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Jordbruksforhandlingen 2014 - problemnotat 
Dette notatet er ment som et grunnlag for drøfting av noen problemstillinger vi på nåværende 
tidspunkt vurderer å være mest krevende til jordbruksforhandlingene 2015. Notatet er ikke 
ment å være uttømmende i forhold til problemstillinger. Det vises for øvrig til studieheftet 
”Jordbruksoppgjøret 2015 – Hvor går veien nå?”, der det reises sentrale problemstillinger. 
 
Notatet er ikke behandlet av styret i Norges Bondelag og står for forfatters regning. 

1 Fornyelse? 
Jordbrukets forhandlingsutvalg har de siste tre årene lagt fram krav med følgende titler: 
2012: Fra ord til handling. Økt matproduksjon på norske ressurser – over hele landet. 
2013: Inntektsløft gir økt norsk matproduksjon. 
2014: Lønnsom og klimasmart matproduksjon over hele landet. 
 
Kort sammenfattet har alle kravene gått ut på å kreve ei inntektsramme som reduserer 
inntektsavstanden til andre grupper. Dette for å sikre rekruttering og bidra til økt 
matproduksjon. Ramma har vært finansiert med både økte målpriser og mer budsjettmidler, 
der andelen økte budsjettmidler har vært klart størst. Vi har lagt på mer budsjettmidler for de 
første enhetene, prioritert midler til husdyrtilskudd og driftstilskudd, men også økt midlene til 
investeringstilskudd og velferdsordninger. Distriktsprofilen har vi krevd stort sett uendret. En 
eller flere av de grovfôrbaserte har vært prioritert, unntatt i fjor da ingen produksjoner ble 
prioritert framfor andre. Vi har krevd flere nye tilskuddsordninger enn ordninger vi har 
foreslått fjernet.  
 
Kravene kan virke forutsigbare, og kan leses som ”mer av samme medisin”. Samtidig 
inneholdt kravet i 2014 noe nytt, bl.a tiltak for å møte klimautfordringene og flere konkrete 
forenklingstiltak. Bør vi til kommende forhandlinger tenke i nye baner? Overraske? Komme 
med forslag vi aldri har fremmet tidligere? Kort sagt: Bør vi fornye oss i kravet? 

2 Forliket i 2014 
Jordbruksoppgjøret 2014 endte med brudd. Vi ble tilbudt en rekordlav forhandlingsgevinst på 
100 mill. kroner, samtidig som fordelingsprofilen i Statens tilbud skulle ligge fast. 
 
Tilbudet ble lagt fram for Stortinget. Mindretallsregjeringa var avhengig av støtte fra andre 
partier for å få dette vedtatt. Det viste det seg at de ikke hadde. Venstre og Krf, som de har en 
samarbeidsavtale med, kunne ikke gi sin tilslutning til tilbudet. Jordbruksforhandlingene 2014 
ble på sett og vis historiske, ved at forhandlingene gjenoppsto på Stortinget. Gjennom et forlik 
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mellom Venstre/Krf og regjeringspartiene ble de enige om å plusse på 250 mill. kroner i 
budsjettmidler slik at rammen for budsjettmidler i 2015 ble lik 2014. Forliket innebar noen 
mindre strukturelle justeringer, bl.a på sau og taket på husdyrtilskudd ble opprettholdt, men 
doblet til 560.000 kroner. Kvotetaket for melk ble justert til 900.000 liter, mot 1,2 mill. liter i 
tilbudet. Tidligpensjonsordningen og tilskudd til fruktlager som var foreslått fjernet, ble 
likevel beholdt. 
 

 
 
 
Vil historien gjenta seg? I forliket skriver de 4 partiene følgende: 
 
”Samarbeidspartiene viser til at avtalepartene i Samarbeidsavtalen var enige om at 
avtaleinstituttet i landbruket opprettholdes, at og at det skal legges vekt på forutsigbarhet og 
reformer som kan gi økt lønnsomhet. Samarbeidspartiene understreker at 
forhandlingsinstituttet ligger fast, og at det for kommende oppgjør er avgjørende at instituttet 
ikke undergraves. Framtidige oppgjør bør følge vanlig praksis ved at Stortinget slutter seg til 
landbruks- og matdepartementets proposisjon om jordbruksoppgjøret, og ikke er gjenstand 
for forhandlinger i Stortinget. Samarbeidspartiene 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 innstilling 8 S (2013-2014).” 
 
Det er mao ingen grunn til å tro at et eventuelt brudd til neste år, vil innebære en ny 
redningsaksjon fra Krf og Venstre. Vel og merke så sant Statens tilbud er i tråd med føringene 
gitt av Stortinget. For å sikre dette, kan det tenkes at Venstre og Krf vil bli trukket inn i 
prosessen tidligere, allerede ved utarbeidelsen av tilbudet. Alternativt at regjeringen med 
Listhaug i spissen, føler seg så trygge på hvor de har ”samarbeidspartiene” at de uten 
konsultasjon utarbeider et mer moderat tilbud når det gjelder kutt og innretning i tråd med hva 
Krf og Venstre kan akseptere.  
 
Nedenfor følger noen sitater fra Stortingets behandling av årets jordbruksoppgjør som vil 
være viktige føringer for Regjeringas tilbud til kommende forhandlinger: 
 
Bruk av norske ressurser 
Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, 
viser til at reell økt selvforsyningsgrad er avhengig av at økt matproduksjon skal være med 
grunnlag i norske ressurser. Dette må legges til grunn ved utformingen av landbrukspolitikken. 
 



3 
 

Kommentar: SV og Miljøpartiet sitter ikke i komiteen, men det er sannsynlig at disse partiene 
også støtter dette synet. 
 
Struktur og distrikt 
Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, 
ønsker et miljøvennlig, bærekraftig og fremtidsrettet norsk landbruk med både store og små bruk i 
hele landet. Det legges til rette for at alle kan vokse og øke produksjonen, uten at dette går ut 
over dem som driver i små og mellomstore bruk. Distriktstilskuddene røres ikke og er de samme 
som under regjeringen Stoltenberg II. 
 
Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser 
til at samarbeidspartiene ønsker et miljøvennlig norsk landbruk med både store og små bruk i hele 
landet. Flertallet understreker at vilkårene for jordbruksdrift er forskjellige i ulike deler av landet, 
og jordbruket bidrar også til andre viktige samfunnsgoder enn mat. Flertallet mener det derfor må 
opprettholdes en differensiering i virkemidlene, som legger til rette for en variert bruksstruktur og 
sikrer bærekraftig produksjon på jordbruksarealene i hele landet. 
 
Inntekt og rekruttering 
Komiteen mener gode inntektsmuligheter er en forutsetning for økt matproduksjon. Gode 
inntektsmuligheter er nødvendig for at næringen skal rekruttere kompetent arbeidskraft, og at 
unge mennesker skal finne en fremtid innen jordbruket. 
 
Komiteen mener det er avgjørende at utøverne i landbruket skal kunne ha en inntektsutvikling og 
sosiale vilkår på linje med andre grupper slik Stortinget har forutsatt.  
 
Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, er enig i at 
regjeringens forslag til Stortinget sikrer jordbruket en gjennomsnittlig inntektsvekst på linje med 
andre grupper fra 2014/2015, og er i tråd med gjeldende inntektsmålsetting. 
 
Investering 
Komiteen viser til at det er bred politisk enighet om viktigheten av å gi incentiver til investeringer 
og driftsoptimalisering. I dette ligger investeringsordninger, bistand fra virkemiddelapparatet og 
andre tiltak som øker investeringsmulighetene i landbruket. I dette ligger også en forutsigbar 
landbrukspolitikk, som gir landbruksnæringen trygghet for sine investeringer. 
 
 
I sitatet fra forliket påpeker de fire partiene at det for kommende oppgjør er avgjørende at 
forhandlingsinstituttet ikke undergraves. På et møte i NHO under presentasjonen av rapporten 
”Mat og industri 2014” kom næringspolitisk talsperson i Krf, Line Henriette Hjelmdal, inn på 
dette og understreket at det påhvilte partene på begge sider av forhandlingsbordet et særskilt 
ansvar til kommende forhandlinger. Hva som ligger i begrepet ”undergrave”, er ikke gitt, men 
et brudd fra faglagene, samtidig som tilbudet får støtte fra Krf og Venstre, kan oppfattes som 
en undergraving av forhandlingsinstituttet. Det vil i så fall innebære at faglaga bryter i 3 av de 
siste 4 oppgjørene. Det er grunn til å tro at vi i kommende forhandlinger vil operere i et 
farvann der også forhandlingsretten kan stå på spill. 
 
Med dette trusselbildet i bakhodet, må vi om mulig, tenke enda nøyere gjennom særlig 
størrelsen på kravet, men også innretning. 

3 Ramme og inntekt 
Regjeringen sier den vil: 

• ”legge vekt på forutsigbarhet og reformer som kan gi økt lønnsomhet”. 
 
Dette er ganske ullent, og begrepet ”kan gi økt lønnsomhet” er ikke særlig offensivt. 
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Figur1: Gjennomsnittlig inntektsutvikling for bønder og lønnsmottakere i perioden 2005 til 2014. For 
bønder er inntekta målt som ”Vederlag til arbeid og egenkapital per årsverk inkludert inntektseffekt 
av jordbruksfradraget” korrigert for økt trygdeavgift i årene 2012-2014. 2014 er prognose inkludert 
effekter av siste jordbruksoppgjør. 
 
Forutsatt normalårsavlinger, forventes bøndene i gjennomsnitt å få nesten like god 
inntektsutvikling målt i kroner som lønnsmottakere i perioden 2005 til 2014. 
 

 
Figur 2: Vederlag til arbeid og egenkapital per årsverk inkludert inntektsverdi av jordbruksfradraget 
for referansebrukene 1 – 10 (Landet) sammenlignet med gjennomsnittlig lønnsmottaker. 
Kroner/årsverk. 
 
Selv om figur 1 viste at inntektsutviklingen for gjennomsnittsbonden har vært nesten like god 
som lønnsmottakeren, viser referansebrukene at det fortsatt er et betydelig inntektsgap 
mellom bondeyrket og andre yrker i samfunnet. Ingen referansebruk hadde i 2014 (forutsatt 
normalårsavling) ei inntekt i nærheten av gjennomsnittet for lønnsmottakere. Selv om 
referansebrukene ikke er et eksakt speilbilde av norsk jordbruk, dokumenterer regnskaps-
tallene at inntektsforskjellene mellom bønder og andre grupper i samfunnet er for stor. 
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Til siste jordbruksoppgjør krevde vi 1,5 mrd. kroner, som tilsvarte økte inntektsmuligheter på 
35.000 kr/årsverk. Av dette var 17.200 kr/årsverk reduksjon i inntektsforskjellene til andre 
grupper i samfunnet. Dette inkluderte å få beholde gevinsten av arbeidsproduktiviteten, 
beregnet til 6.200 kr/årsverk. Rammekravet var noe lavere enn alle de 8 foregående krav med 
den forrige Regjeringa. 
 
Hvor høyt skal en legge ambisjonsnivået i år? 

4 Finansiering av ramma gjennom målpris og budsjett 

4.1 Målpris 
 
Melk 
Tine er markedsregulator. De har klart å ta ut målprisene for melk. Ved at tollvernet både for 
drikkemelk og ost er lagt om til prosenttoll, gir importvernet handlingsrom for økte målpriser.  

 
Figur 3: Prisendringer på melk sammenlignet med generell prisstigning (KPI)og lønnsutviklingen i 
samfunnet siste 10 år. 2004=100 
 
Siden 2004 har målprisen økt med 1,41 kr/liter. Prosentvis har både målpris og produsentpris 
steget mer enn den generelle prisveksten i samfunnet (KPI). KPI er imidlertid sterkt påvirket 
av billig import fra Kina. Sammenlignet med lønnsutviklingen i samfunnet har prisen på melk 
steget mindre. 
 
Melkeprisen i EU er for tiden lav og fortsatt på veg nedover. Dette skyldes at Russland har 
blokkert for import av melk og melkeprodukter fra EU. I tillegg oppheves melkekvote-
systemet fra våren. Dette vil, i alle fall på kort sikt, føre til økt produksjon av melk. Eksperter 
spår at melkeprisen i EU vil holde seg lav i 2015. Samtidig øker importen av yoghurt fra EU. 
Prisforskjellene mellom norsk melk og melk i EU øker. Tines råd er å øke målprisen med 
inntil 5 øre/liter. 
 
Hvor mye er det riktig å øke melkeprisen i kommende oppgjør?  
 
Svinekjøtt 
De siste årene har vært preget av overproduksjon. Målprisen har ikke blitt tatt ut. Etter 
sommerens gode grillsesong er situasjonen endret. Reguleringslagrene er tømt, det er 
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markedsbalanse og noteringsprisen ligger nær målprisen. Prognosen for 2015 viser også 
markedsbalanse.  

 
Figur 4: Prisendringer på svinekjøtt sammenlignet med generell prisstigning (KPI) og lønnutvikling i 
samfunnet siste 10 år. 2004=100 
 
Siden 2004 har målprisen økt med 4,35 kr/kg. Prisøkningene ble foretatt etter forrige runde 
med overproduksjon (2004-2006), men målprisen har stått i ro siden 2012. Prosentvis har 
prisene på svinekjøtt økt om lag som den generelle prisstigningen i samfunnet, men langt 
mindre enn lønnsutviklinga. 
 
Regjeringa har varslet i regjeringserklæringa at konsesjonsgrenser skal økes eller fjernes. 
Kylling og kalkun er foreslått doblet, mens egg og svin foreløpig står i ro med henvisning til 
at en har vært i en situasjon med overproduksjon. For svin er denne nå borte. En viktig 
begrunnelse fra statsråd Listhaug for å doble konsesjonsgrensene på kylling er å redusere 
kostnadene for derigjennom gi grunnlag for reduserte forbrukerpriser. 
 
Det er en viss risiko for at en kan få underdekning av svinekjøtt. Lavere etterspørsel etter 
kylling, gir økt etterspørsel etter svinekjøtt. Både Nortura og Norsvin har signalisert en økt 
målpris på 1 kr/kg.  
 
Hvor stor målprisøkning tåler svinenæringa før det investeres i vesentlig økt kapasitet med 
risiko for ny overproduksjon?  
Er det grunn til å frykte at et krav om økte målpriser på svinekjøtt vil framskynde økte 
konsesjonsgrenser for gris? 
 
 
Korn/Kraftfôr 
Ved siste jordbruksoppgjør ble kornprisen økt med 5 øre/kg, samtidig som 
prisnedskrivingstilskuddet ble økt tilsvarende. For kornprodusentene er imidlertid 
kostnadsøkningen forventa å spise opp effekten av økte inntekter. 
 
For kylling og egg vil det være vanskelig/ikke mulig å ta ut kostnadsveksten i økte 
markedspriser. Følges Tines råd, vil det samme være tilfelle for melk. Dette forholdet gjør det 
vanskeligere å styrke kornøkonomien gjennom økte priser. I så fall trengs det økt 
budsjettstøtte til å øke prisnedskrivingstilskuddet mye. For hvert øre av kornprisen som skal 
nedskrives trengs det ca 10 mill. kroner i budsjettmidler. 
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Økonomien i kornproduksjonen har relativt sett utviklet seg svakere enn andre produksjoner i 
jordbruket. Kornarealet har i gjennomsnitt gått ned med 37.000 dekar årlig siden 1991. 
 
Norske felleskjøp foreslår å øke kornprisen med 11 øre/kg, der en tar ut det som er mulig i 
markedet for husdyrprodukter og skriver resten ned med prisnedskrivingstilskudd.  
Kornutvalget i Norges Bondelag foreslår en økning på 30-40 øre/kg. 
 
Skal kornøkonomien løftes gjennom økt kornpris?  
Skal produksjoner som ikke kan ta ut kostnadsveksten av økte kornpriser i markedet 
skjermes ved tilsvarende økning i prisnedskrivingstilskudd?  
Hvor stor del av en eventuell økning i budsjettmidler bør gå til prisnedskriving? 
 
Bergning av målprisøkninger. 
Legger vi markedsregulators forslag til prisøkninger inn gir dette økte målpriser på om lag 
320 mill. kroner. Dette er nesten på samme nivå som kravet i fjor (335 mill. kr). Staten økte 
melkeprisen ytterligere med 2 øre/liter, slik at resultatet ble 365 mill. kr. 
 
Priser:     Målprisendring   

    
Fra 

 
Endring  

 
Kvantum Målpris 01.07. 

 
fra 1.7. 

Produkt 
Mill.  

l/kg/kr Kr / kg Kr/l / kg   mill.  kr 
Melk, ku og geit 1530,8 5,20 0,05 

 
76,5 

Gris 128,9 31,64 1,00 
 

128,9 
Poteter 187,2 4,24 0,20 

 
37,4 

Grønnsaker og 
frukt 1847,2 

 
3,0% 

 
55,4 

Norsk matkorn 198,9 3,10 0,11 
 

21,9 
Sum målprisutslag 320,1 

 
 

4.2 Budsjett 
Budsjettmidler sitter langt inne og har aldri utgjort over 50 prosent av samlet ramme. 
Regjeringa tilbød i fjor et kutt på 250 mill. kroner. De sier at de skal ”gjøre jordbruket mindre 
avhengig av statlige overføringer”. Reduseres overføringene i tilbudet risikerer Regjeringa 
ikke å få støtte fra Krf og Venstre. 
 
 
Skal økte overføringer også i år være hovedpilaren i vår finansiering av ramme? 
Vil det være mulig å inngå en avtale med et prisuttak tilsvarende forslagene fra 
markedsregulatorene eller bør en strekke målprisøkningen lenger enn hva de anbefaler? 
 

5 Struktur og distriktsdifferensiering 
Fordi landet har så store variasjoner i geografi og klima har man flere ordninger over 
jordbruksavtalen med ulike satser etter geografi eller avstanden til nærmeste mottaksanlegg. 
Ordningene jevner ut inntektene mellom bønder som driver i gode og mindre gode dyrkings-
områder. Dermed opprettholder man jordbruket i distriktene. I tillegg drives en inntektsut-
jevning mellom mindre og større bruk, særlig innen de grovfôrbaserte produksjonene 
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gjennom differensierte satser etter antall husdyr i foretakene. 
 

 
Figur 5: Struktur- og distriktsdifferensiering av tilskudd i melkeproduksjonen omregnet til kroner per 
liter melk for bruk i ulike arealtilskuddsoner. 
 
Til tross for det ut fra figur 5 kan virke å være en sterk strukturdifferensiering, viser 
inntektstallene fra referansebrukene at mindre melkebruk har et lavere vederlag til arbeid og 
egenkapital per årsverk enn større bruk. Forskjellen i resultat mellom bruk av samme 
driftsomfang i ulike områder er imidlertid liten. 
 
Føringer gitt av Stortinget, jfr kap 3, kan tyde på at fokuset på reduksjon av strukturelementer 
fra Regjeringas side vil bli mindre i år. Det kan også tyde på at en fortsatt vil beholde 
distriktsprofilen.  
 
Hvordan skal vi innrette vårt krav i forhold til distrikt og struktur? 

6 Stimulere til produksjon 
I de siste jordbruksoppgjørene har en dreid flere tilskudd mer i retning av å stimulere til økt 
produksjon. Det er blant annet etablert et kvalitetstilskudd til storfeslakt, satt av 100 mill. 
kroner til drenering.  
 
Ved siste oppgjør ble det flyttet betydelig med midler fra husdyrtilskudd sau over på 
lammeslakttilskuddet. Dette stimulerer til mer produksjon per dyr, men gir relativt sett 
dårligere inntektsmuligheter for de mindre bruka. 
 
Faglaga brøt forhandlingene, og aksjonerte mot Sylvi Listhaug. I etterkant kan det virke som 
om mange sauebønder er godt fornøyd med oppgjøret. Interessen for å bygge driftsbygninger 
er økende. Selv om faglaga krevde 200 mill. kroner mer enn hva som ble resultatet, kan det 
likevel synes som om optimismen har blitt større med den store økningen på 
lammeslakttilskuddet enn økte husdyrtilskudd for de minste brukene som faglaga krevde. 
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Tabell 1. Sammenligning av krav og jordbruksoppgjør for spesifikke tilskudd til sau 
          Krav Jordbruksoppgjøret 

  Intervall Dyretall 
Sats før 
oppgjør Satsendring 

Endring 
mill.kr Satsendring  

Endring 
mill.kr 

Sau over 1 år pr 1.jan  1 50 483 893 1 326 160 77,4 -326 -157,7 
  51 100 172 491 1 070 100 17,2 -70 -12,1 
og ammegeiter 101 200 67 445 347 100 6,7 -97 -6,5 
  201 300 8 119 210 0 0,0 40 0,3 
  300 +   1 540 0 0 0,0 250 0,4 
Utegangersau (alle) 1 300 31 812 210 0 0,0 -210 -6,7 
Lammeslakt  O og bedre 923 945 206 47 43,4 294 271,6 
Utmarksbeitetilskudd: Sau, lam, geit 1 960 398 142 58 113,7 0,0 0,0 
Beitetilskudd: Småfe m.m. 2 288 018 60 15 34,3 0,0 0,0 

SUM Spesifikke tilskudd til sau, mill. kr     292,7   89,3 
 
Er det aktuelt å fortsette en vridning av midler over på f.eks lammeslakttilskudd og 
kvalitetstilskudd for storfeslakt? 
 
 
Drenering 
I 2013 og 2014 har det blitt avsatt totalt 200 mill. kroner til grøftetilskudd som en del av 
SMIL-ordningen. Landbruksdirektoratet har fordelt midlene mellom fylkene ut fra andel 
fulldyrket areal, hvor kornarealer og grønnsaks-/potetarealer tillegges dobbel vekt. 
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Tabell 2. Sammendrag begge årene for tildeling og innvilget søknadsbeløp for 
dreneringstilskudd: 
Fylke Tildeling Innvilget Andel innvilget 

  
2013 og 

2014. Mill.kr 

1.7.2013 - 
12.11.2014. 

Mill.kr 2013 2014 Sum 
Østfold      22,8             9,3  37 % 45 % 41 % 
Akershus      23,6                   10,9  35 % 57 % 46 % 
Hedmark      27,6                   13,9  61 % 40 % 51 % 
Oppland      18,4                     9,0  71 % 27 % 49 % 
Buskerud      12,0                    4,0  44 % 22 % 33 % 
Vestfold      12,4                     9,2  100 % 49 % 74 % 
Telemark        5,0                     1,7  42 % 28 % 35 % 
Aust-Agder        1,8                        1,0  48 % 61 % 55 % 
Vest-Agder        2,6                       0,9  31 % 40 % 35 % 
Rogaland      10,2                     5,2  66 % 36 % 51 % 
Hordaland        3,8                     1,9  53 % 46 % 50 % 
Sogn og Fjordane        4,6                     2,8  63 % 60 % 61 % 
Møre og Romsdal        8,2                     6,2  86 % 64 % 75 % 
Sør-Trøndelag      14,2                     7,0  74 % 24 % 49 % 
Nord-Trøndelag      19,6                     8,5  34 % 53 % 44 % 
Nordland        8,0                     5,5  75 % 63 % 69 % 
Troms        3,8                        0,6  1 % 30 % 16 % 
Finnmark        1,4                         0,1  0 % 11 % 5 % 
Sum    200,0                   97,8  55 % 43 % 49 % 

 
Forskriften trådde først i kraft 25. juni 2013. Det vil følgelig si at det var kun en begrensa del 
av året man kunne søke om tilskudd til drenering det første året. Innvilget tilskudd utbetales 
etter at tilskuddsmottaker har dokumentert at tiltaket er gjennomført. Tiltaket må 
gjennomføres innen tre år fra søknad ble innvilget 
 
Hvorfor brukes ikke dreneringstilskuddet opp? 
Selv med tilskudd, er drenering kostbart. Kostnaden pr daa er estimert til å være mellom 4000 
og 8000 kr pr daa avhengig av dreneringsmetode. Det kan også være mangel på kapasitet 
blant entreprenørene som drenerer. Tilskuddet er nytt og det har vært liten tid til å gjøre 
investeringer og blant entreprenørene er det også usikkerhet rundt interessen for å drenere og 
om tilskuddet videreføres. 
 
Aktuelle tiltak for å øke dreneringsaktiviteten 
Det ikke heldig å avsette budsjettmidler som ikke kommer næringa til gode kommende år. 
Samtidig er dette en ny tilskuddsordning og det kan være et uheldig signal å redusere 
bevilgningen. I målet om bærekraftig og økt matproduksjon er drenering et viktig tiltak.  
 
Tilskudd til drenering av jordbruksjord, avgrenset til systematisk grøfting, profilering og 
omgraving utgjør 1 000 kroner per dekar. Ved annen grøfting kan det gis 15 kroner per 
løpemeter grøft begrenset oppad til 1 000 kroner per dekar. Ved å øke satsene reduserer man 
kostnadene til drenering. Det har ved flere anledninger blitt påpekt at det er behov for å 
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differensiere satsene avhengig om det brukes rådahlshjul eller er nødvendig med graver.  En 
utfordring med en slik differensiering er at det i et forenklingsperspektiv vil gi noe større 
behov for oppfølging og kontroll av dreneringstiltaket. 
 
Hvor mye midler bør settes av til drenering? Bør satsene økes? 

7 Investering 
De bedriftsretta BU-midlene som forvaltes fylkesvis brukes i hovedsak som tilskudd til 
investeringer i nybygg/ombygging av driftsbygninger og andre faste anlegg samt annet 
produksjonsutstyr av varig karakter.  

 
Den størst andelen av BU-tilskuddene går til mjølkeproduksjon. Bygningsinvesteringer blir 
ofte store i mjølkeproduksjonen, samtidig som det er et akkumulert investeringsbehov som 
følge av at de mange investeringene som ble gjort på 70 og 80-tallet nå er nedslitt. Også for 
sau og geit er antallet tilsagn ganske høyt (245) sammenlikna med totaltallet (1402). For svin 
og fjørfe er det innvilga hhv. 27 og 48 tilsagn. Dette har skjedd trass i policy de to siste åra 
om å stoppe tilskudd og lån til de produksjonene pga. overkapasitet. Årsaken kan være at 
dette er prosjekt som ikke har medført nyetableringer eller utvidelser av eksisterende 
produksjon. 
 
 
I 2024 trår kravet om løsdrift inn for de som har bygd fjøs før 1/1-1995. For å unngå 
volumfall av norsk melkeproduksjon, må det årlig bygges flere kuplasser til løsdrift enn fra 
kravet ble vedtatt til nå.  
 
Hvor høyt skal vi prioritere investeringsvirkemidler? 
Bør det etableres et eget investeringsprogram for melk fram mot 2024? 

8 Arbeidsgrupper 
Det er satt ned en rekke arbeidsgrupper som skal avgi delrapport eller endelig rapport fram 
mot kommende jordbruksforhandlinger. Dette gjelder: 

• Miljøvirkemidlene 
• Større omsetningsregioner for melkekvoter 
• Forenkling i landbruket 
• Møte klimaendringene  
• Økt rekruttering 

 
De to første lå i tilbudet, mens de tre siste kom inn etter forliket med Krf og Venstre. I tillegg 
jobber markedsbalanseringsutvalget, men de skal først avgi rapport i juni. 
 
Det er grunn til å tro at disse temaene vil stå sentralt i kommende forhandlinger.  
 
I tillegg er det sagt at det skal utvikles en metode som gir beregninger som bedre reflekterer 
inntektsnivået for dem som har jordbruk som en viktig del av sysselsettingen og inntekten. Vi 
kjenner ikke til statusen for dette arbeidet, men det er ikke noe Budsjettnemnda for jordbruket 
har tatt tak i. 
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8.1 Forenkling 
”Mer mat – Mindre Stat”, er et slagord til Landbruks- og matministeren. Hun er opptatt av 
mindre landbruksbyråkrati og forenklinger i tilskuddssystemet, og omtalte tilbudet som 
historisk i antall forenklingstiltak. De 29 forenklingsforslagene var i hovedsak utflating av 
strukturelementer og avvikling av viktige ordninger. Til tross for denne historiske 
forenklingen bestemte Stortinget at det skulle settes ned ei partssammensatt gruppe som skal 
utrede ytterligere forenkling i landbruket. En delrapport før kommende 
jordbruksforhandlinger er avgitt, og endelig rapporten kommer ved utgangen av 2015. 
 

 
 
Arbeidsgruppa har bl.a fått som mandat å ”foreslå et virkemiddelsystem med færre og enklere 
ordninger, og som er mer målrettet mot økt effektiv matproduksjon, på små og store bruk over 
hele landet”. Færre ordninger kan man få enten ved å fjerne ordninger, slå sammen ordninger, 
eller lage nye ordninger som ivaretar formålet til ordninger som avvikles. ”Galskapen”, hadde 
VG som krigsoverskrift 4. april 2002 etterfulgt av en stor artikkel som harselerte over 
tilskuddsystemet og landbruksbyråkratiet. Artikkelen avsluttes med en oppramsing over 2 
sider av 124 tilskuddsordninger i landbruket, med sluttkommentaren ”Puh – Endelig ferdig”. 
Siden den gang er noen tilskuddsordninger fjernet, mens andre har kommet til. Litt avhengig 
av hvordan man teller, kan man nok også i dag komme fram til et tresifret antall ordninger.  
 
I delrapporten peker arbeidsgruppa på relativt beskjedne forenklinger som er mulig å foreta. 
Arbeidsgruppa mener det kan vurderes: 

• At midler til utviklingstiltak økologisk landbruk i større grad bør gå til større 
prosjekter 

• Å avvikle omdømmemidlene til LMD 
• Å avvikle ordninga med rentestøtta og legge den inn i investeringstilskuddet 
• Slå saman den kollektive dekninga av omsetningsmidler i hagebruket med midlene til 

avsetningstiltak i hagebrukssektoren (Frukt og matpotet) 
• Å avvikle tilskudd til vinterskadet eng og erstatning for tap av bifolk. 
• Å betale ut lammeslakttilskuddet sammen med slakteoppgjøret 

 
 
Er dette fornuftige forslag som Norges Bondelag bør fremme i kravet?  
Bør vi fremme ytterligere forslag, eller avvente til neste års forhandlinger etter at 
hovedrapporten fra forenklingsgruppa er ferdig? 
 
  



13 
 

8.2 Omsetningsregioner for melkekvoter 
 

 
 
Figur 6:  Fylkesoversikt over etterspørsel etter kvote og prosentvis andel disponibel kvote i fylke (2014 
 
Arbeidsgruppa avga rapport 13. mars. De kunne ikke enes om en felles anbefaling. Det ble 
utredet alternativer med hhv 3, 5 og 9 omsetningsregioner. Finansdepartementet gikk inn for 3 
regioner, LMD for 5 og vi sammen med Tine og Småbrukarlaget for dagens regioninndeling. 
I særmerknad skriver vi bl.a: 
 
”Representantene vil derfor fraråde en inndeling som innebærer 3, 5 eller 9 regioner, da disse 
alternativene alle vil kunne bidra til å endre den geografiske produksjonsfordelingen mellom korn og 
grasproduksjon, forsterke arealnedgangen og svekke muligheten til å nå målet om økt matproduksjon. 
Oppsummert vil de framlagte alternativene i langt mindre grad enn dagens inndeling i 18 regioner 
bidra til å nå målene for landbrukspolitikken.” 
 
Hva bør være vårt krav? 
 

8.3 Gjennomgang av miljøvirkemidlene i landbrukspolitikken. 
Arbeidsgruppa avga rapport 23. februar. Ei samla arbeidsgrupp mener følgende forslag 
allerede kan gjennomføres under årets jordbruksforhandlinger: 

1) Samordne nasjonale beitetilskudd med regionale beitetilskudd av nasjonal karakter 
(nasjonale beitetilskudd/RMP) 

2) Samordne tilskudd til bevaringsverdige storferaser (nasjonalt tilskudd) med tilskudd til 
bevaringsverdige husdyrraser (RMP) til en nasjonal ordning. 

3) Avvikle tiltaket ”Lett høstharving” (RMP) 
4) Avvikle tiltaket ”Utsatt omlegging av eng” (RMP) 
5) Avvikle muligheten for tilskudd til areal i lavere erosjonsklasser innen nedbørfelt der 

vassdraget ikke er sårbart (RMP) 
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6) Avvikle tiltaket ”Stubb i områder med jordtap” 
7) Avvikle tilskudd til fredete bygninger SMIL 
8) Slå sammen Verdensarvsatsingen med Utvalgte kulturlandskap 
9) Vurdere virkemidler for bedre utnyttelse av næringsressurser/ helhetlige løsninger for 

utslipp til luft – gjelder miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel 
10) Vurdere å avvikle tiltaket innen RMP til ”bratt areal” og overføre forvaltningen til 

AK-tilskuddet 
11) Vurdere å samordne saksbehandlingen mellom miljø- og landbruksforvaltningen for 

tilskudd til utvalgte naturtyper 
12) Evaluering av AK-tilskuddet 
 

Arbeidsgruppen anbefaler at det arbeides videre med å utvikle og implementere gjeldende 
virkemiddelsystem fra tre forvaltningsnivåer til to forvaltningsnivåer. Tilskuddsordninger 
som er enkle 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. 
 

8.4 Interne arbeidsgrupper 
I vinter har vi hatt arbeidsgrupper i virksomhet for å videreutvikle en plattform for Norges 
Bondelag sin mat- og klimapolitikk med basis i det overordnede målet om økt matproduksjon 
på norske ressurser. Arbeidsgruppene foreslår mål og tiltak som er relevante for 
jordbruksforhandlingene. I klimagruppas rapport er følgende nevnt: 
 
- Tiltak som øker utnyttelsen av grøftetilskuddet 
- Forsterking av tilskudd til husdyrgjødsel levert til biogassproduksjon.  
- Bioenergiprogrammet:Innsatsen må økes, det må informeres bredere om programmet og 

samordningen mellom Innovasjon Norge og Enova må forbedres.  
- Regionale miljøprogram (RMP): Innføre flere tiltak for å unngå jordpakking.  
- Klima- og miljøprogrammet. Midlene må økes. Mer langsiktighet i programmet  
- LUF-midler til skogbruk: Prioritere gårdsskogbruket og midler til planting. 
- Økt produksjon på norske ressurser. Det skal fortsatt stimuleres til beiting. Tiltak for økt 

kvalitet på grovfor. Kombinasjonskua skal prioriteres og det må legges til rette for et 
ytelsesnivå som gir mulighet for øke utnyttelse av norske ressurser.  

-  
 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://didtheplanetbetrayus.wordpress.com/hva-er-klimaendringer/&ei=utkHVY6xN8rSU4DYggg&bvm=bv.88198703,d.d24&psig=AFQjCNGXWyy_r02yWz-pcqV9XNQGJGz0Qw&ust=1426664233481494
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I matgruppas rapport trekkes følgende fram: 
- Økt kornproduksjon. Kanaliseringspolitikken må ligge fast.  
- Økt norskandel i kraftfôret 
- Sortsutvikling tilpasset klimaforhold og behov for avlingsøkninger  
- Virkemidler som sikrer lønnsomhet og investeringsevne tilpasset ressursgrunnlaget 
- Tiltak som sikrer rekruttering  

9 Prioritering av produksjoner 
I fjor ble ingen produksjoner prioritert.  
 
Bør Norges Bondelag foreta klare prioriteringer av en eller flere produksjoner til årets 
oppgjør? Hvis ”ja”, hvilke(n)? 
 

 

10 Skatter og avgifter - kostnadsreduksjoner 
Skatt er ikke tema i forhandlingene. Samtidig har regjeringens skattegrep økt næringas 
kostnader betydelig, særlig ved generasjonsskifte. I regjeringsplattformen legges det opp til å 
bruke skattereglene for å bedre lønnsomheten i næringa, og det arbeides med en gjennomgang 
av jordbrukets særordninger. Historien viser at avvikling av særordninger generelt øker 
skattebelastningen.   

 
På ledermøtet i Akershus Bondelag anbefalte Høyres Nils Aage Jegstad å koble 
skatteelementene fra regjeringsplattformen med jordbruksforhandlingene. Det er ikke kjent 
om rådet er forankret i partiet/regjeringen. 
 
Bør Norges Bondelag i større grad arbeide for at flere skatteelementer enn 
jordbruksfradraget skal inngå i forhandlingene? 
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11 Tentativ framdriftsplan jordbruksforhandlingene 2015. 
Tirsdag 25. mars:   Styremøte i Norges Bondelag 
Onsdag 25.mars – Torsdag 26. mars:Representantskapet i Norges Bondelag 

Fullmakter/marsjordre gis til forhandlingsutvalget 
Fredag 27.mars   1. Møte i forhandlingsutvalget. Overordnede  
     problemstillinger, ramme 
Lørdag 28. mars – Mandag 6. april PÅSKE 
Onsdag 8. april   Kampanjedag  
Torsdag 9. april:   Siste møte i Budsjettnemnda (BFJ) 
Fredag 10. april   BFJ avgir sitt materiale 
Fredag 10. april Sekretariatet ferdig 1. utkast kravdokument til generalen 
Mandag 13. april Generalen ferdig med 1. gjennomgang 
Onsdag 15. april Styremøte i Norges Bondelag 
Onsdag 15. april Sekretariatet avgir et første utkast til kravdokument. 
Torsdag 16.april-Lørdag 18. april Forhandlingsutvalget gjennomgang av kravdok. 
Lørdag 18. april Sekretariatet sender ut et opprettet utkast til kravdok. 
Mandag 20. april 2. gjennomgang av krav og ferdigstilling 
Tirsdag 21. april NB og NBS utveksler kravdokumenter (ettermiddag) 
Onsdag 22. april Plenumsgjennomgang av dokumenter med NBS 
Torsdag 23. april   Forhandlinger med NBS 
Fredag 24.april Jordbrukets krav overleveres Staten  
Tirsdag 5. mai     Statens tilbud 
Onsdag 6. mai     Interne drøftinger 
Torsdag 7. mai   Tilbakemelding. Forhandlinger eller ikke 
Fredag 8. mai     Plenumsgjennomgang 
Lørdag 9. mai     Plenumsgjennomgang forts 
Søndag 10. mai   Interne drøftinger / ledermøter 
Mandag 11. mai – Fredag15. mai Forhandlinger. (Torsdag 14. mai Kristi Himmelfartsdag) 
Fredag 15. mai   Jordbruksforhandlingene avsluttes 
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