovfôr må ikke tas ned, men en økning stimulerer ikke til økt arealproduktivitet. 
Underdekning på lam og storfekjøtt innebærer mer budsjettmidler til beite. Velferdsordningene må 
følge kostnadsutviklingen.  
 
Struktur 
Møre og Romsdal Bondelag mener det er viktigere å bevare strukturen i husdyrtilskuddene. Det er 
viktig å beholde beitekravet, med tanke på å bremse strukturutviklingen. Beiting er og med å 
legitimere næringa blant forbrukerne. 
 
Distrikt 
Distriktsprofilen i tilskuddsordningene må bevares. Distriktstilskudd for melk, egg og kjøtt er viktigst, i 
tillegg til de ulike frakttilskuddene. Vi mener at distriktsvirkemidlene er viktigere enn 
strukturdifferensierte tilskudd når det gjelder å holde landbruket i distriktsfylkene i gang.  
 
Distriktstilskuddet er målrettet ned på gardsnivå og med garantert distriktsvirkning og bør være et av 
de prioriterte tiltakene. Distriktstilskuddet er knyttet til faktisk levert produkt og kompenserer 
kostnadene etter mengde. Distriktstilskuddet imøtekommer derfor også de litt større brukene i 
forhold til kostnadene som følger med produksjonsomfanget. Dessuten har det ikke 
kostnadsdrivende effekt på leiejord slik som arealtilskudd. De er billig å forvalte og lett å kontrollere.  
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Finnmark- Innspill til jordbruksforhandlingene 2015 

Finnmark Bondelag har i styremøte 5.mars 2015 vedtatt følgende innspill til 
jordbruksforhandlingen 2015: 

Sammendrag: 
De mest prioriterte sakene i 2015 er: 

- Distriktsprofilen på tilskuddsordningene må beholdes og styrkes 
- Styrke økonomien til bonden 
- Frakttilskudd  
- Investeringsordningene må styrkes med ekstra budsjettmidler for å møte 

fremtidig behov og for å stimulere til rekruttering 
- Grovfôrbasert husdyrhold skal prioriteres gjennom beitetilskudd, og areal- 

og kulturlandskapstilskudd. 

Fjorårets forhandlinger endte i brudd, og organisasjonen jobbet hardt opp mot 
samarbeidspartiene og opposisjonspartiene foran Stortingets behandling av avtalen. 
Resultatet var at jordbruksavtalen ble noe endret og litt forbedret i forhold til det som var 
statens tilbud. Samarbeidspartiene har i vinter signalisert at denne praksisen ikke kan 
fortsette. Det fryktes at en slik praksis over tid vil sette forhandlingsinstituttet på spill.

Finnmark Bondelag ønsker at forhandlingsutvalget må ha ambisjoner om å oppnå 
kronemessig lik inntektsutvikling som lønnsmottakere og tetting av inntektsgapet. 
Finnmark Bondelag mener det er viktig å sikre et lønnsnivå til bonden som gir tilstrekkelig 
inntekt, og hvis man skal oppnå målene om å øke matproduksjonen i landet, må man 
prioritere økt inntekt til matprodusentene.  

Finnmark Bondelag er usikre på om det er ønskelig å bryte forhandlingene dersom ikke 
inntektsgapet tettes. Hvis man oppnår gjennomslag for andre viktige ting eller en ellers god 
fordeling, kan man velge å akseptere et tilbud som ligger noen under kravet. Omtrent 
halvparten av lokallagene som har uttalt seg, mener det må bli opp til forhandlingsutvalget 
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å vurdere et brudd i forhandlingene, etter hvilke opplysninger der oppnår gjennom 
forhandlingsprosessen. 

Det er behov for en mer regionalt differensiert landbrukspolitikk som tar bedre høyde for 
distriktsvise utfordringer. Landbruket skal fortsatt ha en bosettings- og 
sysselsettingsmessig betydning i fremtiden, og da må man få på plass virkemidler som gjør 
at bøndene velger å fortsette med produksjonen i stedet for å gå inn i andre sektorer. 
Virkemidlene må målrettes mot de mest sårbare områdene, og Finnmark må prioriteres.  

Distriktsprofilen er helt nødvendig for en lønnsom produksjon i hele landet. Det er viktig 
for Finnmark Bondelag at virkemidlene benyttes på distriktstilskudd for melk, kjøtt og egg, 
da denne ordningen er helt avgjørende for å få en god økonomi i drifta. Godt utformede 
fraktordninger bidrar til inntektsutjevning mellom anleggsnære og anleggsfjerne 
produsenter, og dermed direkte inntektseffekt for bøndene i distriktene. Vi ber derfor om at 
det i årets oppgjør blir økt inndekning på fraktkostnader.  

Når det gjelder ”terrorbalansen” i Norsk Landbruk, altså produksjonsfordelingen mellom 
korn og gras, så mener Finnmark Bondelag at kornprisen må økes, men prisøkningen må 
nedskrives med prisnedskrivningstilskudd og samtidig må prisen på husdyrprodukter økes. 

Finnmark Bondelag mener at kombinasjonsbruket utnytter gårdens ressurser på en best 
mulig måte, og bør belønnes med økonomisk stimuli. Finnmark Bondelag har ikke ønsker 
om at de store produsentene skal prioriteres når budsjettmidlene skal fordeles. Vi mener ar 
det bør arbeides for en enda sterkere strukturprofil, med mer støtte til de første dyra. 
Økonomien i landbruket må være såpass god for de små og mellomstore brukene at det 
ikke ligger et krav om utvidelse for å kunne bygge nytt eller ved generasjonsskifte.  

Det er ikke ønskelig å endre støttestrukturen, jordbruksavtalen må forbli slik den er 
innrettet i dag, den fungerer godt for å stimulere til å utnytte jordbruksarealet i hele landet. 
Det er viktig å beholde kornproduksjonen der dette er mulig, og satse på de grasbaserte 
næringene ellers i landet. Beite- og grovfôrbasert landbruk er viktig i nord og representerer 
mattrygghet og åpne kulturlandskap. Dette er produksjoner som også ivaretar pleie av 
utmarka, og det er derfor viktig å stimulere disse produksjonene. Økonomisk skal disse 
prioriteres gjennom beitetilskudd, og areal- og kulturlandskapstilskudd. 

For å stimulere til økt produksjon av grovfôr må grøftetilskuddet økes slik at flere tar tak i 
agronomiske tiltak og ser seg råd til å drenere produksjonsarealet. Det er også ønskelig å 
etablere nydyrkingstilskudd i områder med lite grovfôrareal. 

Når det gjelder rekruttering til næringa, vil tilgang på investeringstilskudd være av stor 
betydning. Investeringsordningene må styrkes med ekstra budsjettmidler for å møte 
fremtidige behov. Finnmark Bondelag anser det i tillegg som svært viktig å innføre en 
rekrutteringsordning over jordbruksavtalen etter modell av traineeprosjektet som er 
gjennomført og avsluttet i Finnmark.  

1. Finnmark Bondelag ønsker å gjøre følgende prioriteringer på følgende punkter:
- Pris korn/kraftfôr:  

o Kornprisen må økes slik at det fortsatt stimuleres til å dyrke korn i 
Norge. Frakttilskuddet for kraftfôr er viktig for distriktene. 

2. Budsjettoverføringer: 
a. Investeringstilskudd: 
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i. Det er ønskelig med bedre investeringsordninger med større andel 
av tilskudd, spesielt til yngre brukere. Landbruket i Finnmark 
trenger en investeringspakke til investeringer og moderniseringer av 
driftsapparatet. 

b. Velferdsordninger: 
i. Finnmark Bondelag ønsker å øke tilskuddet til ferie- og 

fritidsavløsning, det er viktig at dette følger kostnadsutviklingen. 
Øke dagsatsen og taket på tilskuddet. 

c. Pristilskudd:
i. Økte satser for pristilskudd. Prioriterer dette før arealtilskudd og 

husdyrtilskudd.  
d. Prisnedskrivningstilskudd: 

i. Kornprisen må økes, men prisøkningen må nedskrives med 
prisnedskrivningstilskudd. 

e. Husdyrtilskudd: 
i. Øke tilskudd til sau/lam og storfè. Høyest tilskudd til de første 

dyrene for å sikre inntektsgrunnlaget for mindre besetninger. 
f. Arealtilskudd: 

i. Ønskelig å videreføre dagens nivå eller øke tilskuddene for å 
stimulere til drift av lite produktive arealer. 

- Innretning av virkemidlene i forhold til å stimulere til økt produksjon: 
o Vi mener at grovfôrproduksjonen kan økes ved å øke dreneringstilskuddet 

og dermed stimulere til bedre agronomi. Areal- og 
kulturlandskapstilskuddene bør beholdes på samme nivå eller økes. 

- Innretning av virkemidlene i forhold til struktur/utflating: 
- Innretning av virkemidlene i forhold til distrikt: 

o Distriktsprofilen på tilskuddsordningene må beholdes og styrkes. 

3. Forenkling 
a. Konkrete forslag til forenkling 

i. Ordningene med SMIL-midler og RMP kan avskaffes og innlemmes 
i areal- og kulturlandskapstilskuddet 

b. Hvilke tilskuddsordninger prioriteres lavest 
i. Tilskudd til pelsdyrfôr og tilskudd til hest er de ordningene som 

Finnmark Bondelag prioriterer lavest. 

4. Miljø- og klimavirkemidler 
a. Grøfting

i. Må øke satsen slik at midlene blir benyttet 
b. Forslag til klimatiltak 

i. Finnmark Bondelag mener at bedre utnyttelse av beite- og 
kulturlandskap vil øke klimafordelene. Midlene kan fjernes fra 
SMIL- og RMP-ordningen. 

5. Økologisk landbruk 
a. Økologisk landbruk – begrepet ønskes byttet til bærekraftig landbruk. Det 

bør stimuleres til økt omsetning av økologiske varer. Det legges mye på 
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salgsprisen til økologiske varer når de selges fra butikk, selv om de leveres 
ferdig pakket og levert direkte fra produsent. 

6. Rekruttering og velferd 
a. Forslag til rekrutteringspakke: 

i. 50 % tilskudd til bønder under 35 år, 40 % tilskudd til andre som 
investerer. 

b. Prioritering av velferdsordninger:  
i. Viktigst å prioritere ungdom ved utmåling av investeringstilskudd. 

7. Investeringer og kapitaltilgang 
a. Investeringsvirkemidler 

i. Det er enighet om ta vi ønsker at det skal brukes mer penger på 
investeringstilskudd og mindre til utviklingsprogrammet for 
lokalmat og grønt reiseliv. 

b. Andre poster under LUF 

8. Melk (ku og geit) 
a. Nye omsetningsregioner for melk:  

Finnmark Bondelag ønsker IKKE å slås sammen i en felles 
omsetningsregion med andre fylker, men skulle det innføres så vil det være 
naturlig å bli slått sammen med Troms fylke. Men det fryktes dette er første 
steg mor nedleggelse av melkeproduksjonen i Nord-Norge 

9. Kjøtt og egg 
a. Økt distriktstilskudd for kjøtt og melk. 

10. Grønnsaker, frukt og potet  
a. Overlater til Gartnerhallen å vurdere hvilke ordninger som gir best uttelling 

for produsenter av grønnsaker, frukt og potet. 

11. Korn 

12. Erstatningsordninger 

a. Finnmark Bondelag mener egenandelen for avlingsskade og 
overvintringsskade må reduseres. 

13. Skatt/avgift/avskrivninger/fond 
a. Skattefrie fondsavsetninger innføres. 

14. Annet 
a. Inn på Tunet 

Det bør øremerkes midler til Inn På Tunet-tilbud i kommunene. De fleste 
bønder som tilbyr disse tjenestene har kommunene som kunder, men på 
grunn av dårlig kommuneøkonomi og variasjon i styrene er det vanskelig 
for bøndene å bygge opp gode tilbud for fremtiden. Derfor bør Bondelaget 
prøve å få på plass øremerkede midler til dette, gjerne gjennom andre 
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departementer som Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- , inkluderings-, 
og likestillingsdepartementet og Helse-, omsorgs- ,og 
kunnskapsdepartementet. 

Med vennlig hilsen 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 
           Organisasjonssjef 
Fylkesleder 
Grete-Liv Olaussen 

Unni Hellebø Andreassen 

Kopi: Arild Bustnes/Næringspolitisk   
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Troms- Innspill til jordbruksforhandlingene 2015 
 
Troms Bondelag har i styremøte 3.mars vedtatt følgende innspill til 
jordbruksforhandlingene 2015: 
 
1. Sammendrag: 
Endringene i innretningen på landbrukspolitikken gjør at Troms Bondelag er bekymret for 
tromsbonden sin eksistens i fremtiden. Endringene skjer i, etter vårt syn, et alt for raskt 
tempo. Vi mener det må brukes tid til å se på hvilke konsekvenser dette vil få for næringa, 
før endringene trer i kraft.  
 
Fjorårets forhandlinger endte med brudd, årets forhandlinger blir utfordrende.  
Forhandlingsutvalget må ha et høyt ambisjonsnivå og kreve kronemessig lik 
inntektsutvikling, slik at en kan tette inntektsgapet.  
 
I Troms har vi en topografi som gir særs utfordrende dyrkingsforhold, små parseller og 
store avstander, dette er ikke forenelig med regjeringens satsing på større bruk. 
Årets oppgjør må gi en klar preferanse til grovfôrproduksjoner. Troms Bondelag mener at 
en matproduksjon basert på å utnytte grasressursene vi har i fylket vårt, er en av de 
viktigste nøklene for å kunne presentere en bærekraftig matproduksjon i Norge. Vi mener 
at alternativene for grovfôrbasert produksjon i Troms, er små. 
 
Rovdyrsituasjonen gjør at omlegging fra ku til sau er uaktuelt i store deler av fylket. Inntil 
det kommer på plass fullstendige registreringer på antall rovdyr i fylket, samt inntil at 
rovviltforliket følges opp, ser vi ingen ende på utfordringene med tap av beitedyr til 
rovdyr. 
 
Selv om kvoteordningen formelt ikke er en del av jordbruksforhandlingene, vil Troms 
Bondelag ytre at vi er sterk motstander av en felles omsetningsregion i hele landet. En 
omsetningsregion i hele landet vil føre til at de områder med de beste ressursene og 
sterkeste fagmiljøene vil få en sterk økning i melkeproduksjonen som følge av kvotekjøp. 
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For Nord-Norge ville en slik løsning være særdeles uhelding, og spesielt for de svakeste 
produksjonsområdene i nord, som Troms er.  
En felles kvoteregion i Nord-Norge vil også virke uheldig på produksjonsfordelingen i 
landsdelen, dette vil føre til flytting av kvoter ut fra Troms. Vi mener at store 
omsetningsregioner vil forsterke den negative utviklingen i de svake produksjonsområdene 
blant annet på grunn av prisnivået på kvoter. Salg av kvoter ut av fylket vil kunne føre til at 
jordbruksjord vil gå ut av produksjon. Dette er igjen ikke forenelig med økt matproduksjon 
basert på norske ressurser og heller ikke en bærekraftig matproduksjon. 
Det er også en reell fare for at større kvoteregioner gir enkelte anlegg for lite melk og en 
vil miste annen videreforedling ved denne industrien. I Troms er det i dag knapphet på 
antall liter melk levert til Tine MN Storsteinnes.  
Skulle man allikevel måtte ha en felles omsetningsregion, vil det være mest naturlig for 
Troms å gå sammen med Finnmark, men da forutsetter man de samme rammebetingelser 
som i Finnmark. Melkeproduksjonen er både kapital- og arbeidsintensiv og lar seg i liten 
grad kombinere med annet arbeid. Vi mener dette gjør melkeproduksjonen særlig sårbar. 
 
Investeringer koster mer i Troms enn lenger sør i landet. Investeringsvirkemidler er viktig, 
og i Troms, et helt nødvendig middel for å kunne stimulere til nybygg, restaurering og 
påbygging av driftsbygninger. Distriktsjordbruket har finansieringsutfordringer. Det er 
enklere å få lån til driftsbygning lengre sør i landet. I distriktet har bygninger liten 
alternativ verdi, noe som gir større risiko for bankene. Distriktene er derfor i større grad 
avhengig av offentlig finansiering for å kunne investere og bygge. Troms Bondelag mener 
at potten til investeringsvirkemidler må økes betraktelig. Vi ønsker en 
investeringsmiddelpakke utenfor rammene i jordbruksavtalen. 
 
Troms Bondelag mener at ferie- og fritidsavløsningen er den velferdsordningen som er 
viktigst for å sikre rekruttering i landbruket, samtidig bidrar ordningen til å ta vare på de 
eksisterende bønder.  
 
Rekruttering til næringa krever et godt utdanningstilbud. Troms Bondelag mener det må 
satses på naturbruksutdanning. Skolene må få tilstrekkelig med midler for å kunne 
presentere en moderne utdanning. I tillegg vil en form for trainee ordning, a la Finnmark, 
være positiv for rekruttering.  
 
 
Prioriteringer: 

1. Styrke distriktsprofilen på tilskuddsordningene. 
2. Økt lønnsomhet i hele næringa. 
3. Øke potten på investeringsvirkemidlene. 
4. Importvern av norske landbruksvarer må ha høy prioritet. 
5. Bedre velferdsordningene 
6. Styrke rekruttering til næringa 
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Til Norges Bondelag 
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 
 
 

Oslo, 23.02.2015 
 
 
INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2015 
 
Det pågår en dramatisk endring i markedet for norske meieriprodukt.  Vi ser en sterk og ukontrollert 
økning i importen av melkeprodukt. Priser på melk og melkeprodukt internasjonalt har falt med 25-50 % 
det siste året. Samtidig er det et stort underskudd av storfekjøtt.  En sikring av innenlandsmarkedet for 
melk er viktig også for å opprettholde produksjonen av storfekjøtt.  For norsk landbruk er det 
avgjørende at de grep en gjør ved årets jordbruksoppgjør bidrar til å styrke melkeprodusentenes 
konkurransekraft i det norske markedet.  
 
1. TINE vil understreke at melkeproduksjon må gis hovedprioritet ved årets jordbruksoppgjør.  Det er et 

økende misforhold mellom politiske målsettinger med melkepolitikken og tilgang på budsjettmiddel. Uten 
en klar forsterking av budsjettstøtte til melkeproduksjon vil en raskt svekke melkas rolle som bærebjelke i 
landbrukspolitikken. 

 
2. TINE ber om at det utvikles et investeringsprogram for norsk melkeproduksjon.  I mange deler av landet 

setter naturen klare begrensninger for strukturutviklingen i melkeproduksjon.  Dersom en skal få en 
fornying av driftsapparatet også i besetninger av mer moderat størrelse, og dersom en skal få flere unge inn i 
næringa, må det settes inn investeringsvirkemiddel.  Dette bør være en bred satsing med kombinasjon av 
tilskudd, økte tak for tilskudd, fondsavsetningsmuligheter, andre skattevirkemiddel og rentestøtte.  Det er 
nødvendig å få dette på plass raskt, slik at en kan få en kontrollert overgang til kommende krav om løsdrift. 

 
3. Målprisøkningene de siste to årene sammen med det sterke prisfallet internasjonalt begrenser muligheten til 

prisvekst inneværende år.  Selv med uendrede priser frykter vi at norsk melkeproduksjon vil tape 
markedsandeler til import.  En økende import vil redusere produksjonsvolumet i Norge og redusere 
inntektene i jordbruket.  For å sikre en framtidig inntektsvekst i norsk melkeproduksjon må en derfor veie 
behovet for kortsiktig prisvekst opp mot faren for langvarig volumnedgang.  I en avveining mellom disse 
hensynene anbefaler TINE en økning av målprisen for melk med inntil 5 øre pr liter.   
 

4. Prisutjevningsordningen for melk er viktig for å opprettholde norsk produksjonsvolum.  Det er behov for 
store tilpasninger i ordningen.  TINE foreslår å fjerne avgiften på yoghurt og yoghurtlignende produkter 
samt at ordningen forenkles vesentlig. 

 
5. TINE understreker behovet for at det avsettes nødvendige midler til RÅK-ordningen for å sikre 

konkurransekraften for de ferdigproduktene som er omfattet av konkurranse fra import fra EU.  
 

6. TINE understreker behovet for å holde kostnadene i melkeproduksjonen nede og ber avtalepartene ha fokus 
på at jordbruksoppgjøret bidrar til dette. Vi vil understreke at økte kraftfôrpriser særlig rammer de mest 
sårbare melkeproduksjonsområdene hvor kraftfôrandelen er høyest. 

 
7. TINE anbefaler at geiteholdet prioriteres under årets oppgjør gjennom styrking av beitetilskuddet pr dyr og 

en økning av grunntilskuddet på melk.  For å bedre markedsbalansen for geitemelk forslår vi at kvote for 
geitemelk solgt gjennom den statlige ordningen fortsatt blir holdt tilbake.   

 
8. Den politiske målsettingen for økologisk produksjon står fast. TINE understreker behovet for fortsatt å 

stimulere økologisk produksjon med budsjettmidler dersom målene skal nås.  
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9. TINE mener en bør gå over til å definere målpris ved en bestemt kvalitet og la markedet i større grad styre 
tillegg og trekk for fett og protein.  En slik endring forutsetter en forankring hos alle aktører.  TINE foreslår 
derfor at en overgang til et definert målprispunkt utredes fram mot jordbruksoppgjøret i 2016  

 
10.  Det pågår et arbeid i en partssammensatt gruppe for å vurdere endringer i omsetningsregioner for 

melkekvoter. TINE mener en i vurderingen må legge vekt på hva som samlet på sikt gir størst omfang av 
norsk matproduksjon og best utnyttelse av grasarealer i hele landet. 

INNLEDNING 

Det pågår en dramatisk endring i markedet for norske meieriprodukt.  Vi ser en sterk og ukontrollert økning i 
importen av melkeprodukt. Priser på melk og melkeprodukt internasjonalt har falt med 25-50 % det siste året. 
Samtidig er det et stort underskudd av storfekjøtt.  En sikring av innenlandsmarkedet for melk er viktig også for 
å opprettholde produksjonen av storfekjøtt.   For norsk landbruk er det avgjørende at de grep en gjør ved årets 
jordbruksoppgjør bidrar til å styrke melkeprodusentenes konkurransekraft i det norske markedet.  
 
Melk og produksjon av storfekjøtt er bærebjelken i norsk landbruk. Melk og storfekjøtt står for hoveddelen av 
verdiskapningen i landbruket med en førstehåndsomsetning på 12 mrd kroner.  Det meste av jordbruksarealet er 
knyttet til disse produksjonene og hoveddelen av sysselsettingen i landbruket. Melkeproduksjonen er i all 
hovedsak en heltidsproduksjon som forutsetter en konkurransedyktig inntekt dersom en over tid skal 
opprettholde melkas sentrale landbrukspolitiske rolle.  
 
Skal de målsettinger og forutsettinger som legges til grunn for å nå målene i landbrukspolitikken, er det en 
forutsetning at melkeproduksjonen både i dette og flere jordbruksoppgjør framover, blir prioritert gjennom 
målrettede virkemidler og generell budsjettstøtte.  
 
TINE vil understreke at melkeproduksjon må gis hovedprioritet ved årets jordbruksoppgjør.  Det er et 
økende misforhold mellom politiske målsettinger med melkepolitikken og tilgang på budsjettmiddel. Uten 
en klar forsterking av budsjettstøtte til melkeproduksjon vil en raskt svekke melkas rolle som bærebjelke 
i landbrukspolitikken. 

MARKEDSSITUASJON FOR MELK 

Hoveddelen av det norske meierimarkedet er nå importutsatt.  Utviklingen i internasjonale markedet er 
avgjørende for markedsmulighetene i Norge.  Figuren under viser importutviklingen siste år 
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JORDBRUKSAVTALEN 2015/2016 – INNSPILL FRA GARTNERHALLEN SA
Gartnerhallen SA er et landsdekkende samvirkeforetak som sikrer forbrukerne norskprodusert 
frukt, bær, grønnsaker og potet. Gartnerhallen er Norges største i sitt slag med en årlig omsetning 
på ca 2,0 milliarder kroner. Gartnerhallen består av mer enn 1100 dyktige frukt- og 
grøntprodusenter. Vi samarbeider med de store markedsaktørene innen industri, distribusjon og 
omsetning i Norge.

Produksjonen innenfor grøntsektoren (grønnsaker, frukt, bær og poteter) utgjør om lag 10,2 
prosent av produksjonsverdien i norsk landbruk. Tilskuddsandelen til sektoren utgjør kun 1,9 
prosent av de totale bevilgningene over jordbruksavtalen. Det aller meste av inntektene til 
sektoren (over 90 prosent) hentes altså fra markedet.  

Norskproduserte grønnsaker utgjør litt over halvparten av konsummarkedet, men har over en tid 
vist fallende tendens. Egenproduksjonsandelen av norske konsumpoteter varierer mellom 60 og 
70 prosent. Frukt og bær har derimot en lav norskprodusert andel, under 5 prosent. Også disse 
produktene har over tid tapt markedsandeler. Selv på de frukt- og bærkulturene som det dyrkes 
mest av i Norge (moreller, plommer og epler) er norskandelen kun på 12-13 prosent.

Helse, miljø og klima er tre områder hvor samfunnet står overfor store utfordringer. Norsk 
grøntproduksjon og norske grøntprodukter er en del av løsningen på disse utfordringer, gjennom 
bærekraftig produksjon og produksjon av sunne produkter.

Det har skjedd en betydelig struktureffektivisering innenfor grøntsektoren. Dagens produksjon 
foregår der det er gode naturgitte forutsetninger for slik produksjon, gode produsentmiljøer og 
stor grad av nærhet til befolkningstette områder. For å øke produksjonen av frukt, bær, 
grønnsaker og poteter mener Gartnerhallen at det i alle deler av landet, hvor det dyrkingsmessig 
ligger til rette for økt produksjon, må stimuleres til nettopp dette. 

Gartnerhallen SA har definert sine innspill til årets jordbruksoppgjør i punktene som 
følger under. Vi mener at det spesielt må legges vekt på punktene som omhandler 
investeringsvirkemidler, forskning, markedsregulering, rådgivning og tilskudd til 
fruktlager.



1.  Et velfungerende importvern
Et velfungerende importvern er av avgjørende betydning for lønnsomheten innenfor
grøntsektoren. Et politisk fokus som sikrer at dette blir ivaretatt på en best mulig måte også i 
framtida, er overordnet viktig og ligger til grunn for Gartnerhallens forslag til 
jordbruksavtalepartene. Vi mener at handlingsrommet i tollvernet må utnyttes mer optimalt, for å 
sikre tilstrekkelig lønnsomhet i norsk grøntproduksjon.

Gartnerhallen vil også påpeke at det i forbindelse med nye Artikkel 19-forhandlinger ikke er rom 
for å gi EU økte tollfrie kvoter eller lavere tollsatser på grøntprodukter. 

2. Prisbestemmelser/Målprissystemet
Forutsetningene for inntektsmålsettingen i jordbruksoppgjøret er bl.a. at målprisene oppnås. 
For grøntsektoren har dette i varierende grad vært tilfelle. Gartnerhallen mener likevel at 
målprisene må øke i tråd med kostnadsutviklingen for øvrig. Dette som et bidrag til oppnåelse av 
de inntektsmulighetene som er knyttet til målprissystemet. 

Det foreslås at målprisene for grønnsaker og frukt økes med 3 prosent. For poteter foreslås 
målprisen økt med 20 øre pr kg fordi det er et uttalt mål om å øke norskandelen i norsk 
potetmarked. For å stimulere til å produsere i utvidede sesonger og ikke minst stimulere til økt 
lagring som opprettholder kvalitet, bl.a. ved installering av kjølelager, bør priskurven gjennom 
året/sesongen tilpasses dette. Gartnerhallen ber om at det legges spesielt vekt på dette i år.

3. Fondsavsetninger (LUF, post 50)

3.1 Investeringsvirkemidler
Midler til bedriftsrettede tiltak (via Innovasjon Norge) er viktig for vekst og utvikling i 
grøntsektoren. Gartnerhallen mener at midler fra Landbrukets utviklingsfond (LUF) i størst 
mulig grad må prioriteres til produksjonsrelaterte tiltak og med fokus på kvalitet, 
produksjonseffektivitet og produktutvikling. Det bør legges nasjonale føringer for bruken av 
investeringsmidlene og følgende tiltak bør prioriteres:

Nyanlegg for lager med kjøling, pakkelinjer og lager som sikrer optimal pakking, 
kvalitetssortering og lagring.
Anlegg for videreforedling, som er viktig for en bedre utnyttelse av bruttovolumet. 
Rydding, fornying og nyetablering av frukttrefelt. 
Tiltak for forebygging av klima- og værskader. 
Tiltak for å utvide/forlenge norsk produksjons- og leveringssesong.
Vedlikehold og utvidelse av veksthus.

Gartnerhallen foreslår at investeringene gjennom de fylkesvise BU-midler styrkes, ved at 
grensen for maksimalt tilskudd heves fra 1 mill. kroner til 1,5 mill. kroner og at maksimal 
prosentsats for tilskudd økes fra inntil 33 prosent av kostnadsoverslaget for investeringen, til 
inntil 35 prosent av kostnadsoverslaget.

Gartnerhallen SA vil spesielt påpeke at det er viktig å videreføre ordningen med 
investeringsstøtte til nyplanting og fornying av frukttrefelt og dekkesystemer i frukt og 
bær, hjemlet i Forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket, § 3c 
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Investeringer i produksjonsanlegg. Denne investeringsstøtten har bidratt til den 
positive veksten vi nå ser i disse produksjonene.

3.2 Forskning 
Midler til forskning som prioriterer grøntproduksjonene bør videreføres. Viktige 
forskningsområder er:

Forbedret kvalitet gjennom nye sorter, dyrkings- og lagringsmetoder og emballasje.
Risikodempende tiltak og nye og optimale agronomiske løsninger, særlig knyttet til 
klimautfordringer.
Plantehelse og plantevern.
Bærekraftig produksjon ved hjelp av integrerte dyrkingsmetoder.

3.3 Klima- og miljøprogram/energirådgiving i veksthus

Energirådgiving i veksthus er et viktig satsningsområde for å redusere energibruken i norske 
gartnerier. For å opprettholde energirådgiving og formidle spesialkompetansen på dette 
området anbefaler Gartnerhallen at det bevilges midler til et 3-årig energirådgivingsprogram.

3.4 Matmerk

Matmerk er en uavhengig stiftelse som skal bidra til økt mangfold, kvalitet og verdiskaping i 
norsk matproduksjon. Matmerk skal styrke omdømmet til norske matprodukter hos norske 
forbrukere. Dette gjøres gjennom å arbeide med kvalitetsstyring og kompetanseutvikling i 
norsk matproduksjon og synliggjøre opprinnelse og kvalitet på norske matprodukter. 
Gartnerhallen mener at Matmerk sitt arbeid, spesielt knyttet til KSL og Nyt Norge må styrkes 
gjennom økte overføringer over jordbruksavtalen.

4. Markedsregulering (post 70)

4.2 Opplysningsvirksomhet
Økt produksjon og forbruk av frukt og grønt er et godt utgangspunkt i forhold til 
ambisjonene om å skape en sunnere og friskere befolkning. Dette vil bl.a. gi store 
samfunnsøkonomiske gevinster, og Gartnerhallen mener det er en god investering å bevilge 
en betydelig økt ramme til opplysningsvirksomhet for frukt, grønt og poteter. Økt innsats 
knyttet til opplysningsvirksomhet overfor skoler og barnehager, er ett eksempel på hva vi 
mener er aktuelle tiltak. Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) gjør en vesentlig jobb 
for å øke forbruk av frukt og grønt. Tilskuddet anbefales økt med minimum 4 mill. kr for å 
redusere konsekvensene fra fjorårets kutt og styrke OFGs innsats. 

4.2 Markedstilpasning
Støtten til GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS) må videreføres, da deres arbeid bidrar
til at pris- og markedstilpasning i grøntmarkedet fungerer godt, både for produsenter og 
markedet.

4.3 Markedsregulering
Etter dette årets behov for markedsregulering av potet er det nødvendig å tilføre midler til 
Fondet for avsetningstiltak. Posten til avsetningstiltak (3.9 mill. kroner) må derfor 
videreføres og helst økes. Videre må fondet tilføres minst 10 mill. kroner gjennom en 
engangsbevilgning, slik at det igjen blir tilgjengelige midler i Fondet. Det bør også vurderes 

Side 3 av 5



om det i forskriften skal åpnes opp for å regulere industripotet med en lavere 
nedskrivingssats enn for matpotet.

5.  Erstatning for avlingssvikt (post 71)
De siste årene har klimabetingede tap og avlingssvikt vært betydelige. Strukturen innen 
potet- og grøntsektoren, med forholdsvis store enheter, gjør at risikoen for å lide betydelige 
økonomiske tap er stor. Gartnerhallen mener at ordningen også må dekke kvalitetstap for poteter 
og grønnsaker, slik som det gjelder frukt og bær. Videre må foretakets faktiske oppnådde 
produktpriser legges til grunn ved beregning av erstatning.

6. Pristilskudd (post 73)
Gartnerhallen mener at tilskudd som støtter opp om aktiv drift og kvalitetsproduksjon må 
prioriteres. Satsene for distriktstilskudd heves med 3 prosent for kostnadskompensasjon, og for 
tradisjonell rund tomat bør satsene heves ytterligere. Det bør vurderes om volumavgrensningene 
for tomat og agurk kan fjernes. I tillegg mener Gartnerhallen at det bør innføres et pristilskudd 
også for flere grønnsaksslag, særlig der tollvernet er spesielt svakt. Dessuten anbefaler vi at det 
innføres et ekstra pristilskudd (distriktstilskudd) til grønnsaker i Nord-Norge.

7. Produksjonstilskudd (post 74)
Gartnerhallen foreslår at satsene i arealtilskuddet økes med 2,2 prosent, tilsvarende 
konsumprisindeksen. Videre at arealsatsene for potet økes med kr 100,- pr daa, og at 
kulturlandskapstillegget økes med kr 50,- pr daa.

8. Utviklingstiltak (post 77)

8.1 Tilskudd til rådgivning

Gartnerhallen mener det er svært viktig at Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har langsiktige 
og forutsigbare forutsetninger for å gjøre sitt arbeid. Gartnerhallen foreslår at det øremerkes 
midler til økt satsing på veiledning innenfor grøntsektoren, slik det ble gjort i 2013, og at 
beløpet for 2015 er på minst samme nivå (4,5 mill. kroner). Andelen av bevilgningen til NLR 
som skal benyttes på byggeteknisk planlegging og maskinteknisk rådgiving bør økes.

8.2 Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak

Plantemateriale: Frukt og grønt er helt avhengig av tilgang på plantemateriale som sikrer en 
markedstilpasset og ikke minst økonomisk lønnsom produksjon for den enkelte produsent. 
Gartnerhallen mener at det er spesielt viktig at bevilgningene til Graminors arbeid med 
sortsutvikling og sortsutprøving i frukt, bær og potet økes.

Handlingsplan for redusert bruk av plantevernmidler: Det er nødvendig at det fortsatt 
avsettes betydelige midler til forskning og utprøving av nye plantevernmidler og nye 
integrerte bekjempelsesmetoder. God tilgang på og kunnskap om effektive metoder og 
midler, er spesielt viktig med tanke på endringer i klima og de dyrkingsmessig utfordringer 
dette fører til.

8.3 Fruktlagertilskudd
Gode og effektive lagre og pakkerier er nødvendig, bl.a. for å gjøre produktene salgsklare.
Samarbeid mellom produsenter bidrar til effektivitet og økt markedsadgang. Tilskuddet må 
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fortsatt være som et tilskudd per kg mottatt frukt og bør økes minst i takt med generell 
kostnadsutvikling. Staten foreslo ved oppgjøret i 2014 at ordningen skulle opphøre, og at 
midlene skulle overføres til distriktstilskudd for frukt. Gartnerhallen mener det var svært riktig å 
opprettholde ordningen, slik Stortinget vedtok.

9. Virkemidler knyttet til skatt og avgift

9.1 Fondsavsetninger

Gartnerhallen mener at det gjennom jordbruksoppgjøret må åpnes for skattefrie 
fondsavsetninger innenfor tradisjonelt landbruk, på lik linje med ordningen som er innført for 
skogbruksnæringa (skogfond). Dette vil være et virkemiddel som stimulerer til 
nyinvesteringer, grøfting og effektivisering av driftsapparatet. Slik fondsavsetning bør også 
kunne brukes for inntektsutjevning når klimamessig avlingsskade gir uforholdsmessig tap, og 
i de tilfeller hvor erstatningsordningene ikke gir tilstrekkelig sikkerhet. 

9.2 Arbeidsgiveravgift 
Grøntnæringa er en arbeidsintensiv næring, og arbeidsgiveravgift er for mange en betydelig 
utgift. Gartnerhallen mener derfor at et fritak fra arbeidsgiveravgift vil bidra til å bedre de 
økonomiske forholdene for produsenter som er avhengig av omfattende bruk av 
heltidsansatte eller sesongarbeidere i sin produksjon. 

9.3 Avskrivningssatser
Avskrivningssatsene bør, etter Gartnerhallens oppfatning, innrettes slik at det tas mer hensyn 
til investerings- og utviklingsbehovene i landbruket/grøntsektoren, eksempelvis med en egen 
avskrivingssats (saldogruppe) for bygg og anlegg i landbruket. Avskrivingssatsene bør økes, 
slik at de samsvarer bedre med faktisk verdiforringelse. For frukttrefelt mener Gartnerhallen 
at det bør det innføres en lineære avskrivingsmulighet over 15 år. 

9.4 Eiendomsskatt veksthus 
Regelverket for fritak for eiendomsskatt for veksthusbedrifter bør tydeliggjøres slik at 
veksthusbedrifter blir likebehandlet med øvrig landbruk.

Med vennlig hilsen
Gartnerhallen SA

Anders R. Nordlund Arve Gladheim
Styreleder Organisasjonssjef
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Sammendrag av Norturas innspill til Jordbruksforhandlingene 2015

1. Målprisforslag 
-            Gris: Målprisen økes med 1 kr til 32,64 kr per kg   

2. Økte overføringer og bedre målretting av tilskuddene 
- Storfe:

- Øke kvalitetstilskuddet for storfeslakt med 3 kr per kg. 
- Sau/lam/kje:

- Administrasjonen av kvalitetstilskuddet for lammeslakt flyttes til 
slakteriene og utbetales sammen med slakteoppgjøret  

- Vektgrensen for å oppnå kvalitetstilskudd for kjeslakt økes til 5 kg 
- Tilskudd til dyr på beite og organisert beitebruk:

- Øke satsene for dyr på beite, mest for utmarksbeite 
- Øke rammen for organisert beitebruk 

- Fraktordningen for firbeinte slaktedyr:
Rammen for innfrakttilskudd for firbeinte slaktedyr må økes med 35 mill. kr. 
Dette vil dekke den opprinnelige underfinansieringen (15 mill. kr) og 
kompensere for kostnadsveksten fra 2010 – 2014 (19,7 mill. kr). 

3. Korn/kraftfor og fraktordningen for kraftfôr:
Kornøkonomien må sikres uten kostnadsdrivende effekter for husdyrholdet.  
Ved å styrke fraktordningen for kraftfôr slik at prisen på kraftfôr blir tilnærmet 
lik i hele landet, vil en avbøte avstandsulempene i særlig de kraftfôrbaserte 
produksjonene og dermed kunne avlaste andre virkemidler. 

4. Markedsordninger 
- Ta purke inn igjen i markedsreguleringsordningen for gris. 

                                --------------------------------------------------------- 

    Overordna forhold 
Det politiske landskapet foran Jordbruksoppgjøret i 2015 er det samme som etter Stortingsvalget 
høsten 2013.  Samarbeidserklæringen slår fast at framtidig landbrukspolitikk skal utvikles innenfor 
rammene av Jordbruksavtaleinstituttet, og at det skal legges vekt på forutsigbarhet og reformer som 
kan gi økt lønnsomhet.  Regjeringen trenger støtte i Stortinget for sin politikk, og det er derfor verdt å 
merke seg Næringskomiteens flertallsmerknader ved behandlingen av Statsbudsjettene for 2014 og 
2015, og særlig ved behandlingen av Jordbruksoppgjøret 2014.  I disse innstillingene bekrefter 
flertallet i komiteen mange av de eksisterende hovedlinjene i landbrukspolitikken.  Stortingsflertallet 
var ikke fornøyd med Regjeringens håndtering av jordbruksforhandlingene i 2014, og instruerer 
Regjeringen foran oppgjøret i 2015: "Flertallet er enige om at statens tilbud til fremtidige 
jordbruksoppgjør skal være i tråd med de føringene som ligger til grunn i innstillingen til dette årets 
jordbruksoppgjør og Innst. 8 S (2013 - 2014). I Prop. 1S (2014 – 2015) uttaler Regjeringa at den vil     
" sikre landbruket føreseielege rammevilkår som kan bidra til at næringa si samla lønsemd kan bli 
betre i åra som kjem. Det er avgjerande at utøvarane i landbruket skal kunne ha ei inntektsutvikling 
og sosiale vilkår på line med andre grupper." 

   Jordbrukets arbeidsdeling er nøkkelen til en stor norsk matproduksjon 
Regjeringsplattformen og Næringskomiteens flertallsmerknader i Innst. 8S (2013-2014) understreker 
begge at et av hovedmålene for landbrukspolitikken er økt matproduksjon og en høyest mulig 
selvforsyning.   Dette er en avgjørende avklaring for utviklingen av landbrukspolitikken.  Økt 
matproduksjon og høyest mulig selvforsyning vil bare være mulig ved å videreføre landsdekkende 
produksjon og en omfattende arbeidsdeling mellom kornområda og grasområda.    
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   Mål for storfekjøttproduksjonen i 2025: 90 000 t – like mye som i år 2000 
Norges jordbruksarealer er i første rekke egnet til fôrproduksjon til bruk i ulike husdyrproduksjoner. 
Grovfôrbasert husdyrhold utgjør den viktigste delen av matproduksjonen i distriktene, og de fornybare 
gras- og beiteressursene er helt sentrale for landets matforsyningsevne. Storfekjøtt står for den 
største verdiskapingen i kjøttsektoren, og er en sentral del av grunnlaget for norsk kjøttindustri.  Det 
betydelige underskuddet av storfekjøtt er svært uheldig for hele varekjeden, og Nortura er glad for at 
det i 2013 ble satt inn nye og målretta tiltak for å snu denne utviklinga.  Noen av omleggingene i 2014 
ga nye vekst-impulser for storfekjøttproduksjonen, mens andre endringer trolig vil forsterke 
nedgangen i antall mordyr i melkeproduksjonen med påfølgende synkende kalvetall.  Endringene fra 
2013 og 2014 er derfor etter vår vurdering ikke nok til å sikre tilstrekkelig økning i 
storfekjøttproduksjonen. 

Kjøttproduksjonen på sau/lam har vist større stabilitet enn storfe, men Nortura registrerer at også 
denne produksjonen sliter med å fylle den innenlandske etterspørselen.  Det foregår store endringer 
også innenfor denne produksjonsgrenen, og vi ser en klar tendens til økt produksjonssamarbeid og 
etablering av større driftsenheter.   En betydelig del av produksjonen foregår likevel i relativt små 
besetninger. Den eksisterende besetningsstrukturen i sauenæringen er for en stor del et produkt av at 
jordbruksressursene i store deler av landet er spredte og begrensa.  Nortura mener at det av flere 
grunner er viktig å opprettholde den store delen av produksjonen som foregår i mindre besetninger.  
Nortura vil derfor be om at effektene av fjorårets omlegging blir grundig evaluert.  

   Om målpris og tilskuddsordninger 
Per mars 2015 prognoseres et lite overskudd av norsk gris i 2015 (100 tonn).  Prognosen bygger på 
gjeldende målpris for resten av året. Nortura foreslår at målprisen for gris økes til kr 32,64 per kg 
for avtaleåret 2015/2016.  Markedsbalansen vil være avgjørende for muligheten til å realisere 
denne målprisen.  

Tilskuddene over jordbruksavtalen utgjør en vesentlig del av inntektsstrømmen i sentrale jord- og 
husdyrproduksjoner, og er helt avgjørende for å opprettholde en volumproduksjon som grunnlag for 
matindustriens produksjon til de norske forbrukerne.  Ved differensiert bruk av tilskudda kan en skape 
grunnlag for matproduksjon i områder og på bruksenheter som har større naturgitte kostnads- og 
driftsutfordringer enn i de beste jordbruksområda.  Dermed kan en sikre et aktivt landbruk over hele 
landet, noe som er helt avgjørende for å oppnå Stortingets mål om økt matproduksjon. Behovet for 
inntektsvekst i jordbruket kan etter Norturas vurdering ikke bli dekket av økte priser og økt 
produktivitet alene.  Overføringene må økes og målrettes: 

Kvalitetstilskudd for storfeslakt 
I årets oppgjør må det settes inn økte virkemidler for å øke norsk grovfôrbasert kjøttproduksjon, først 
og fremst ved å øke kvalitetstilskuddet til storfeslakt.  Nortura foreslår en økning på 3 kr per kg.
Videre anbefaler vi at beitetilskuddene øker, særlig for utmarksbeite. 

Fraktstøtten for firbeinte slaktedyr er et effektivt og presist virkemiddel for å bidra til inntekts-
utjamning mellom anleggsnære og anleggsfjerne produsenter. En godt utformet fraktordning gir 
direkte inntektseffekt for produsentene i anleggsfjerne områder, og sikrer grunnlaget for lik prising 
over hele landet. Fraktstøtte er dermed viktig for å opprettholde jordbruksarealer i drift over hele 
landet.  Nortura mener at fraktordningen for firbeinte slaktedyr har vist seg å fungere tilfredsstillende, 
og ber om at ordningen i år tilføres midler for å dekke den opprinnelige underfinansieringen og 
kompensere for kostnadsveksten fra 2010, da satsene ble fastsatt.  Dette vil til sammen kreve 35 
mill. kr i økt ramme for ordningen.

Korn og kraftfor 
Nortura er fornøyd med at ordningene med fraktstøtte til korn og kraftfôr har blitt styrket, og vi mener 
disse gir effektive bidrag til utjamning av avstandsulemper i husdyrproduksjonene. Ved å styrke 
fraktordningen for kraftfôr slik at prisen blir tilnærmet lik i hele landet, vil en avbøte avstandsulempene 
i særlig de kraftfôrbaserte produksjonene og dermed kunne avlaste andre virkemidler. 
Kornøkonomien må sikres uten kostnadsdrivende effekter for husdyrholdet.     

    Markedsordninger - purke inn igjen i markedsreguleringen for gris 
Nortura ber avtalepartene merke seg de uheldige utslagene det har fått at purke ligger utenfor 
markedsreguleringen for gris, og de overveltningseffektene dette har medført for målprisuttaket for 
gris.  Nortura foreslår derfor at purke (og råne) tas inn igjen i markedsreguleringen for gris.   
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Til 
Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag 
 

Norske Felleskjøp gir med dette sine råd til Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag foran 
årets jordbruksforhandlinger. Norske Felleskjøp gir sine vurderinger med bakgrunn i vårt ansvar som 
markedsregulator i kornsektoren, innkjøpssamvirke for korn og som aktør i produksjon av matmjøl og 
kraftfôr.  

Oppsummering 
Den negative utviklingen en nå har sett over mange år i kornproduksjonen er alvorlig. Statens tilbud i 
2014 ga ingen signaler om at Regjeringen har ambisjoner om å snu denne utviklingen, snarere tvert 
imot da de foreslo en ytterligere svekking av kornøkonomien. Avtalen som senere ble inngått mellom 
KrF, Venstre, FrP og Høyre viste at det i mellompartiene er en viss vilje til å bruke både økt kornpris 
og økt arealtilskudd for å styrke kornproduksjonen. 

Stortingsmelding, Meld. St. 9 (2011-2012) vektlegger behovet for økt produksjon av mat i norsk 
landbruk og at dette i størst mulig grad skal baseres på bruk av norske fôrressurser. Regjeringen 
Solberg har i sin Regjeringserklæring sagt at de vil «arbeide for en høyest mulig selvforsyning av mat 
av beredskapshensyn». Dette er ytterligere presisert i Innst. 8 S (2013–2014) hvor en samlet 
finanskomite utaler behov for økt matproduksjon med intensjon om økt selvforsyning. For å nå disse 
målene er det helt nødvendig å stoppe den negative utviklingen i norsk kornproduksjon og sette 
inn virkemidler slik at den kan økes igjen.  

Norske Felleskjøp mener at det nå er nødvendig å vektlegge betydningen av kanaliseringspolitikken 
sterkere slik at en kan sikre at de arealene som er egnet for kornproduksjon blir brukt til å øke 
kornproduksjonen. Det er den eneste muligheten vi har for å kunne nå målsettingen om økt 
matproduksjon og en reell økt selvforsyning av mat av beredskapshensyn.  Dagens utvikling går raskt 
i retning av økt grasproduksjon i kornområdene, og redusert bruk av grovfôr i områder hvor 
grasproduksjon er eneste alternativ. 

I tillegg til økt bruk av norsk korn i matmel og kraftfôr er god utnyttelse av grasressursene i landet 
vesentlig for å øke den totale verdiskapningen i det norske jordbruket. Det innebærer at regjeringen 
må sørge for en utjevning av kostnader slik at matvareprodusenter gis mest mulig like muligheter til 
inntekt i alle produksjoner uavhengig av geografisk beliggenhet. Utjevning av fraktkostnader er i 
denne sammenheng av avgjørende betydning. 

Norske Felleskjøp har følgende hovedprioriteringer for årets forhandlinger:  

Styrke økonomien i kornproduksjonen 
Sikre fraktordningene for korn og kraftfôr  
Sikre og endre ordningen for tilskudd til grøfting 
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Økt kornproduksjon – en forutsetning for høyest mulig selvforsyning av 
beredskapshensyn 
Økonomien i kornproduksjonen er svak og har utviklet seg svakere enn alle andre produksjoner i 
jordbruket fra 2007 og frem til 2014. Referansebruket for korn viser at vederlaget til arbeid og 
egenkapital pr årsverk, inkludert pris- og tilskuddsendringer i 2014 er 179 600 kr. For å snu den 
negative utviklingen i norsk kornproduksjon, må kornøkonomien stimuleres både igjennom økt pris 
og økt arealtilskudd. 

Norske Felleskjøp ber om at vederlaget til arbeid og egenkapital pr årsverk i 
kornproduksjonen bringes opp på et nivå tilsvarende de øvrige 
jordbruksproduksjonene. Dette tilsvarer en forbedring i kornøkonomien med 39 
øre/kg. Dette er svært krevende og sannsynligvis ikke mulig å få gjennomført på ett 
år. Norske Felleskjøp mener derfor at en slik lønnsomhetsforbedring må 
gjennomføres over en treårsperiode.  

Norske Felleskjøp foreslår ut i fra en samla vurdering at målprisen på korn heves 
med 11 øre/kg og arealtilskuddet styrkes tilsvarende 5 øre/kg korn. Av dette vil 3 
øre/kg gå til inndekning av økte variable kostnader i 2014, mens 8 øre/kg vil gi 
grunnlag for en lønnsomhetsforbedring. Tabellen under viser økning i arealtilskudd. 

Økt A-tilskudd 
Verdi korn 
Øre/kg 

Sone 1 17 kr/daa 4
Sone 2 17 kr/daa 4
Sone 3 17 kr/daa 5
Sone 4 24 kr/daa 6
Sone 5 36 kr/daa 10 
Totalt  Mill kr      54  5

 

Norske Felleskjøp foreslår å styrke prisforholdet mellom bygg og havre med + 3 
øre/kg for bygg og samtidig anbefale at målprisen på matrug ikke økes for sesongen 
2015/2016. 

Ordningen med prisnedskrivingstilskudd for korn til matmel og kraftfôr spiller en nøkkelrolle i norsk 
landbrukspolitikk. Prisnedskrivningen er avgjørende for å kunne sikre bruk av jordbruksarealet i hele 
landet samtidig som en opprettholder en forsvarlig kornpris i tillegg til å sikre konkurransekraft i 
husdyrproduksjonene. Formålet med prisnedskrivningen er å redusere kostnadene i 
bakerivirksomhet og husdyrproduksjon i tillegg til å likestille verdien av korn som fôr til husdyr i 
områder med og uten egen kornproduksjon. Det er viktig for å sikre konkurransekraften i norsk 
husdyrproduksjon og i matmel- og bakerindustrien. 

I den grad en ikke kan styrke inntektene i husdyrproduksjonene gjennom økt 
prisuttak i markedet slik at det forsvarer en økt kornpris, ber Norske Felleskjøp om 
at den øvrige økningen i kornpris dekkes av et økt prisnedskrivingstilskudd.  
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Nivået på matkorntilskuddet i forhold til målprisen på matkorn er nå på et 
forsvarlig nivå for å sikre konkurransekraften til norsk matkornproduksjon, matmel- 
og bakeindustri. 

Fraktordningene for korn og kraftfôr må sikres 
Det er husdyrproduksjonene som er basisen for jordbruk og arealutnytting i distriktene. Tilnærmet 
alt husdyrhold er avhengig av tilgang på kraftfôr. Kraftfôrkostnadene er derfor en viktig faktor for å 
sikre konkurransedyktighet i distriktsjordbruket.   

Transportkostnadene har økt siden tilskuddene ble justert i 2012, og tilskuddene dekker ikke 
forskjellene i transportkostnad mellom distriktene og de sentrale jordbruksområdene. Felleskjøpet 
bidrar i stor grad til intern utjamning av fraktkostnader.  Dersom tilskuddene ikke justeres i forhold til 
kostnadsøkningene vil realverdien av tilskuddene svekkes og ordningene forvitre over tid. 

Norske Felleskjøp mener at fraktordningen for korn og fraktordning for frakt av 
kraftfôr er avgjørende for å opprettholde distriktsjordbruket. For å oppnå en 
tilstrekkelig utjevning av fraktkostnader, og dermed styrke konkurransekraften i 
distriktsjordbruket, mener Norske Felleskjøp det er nødvendig at fraktordningene 
for korn og kraftfôr årlig prisjusteres for å forhindre at tilskuddet forvitrer. 

Kostnadsendringer 2015 
Gjødselprisene økte i 3. og 4. kvartal 2014 og har økt sterkt i 1. kvartal 2015 som følge av at den 
norske krona har svekket seg i forhold til euro og som følge av stor etterspørsel etter gjødsel i 
markedet. Gjødsel handles i all hovedsak med euro som valuta. Gjødselkostnadene anslås å øke med 
om lag 23 øre/kg, tilsvarende 3 øre/kg korn. 

Kostnader knyttet til plantevernmidler øker også som følge av en svekket krone. Kostnadsøkningen 
er anslått til om lag 13 millioner kroner, tilsvarende 1,3 øre/kg korn. 

Såkornkostnaden øker med om lag 12 øre/kg og tilsvarer en kostnadsvekst på 0,6 øre/kg korn. 

Prisen på råolje har falt kraftig siden 3.kvartal 2014. Dette påvirker kostnaden på diesel. Som følge av 
redusert pris på anleggsdiesel på nåværende tidspunkt anslås drivstoffkostnadene redusert med 20 
Mill kr, tilsvarende 1,9 øre/kg. 

Totalt vil de variable kostnadene i kornproduksjonen øke med 3 øre/kg og må 
dekkes inn før lønnsomheten i kornproduksjonen kan bedres. 

Plantevernmiddelavgiften 
Plantevernmiddelavgiften er kun en fiskal avgift. I tillegg til at avgiften bidrar til å øke kostnadene i 
jordbruket fører innretningen på avgiften til at bønder i for stor velger lavdosemidler noe som øker 
resistensfaren. Ved å fjerne avgiften på plantevern vil midler som er effektive resistensbrytere bli 
mer attraktive å bruke.  

Fjerning av avgiften vil kunne redusere kostnadene i kornproduksjonen med om lag 
2 øre/kg. 
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Tilskudd til drenering – tiltak for økt produksjon hos aktive bønder 
Reetableringen av et dreneringstilskudd er svært positivt mottatt, selv om kun halvparten av de 
avsatte midlene har blitt brukt. De som velger å investere i jorda i form av bedret drenering er 
bønder som har planer om å satse og bli i næringen fremover, men innretningen av tilskuddet 
begrenser omfanget av dreneringen. 

Norske Felleskjøp har med bakgrunn i dekningsbidragsmodeller fra Norsk landbruksrådgivning 
beregnet at det er behov for et grøftetilskudd på 2200 kr/daa for at grøfting skal bli lønnsomt for den 
enkelte bonde. I dag utbetales det maksimalt 1000 kr/daa i tilskudd. 

Grøftesesongen er i praksis svært kort dersom bonden ikke brakklegger arealene og utfører 
grøftingen i sommerhalvåret. Kapasiteten blir da fort sprengt hos de få entreprenørene som utfører 
dreneringsarbeid.  Ved å åpne for utbetaling av areal og kulturlandskapstilskudd på arealer som 
brakklegges som følge av planlagt grøfting i vekstsesongen vil en kunne øke entreprenørenes 
kapasitet betydelig. 

Det er i gjeldende forskrift et krav om at arealer som kan motta grøftetilskudd tidligere skal ha vært 
grøftet. Det medfører at de arealene som har relativt størst potensiale for økt avling ved grøfting 
faller utenfor tilskuddsordningen. 

Norske Felleskjøp ber om at bevilgningen til grøfting over jordbruksavtalen 
videreføres og at tilskuddssatsen økes til 1500 kr/daa. I tillegg bør det åpnes opp 
for at de som utfører grøfting i sommerhalvåret kan motta arealtilskudd selv om 
det ikke er produksjon på arealet det aktuelle året. Dette er viktig for å øke 
dreneringskapasiteten. Det må videre åpnes for at arealer som tidligere ikke har 
vært grøftet kan grøftes med tilskudd. 

Investeringsvirkemidler for unge bønder 
Investeringsbehovet i landbruket er stort både innenfor husdyrproduksjonene og i 
kornproduksjonen. Økt gjeld i landbruket er en utfordring både for lønnsomheten for bonden og for 
landbrukets evne til å tåle endringer i form av økte renter. 
 
For at landbruket skal kunne fornye driftsapparatet i takt med behovet og for å lette 
gjeldsbelastningen for unge bønder i etableringsfasen bør det legges til rette for at det etableres 
virkemidler i form av rentefrie lån for denne gruppen. Investeringsstøtten bør være fordelt mellom 
ulike produksjoner slik at også driftsapparat som korntørker, driftsbygninger og fast innredning kan 
fornyes. 
 

Norske Felleskjøp mener at en egen investeringspakke for unge bønder bør utredes 
til jordbruksforhandlingene i 2016 med sikte på å redusere gjeldsbelastningen for 
unge bønder i etableringsfasen. 



 
Til avtalepartene 
 
Innspill jordbruksforhandlingene 2015               
For å rekruttere nye bønder til næringen er velfungerende velferdsordninger viktige. Det hjelper ikke med 
tilskudd til hjelp, dersom det er mangel på kvalifisert arbeidskraft til å utføre arbeidet. Om det er et ønske 
om et landbruk i hele landet er det viktig med et regelverk som bidrar til gode ordninger.  Vel så viktig som 
muligheten til ferie og fritid er beredskapen ved sykdom. Dette blir vektlagt både av de som er i næringen 
og som skal inn i den. 
  
Landbruksvikarordningen 
De forutsetninger som lå til grunn da vi sa ja til å overta landbruksvikarordningen fra kommunene i 2008 
eksisterer ikke lenger. Tilskuddet har stått i ro siden starten og ikke fulgt kostnadsutviklingen. Dette har 
delvis blitt kompensert ved en økning i dagsats sykdom frem til og med 2014. I 2015 står både tilskudd og 
dagsats i ro, og medfører større kostnader for landbrukstjenestene. Når samtidig regelverket åpner opp for 
at andre aktører kan selge tjenester innenfor velferdsordningene, uten de samme forpliktelser til å stille 
beredskap ved sykdom, er dette en lite ønsket utvikling.  
 
Tilskuddet til Landbruksvikarordningen må økes til 302.150,- for å følge kostnadsutviklingen, slik at det blir 
mulig og fortsatt ha ansatt vikarer med høy kompetanse.  
 
Sykdom 
Det er satt ned en gruppe som ser på hele tilskuddsordningen med refusjon ved sykdom mv. Gruppen skal 
legge frem rapport til jordbruksforhandlingene 2016. Det vi ser i dag er at kommunal forvaltning og NAV 
kan være en flaskehals i saksbehandlingstid av søknader. Det er viktig at saksbehandlingstiden blir så kort 
som mulig da det fort blir store utgifter som skal forskutteres. 
 
Etter innføring av ny forskrift så er kravet om et arbeidsgiver/arbeidstakerforhold for rett på refusjon tatt 
bort. I tillegg så kan ikke landbrukstjenesten eller andre som søker på bruker sine vegner få utbetalt 
tilskuddet, selv om bruker ønsker dette. Vi er redd for at store utgifter på kort tid vil føre til at mange ikke 
har råd til å leie hjelp, noe som igjen kan gå ut over dyrevelferden. 
 
Tilskuddet har ikke fulgt kostnadsutviklingen i 2015 og bør minimum økes til kr. 1.785,- per dag. 
 
Ferie og fritid 
Etter innføring av ny forskrift så er kravet om et arbeidsgiver/arbeidstakerforhold for rett på refusjon tatt 
bort. I tillegg så kan ikke landbrukstjenesten eller andre som søker på bruker sine vegner få utbetalt 
tilskuddet, selv om bruker ønsker dette. Begge deler er med på å svekke grunnlaget for å kunne stille med 
kvalifisert arbeidskraft både ved ferie/fritid og sykdom. 
 
Tilskuddet må følge kostnadsutviklingen og bør minimum økes til kr. 83.000,- i år.  
 
Landbrukstjenestene har sammen med NHO og Fellesforbundet hatt fokus mot sosial dumping som en del 
av omdømmebyggingen i landbruket. Ved å gå vekk fra kravet om et arbeidsgiver/arbeidstakerforhold og 
åpne opp for fakturerbare tjenester vil det bli vanskeligere å oppdage sosial dumping. I tillegg mener vi at 
tilskuddene ikke lenger er øremerket etter intensjonen. 
 
Se vedlegg for mer utfyllende informasjon 
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Jordbrukets Forhandlingsutvalg     
Postboks 9354 Grønland 
0135 OSLO 

Hamar 27. februar 2015 

Innspill til: 
JORDBRUKSOPPGJØRET 2015 

Sammendrag 

Norsvin understreker at svinenæringa er en svært viktig del av den norske landbruks-
politikken. Svineproduksjonen utgjør store volumer med stor betydning for slakterier, 
kraftfôrindustri og servicebransjer over hele landet. Den norske landbruksmodellen, med 
relativt små svinebesetninger spredt over alle landsdeler, er en sikkerhet for trygg mat, god 
dyrevelferd og fravær av zoonoser og antibiotikaresistente bakterier. Norsvins avlssuksess 
har skjedd med denne modellen, og videre internasjonal suksess avhenger av at de positive 
sidene med denne modellen tas vare på og videreutvikles.  

Norsvin vil på vegne av svineprodusentene, i prioritert rekkefølge, kreve: 
1. Målpris 

Ut fra en totalvurdering, - med hensyn til svineprodusentenes økonomi og konkurransekraften 
for norsk svinekjøtt i markedet, mener Norsvin at man nå må øke målprisen for svinekjøtt med 
1 krone per kg.

2  Kraftfôrkostnadene 
Svinenæringa ser nødvendigheten av å fortsette dagens kanaliseringspolitikk, men kan ikke 
akseptere ytterlige økning i kraftfôrprisen. Økes målprisen på korn må prisnedskrivningen 
økes tilsvarende.

3 Forskning for å sikre selvforsyningsgraden 
Etablering av et satsingsprogram innen områder som sikrer mattrygghet og dyrevelferd. 

Andre viktige punkter er (ikke i prioriter rekkefølge): 
• Fraktordningene (korn/kraftfôr og innfrakt slakt) må økes ytterligere for å utjevne de 

reelle kostnadsulempene fraktene gir – minst tilsvarende generell kostnadsvekst. 

• Struktur. Dersom vi fortsatt skal ha livskraftige produksjonsmiljøer i alle landsdeler 
mener Norsvin det er nødvendig med en fordobling av dagens satser for 
dyretallsstøtte.  

• Finansiering. Det bør foretas endringer som kan lette finansieringen av eierskifte og 
muligheter for skattemessige fondsavsetninger (jmfr. skogavgift) for å møte større 
vedlikehold og investeringer.  

• Tilskuddssatsene for avløsning for ferie og fritid, og for avløsning ved sjukdom bør 
økes i takt med generell lønnsvekst. Taket økes til kr 80.000.
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Jordbruksforhandlingene 2015/2016 og den 
spesialiserte storfekjøttproduksjonen 

 

FORSLAG TIL TILTAK FRA TYR 

         

AMMEKUA SIN ROLLE I NORSK STORFEKJØTTPRODUKSJON 
 

-fra avl til biff- 
 

Produksjon av kvalitet på norske ressurser. 

Versj.05- sak 09-2015 
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TYRs AMBISJONER FOR DEN SPESIALISERTE STORFEKJØTTPRODUKSJONEN.   
  

Dagens situasjon:  

Underdekning på 15000 tonn 
som tilsvarer kjøttproduksjon fra om lag 50000 mordyr 

(I dag har vi om lag 75 tusen ammekyr, men det  burde vært 125 tusen for å dekke 
det norske behovet i markedet ) 
 

Storfekjøttmarkedet / antall ammekyr:   
Landbrukets største utfordring –  ammekua er løsningen  
 
SISTE UTREDNING LEDET AV NMBU( Kjøtt og melk) VISER SLIKE FRAMSKRIVINGER 

  Scenario     A  
  Framskriving av dagens situasjon  
Produksjonsmål:2030    
Mjølk (mill liter)  1500  
Kjøtt (tonn)  110.000  
Økt melkeytelse/ku*år og nødv. antall kyr i 2030 for å oppfylle produksjonsmål.  
  Melkekyr  Ammeku  
+1 % (melkeytelse økning  84 kg/år)   190.000  215.000  
+2% (melkeytelse økning 170 kg/år) 165.000  240.000  
0%  225.000  185.000  

(Kilde: Prosjekt Dairy and Beef)  
 

Nødvendige tiltak: 
 

1. Krafttak for økt lønnsomhet i ammekunæringa 
 
 

2. Økt produksjon på norske ressurser.  
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HOVEDKRAV: 
Tiltak 1.  
Økt Kvalitetstillegg 

 Dagens tillegg økes med kr. 0,30 (fra dagens 3,70 til kr 4,00) 
 Nytt målrettet tiltak for ammekuproduksjon fra klasse O+ kr 4,00   

 

Forslaget utgjør en økning referansebruk nr. 8  med om lag kr 25000.- 
  
 
Tiltak 2.  
Beitetilskudd  

 Dyr på innmarksbeite kr 600 (økning fra dagens sats med kr 162) 
 Dyr på utmarksbeite kr 600 (økning fra dagens sats med kr 204) 

 

Forslaget utgjør en økning på referansebruk nr.8 med om lag kr 22.000 
 
 
Tiltak 3.  
Økt tilskudd norsk kjøttfeavl  

 Staten har gitt TYR ansvar for norsk kjøttfeavl 
 Tilskuddet må økes betraktelig og stå i forhold til produksjonens verdiskapning  
  Medvirke til å løse framtidens utfordringer i norsk storfekjøttproduksjon  

 
Finansieres med økte midler over jordbruksavtalen og omsetningsavgiftmidler 

 
(Omsetningsavgiftsmidler og Ja midler til avlsorganisasjoner) . (Kilde: Landbruksdirektoratet) 

 -
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Øvrige tiltak  
Tiltak 4 
Økt tilskudd husdyr/ammeku.  

  
Tilskudd husdyr skal stimulere til økt produksjon. Det er viktig at det og gis en økning i dette tilskuddet. 
TYR har tidligere signalisert at dette tilskuddet kunne endres fra å være et tilskudd mordyr til et tilskudd 
fødte kalver.   
I oppgjøret i fjor ble definisjonen av ammeku presisert slik at dette er ivaretatt. TYR ber derfor om at det 
generelle tilskuddet for ammeku i intervall 1-50 økes fra dagens kr. 3980 til kr. 5000.- I og med at vi har 
fokus på mordyret, kan tilskudd annet storfe stå uendret. 

  
TYR ber om at tilskudd husdyr ammeku økes fra kr 3980 til kr 5000. Forslaget 
innebærer en økt ramme for referansebruket ammeku med om lag 29000 kroner  
  
Tiltak 5 
Investeringsstøtte nybygg for økt mordyrtall.  
Utfordringen for norsk storfekjøttproduksjon er et stadig synkende mordyrtall. Med TYRs forslag til mest 
økning på kvalitetstillegg for klasse O+, mener vi at dette skal bidra til økt mordyrtall. Det er i tillegg behov 
for å etablere langsiktig og forutsigbare økonomiske finansieringsrammer for bruksutbygging til mordyr. 
Ulike tilskuddsordninger ved nybygg til denne produksjonsformen må forbedres. Dette er og tiltak som vil 
være avgjørende for å få unge bønder til å satse. TYR foreslår at det gis et tilskudd utover det som finnes i 
dag med 20 % av investeringskostnad nybygg som medfører økt antall mordyr.  
Ammekuproduksjon er langsiktig. Inntekt kan først forventes etter ca 4 år. Derfor bør også 
tilskuddsordninger for finansiering av livdyrkjøp ved oppstart av nye besetninger forbedres.  
 
Tiltak 6 
Driftstilskudd ammeku.  
Dagens driftstilskudd økes fra dagens sats  med kr. 150 til kr 3000.  
  

TYR ber om at driftstilskudd ammeku økes fra kr 2850 til kr 3000. Forslaget 
innebærer en økning i rammen for referansebruk ammeku med kr 4000  
 
Tiltak 7 
Satser for tilskudd til avløsning.  
TYR ber om at satsene for de ulike dyreslagene justeres i slik at de i større grad tilsvarer det 
reelle arbeidsforbruket. For ammeku vil dette innebære å heve satsen til kr 2000 for 1-50 
dyr.   

TYR ber om at satsen for tilskudd avløsning heves fra kr 972 til kr 2000 i intervallet 1-
50 dyr. Da kostnader knyttet til ferie og fritid kun skal være til kostnadsdekning tas 
ikke endringene med beregningen for referansebruket for ammeku.    
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Tiltak 8 
Øvrige tiltak.  

8.1 Produksjonstilskudd med basis i registreringer i Husdyrregisteret     
Dagens system med søknad om produksjonstilskudd med basis i telledatoer skaper 
markedsforstyrrelser. Systemet gir heller ikke et riktig gjennomsnittsbilde av besetningen 
gjennom året.     
TYR mener det er på høy tid å erstatte dagens system med et system basert på registreringer 
i Husdyrregisteret. Gjennom dette oppnår man tre ting: 1. Man unngår markedsforstyrrelser. 
2.Tilskuddene blir mer riktig sett i forhold til rekruttering og utrangering av kyr. 3. Økt 
oppslutning om kontroller og registrering.     

8.2 Produksjonskrav og driveplikt av arealet.    
TYR er glad for at Stortinget opprettholder produksjonskravet til areal for å få tilskudd. TYR ber 
derfor om at myndighetene håndhever regelverket om driveplikt av jordbruksareal. 

  
 OPPSUMMERT  
TYRs innspill og forslag med basis i referansebruk nr. 8 ammeku ha følgende økonomiske 
konsekvenser.  

TILTAK             KOSTNADSRAMME  
Økning i kvalitetstilskudd        kr.  25.000 
Økning i beitetilskudd        kr.  22.000 
Økning tilskudd husdyr        kr.  29.000   
Økning driftstilskudd          
  

kr.      4.000  

SUM, REFERANSEBRUK NR 8, AMMEKU  
 
Av dette går om lag 30 tusen til å dekke dagens gap 
mellom referansebruk nr. 1 nr. 8. 
 
Med hilsen   
TYR   

   

Kr.  
 
  

80.0000   
 
  

   
    ____________________    

   Oddbjørn Flataker   
   
   
 
 
Vedlegg: Bakgrunn for TYRs prioriteringer. 
 
 
 
 

 
 





NORGES SKOGEIERFORBUND N2074415 

NOTAT 
Fra: Dag Skjølaas 

Til: Norges Bondelag 
Forhandlingsutvalget 

Oslo, 11.03.2015 

Tema: Innspill til jordbruksforhandlingene 

Norges Skogeierforbund ønsker at rammene til skogbruk over LUF økes med 30 
mill. kr i 2016. De to viktigste tiltakene er bygging av skogsveger og ungskogpleie.  

De siste årene har Norges Skogeierforbund bedt om at rammene til skogsveg-bygging 
over LUF økes betydelig, og de tre siste årene er rammene økt fra 66 mill. til 121 mill. kr.   

Bakgrunnen for ønsket har vært behovet for å få bygd ut et skogsbilvegnett i 
skogreisingsstrøkene, og behovet for økte rammer til ombygging av skogsvegnettet i de 
tradisjonelle skogstrøkene. Fra slutten av 1990-tallet og fram til 2013 var det tilnærmet 
umulig å få til en økning i rammene til skogsvegbygging pga. av motstand i 
Miljøverndepartementet. Etter at landbruks-minister Listhaug overtok ansvaret for 
Landbruks- og matdepartementet, har imidlertid skogsveger blitt et satsingsområde, og 
for skogbruket er dette svært gledelig. Samtidig er klimaendringer i ferd med å forsterke 
behovet for økt satsing på skogsveger.  

Skog-gruppa i Skog22 har gitt følgende oppsummering om skogsveger i sin 
arbeidsgruppe-rapport: 

1. For å etablere en hensiktsmessig infrastruktur, og oppgradere eksisterende veinett (ombygging, 
omlegging, opprusting/punkt-utbedring) bør de totale investeringene i skogsveier økes til 500-
600 mill. kr årlig i kommende 20 årsperiode.  Dette krever at bevilgningen til skogsveier økes fra 
dagene nivå på 100 mill. kr til 250 mill. kr. Det resterende beløp dekkes av næringen selv.   

En opptrapping av aktiviteten bør skje gradvis fordi det tar tid å bygge opp en 
planleggings- og anleggskapasitet som er nødvendig for å sikre god kvalitet i arbeidet. 
Fra 2015 til 2016 mener Norges Skogeierforbund at bevilgningene til skogsvegbygging 
bør økes med ca 15 mill. kr.  

Hogstaktiviteten nådde i 2014 sitt høyeste nivå siden 1990. Dette utløser et betydelig 
behov for skogkultur. Norges Skogeierforbund mener at foryngelesbehovet i stor grad 
bør kunne finansieres gjennom skogfond, men at behovet for ungskogpleie er stort, og at 
rammene til skogkultur bør økes. I forbindelse med oppstarten av kampanjen Tid for 
skog i 2008 vurderte våre andelslag behovet for ungskogpleie til 450 000 daa årlig, men 
dessverre ligger den årlige aktiviteten godt under 300 000 daa. På bakgrunn av dette ber 
Norges Skogeierforbundet om at rammene til skogkultur økes med 15 mill. kr i 2016.  

Med unntak for skogsveger og ungskogpleie mener Norges Skogeierforbund at de øvrige 
postene til skogbruk over LUF er rimelig godt dekket. 



 
 
 
Innspill til jordbruksforhandlingene 2015 fra HOFF SA 
 

 

Sammendrag av HOFF SA sine 3 prioriteringer 

1. Konkurransesituasjonen til bearbeidede potetprodukter er for svak og må styrkes. 
HOFF mener det er avgjørende at det innføres prisnedskriving i RÅK systemet til 
potetflak som benyttes som råvare til potemos. Råvaren er i dag ikke 
konkurransedyktig mot alternativer.  Potetflak benyttet til andre formål (bakverk og 
supper/sauser) mottar i dag PNS via RÅK. 

2. HOFF anmoder om at dagens sats for prisnedskrivning til potetstivelse endres fra  
kr. 3,50 pr. kg. til kr.4,00 pr. kg., slik at satsen står i forhold til dagens volum og 
kostnadsbilde for fremstilling av stivelse. Dette vil ikke påvirke størrelsen på dagens 
bevilgning. 

3. HOFF mener det er viktig for hele potetbransjen i Norge at dagens ordninger med 
prisnedskrivning til produsent av rektifisert potetsprit og potetstivelse opprettholdes og 
videreføres. Dette er en ordning som er viktig for både matpotet og 
bearbeidingsindustrien, da avfall håndteres på en sikker og god måte for hele 
næringen. 

  



Norges Bygdeungdomslags innspill til jordbruksforhandlingene 2015 
 
Norges Bygdeungdomslag (NBU) er en landsdekkende bygde- og kulturorganisasjon av og for 
ungdom, som arbeider for levende bygder over hele landet og for å gi våre medlemmer alle 
muligheter. For å nå visjonen om å være "best på levende bygder" bruker NBU flere virkemidler, 
som blant annet tevling, dans, amatørteater og bygdepolitiske aktiviteter. NBU driver også en 
omfattende skolering av sine tillitsvalgte gjennom fag- og organisasjonskurs på lands- og 
fylkesplan. Organisasjonen skaper sosiale møteplasser for ungdom på bygda. NBU er i vekst og 
har 7140 medlemmer fordelt på om lag 90 lokallag i 15 fylker. NBU samarbeider med Norges 
Bondelag og Norges Bygdekvinnelag. 

 
 

FRAMTIDAS MATPRODUKSJONER KREVER 
TILGANG 

 

Landbruket har vært sentralt i NBUs virke siden oppstarten 1946. Vi merker et økt 
engasjement hos ungdommen rundt landbruks- og matpolitikk. Vi krever offensive tiltak som 
sikrer at ungdom slipper til i landbruket. Vi er framtidas matprodusenter og vi ønsker et 
grønt, mangfoldig landbruk over hele landet!  

UNGDOM 
Norges Bygdeungdomslag ser et stort potensial for å få ned gjennomsnittsalderen i 
landbruket, både på driftssida og på eiersida. Vi forventer at regjeringen følger opp offensive 
festtaler med konkrete tiltak for å styrke rekrutteringen.  
Derfor krever vi at:  

- Det etableres et «Ung bonde-tilskudd» som innebærer at bønder under 30 år får en 
engangsutbetaling første driftsår opp til 15% av omsetning. Tilskuddet forplikter 10 
års drift.  

- GSU – Gårdssparing for unge – etableres. En spareordning med skattefordel for 
ungdom under 35 år, på lik linje med GSU, som letter finansieringen ved kjøp av 
landbrukseiendom. Totalbeløpet for GSU bør settes til 500.000 kroner, med 
skattefradrag over samme lest som BSU.  

- Bevilgningene til fylkeskommunenes tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og 
kompetanseheving i landbruket økes til 30 mill. kroner. De 10 millionene ekstra 
øremerkes rekruttering til naturbruksutdanning i videregående skole.  

- I omsetningsregioner for melkekvote med overskudd av statlig kvote bør bønder 
under 35 år med landbrukseiendom få gratis kvote på inntil 150.000 liter. Dette 
gjelder også unge bønder som allerede har kvote, men avgrenset til at samlet kvote 
ikke overstiger 150.000 liter. Det settes krav til 10 års bindingstid før kvota er 
omsettbar. Kvotene fordeles ut innenfor de samme omsetningsregionene som de ble 
trukket inn fra og finansieres med omsetningsavgifta for melk.  

- At ordninga med tidligpensjon videreføres 



- Det settes av midler til omdømmefremmende tiltak knyttet til bondeyrket og de 
grønne utdanningene. NBU viser til prosjektet «Grønn utdanning» og kåringen av 
«Årets unge bonde» i regi av NBU, McDonalds og Felleskjøpet Agri.  
 

 

DISTRIKT  
Norges Bygdeungdomslag vil ha levende bygder i hele landet! Derfor mener vi at vi må ta i 
bruk jordressursene i hele landet til matproduksjon. Dette er viktig for selvforsyning, 
kulturlandskap og sysselsetting.  
Derfor vil vi: 

- Ha melkekvoteregioner som tar utgangspunkt i topografi og klimatiske ulikheter. Vi 
må ha soner for kvoteomsetning som hindrer sentralisering av melkeproduksjonen.  

- Doble distriktstilskudd for produksjoner som baserer seg på lokale ressurser (storfe, 
sau, geit, frukt, bær og grønnsaker, potet) 

MILJØ 
Landbruket kan være en del av løsningen i klimautfordringene, men det krever offensive tiltak 
fra næring og myndigheter.  
Derfor vil vi:  

- Endre Bioenergiprogrammet til «Energiprogrammet for landbruket», og gi dette er 
bredere mandat. Her bør tiltak for å stimulere til produksjon av solenergi, gjenvinning 
av energi og utvikling og utprøving av nye teknologiske løsninger inngå. Alle 
energirelaterte tiltak for å redusere landbrukets klimaavtrykk inngå.  

- Øke kubetilskuddet med 100 kroner per kube til 500 kroner per kube. Birøkt er en 
viktig bi-næring. Økt kubetilskudd kan også sikre et jevnere forhold mellom blomster 
og bier.  

- Under LUF vil vi at midler til forskning innen bioøkonomi prioriteres, med fokus på å 
erstatte fossil energi og råstoff med biobaserte løsninger.  

STRUKTUR 
Når brukene blir for store øker terskelen for å slippe ungdom inn i landbruket. Færre, større 
enheter gir også dårligere forutsetninger for levende produsentmiljø som kan bidra til et 
framtidsretta landbruk.  
Derfor vil vi:  

- Senke kalkun- og kyllingkonsesjonsgrense til 2013-nivå. Dette for å sikre flere 
produsenter, hindre økt smittepress og sikre en produksjon med 
investeringskostnader på et nivå som er overkommelig og tilgjengelig for nye bønder.  

- Sette et makstak for tilskudd på 1,5 millioner kroner. Tilskuddsmidler må heller brukes 
for å kompensere for driftsulemper, enn å stimulere til stordrift.  
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Jordbruksforhandlingene 2015 – innspill fra Norsk Sau og Geit 

NSG ønsker fremdeles at småfeholdet skal gis driftsmuligheter minst på linje med det som gis 
ellers i jordbruket.  

Småfeholdet i Norge er viktig for å opprettholde næringsvirksomhet og bosetting over hele 
landet og en hovedaktør i utnyttelsen av de rike utmarksressursene vi har i Norge. Vi utgjør en 
næring med stor tro på framtida, men må i likhet med andre næringer ha forutsetninger som 
gjør det mulig fortsatt å opprettholde et levedyktig småfehold over hele landet.    
En viktig forutsetning mener Norsk Sau og Geit er å opprettholde en variert bruksstruktur. Det 
er en stor andel små og middelstore bruk, spesielt i saueholdet og disse utgjør ryggraden i 
næringa. Utmarksbeiting, som denne næringa baseres på, er helt avhengig av dugnad og 
samarbeid og at det er nok utøvere å fordele innsatsen på. En satsning på utnyttelse av full 
utnyttelse av utmarksressursene garanterer næringsvirksomhet over hele landet 
Et viktig virkemiddel for småfenæringa er derfor en økning i beitetilskuddene og 
utmarksbeitetilskuddene spesielt.  

Jordbruksoppgjørene de senere årene har gitt småfeet, og saueholdet spesielt, et løft i 
inntektsmulighetene. Vi var på vei oppover mot nivå for andre grupper i jordbruket, men 
likevel er vi dårligst i klassen. Saueholdet ligger på 50 % av en gjennomsnittelig årsinntekt i 
Norge. Småfebøndene utgjør fremdeles den største husdyrgruppa (omkring 15 000 aktive 
bruk) og er den gruppa som betyr mest for utkant-Norge når det gjelder bosetting, trivsel og 
levende bygder. Et inntektsløft er derfor helt nødvendig hvis denne gruppa ikke igjen skal 
sakke akterut.  
Markedet for lammekjøtt er fremdeles i underbalanse og dette ser ut til å vedvare også i 2015. 
Men NSG er usikker på hvor lenge dette vil vedvare. 

Forliksavtalen mellom regjeringen og de 2 støttepartiene Kristelig Folkeparti og V for 2014 la 
et grunnlag for strukturendring i saueholdet, med en overføring av midler fra mordyrtilskudd 
til lammeslakt. Samtidig ble det en viss utflating av mordyrtilskuddet. Det er ventet å gi en 
bedre økonomisk situasjon for de større brukene.  
Så langt ser det ut til at saueholdet generelt har kommet greit ut når det gjelder 
husdyrtilskuddene isolert sett. Det som imidlertid har trukket i negativ retning er utflating av 
arealtilskudd på grovfor, da de fleste sauebrukene har forholdsvis lite dyrka jord og i stor grad 
må kompensere dette med utmarksbeiting.   

Saksbehandler: Lars Erik Wallin 
Telefon: 48150190 
E-post: lars.erik.wallin@nsg.no 
Vår referanse: 4.03/4.04 
Deres referanse:

Ås, 15.03.2015



Overføringen av midler fra mordyrtilskuddet til kvalitetsslakt på lam kan stimulere til økt 
produksjon, men det er ikke sikkert at økningen baseres på utmarksressursene. Det er god 
fruktbarhet på den norske sauen og vi ser en viss fare i at en større del av lamma tas fra og 
fores opp på melkepulver og kraftfor.  
Derfor er det viktig å se dette i sammenheng med beitetilskuddene. 
Hvis det skal gis økning på tilskuddet til kvalitetsslakt av lam må dette være friske midler, 
ikke i form av ytterligere omfordeling fra mordyrtilskuddet. 

Tilskudd for lam til påsett på lik linje med voksen sau er fortsatt en svært viktig sak for 
næringa. NSG mener at det beste grepet for å løse denne utfordringen er å flytte telledato til 
beiteslipp og at det fremdeles beregnes produksjonstilskudd på søyer.  
Etter at det er flyttet tilskudd fra mordyr over på kvalitetslam er det enda større behov for å ha 
med tilskudd for påsett. Disse er, slik NSG ser det, ikke lenger dekket opp av søyetilskuddet, 
som tidligere har vært et argument for ikke å gi tilskudd til påsett. 

Å flytte utbetaling av kvalitetstilskuddet på lammeslakt til slakteriene og utbetaling over 
slakteoppgjør vil ha flere positive effekter. 
Det vil gi forvaltningen en betydelig forenkling samtidig som det vil være en fordel for 
næringa å få tilskuddet utbetalt flere måneder tidligere. Dette kan NSG se vil gi særlig store 
utslag for nystartere. 

Naturfiber som ull er på full fart tilbake i tekstilindustrien og ikke bare tekstilbransjen, men 
også motebransjen i Norge viser økende interesse for norsk ull av god kvalitet. Tidligere 
utgjorde ulla en ikke uvesentlig del av inntektene i saueholdet. Det er nå behov for grep som 
kan sikre at det fremdeles vil være attraktivt for næringa å produsere ull av god kvalitet.  

Marked for geitmelkprodukter er i en positiv utvikling. Det er fremdeles et lite overskudd på 
geitemjølk, men samtidig er dette en forholdsvis liten produksjonsgren som dermed også er 
sårbar. Mange av de som nå er igjen i næringa har satset mye på oppgradering av 
driftsapparatet, kjøpt tilleggskvoter og tilpasset drifta på en framtidig produksjon. Når det 
gjøres grep fra varemottaker for å få ned overproduksjon i form av gjentatt nedsatt 
forholdstall på geitmelkkvotene er det behov for å kompensere inntektsnedgangen med økte 
grunntilskudd for å opprettholde økonomien. 
Kjetilskuddet som ble økt vesentlig i 2014 er en god stimulans til å fôre opp kjeene, men 
mange av geitmelkprodusentene har ikke driftsapparat til denne produksjonen. Dette gir 
behov for investeringer! 

Norsk Sau og Geit vil oppfordre faglagene til fortsatt å arbeide for rekrutteringspakken som 
ble krevd i forbindelse med jordbruksforhandlingene i 2014 

Tilskudd til organisert beitebruk 
I tilknytning til utnyttelsen av de unike utmarksressursene vi har her i landet er det også behov 
for å sikre og opprettholde det gode samarbeidet vi har gjennom organisert beitebruk. Norsk 
Sau og Geit ser det derfor som svært viktig å opprettholde tilskudd til ordningen gjennom 
årlig tildeling til beitelagene. 
Det er også viktig å prioritere tilskudd til tiltak i beiteområder, både planleggings- og 
tilretteleggingstiltak og investeringer knyttet til utmarksbeitene. Når det gjelder tilskudd til 
investeringer, som ble redusert med vel 8 % i fjorårets avtale, er det sterke signaler på behov 
for økning av tilskuddsrammene. På dette området vil Norsk Sau og Geit understreke 
viktigheten av at det blir lagt til rette for midler til elektronisk overvåkningsutstyr.  



Tilskudd til dyreavl m.m: 
Årlig tilskudd på dette området er svært viktig for å sette småfenæringa i stand til 
å drive et effektivt avlsarbeid på sau og geit over hele landet. Det legges i dette 
stor vekt på et optimalt avlsopplegg for å ivareta funksjonelle avlsmål og samtidig 
være i stand til å spre det gode avlsmaterialet med minst mulig smitterisiko 
mellom dyr og besetninger. Videre jobber næringa for å sikre genetisk mangfold 
og størst mulig nytteverdi for det enkelte foretak. Gevinsten av avlsarbeidet 
oppstår i felten i form av et bedre avlsmateriale. Dette kommer alle besetningene 
som utnytter avlsmaterialet som utvikles i avlsbesetningene til gode. Vi har stor 
oppslutning om avlsarbeidet, og de aller fleste bruksbesetningene tar del i 
avlsframgangen gjennom kjøp av sæd og kårede og avkomsgranskede værer og 
bukker.  
Dagens finansiering har gjort det mulig å drive et godt avlsarbeid til beste for alle 
småfeholderne i Norge. Norsk Sau og Geit mener vi driver et avlsarbeid som er 
unikt på avlsframgang, unikt på sikkerhet og unikt på tilgang for alle. 

Vi arbeider også målrettet for rasjonell utnytting av beiteressursene i utmarka.  
Norsk Sau og Geit ber om at bevilgningene over jordbruksavtalen videreføres. 
Gjennom å være medlemsorganisasjon for ca. 80 % av småfeholderne i Norge er Norsk Sau 
og Geit et naturlig knutepunkt for felles beitefaglig aktivitet. Arbeidet består i oppfølging og 
erfarings-/kunnskapsformidling ut mot brukerne og beitelagene. 
Innenfor det arbeidet Norsk Sau og Geit gjør på beitesiden ligger også ansvaret for nettstedet 
www.nsg.no/beiterett.

Prosjekt friskere geiter: 
Kompensasjon for bortfall av produksjonstilskudd mm.: 
Selve prosjektet, som har vært et kjempeløft for helsestatus hos den norske melkegeita, er 
avsluttet, men det er fortsatt behov både i 2015 og 2016 for midler til kompensasjon for 
bortfall av produksjonstilskudd mm. for besetninger som har sanert/fremdeles sanerer. Slik 
kompensasjon har vært en del av beslutningsgrunnlaget for hvor vidt besetninger skulle 
sanere eller ikke.   
Ammegeitbesetninger:
De aller fleste ammegeitbesetningene har ikke fått dokumentert sin helsestatus i forhold til de 
sjukdommer prosjekt Friskere geiter har arbeidet med å utrydde.  
Kostnaden ved prøvetaking og testing av disse gjenværende ammegeitbesetningene er 
beregnet til ca. 1 million kroner. Det all grunn til å ta risikoen med denne gruppen på alvor, 
og NSG ber avtalepartene om at det bevilges midler slik at denne analysevirksomheten kan 
gjennomføres. 

Norsk Sau og Geit har følgende krav: 

Generelt:  
Tilskudd til utmarksbeite må økes med kr 109,- pr dyr for sau, lam, geit og kje, for det 
skal lønne seg å produsere på de unike utmarksressursene vi har i Norge 
Beitetilskuddet for småfe må økes med kr 21,- pr dyr for alle soner 
I revisjon 19.12.2014 av teknisk jordbruksavtale for 2014-2015 er Fylkesmannens 
mulighet for å dispensere fra kravet om at innmarksbeiteareal skal være avgrenset med 
permanent gjerde mot utmark tatt bort. Dette gir uheldige utslag for småfenæringa i 
enkelte fylker og denne dispensasjonsmuligheten må tas inn igjen. 



Det er behov for en kraftig økning av RMP-midler til organisert beitebruk og midler til 
investeringer i beiteområder 
Flytte telledato for produksjonstilskudd til juni 
Tilskudd til dyreavl m.m. må beholdes og kostnadsøkning må kompenseres 
Styrking av velferdsordningene. Maksimalsats for tilskudd for avløsning til ferie og  
fritid må økes til kr 80.000,- pr foretak 

Sau:
Avvente og se effektene av omleggingene i dyretilskuddene i 2014 
Hvis det skal gis økning på kvalitetstilskudd lammeslakt må dette være friske midler 
Det må gis tilskudd til påsatte søyelam, alternativt må telledato flyttes 
Flytte administrasjonen av kvalitetstilskudd for lammeslakt over til slakteriene 
Tilskudd til norsk ull. Satsene har inntil i forfjor stått uendret over lengre tid. 
Norsk Sau og Geit mener satsen må økes med kr 10,- pr kg i de beste klassene

Geit: 
Med overskuddsituasjonen vi nå har i geitmelkproduksjonen mener NSG at  
det ikke skal gis mulighet for å konvertere fra kumelk til geitemelk. 
Ordningen med utleie av geitmelkkvoter må endres eller vurderes avviklet 
Grunntilskuddet på geitmelk økes med kr 0,20 pr. liter 
Det må gis produksjonstilskudd for påsatte kje over 9 måneder, alternativt må telledato  
flyttes 
Det må fremdeles avsettes midler til kompensasjon for bortfall av produksjonstilskudd 
mm. for besetninger som har sanert/fremdeles sanerer 
Det må bevilges midler til og etablere et opplegg for å dokumentere helsestatus hos 
ammegeitbesetninger i forhold til de sjukdommer prosjekt Friskere geiter har arbeidet 
med å utrydde 

Ved behov stiller vi gjerne opp for nærmere drøfting/avklaring vedr. våre innspill! 

Med hilsen 
Norsk Sau og Geit       

       
Tone Våg          Lars Erik Wallin 
styreleder        generalsekretær 



Finansiering av norsk landbruk, sammendrag
Landkreditt SA er konsernspiss i finanskonsernet Landkreditt, med en markedsandel på banktjenester til 
landbruket på rundt 20 %. Landkreditt er et samvirkeforetak eid av norske bønder, og har ved årsskiftet 
2014/2015 et medlemstall på 10.032. Landkreditt er medlem av Norsk Landbrukssamvirke. 

Stortinget, gjennom landbruksmeldinga «Velkommen til bords» har uttrykt klare ambisjoner om en økning 
av norsk matproduksjon på norske ressurser. Også dagens regjering, har i sin politiske plattform slått fast 
at de ønsker høyest mulig selvforsyningsgrad av mat og landbruk over hele landet. 

God lønnsomhet i landbruket er fundamentalt for å lykkes med målsetningene.  Landkreditt SA er også av 
den oppfatning mulighetene for fremtidige bønder til å legge opp egenkapital, samt tilgangen på risikolån 
eller toppfinansiering ved investeringer er en viktig faktor for å kunne etterleve målsettingene om å fornye 
driftsapparatet og bedre lønnsomheten og produktiviteten i landbruket. 

Dagens ordninger med risikofinansiering er etter Landkreditts mening ikke fullt ut tilfredsstillende i forhold 
til behovet vi opplever som reelt i mange tilfeller. Vanlige banker må forholde seg til et strengt regime i 
forhold til å ta risiko. Bankene er i realiteten avskåret fra å kunne belåne investeringer ut over forsvarlig 
pant, selv om vi har tro på kunden. Innovasjon Norge har en anledning til å yte risikolån, men denne går 
på bekostning av BU-midlene, og er lite brukt. 

Risikofinansiering 
Landkreditt ønsker å løfte frem et forslag om at 
det etableres et nytt risikofinansieringsinstitutt 
med formål å realisere samfunnets ambisjoner 
om produktivitetsøkning i landbruket. Et 
risikofinansieringsinstitutt vil sammen med 
bankenes normale finansieringsordninger bidra 
til å realisere flere gode prosjekter.  

Illustrasjonen under viser hvordan man kan tenke seg at en 
finansiering av et prosjekt i landbruket er satt sammen.  

Man kan tenke seg at en grunnkapital/tapsbuffer som kapitaliseres opp til høyere nivå gjennom innlån. 
Man får dermed en betydelig større effekt per krone man binder opp i ordningen. Lånene som gis under 
dette instituttet bør også ha en rimeligere rente enn bankens rente på høyrisikolån. Disse lånene 
forutsettes å være gjeldsbrevlån som ikke belaster pantegrunnlaget på gården, slik at pantegrunnlaget 
fullt ut kan brukes til å sikre ordinære banklån. Det bør også legges til grunn at lånene er rente og 
avdragsfrie i en 5 årsperiode som vil gjøre overgangen fra en tøff investeringsfase til en drifts og 
inntjeningsfase mykere likviditetsmessig. Behovet for risikolån, og hvor stor kapital et 
risikofinansieringsinstitutt må ha, er selvsagt noe som må utredes nærmere.  

Styrket egenkapital i landbruket, motivasjon for rekrutering 
Det bør være et klart mål å få ned gjennomsnittsalderen i landbruket. Det må på bordet gode ordninger 
som sikrer både at den eldre generasjon har råd til å gå av med pensjon, og at den yngre generasjon har 
råd til å overta.  

Landkreditt lanserte sommeren 2013 Gårdssparing for Unge som er et konkret tiltak for å motivere unge 
til å spare opp egenkapital til å overta gårdsbruk. Landkreditts GSU er en sparekonto der vi gir ekstra 
gode betingelser til unge som ønsker å spare til kjøp av gård.  Gårdssparing for Unge trenger 
skattefradrag for at det skal bli et enda sterkere virkemiddel til kapitaloppbygging i landbruket.  

Landkreditt SA, 16.03.2015 



Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2015

Jordbruksoppgjøret 2015
Geno ser det som viktig å styrke satsingen i jordbruket, dette kan gjøres gjennom
investeringsvirkemidler og økt lønnsomhet i næringa. Geno ser det som meget viktig at dagens
melkekvoteregioner opprettholdes. En reduksjon i antall kvoteregioner vil gjøre det vanskelig nå
målsettingen om å øke norsk produksjon, utnytte norske ressurser og det vil kunne medføre at
melkeproduksjonen konsentreres og økt gjengroing.

Innspill til jordbruksforhandlingene

Prioritet 1
Målprisøkning melk 5 øre pr liter utgjør kr 77 millioner
Øke kvalitetstilskudd storfeslakt klasse O og bedre med kr 3, utgjør kr 135 millioner
Øke tilskuddet storfe med kr 300 fra kr 800 til kr 1100 utgjør kr 160 millioner
Seminutjamningsmidler økning kr 10 millioner

Prioritet 2
Investeringsprosjekt storfe i områder med ubenyttede grasressurser kr 100 millioner
Investeringsprosjekt melk og storfe økning kr 144 millioner
Prosjekt friske dyr og mindre antibiotikaresistens kr 100 millioner.

Å øke lønnsomheten i produksjon av kjøtt i kombinasjon med melk, vil etter vårt syn være de
tiltakene som kan ha størst effekt. Geno mener det er riktig å styrke økonomien i spesialisert
kjøttproduksjon for å kunne dekke et markedsunderskudd, men vi vil understreke at basisen for
norsk storfekjøttproduksjon fortsatt vil måtte ligge i kombinert melk og storfekjøttproduksjon.

Melk målprisøkning 5 øre
Melkeproduksjonen har i mindre grad mulighet i å øke lønnsomheten gjennom å øke
produksjonen innenfor eksisterende fjøs og kvoter, som i praksis vil si at kg solgt melk og kjøtt vil
være det samme fra år til år. Med økende kostnader er det viktig at melkeprisen øker for å styrke
lønnsomheten i næringa. En økning på 5 øre tilsvarer nær 1 % økning av melkeprisen. Økningen
må gjennomføres for å dekke generell prisvekst. Figurene nedenfor viser NILF sine beregninger fra
driftsgranskingene for faste og variable kostnader i jordbruket som har økt med 7% fra 2012 til
2013.



1

Norges Bondelag 
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 
Landbruks- og matdepartementet 

Deres ref.:    Vår ref.: 115.1/JM   Ås, 10.03.2015    
 

Utviklings- og rådgivingsarbeid i landbruket: Søknad om bevilgning til Norsk 
Landbruksrådgiving over Jordbruksavtalen for 2016  
 
 
Norsk Landbruksrådgiving (NLR) søker om en bevilgning på 86,5 millioner kroner som støtte til 
lokalt rådgivingsarbeid i hele landet. Bøndenes kompetanse er av avgjørende betydning for å 
løse utfordringene landbruket står overfor.  Norsk Landbruksrådgiving skal gi et uavhengig og 
helhetlig rådgivingstilbud til alle våre medlemmer over hele landet. For å bidra til en faglig og 
økonomisk merverdi for bonden er vi avhengig av å videreutvikle en slagkraftig og 
kompetansebasert organisasjon med tydelig lokal tilhørighet.  
 
 
Søknadsbeløpet fordeler seg slik: 
 

Generelt tilskudd til drift av rådgivingsaktivitet  
Grunntilskudd til rådgivingsaktivitet 48,8 mill.  
Kompensasjon for lønns- og prisvekst 2,0 mill.  
Bygningsteknisk planlegging  
Driftstilskudd 6,0 mill.  
Maskinteknisk rådgiving  
Driftstilskudd, tjenestekjøp og kompetanseoppbygging 2,2 mill.  
HMS-rådgiving  
Grunntilskudd 14,0 mill. 
Ekstra påløpte kostnader 1,0 mill. 
Satsinger  
Kompetansebygging, kompetansedeling og rådgiving på 
grøntsektoren 

4,5 mill. 

Økologirådgiving 6,0 mill. 
Tilpasninger til ny struktur  2,0 mill. 
  
Sum søknad for 2016 86,5 mill.  
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