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Innspill til jordbruksforhandlingene 2015 Østfold Bondelag 

Innspillet er basert på fylkesstyrets behandlinger av dette 26. februar og 10. mars 2015. 

Østfold Bondelag har mottatt innspill fra felles korn- og miljøutvalg og grøntutvalg med 

Akershus Bondelag, samt innspill fra 17 lokallag, og 10 produsentlag, avlslag og 

organisasjoner. Innspillet er bygd opp etter mal fra Norges Bondelag. 
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Innledning: 

Østfold Bondelags innspill er utarbeidet i en situasjon hvor forrige års jordbruks-

forhandlinger endte i brudd på grunn av stor avstand mellom avtalepartene. Avstanden 

skyldtes størrelsen på inntektsramma (150 mill. kroner), fordeling av tilskuddene og 

forslag til å endre flere av strukturvirkemidlene.  

 

Bruddet førte til stor politisk oppmerksomhet, og endte med at regjeringspartiene og 

støttepartiene, KrF og Venstre, inngikk et forlik, som innebar en påplussing på 250 mill. 

kroner på ramma. I forliket skriver samarbeidspartiene 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 ble dermed historisk at Stortinget gikk inn og gjorde 

endringer i regjeringas tilbud.  

 

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 at hovedtrekkene 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. 
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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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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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Bakgrunn og forutsetninger 

I Østfold brukes hele 19 prosent av arealet til jordbruksareal. Østfold har store 

produksjoner innenfor alle av norsk landbruks viktige produkter; korn, kjøtt, egg, melk, 

grønt og bær. Det gjør at fylket har en variert og sammensatt næringsmiddelindustri med 

stor foredling fra alle sektorer med unntak av melk, som hovedsakelig foredles på 

Kalbakkenanlegget til Tine. 

 

Østfold har 19 prosent av norsk fjørfeproduksjon, ned fra 22 prosent i 2006. Til tross for 

vekst på 40 prosent i volum er dette ikke nok til å holde fylkets andel. Men fylket er 

fortsatt størst i Norge på fjørfe. Situasjonen for gris (7,4 prosent) og egg (12 prosent) er 

mer stabil. Melke- og storfekjøttproduksjonen utgjør henholdsvis 2 og 3 prosent av Norges 

totale produksjon. Økologisk produksjon i fylket utgjør en stor andel av total norsk 

produksjon særlig i egg- (40 prosent), grønnsaks- (30 prosent), korn- (17 prosent) og 

melkeproduksjon (10 prosent). 

 

I rapporten ”Jordbruks- og matindustrifylket Østfold – variert produksjon og høy 

foredling” (Agri Analyse, 2013) framkommer det at Østfoldjordbruket har om lag 

2 000 arbeidsplasser i primærnæringa og 3 700 arbeidsplasser i foredlingsindustrien. 

Foredlingsindustrien i Østfold har ligget stabilt de siste 12 åra, mens antall øvrige 

industriarbeidsplasser har falt med omlag 25 prosent. Østfold er det fylket i Norge 

med nest størst foredlingsindustri målt i antall arbeidsplasser. Antar man en 

sysselsettingsmultiplikator på 1,5 på grunnlag av andre tidligere beregninger, generer 

Østfolds jordbruk og næringsmiddelindustri like under 8 500 arbeidsplasser, eller 6,3 

prosent av totalt antall sysselsatte i fylket. 

 

I primærjordbruket derimot faller sysselsettingen på linje med landet generelt. Også 

arealavgangen i jordbruket er som landet ellers - ca. 4 prosent siden årtusenskiftet og 

nedgang på 10 prosent av kornarealet. Men Østfolds andel av norsk kornproduksjon er 

rimelig stabil med om lag 20 prosent av Norges totale produksjon. Men det skal 

understrekes at Norges og Østfolds totale kornproduksjon er fallende – og matkornandelen 

har gått ned de siste årene.  

 

Fallet i andeler på fjørfekjøttproduksjonen er uheldig, ikke minst fordi det store kornarealet 

også trenger mest mulig husdyrgjødsel. Kornproduksjonen i Østfold har hatt en 

dramatisk nedgang i areal og foretak, og avlingene har vært lave de siste årene. Ikke 

bare vanskeliggjør det målet i landbruks- og matmeldinga, men i motsetning til de andre 

produksjonene er det geografisk begrenset hvor man kan produsere korn, og spesielt 

matkorn, i dette landet. Kornareal er derfor særlig viktige også i nasjonal sammenheng. 

 

Situasjonen for drenering og investeringer i jordveien vil videre være helt avgjørende for å 

sikre økt produktivitet i gras-, korn- og grøntproduksjonene framover. På nasjonalt nivå er 

det nødvendig å heve omfanget og utvide bruken av investeringsvirkemidler for å fornye 

lager- og tørkekapasitet i kornproduksjon, og for å sikre melkeproduksjon og å øke 

grasbasert kjøttproduksjon. Investeringsvirkemidlene nasjonalt må styrkes vesentlig skal 

den nasjonale produksjonen økes og næringsmiddelindustrien sikres. Østfold må få sin 

andel av dette. Dessuten bør man se på årsaker og virkemidler for å snu fallende trender i 

kraftfôrbasert produksjon. 
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Den totale verdiskapningen av jordbruks- og næringsmiddelindustrien i Østfold 

består av 8 500 sysselsatte (inkludert ringvirkninger), med en omsetning på til 

sammen 2,8 milliarder kroner i jordbruket og anslått omsetning på om lag 11 

milliarder kroner i næringsmiddelindustrien. Å øke jordbruksproduksjon i Østfold 

er viktig for å bevare både matindustri og sysselsetting i fylket. 

 

2. Pris, herunder korn / kraftfôr 

Østfold Bondelag prioriterer særlig et løft på kornprisene.  
 

Det er viktig at markedsregulator klarer å ta ut målprisene i markedet. Østfold Bondelags 

vurderinger rundt pris er omtalt under de ulike produksjonene.  

 

3. Budsjettoverføringer   

Styret i Østfold Bondelag prioriterer: 

 

 Prisnedskriving: Det forutsettes at prisnedskrivingen på korn minst videreføres på 

dagens nivå, og at et løft i kornprisen må kompenseres i størst mulig grad med 

prisnedskriving 

 

 Velferdsmidlene: Satsene må økes innenfor rammen. Særlig er det viktig å prioritere 

tidligpensjonsordninga og avløsertilskudd for ferie og fritid for å sikre rekruttering til 

næringa 

 

 Øke rammen for investeringstilskudd og rentestøtte 

 

 Økte midler til forskning, rådgivning og kompetanseheving  

 

 Frakttilskudd er viktig for å sikre et landbruk over hele landet 

 

 Innretning på virkemidlene: Østfold Bondelag ønsker en strukturprofil på tilskudd 

som reflekterer den faktiske strukturen i Østfold-jordbruket 

 
 Selv om budsjettmidler hovedsakelig brukes for å jevne ut forskjeller i 

inntektsmuligheter i de grovfôrbaserte produksjonene, er det viktig å merke seg at 

fjørfeproduksjon og svineproduksjon utvilsomt bidrar til heltids sysselsetting i 

kombinasjon med planteproduksjon på mange Østfoldbruk. I disse produksjonene 

brukes det i dag svært lite budsjettmidler. Østfold Bondelag mener derfor at det bør 

brukes budsjettmidler også til kraftfôrbaserte produksjoner, både som 

husdyrtilskudd (struktureffekt), prisnedskriving og kostnadsreduserende tilskudd 
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4. Forenkling 

Østfold Bondelag er for forenklinger som ikke medfører rekanalisering eller store 

strukturendringer. Østfold Bondelag mener at: 

 Driftstilskuddet bør ikke gis til melkebruk under 5 kyr, og distriktselementet i denne 

ordninga bør overføres til distriktstilskudd melk 

 

 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 

 

 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. Med dagens mekaniserings- og høstemetoder er det minimale 

driftsforskjeller, og det skulle være unødvendig å sende kalven ut av Østfold for 

framfôring. 

5. Miljø- og klimavirkemidler  

Østfold Bondelag mener: 
Miljøutfordringene i Østfold er store. Fylket hører inn under vannregion Glomma hvor det er 

vannområder med store vannkvalitetsproblemer og ambisiøse mål for forbedring av 

vannkvaliteten, blant annet ved hjelp av miljøtiltak i landbruket.  

 

I denne situasjonen er vi er opptatt av at tiltakene vi setter inn er målrettet og gir tilstrekkelig 

miljøgevinst. Vi mener det må kanaliseres midler til forskning på målretting av tiltak, slik at 

landbrukets miljøbidrag blir bestående av de mest kostnadseffektive tiltakene som samtidig gir 

minst mulig begrensninger i matproduksjonen. Vi forutsetter at økt norsk matproduksjon 

forblir et av de meste sentrale målene i landbrukspolitikken og legger klare føringer for 

miljøinnsatsen. 
 

Regionalt miljøprogram dreier seg i stor grad om å begrense avrenningen fra landbruket 

gjennom å utelate høstpløying. Tilskuddene skal kompensere for ulempene ved å utelate 

høstpløyinga, men mange erfarer at de ikke oppveier kostnadene med seinere såtid, mer 

soppsjukdom, økt bruk av plantevernmidler og seinere innhøsting. Derfor må RMP-potten økes 

slik at de som er miljøbevisste ikke taper penger.  

 Dreneringstilskudd ble innført i 2013. Det er stort behov for grøfting i vårt fylke. 

Østfold Bondelag mener at dagens sats på kr 1 000 per dekar er for lav i forhold til 

grøftekostnadene. For å sikre den betydelige oppgraderingen av grøfter som det er 

behov for, mener Østfold Bondelag at tilskuddsatsen for drenering bør dobles til kr 

2 000 per dekar. Det må gis produksjonstilskudd i år hvor det dreneres i 

vekstsesongen. For å øke matproduksjonen må tilskuddet også kunne gis til arealer 

som skal nydyrkes eller som ikke tidligere har blitt grøftet. 
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 SMIL-midlene: I Østfold er kommunenes andel av SMIL-midler svært liten. Med så 

små midler som kommunene har, vil de ikke være i stand til å satse offensivt for å bøte 

på miljøutfordringene. Vi mener derfor at potten må økes. Det er viktig at en 

prioriterer bruk at SMIL-midler til gjødsellager, fangdammer, hydrotekniske 

anlegg og til stell av kulturlandskapet. Vi mener videre at SMIL-midlene også kan 

gis til miljøvennlige investeringer – se dansk modell. Eksempler kan være; 

slangespreder til husdyrgjødsel, N-sensor eller miljøvennlig spesialutstyr i 

grøntsektoren. Dette kan være et målrettet verktøy for å sikre måloppnåelse i 

klimamålet og vanndirektivet. Dersom SMIL-midlene forsvinner og går inn i andre 

ordninger, er det viktig at de øremerkes til tiltak som nevnt over. 

 

 Regionalt miljøprogram (RMP): Arbeidsgruppa for ”Helhetlig gjennomgang av 

miljøvirkemidler i jordbrukspolitikken” mener at vannmiljøtiltaka i RMP-ordningene 

har bidratt til å målrette virkemidlene etter resipienttilstand og erosjonsrisiko. Gruppa 

mener det kan være behov for enda strammere prioritering mot de mest sårbare og 

utsatte vannområdene. Gruppa foreslår blant annet å avvikle RMP-tilskudd til: 

o lett høstharving (gis bare til erosjonsrisikoklasse 2) 

o tilskudd til utsatt omlegging av eng (kun i prioriterte vannområder) 

o tilskudd til jordarbeidingstiltak på arealer i lavere erosjonsklasser innen 

nedbørsfelt der vassdraget ikke er sårbart 

 

Østfold Bondelag deler arbeidsgruppas syn på at RMP-virkemidlene kan 

forenkles og prioriteres til arealer i høy erosjonsrisikoklasse i sårbare vassdrag, 

men er uenige i å fjerne tilskudd til lett høstharving. Lett høstharving er positivt 

som et alternativ til høstpløying og kan redusere behovet for kjemisk 

ugrasbekjempelse. 

 

 Tiltak for å redusere beiteskader av gjess – Denne er lagt inn under RMP, det er 

viktig at RMP potten økes også i år, og at flere fylker kan få dra nytte av ordningen. 

Fylkene fra Østfold og langs kysten må inn i ordninga! Mange bønder opplever i dag 

betydelige tap, og kvalitetsforringelse på særlig gras- og grønnsaksavlinger pga 

beitende gjess. Det må synliggjøres fra forhandlingsutvalget at behovet vil være økende 

fremover, både til forskning og tiltak.  
 

 Informasjons- og utviklingstiltak: Potten må økes, men det er viktig at midlene 

kanaliseres til miljørådgiving hos den enkelte bonde. Det må til en storstilt felles 

kompetanseheving for å få disse planene på plass. Vi ser at i de tilfeller hvor landbruket 

og forvaltningen har jobbet sammen for å oppnå resultater er også effektene best. 

Erfaringer viser at informasjon og kunnskap gir motivasjon.  

 

 Gras på erosjonsutsatte områder: Miljømessig har jordbrukspolitikken de siste årene 

gitt store utfordringer på erosjonsutsatte områder på Østlandet. For å bedre 

miljøarbeidet er det viktig å stimulere til økt andel grasproduksjon på disse områdene. 

Gras hindrer avrenning og er et bra miljøtiltak både mht. vannmiljø, klima og 

kulturlandskap. For å nyttiggjøre seg disse naturressursene må det legges til rette 

for økonomisk lønnsomme produksjoner basert på grasproduksjon, også i 

sentrale strøk.  
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 Husdyrgjødsel: Østfold har stort spredeareal i forhold til mengde husdyrgjødsel. 

Lokalt kan det likevel være utfordringer knyttet til optimal miljømessig og agronomisk 

utnyttelse av gjødsla. Husdyrgjødsla bør brukes i vekstsesong og mange bruk har for 

liten lagerkapasitet. Midler til utvidet lagerkapasitet må derfor prioriteres. 

6. Økologisk landbruk 

Det er stor enighet om at marked og etterspørsel på økologiske varer må samstemmes 

bedre. Vi mener at markedets kjøpsvilje må være bestemmende for hvor mye man skal 

satse på økologisk landbruk. Målet må være å dekke markedets etterspørsel, for å motvirke 

import. I følge Økologisk Norge er det nå en positiv markedsutvikling for økologiske 

produkter. Samtidig viser utviklingen en reduksjon i karensareal og økologisk godkjent 

areal. Dette innebærer at en stadig større andel av etterspørselen etter økologiske 

produkter dekkes gjennom import. 

 

 Ved en ytterligere stimulering av økologisk produksjon må dette gjøres på selve 

produksjonen (kg vare), og ikke på antall dyr eller areal 

 

 Staten må ha som mål å kjøpe minimum 15 % norskproduserte økologisk matvarer til 

sine kantiner og storkjøkken, enten disse drives av det offentlige eller private 

 

 Vi ønsker at det ved bruk at utviklings- og forskningsmidler prioriteres satsing på 

produktutvikling og informasjonstiltak 

7. Rekruttering og velferd 

Østfold Bondelag mener at for å sikre rekrutteringa til næringa, må gode ordninger for 

tidligpensjon, avløsning til ferie og fritid og avløsning ved sjukdom og fødselspermisjon 

ligge til grunn. Østfold Bondelag prioriterer følgende ordninger: 

 

1. Tidligpensjonen er et viktig virkemiddel for å fremme generasjonsskifte. Østfold 

Bondelag ønsker å øke satsene til kr 110 000 for enbrukerpensjon og kr 170 000 for 

tobrukerpensjon, da satsene på disse har stått stille i lang tid 

 

2. Avløsertilskuddet for ferie og fritid må følge kostnadsutviklingen, og økes til 

minimum kr 83 000 

 

3. For å ta igjen tapt kostnadsutvikling bør tilskuddet per dag ved sykdoms-

avløsning økes til kr 1 785 

 

4. Purkeringer må få avløserstøtte ut fra reell produksjon og ordninga må 

gjennomgås for satellitter i purkering. Ordninga er ikke innrettet på en slik måte at 

den tar høyde for denne produksjonsformen. Vi opplever at det særlig er dagens 

telledato som slår skjevt ut. Forslag på løsning kan være: Lag en kolonne for antall 
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produserte kull i produksjonstilskudd søknaden, hvor antall kull produsert inneværende 

år blir ført opp. Deretter kan man dele antall kull på det som ”ei vanlig purke 

produserer” for eksempel 2,3. Eksempel= 270 kull/2,3 = 117 purker. Og så beregne 

avløsertilskudd ut i fra dette. 

 

5. Innføring av ekstra utbetaling i februar. Dette er særlig viktig for nyetablerte 

 

6. Verv i organisasjoner bør regnes som næringsinntekt, ved tidligpensjon og 

sjukdomsavløsning (foreldrepermisjon) etc., og må ikke føre til avkorting 

8. Investeringer og kapitaltilgang  

Lønnsomheten er utvilsomt en viktig faktor for rekruttering til norsk landbruk. Det er 

viktig at bonden er gründer, nytenkende, og utnytter de nærliggende mulighetene. Derfor 

er det viktig at det finnes investeringsvirkemidler og rentestøtte, slik at bønder, og særlig 

de unge, kan satse og lykkes med sin nytenking. Samtidig skal den tradisjonelle driften 

verdsettes og gi muligheter gjennom ordningene. Partnerskapet i Østfold har satt seg som 

mål at matproduksjonen i vårt fylke skal øke med 20 %. Økte investeringsvirkemidler må 

til for å oppnå dette målet. 

 

 Investeringsvirkemidler - Det viktigste er å øke rammen for tilskudd i takt med 

kostnadsutviklingen.  Østfold Bondelag ønsker også en betydelig økning av rentestøtta. 

Det er viktig at avtalepartene er svært tydelige og presise i forhold til at det er 

Fylkesmannen som skal forvalte midlene i samråd med næringsorganisasjonene via 

partnerskapet. Kunnskapen rundt at dette er politiske virkemidler må økes hos 

forvaltningen. 
 

 Østfold Bondelag mener at rentestøtteordninga må beholdes. Dette er en billig 

ordning for Staten som gir god uttelling, tar toppen på risikoen 

 

 Sesongen for norske lagringsgrønnsaker er mulig å forlenge med gode lager. 

Investeringsstøtte vil medvirke til at flere produsenter kan se seg råd til å investere i 

slike lager.  

 

 Rekrutterings- og kompetansemidlene (RK) må beholdes og om mulig økes. Dette 

er midler direkte til kunnskapsøkning for landbruket. De er viktig å beholde og utvikle, 

men også her er det svært viktig at det kommer klart frem at næringsorganisasjonene 

skal delta i forvaltningen av midlene. 

 

 Bioenergi er og må være et satsingsområde for landbruket i tida fremover. 
Landbrukets egen målsetting er å være fossilfritt innen 2030. Det er også viktig at det blir 

satt inn tilstrekkelig ressurser på forskning innen biogass for å sikre en mest mulig energi- 

og kostnadseffektiv foredling av innsatsmidlene. Rammevilkårene bør utformes slik at 

innsatsmidlene i størst mulig grad brukes lokalt for å redusere utslipp av transport så mye 

som mulig.  
o Gode rammevilkår for biogass som sikrer lokal utnyttig av husdyrgjødsel og 

biorest der det gir god miljøeffekt. 
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o Det bør særlig stimuleres til bruk av bioenergi i husdyrproduksjoner med stort 

oppvarmingsbehov, og til korntørkeanlegg. 

 

 Inn på tunet – her har avtalepartene bidratt til at mye har kommet godt på plass i en 

voksende næring. Østfold Bondelag er opptatt av at: 

o Det må fortsatt være tiltak som stimulerer til at flere Inn på tunet-gårder tar i 

bruk kvalitetssikringssystemet. 

o Inn på tunet-næringa trenger ambassadører på kjøpersiden. Stimulerings-tiltak 

for igangsetting opp mot nye kjøpe- og kundergrupper er viktig. 

 

 Reiseliv – den nasjonale potten er nå regionalisert. Vi er bekymret for om dette vil gå 

utover satsinger i de fylker som i utgangspunktet generelt har små potter. 

 

 Utviklingsprogram for lokalmat og grønt reiseliv: Østfold Bondelag er opptatt av at 

potten må beholdes på samme nivå som i dag. Denne ordninga er viktig å videreføre. 

Vi ser en særlig vekst i salget av matspesialiteter det siste året. Dette viser betydningen 

av at lokale matspesialiteter bidrar til å styrke forbrukerpreferanser for norsk mat.  

 

 Mat-navene er viktige kunnskapsformidlere og må beholdes. Midler fra ordninga 

må i størst mulig grad komme primærleddet til gode. 

9. Melk 

Melkeproduksjon er en kostnads- og arbeidskrevende produksjon. Næringa har fortsatt et 

investeringsbehov. Melke- og storfeproduksjon er særlig viktig i forhold til kulturlandskap 

og utfordringene knyttet til vannmiljø.  

 

 Primært ønsker Østfold Bondelag å beholde dagens 18 produksjonsregioner. 

Sekundært mener Østfold Bondelag at regionene Østfold, Akershus/Oslo og 

Vestfold kan slås sammen til en omsetningsregion, ut i fra at disse regionene har 

relativt like forutsetninger for melkeproduksjon, og at de ikke vil føre til 

rekanalisering 

 

 Målprisen på melk må heves med 15 øre per liter, for å dekke inn 

kostnadsveksten 

 

 Det er viktig at det avsettes nødvendige midler til RÅK-ordninga, for å øke 

konkurransekraften for de ferdigproduktene som er omfattet av konkurranse fra 

import fra EU 
 

 Driftstilskuddet bør ikke gis til melkebruk under 5 kyr, og distriktstilskuddet bør 

overføres til distriktstilskudd melk. 

 

 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. 
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 Arealtilskudd for gras må ikke innrettes slik at det fører til en ekstensivering av 

produksjonen. Behovet for økt matproduksjon gjør at vi må sørge for at arealene blir 

brukt effektivt til mat- og fôrproduksjon. Via RMP-ordninga bør man premiere 

ytterligere dyrking av gras i erosjonsklasse 3 og 4. 

 

 Østfold Bondelag er bekymret for misforholdet mellom grovfôr- og kraftfôrkostnadene. 

Østfold Bondelag mener at melkeproduksjonen i størst mulig grad bør baseres på 

grovfôr og beite, og at norskandelen i kraftfôret må økes 

 

 Beitetilskuddet bør styrkes. Beiteandelen har blitt betydelig redusert de seinere åra i 

melkeproduksjonen. Ved å øke beitetilskuddet mener Østfold Bondelag at flere 

fôrenheter kan hentes fra denne ressursen og at kulturlandskapet holdes åpent.  

10. Kjøtt og egg 

Storfekjøtt  

 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 opptrapping og harmonisering av sonene for 

distriktstilskudd for kjøtt på Østlandet. Med dagens mekaniserings- og høstemetoder er 

det minimale driftsforskjeller, og det skulle være unødvendig å sende kalven ut av 

Østfold for framfôring. 

 

 Dyretilskudd: Det innførte kvalitetstilskuddet på kr 3,70 bør økes til kr 5,50 per kg 

 

 Telledato: Østfold Bondelag mener man her bør komme frem til en løsning som på en 

bedre måte viser antall dyr og slakt gjennom året. Dette vil bidra til en jevnere tilgang 

på slakt for foredlingsindustrien 

 

 Beitetilskuddet bør styrkes. Ved å øke beitetilskuddet mener Østfold Bondelag at flere 

fôrenheter kan hentes fra denne ressursen og at kulturlandskapet holdes åpent.  

 

 

Sau  

Sauenæringa i Østfold er en liten næring i vårt fylke, og den opplever også et rovdyrpress. 

Produksjonen baseres i hovedsak på inngjerdede områder i innmark. Særlig er lam en 

ettertraktet vare, og sauen er en god landskapspleier. Det er viktig at økonomien i næringa 

gjør at det er lønnsomhet i å øke produksjonen. 

 

 Østfold Bondelag krever dekning på inntil 80 % av totalkostnaden til rovviltgjerder. 

Vi krever at det også gis tilskudd til vedlikehold. 

 

 Beitetilskuddet bør styrkes. Ved å øke beitetilskuddet mener Østfold Bondelag at flere 

fôrenheter kan hentes fra denne ressursen og at kulturlandskapet holdes åpent.  
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Svin  

Etter flere år med overproduksjon er svineproduksjonen i dag tilnærmet i markedsbalanse. 

Østfold Bondelag mener det er viktig at konsesjonsgrensene på purker og slaktegris 

beholdes som i dag. 

 Østfold Bondelag ønsker en vesentlig økning av målprisen på korn, med størst mulig 

bruk av prisnedskrivingstilskudd. Ved økning i kraftfôrprisene, må dette kompenseres 

med økt målpris på svin med kr 1,00 per kg 

 Østfold Bondelag ønsker økt husdyrtilskudd på de første dyra. Østfold Bondelag 

mener det bør være en økning til kr 1 000 per avlspurke, og kr 30 per slaktegris 

 

 

Fjørfekjøtt  

Kylling og kalkun er ikke en del av markedsreguleringssystemet og lider av manglende 

sikkerhetsnett ved overproduksjon. På grunn av doblede konsesjonsgrenser fra 1. januar 

2015, og negativ medieomtale om mattrygghet og bruk av narasin i kraftfôret til fjørfe, 

frykter Østfold Bondelag at dagens overproduksjon vil kunne vedvare. Det er viktig at det 

er samsvar mellom produksjon og etterspørsel, slik at man sikrer stabile priser. 

 Øke prisnedskrivingstilskuddet for korn.  

 Videreføre satser til biobrenselanlegg for å gjøre produsentene mindre avhengig av 

fossile energikilder. 

 

Egg  

Det har vært gjort betydelige investeringer i denne næringa de siste årene. Østfold 

Bondelag vil fremme forlag for å styrke eggproduksjonen: 

 Prisnedskriving av korn er viktig for denne næringa  

 Tilskuddet for dyretall skal tilpasses dagens konsesjonsnivå på 7 500 verpehøner 

 Tilskuddet til verpehøner økes til kr 15 per dyr 

 Konsesjonsgrensene må opprettholdes 

11. Grønnsaker, frukt og potet 

Produksjonen i Østfold står for en stor del av verdiskapingen fra landbruket. Vi ser at 

potetnæringa står ovenfor store utfordringer, samt at plantevernmiddelsituasjonen er 

prekær. Samtidig signaliseres det fra grossisthold store salgsøkninger de neste årene, og 

behov for flere produsenter. 

 

Hovedprioriteringer:  

 Østfold Bondelag er av den oppfatning at enhver reduksjon av toll vil svekke den 

norske produksjonen av potet, frukt, bær og grønt i Norge 

 Målprisen økes med 3 % for frukt, bær og grønnsaker og 20 øre per kg for poteter  

 Østfold Bondelag foreslår at det innføres et løpende tilskudd til 100 % produsenteide 

grønnsaks- og potetpakkerier, på lik linje med det som gis til produsenteide 

fruktpakkerier  
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 Plantevernmiddelavgiften må tilbakeføres til næringa, og nye plantevernmidler må 

komme raskere ut til bonden 

 Det avsettes minimum 3 millioner kroner til forskning/utprøving av 

plantevernbekjempelse. Midlene bør øremerkes til småkulturer 

 Øke overføringene til Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) 

 Øke bevilgningene til forskning og rådgivning 

 

Tollbeskyttelse 

Myndighetene må oppfordres til å bruke handlingsrommet også for denne næringa. Særlig 

gjelder dette for Tapioka, den er tollbelagt inn i EU, men ikke inn til Norge. Dette skaper 

store utfordringer for stivelsesproduksjonen fra potet i Norge. 

 

Tilskudd grønnsaks- og potetlager, samt til 100 % produsenteide fellespakkerier 

Østfold Bondelag mener at for å bedre kvaliteten for lagringsgrønnsakene og poteter, og 

dermed utvide den norske sesongen, er det behov for moderne lagre. Fellespakkerier er 

ofte nødvendig for å kunne imøtekomme markedets behov for stadig nye pakninger. Dette 

er også et positivt ledd i å få gode produsentmiljøer og ta vare på flere produsenter. Dette 

vil være med på og opprettholde mangfoldet i grøntmiljøet, samt bidra til rekruttering til 

nye og interesserte produsenter. Østfold Bondelag foreslår at det innføres et løpende 

tilskudd til 100 % produsenteide grønnsaks- og potetpakkerier, på lik linje med det som gis 

til produsenteide fruktpakkerier  

 

Uholdbar plantevernsituasjon  
Utviklingen mot ingen eller svært begrenset bekjempelsesmetoder for enkelte skadegjørere 

i næringen, samt økte kostnader i form av dyrere bekjempingsmidler medfører at norsk 

produksjon taper i konkurranse med import. Det er viktig å se Norden i sammenheng når 

det gjelder forskningsresultater og oppfølging av disse. Det er samme klimasone, og 

forskningsresultater over landegrensene må også kunne anvendes her. Arbeidet med å 

fremskaffe alternative bekjempingsmetoder (integrert plantevern) må prioriteres 

ytterligere. Økte forskningsmidler til plantevern må bli prioritert høyt under årets 

jordbruksforhandlinger.  

12. Korn 

Målpris  

Østfold Bondelag er svært bekymret for utviklingen i kornproduksjonen. Fra 2000 til 2014 

gikk kornarealene ned med 10,3 % i Østfold. En del skyldes omlegging til digitale kart, en 

del er arealer som faller ut av produksjon eller blir bygd ned, men den største delen skyldes 

at arealene legges om til gras. Det må til et betydelig løft må til for å sikre god agronomi, 

utvikling og rekruttering i kornnæringa.  

 

Kornprodusentene har i seinere tid opplevd betydelige økte kostnader i form av økt 

dieselavgift, økt plantevernavgift og økte gjødselpriser. Med en svekket norsk kronekurs er 

det rimelig å anta at prisene på importerte innsatsfaktorer vil øke. En økning i kornprisene 

er et nødvendig incitament for å oppnå landbruksmeldingas mål om økt matproduksjon.  
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Østfold Bondelag mener at det må stimuleres til økt kornmengde og at riktig kornkvalitet 

bør premieres, enten kornet går til mat eller fôr. Østfold og Akershus Bondelags 

kornprogram vil stimulere til dette. Vi ser at en økning i målpris vil øke 

kraftfôrkostnadene, og at prisnedskrivingsordninga i størst mulig grad må kompensere for 

dette.  

 

 Målprisen på alt korn må økes med 40 øre per kg, og i størst mulig grad benytte 

prisnedskriving  

 

 Arealtilskuddet bør økes tilsvarende kostnadsøkninga, med kr 3 til kr 130 per 

dekar i sone 1 

 

 Det må innføres et tilskudd på areal til små skifter med korn 

(driftsulempetilskudd) i alle AK-soner for å sikre økt kornproduksjon 

 

 Det må innføres 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 

 

 Utrede en differensiering av prisnedskrivingstilskuddet mellom kraftfôrkrevende 

og grovfôrbaserte produksjoner 

 

Proteinvekster   

Økt innenlands produksjon av protein er ønskelig og nødvendig. Belg- og oljevekster er 

dessuten positivt som vekstskiftekultur i kornproduksjon. Det er også viktig som bidrag for 

å redusere problematikken rundt fusarium, mykotoksiner og andre soppsykdommer.  

  Prisen på oljefrø og erter må derfor økes med 50 øre per kg  
 

Genmodifiserte varer 

Genmodifiserte varer er i dag ikke tillatt i Norge, men på verdensbasis er dette mer og mer 

utbredt. Det blir stadig vanskeligere å få tak i GMO-frie råvarer til fôrproduksjon. En 

økning av norskdyrkede proteinvekster vil være med på å sikre tilgangen til GMO-frie 

råvarer.  

 

Beredskapslager  

I lys av det økende matbehovet verden står overfor er det viktig at også Norge har en 

buffer av korn i beredskap, både til mat og til fôr.  

 Nytt punkt: Potten til beredskapslager for såkorn må økes til 25 % av et normalårssalg 

av såkorn, dvs. en økning på 5 %. Høstkorn må inkluderes i ordninga 

 kan gjerne være på gårdsnivå, for å sikre verdiskaping hos bonden, og man bør 

stimulere til investering i tørke- og lageranlegg for korn. 

 Beredskapslager for matkorn er et samfunnsansvar, som må dekkes i sin helhet av 

Staten utenom jordbruksoppgjøret.  

 

Skal vi nå de langsiktige målene om økt selvforsyningen på korn og proteinvekster 

må produsenten stimuleres ved høyere betaling for kvalitet og kvantitet. 

Virkemidlene må styrkes til kvalitetsbetaling, og øre per kg vare. 
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Østfold Bondelag mener at en bedring av økonomien i kornproduksjon, også vil bidra til et 

løft på agronomien. Det må videre stilles krav om FoU arbeid som er praktisk rettet med et 

klart mål om å oppfylle landbruksmeldingas mål. Vi etterlyser et høyere tempo for å få 

forskningsresultater omsatt i praktisk bruk.  

 

Det er viktig å øke grøftetilskuddet til 2 000 kr per dekar. Det må også gis tilskudd til 

arealer som ikke tidligere er grøfta, samt til nydyrkingsområder. 

13. Erstatningsordninger  

Avlingsskadeerstatning  

Beiteskader må også inn under ordningen. Dersom en produsent opplever avlingstap og 

skader i avlingen pga beiteskade av for eksempel hjortevilt, villsvin eller gås utløser dette 

ikke lenger noen mulighet for erstatning. Østfold Bondelag mener at produsenter som har 

gjort nødvendige og eventuelt pålagte tiltak for å stenge skadegjørere ute, men som likevel 

opplever skade, må komme inn under ordningen.  

 

Østfold Bondelag krever at det blir en gjennomgang av regelverket for avlingsskade. 

Dette gjelder særlig heving av taket og kvalitetsforringelse. Det er av avgjørende betydning 

at ordninga henger med i strukturrasjonaliseringen som er skjedd i grøntnæringa, og blir et 

reelt sikkerhetsnett for næringa. Ordninga for avlingsskader må i større grad hensynta 

reduksjon av det økonomiske tapet som avlingssvikten gir.  Dette innebærer også 

kvalitetstap grunnet avlingsskaden. 

 

Østfold Bondelag mener egenandelen kan opprettholdes, men at maksimalbeløpet pr. 

vekstgruppe må heves. Det bør være en grense for minsteutbetaling av erstatning på for 

eksempel 20 000 kr.  

 

14. Skatt / avgift / avskrivninger / fond 

”Jordfond” for investerings-, klima- og miljøtiltak – etter mal fra skogfond 
Enkeltpersonforetak har ikke samme mulighet som aksjeselskap til å bygge opp 

egenkapital til fremtidige investeringer. Denne ulempen for enkeltpersonforetak må endres. 

Investeringsbehovet for tiltak i landbruket vil de neste årene være betydelig. 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. 

 

Avtalepartene må se på om ordninga kan suppleres med en fondsordning med skattefordel, 

slik at den enkelte bedre kan utjevne inntekter over år, og med det minske risikoen for 

økonomiske katastrofeår. I ordninga må det tas høyde for at produsenter i en 

oppstartingsfase har liten evne til å foreta fondsavsetninger. Ellers blir de svært sårbare 

uten en ordning som tar ned risikoen.  
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Skatt 

Eiendomsskatt: Østfold Bondelag vil gi fritak for eiendomsskatt på driftsbygninger også i 

det som tidligere ble kalt tilleggsnæring, som nå omtales som bygdenæringer i landbruket. 

God mulighet til å ivareta de røde låvene.  
 

Fjerning av formueskatt på arbeidende kapital 

 

 

Avgifter 

Fjerne dokumentavgift på næringsdelen ved generasjonsskifte. Dette er en kostnad 

som kan bli betydelig, og særlig ramme unge bønder som vil inn i næringa. Østfold 

Bondelag er spesielt bekymra for dokumentavgiftens størrelse hvis priskontrollen i 

konsesjonsloven faller bort. 
 

Nedsatt arbeidsgiveravgift. Dette vil være en effektiv måte å få opp lønnsomheten på, 

spesielt i arbeidskrevende kulturer som i grøntsektoren. 

 

Plantevernavgiften må tilbakeføres til næringa (se grønt).  

 

Bønder må kostnadsfritt få levert inn plantevernmidler, i form av rester eller utgåtte 

preparater, til destruksjon. 

15. Annet 

Birøkt  

Østfold Bondelag mener næringsmessig birøkt bør prioriteres høyere. Bikuber til 

pollinering vil være avgjørende for å sikre kvalitetsproduksjon særlig innenfor frukt, bær 

og proteinvekster.  

 

Østfold Bondelag krever: 

 Tollvernet på honning må om mulig økes   

 Øke satsen på produksjonstilskuddet fra kr 400 til kr 500  per kube 

 Gi økologiske produsenter et ekstra produksjonstilskudd på kr 150 per kube 

 Fjerne taket på 250 kuber 

 Beholde erstatningsordninga for tap av bifolk  
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Hjort 

Oppdrett av hjort er en næring i vekst. Denne produksjonen har vist seg levedyktig og kan 

bli et viktig bidrag ved siden av de tradisjonelle husdyrproduksjonene med hensyn til å 

holde beiter i hevd og pleie kulturlandskapet, i tillegg til produksjon av kjøtt. 

Produksjonen kan sammenlignes med sauehold og stiller de samme krav til tilsyn, fóring, 

fórproduksjon og maskinpark. Det kreves ikke fjøs til dyrene, men i tillegg til et kostbart 

gjerde må man ha fangsthus og slakteri. Ikke minst må produsenten selv ta alle 

arbeidsoppgaver og kostnader knyttet til slakting, salg og distribusjon. 

 

Østfold Bondelag ønsker å innføre et husdyrtilskudd til dyr over ett år på kr 600 per 

dyr, slik som også har vært foreslått de siste årene av jordbrukets forhandlingsutvalg.  

 

 
Forskning og veiledning  

Østfold Bondelag mener det må prioriteres bedrede økonomiske rammer for ”jordnær 

forskning” innen plante- og husdyrproduksjon. Vi støtter satsinga på FOU som signaliseres 

i landbruksmeldinga. Landbrukets mulighet for å tilby samfunnet gode klima- og 

energiløsninger må synliggjøres. Det er viktig at de tiltakene som settes inn for å redusere 

klimagassutslippene er effektive, og påfører landbruket så lite kostnader som mulig. Derfor 

må det settes av mer midler til forskning for å redusere klimabelastningen fra landbruket. 

 

Østfold Bondelag mener at det må prioriteres økte rammer for forskning på:  

 sortsutvikling, særlig i korn og på grønt 

 utfordringene med mykotoksiner 

 kostnadseffektive løsninger på biogass 

 utprøving av plantevernmidler, særlig småkulturer  

 

 

Rådgiving  

Østfold Bondelag mener en fortsatt styrking av veiledningstjenestene i landbruket er 

avgjørende for å sikre kvalitetsproduksjon. Bonden har stort behov for uhildet rådgiving 

innenfor investeringer i maskiner og tekniske utstyr, og den kunnskapsproduksjonen som 

ligger i feltforsøk. 

 

 

Rekruttering  

Ei næring med gode inntektsmuligheter er sentralt for å sikre rekruttering til 

næringa. Videre er gode utdanningsmuligheter og velferdsordninger avgjørende for 

at yngre vil inn i næringa. Østfold Bondelag mener at særlig tidligpensjonsordninga 

og avløsning til ferie og fritid er sentrale ordninger, som det er viktig å styrke i årets 

jordbruksoppgjør. 
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Utdanning  

Landbruksnæringa har stort fokus på utdanning. Østfold Bondelag ønsker at det må 

bli mer attraktivt å velge en utdanning og jobb innenfor landbruket. Får man flere 

unge til å velge grønne utdanninger, vil dette føre til vekst og utvikling i næringa. Dette er 

også en rekrutteringsfaktor inn i landbruket. Derfor bør fokuset på grønn utdanning være 

stort for å synliggjøre viktigheten av disse utdanningene. Mer kompetanse kan bidra til økt 

lønnsomhet, derfor er en kompetanseheving i norsk landbruk svært viktig for utviklinga. 

Det må innføres et kompetansekrav i landbruket. 

 

 

Kadaverhenteordninga 
Østfold Bondelag krever at kadaverordninga skal omfatte alle dyreslag. I dag er ikke fjørfe 

en del av ordninga. 

 

 

 

 

Vi ønsker forhandlingsutvalget i Norges Bondelag lykke til med årets 

jordbruksforhandlinger. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Martha Mjølnerød     Mina Mjærum Johansen 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 
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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.  



2 av 9 

 
 

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” 
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- I forholdet til det å bryte forhandlingene mener et klart flertall at ”ja, men ikke hvis 

vi oppnår en god fordeling eller får gjennomslag for andre viktige ting”. Også en 

stor andel av svarene mener at dette må overlates til forhandlingsutvalget. 

- Av generelle innspill på temaet ”Inntekt” nevnes: 

o Inntekt/attraktiv lønnsevne og rekruttering henger sammen 

o Distriktsvirkemidlene er viktige 

o Støtte til landbruket er i stor grad forbrukssubsidier 

o Inntektene til kornbøndene må økes 

o Skade-erstatningsordningen bør endres (vånd, gås) 

o Tilskudd bør dreies til mengde produsert 

o Importvernet viktig 

o Beholde ordningene slik de er 

- Kornpris må økes, men prisøkningen må nedskrives med prisnedskrivingstilskudd 

- Endring av målpris på kjøtt og melk – følg rådene fra Nortura/TINE 

- Økt målpriser på frukt/grønnsaker – følge råd fra Gartnerhallen og GPS 

- Frakttilskudd på frukt og grønt må prioriteres 

- Prioriterte tilskuddsordninger er: Husdyrtilskudd, pristilskudd og 

investeringstilskudd 

- Kombinasjonsbruket utnytter gårdens ressurser på en best mulig måte og bør 

stimuleres fremfor det spesialiserte landbruket. 

- Dagens fordeling mellom små og store produsenter er grei 

- De aller fleste lokallag mener at husdyrtilskuddet for sau bør være som i dag – dvs. 

at det bør gis mest til minste dyra for å sikre inntektsgrunnlaget til mindre 

besetninger 

- I forhold til temaet distrikt og bruksstørrelse sier lokallag til at det må være rom 

kombinerte produksjoner med ulike størrelser. Dette ut fra behovet for å sikre 

familiejordbruket, sosial miljø og viktig for å kunne nyttiggjøre seg jorda der ho er. 

- Dersom noen ordninger skal fjernes pekes det på tilskudd til hest, pelsdyrfòr og 

driftstilskudd for melkeproduksjon for foretak med 1-4 kyr. 

- I forhold til temaet forenkling spiller lokallagene inn bl.a. følgende: enklere 

byråkrati, jordbruksforhandlinger hvert andre år, fjerne RMP, færre ordninger, 

bedre oversikt over de ulike ordningene, økt bruk av husdyrregisteret, særlig fokus 

på Inn På Tunet-bruk, fjerning av tilskudd som ikke går direkte på 

matproduksjonen og å fjerne bunnfradraget. 

- Når lokallagene blir spurt eksplisitt om bunnfradraget ønsker et klart flertall å 

beholde dette. 

- De viktigste miljøordningene er nasjonale beitetilskudd og areal- og 

kulturlandskapstilskudd.  

- Av øvrige innspill på miljøsektoren nevnes at RMP og SMIL slås sammen og kun 

går til aktive bønder, kantslått langs grøfter og vedlikehold av gjerder bør inn i 

RMP igjen samt fjerning av skjemaveldet. 

- Manglende økonomi sees på som det største hinderet for en mer klimavennlig 

produksjon. 

- Grøftetilskuddet bør videreføres og den generelle satsen må øke slik at 

utnyttelsesgraden øker. 

- Driftstilskuddet for melk med distriktselementet bør ikke endres med hensyn til 

dyretall. 

- Økt grovforproduksjon kan oppnås med å øke dreneringstilskuddet. 
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- For å kunne øke produksjonen basert på norske ressurser bør følgende ordninger 

prioriteres: Økt kornpris og økt prisnedskrivingstilskudd, økt beitetilskudd og økt 

dreneringstilskudd. 

- Når det gjelder å redusere tilskuddsordninger til fordel for 

produksjonsstimulerende virkemidler – er lokallagene delt – et flertall mener dog 

at areal- og kulturlandskapstilskudd bør videreføres på dagens nivå 

- Det bør vurderes å gi mindre husdyrtilskudd og mer til kvalitetstilskudd for å 

stimulere til økt lammekjøttproduksjon. 

- Et flertall mener ar driftstilskuddet på ammeku ikke må reduseres til fordel for 

kvalitetstillegget på storfekjøtt – pga at de med mindre produksjon taper penger. 

- For å bedre økonomien til de kraftforproduserende produksjonene bør 

frakttilskuddet for kraftfòr økes samt økt prisnedskrivingstilskudd, 

- Generelt i forhold til tilskuddsordningene så mener lokallag at de bør økes og 

forenkles, mer til nydyrking samt at tilskudd bør være på produsert mengde fòr. 

- I forhold til økologisk landbruk påpekes det at det produseres fortsatt for mye 

økovarer som ikke selges økologisk og at politikerne må følge opp med 

virkemidler når de setter seg mål om 15 % økologisk 

- Det er viktig å prioritere ungdom ved utmåling av investeringstilskudd samt ekstra 

rentestøtte for unge bønder. GSU prioriteres ikke så høyt. 

- Ferie- og fritidsavløsninga er den viktigste velferdsordningen for å sikre 

rekruttering. 

- Den kollektive sykepengeordningen bør bestå og er sammen med 

sykdomsavløsninga viktig. 

- Dagens andel av rammen som går til investering bør være som i dag 

- Det bør brukes mer penger på investeringstilskudd og mindre til utredningsmidler 

og utviklingsprogrammet for lokalmat og grønt reiseliv. 

- Investeringsmidler må først og fremst brukes til volumproduksjonene. 

- Andre kommentarer til investering og kapitaltilgang er at investeringstakten i 

landbruket må økes, deriblant mer penger til dreneringstilskudd. 

- Det ønskes ikke å bruke ressurser på å få redusert kvotetaket på melk fra 900 000 

liter 

- De 18 omsetningsregionene for melk vi har i dag bør beholdes 

- I tilfelle sammenslåing bør Nordland vurderes sammen med Troms og Finnmark – 

Nord-Trøndelag sees på som mindre interessant. 

- Av momenter vedrørende melkeregionene anfører lokallagene bl.a. forholdet til 

meieristrukturen, frykten for at stor lekkasje av kvoter kan tappe store områder for 

melkeproduksjon samt at Nord Norge er et naturligere melkekvoteområde pga 

likheten som grovfòrprodusenter/struktur.   

- Videre mener noen at Vestfjorden vil kunne være en grense mellom kvoteregioner. 

- Aksjonsform bør være demonstrasjonstog og markeringer i byer og tettsteder, 

opprop, underskriftskampanjer og støy i sosiale medier. 

- Aksjoner: Mer fakta om landbruket, bruke sosiale medier, rundballedekor, stands, 

traktorkolonner, media, spontanaksjoner, ordfører og politikere involveres samt 

synlighet. 

- Mobilisere samvirkebedriftene, tilbakeholdelse av moms, dele ut mat/smaksprøver, 

forhandle en mer langsiktig avtale  

 

Andre innspill: 

 Lokallagene (ikke del av felles questback og/eller egne innspill): 
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 Fauske og Sørfold Bondelag: Påpeker behovet for å endre Regjeringens politikk, 

jobbe aktivt i Stortinget, opprettholde forhandlingsinstituttet, styrke inntektsgrunnlaget, 

prisuttak i markedet, tilskuddsordningene der velferdsordningene samt areal-, husdyr- og 

pristilskudd er høyest prioritert, ønsker å beholde dagens kvotesystemer for ku- og geitemelk, 

kjempe for markedsreguleringene, distriktsprofilen må styrkes, areal- og 

kulturlandskapstillegg bør stimuleres til god jordkultur og lavere kostnader til heimeavla fòr, 

aktiv påvirkning mot offentligheten før forhandlingene samt aksjoner i form av 

demonstrasjoner og markeringer.   

 

Nordre Meløy og Gildeskål Bondelag: Uttalelse knyttet til inntekt (tetting av gap ved 

kronetillegg), omsetningsregioner for melk (fylkesvise som i dag) samt tilskudd til økt 

produksjon (dobbelt tilskudd til de over 12 mnd, økt avløsertilskudd, økte midler til 

investeringer).  

 

Leirfjord Bondelag: Har brukt mal etter questback men ikke lagt den inn i 

fellesbasen. Saksbehandler ser ikke at deres besvarelse skiller seg vesentlig ut fra de øvrige 

27. Men her noen momenter: Bøndene må få betalt for de produktene de selger – tilskudd 

fører til en avhengighet som ikke er positivt for yrkesgruppen, melkeprisen i butikk må ikke 

bli dyrere – likevel må melkebøndene få mer betalt for melka de produserer, bondens andel av 

markedsprisen må økes, intervallene for husdyrtilskudd for sau kan med fordel utvides, det 

blir feil å ta fra en tilskuddsordning og styrke en annen – vi må jobbe for å øke potten som 

skal fordeles, aktuelle aksjoner vil kunne være å stoppe utkjøring fra meieriet i Sandnessjøen, 

stenge veier med rundballer – ønsker kraftige aksjonsformer! 

Saltdal Bondelag: Har brukt mal etter questback men ikke lagt den inn i fellesbasen. 

Hen noen momenter: Vi må kjempe for å beholde ordningene vi har - spesielt på distrikt – det 

er et sikkerhetsnett både for bonden, samvirke og forbrukeren, øke intervallet på 

sau/ammegeit til 1 – 150 samt styrking av distriktsprofil på tilskudd, øke dyresats melkeku i 

intervallet 26-50 dyr med kr. 500, G-punktet bør ligge på Saltfjellet!, velfredsordningene er 

viktig for rekruttering, frykter kvoteflukt ved endringer av regionene samt ønsker større 

aksjoner i Bodø med deltakelse fra hele Salten.    

 

Vestvågøy bondelag: På inntekt lik kronemessig inntektsutvikling samt tetting av 

gap, RMP-ordninger er overadministrert, av tilskuddene ønskes prioritet på 

distriktstilskuddene på melk og kjøtt, en større del av avtaleramma må brukes på investeringer 

samt at kvotetaket bør senkes til 500 000 liter. 

 

Bodin Bondelag har avgitt uttalelse som følger vedlagt saken (gris, melk, velferd, sau, 

miljø og annet). Kom inn etter fristen for innspill. 

 

Sortland, Hadsel, Andøy, Bø og Lødingen bondelag har avgitt fellesuttalelse som 

følger vedlagt (gås/erstatning). Kom inn etter fristen for innspill. 

 

Andre innpill: 

 

 Nordland Fylkeskommune/Fylkesmannen i Nordland: Her har fylkesstyret 

tidligere gitt innspill til fylkeskommunen og Fylkesmannen når det gjelder årets 

jordbruksforhandlinger (jfr. sak nr. 14/01056-2). Denne uttalelsen bygger på fjorårets 

behandling i fylkesstyret. Det foreligger også en momentliste til innspill fra fylkeslagene i 

Bondelaget til fylkeskommunen – denne følger vedlagt saken. 
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 TINE – regionstyret Nord: Regionstyrets uttalelse baserer seg produsentlagenes 

uttalelser. Følgende temaer omhandles i uttalelsen: Kvoteordningen og omsetningsregioner 

for melk, melkepris – volum, struktur i melkeproduksjonen, melk i hele landet – økt 

distriktstilskudd, markedsregulering, investering og finansiering, spesielt om geit, økologisk 

melkeproduksjon samt litt om storfèkjøtt.  Vi har også mottatt uttalelse fra Vesterålen 

Produsentlag – jfr. vedlegg. 

 

 Nordland og Troms Pelsdyralslag: Ber bondelaget sørge for at statens 

transportsubsidier på pelsdyrfòr opprettholdes. 

 

TYR Nordland m/ Nina og John Skogmo: 

 Fra Nina og John: Det bør utvikles et beitetilskudd spesielt rettet mot ku med diende 

kalv samt økt støtte til nybygg for å øke mordyrtallet 

 Fra TYR Nordland: Påpeker underdekningen på 15 000 tonn i markedet som tilsvarer 

om lag 50 000 mordyr, tiltakene økt kvalitetstillegg, økt beitetilskudd, økt tilskudd til norsk 

kjøttfeavl, økt tilskudd til husdyr/ammeku, investeringsstøtte nybygg for økt mordyrtall, økt 

driftstilskudd ammeku, økte satser for tilskudd til avløsning, økt produksjonstilskudd med 

basis i registreringer i Husdyrregisteret samt produksjonskrav og driveplikt av areal. 

Oppsummert gir de økte tilskudd kr. 80 000 – jfr. referansebruk 8. 

 

Nordland Bondelag sitt grøntutvalg: 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.   

 

Norske Landbrukstjenester: Viser til at godt fungerende velferdsordninger er et viktig 

rekrutteringstiltak. De ønsker at følgende områder prioriteres: Landbruksvikarordningen 

styrkes med økning, tilskudd til sykdomsavløsning økes og forenkles med tanke på utbetaling 

samt tilskudd til ferie- og fritidsordningen må økes. 

 

NORSVIN: Understreker at svinenæringa er svært viktig for den norske landbrukspolitikken, 

ønsker styrt kostnadsutvikling for kraftfòrpris, uendret målpris (forutsetter ikke økte 

fòrkostnader), styrking av fraktordningene, økt dyretallsstøtte for de første dyra, forbedret 

kornøkonomi må ikke medføre økte kraftfòrpris (jfr. prisnedskrivningstilskuddet), styrking av 

velferdsordningene og bedret finansieringsordninger ved investeringer (jfr. fondsavsetning). 

Følgende uttalelse foreligger fra årsmøtet i Norsvin Nordland: Hvordan sikre at vi i fremtiden 

har svineproduksjon i Nordland ? 

Svineproduksjonen i Nordland har hatt en positiv utvikling de siste årene. Men det vi ser er 

at produksjonen flyttes sørover i fylket. Svineproduksjon er svært viktig for slakterianleggene 

i fylket. Det er derfor viktig at vi opprettholder produksjonen i hele fylket. Vi har i dag 5,6 % 

av totalproduksjonen av gris i landet, og til ca. 10 % av befolkningen. 

Norsvin Nordland ber derfor Innovasjon Norge om å støtte utbygging/ restaureringstiltak på 

gris i Nordland, og spesielt støtte prosjekt nord i fylke. 

 

Kjell Jensen (Sortland): Foreslår et prosjekt med full kompensasjon for nydyrking i 

Vesterålen – for dem som har tiltaksklasse 3 beiting av gås. 
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Norges Bondelag anmoder om at fylkeslagenes innspill gjøres langs følgende hovedstruktur: 

 

1 Oppsummering over de mest prioriterte tiltakene. Avgrenset til max 2 sider.  

Si gjerne noe om ambisjoner, hvilke tiltak og produksjoner som skal prioriteres  
 

2 Pris, herunder korn/kraftfôr  

Opp/ned/uendret. Begrunnelse.  

 

3 Budsjettoverføringer.  

Prioritering av ulike typer budsjettmidler (Investeringstilskudd velferdsordninger, frakt, 
pristilskudd, prisnedskrivingstilskudd, husdyrtilskudd, arealtilskudd m.m.)  

Innretning av virkemidlene i forhold til å stimulere til økt produksjon  

Innretning av virkemidlene i forhold til struktur/utflating  

Innretning av virkemidlene i forhold til distrikt  

 

4 Forenkling.  

Konkrete forslag til forenkling.  

Hvilke tilskuddsordninger prioriteres lavest. 

 

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

Grøfting  

Forslag til klimatiltak/virkemidler?  

 

6 Økologisk landbruk  

 

7 Rekruttering og velferd  

Forslag til rekrutteringspakke?  

Prioritering av velferdsordninger  

 

8 Investeringer og kapitaltilgang  

Investeringsvirkemidler  

Andre poster under LUF  

 

9 Melk (ku og geit)  

Nye omsetningsregioner for melk  

 

10 Kjøtt og egg  

 

11 Grønnsaker, frukt og potet  

 

12 Korn  

 

13 Erstatningsordninger  

 

14 Skatt/avgift/avskrivninger/fond  
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15 Annet 

 

NILF / Øyvind Hansen presenterte sine tall for driftsgranskingene i Nordland/Nord-Norge.  

 

 



 

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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2 Pris inkludert korn/kraftfôr 
Marknaden for dei kraftforkrevande produksjonane og særleg grisen er betre enn sist år på 

same tid.  Det opnar seg difor eit høve til å heve målprisen på grisen.  Samstundes må 

stimulansen ikkje bli av ein slik karakter at det opnar for nyetableringar i slik grad at 

marknadsbalansen raskt vert dårlegare.   For mjølkeproduksjonen verkar det å vere mørke 

skyer i marknaden med eit svekka importvern grunna fallande prisar i Europa.  Det gjer 

handlingsrommet på pris mindre dette året. 

 Generelt må ein auke prisuttak i tråd med det som er mogleg å ta ut i marknaden. 

Fylkesstyret støttar opp om Nortura og Tine sine innspel på pris sidan det er dei som 

kjenner marknaden best.  Det må gjennom forventningar auka pris kunne leggast eit 

press på marknadsaktørane i å effektivisere eiga drift som grunnlag for prisuttak, men 

vi ser at dette rommet er mindre enn det har vore dei siste åra. 

 Eventuell prisauke på korn må kompenserast ved prisnedskriving  

 

 

3 Budsjettoverføring  
Det er gjennom budsjettmidlane at ein kan drive landbrukspolitikk og rette opp ulikskapar 

knytt til areal, topografi, struktur og ulike driftstilhøve elles.  Sogn og Fjordane er eit fylke 

der landbrukspolitikken og bruken av budsjettmidlane er avgjerande for kor stor 

matproduksjonen frå dette fylket kan vere.   

 Vi ynskjer å oppretthalde strukturen i husdyrtilskota slik dei ligg no.  Det er ikkje rom 

for ei vidare utflating av tilskot knytt til husdyrproduksjonane.  Vi vil også på det 

sterkaste åtvare mot ein auke av botnfrådraget!! 

 Viktige ordningar som gjer det mogleg med ein stor matproduksjon i vårt fylke og 

som må styrkast ved årets oppgjer: 

o Distriktstilskot på mjølk og kjøt  

o Frakttilskot for ulike produksjonar  

o Prisnedskriving på korn må prioriterast om prisen på korn vert sett opp 

o Auka beitetilskot 
 

 

4 Forenkling 
Sett frå Sogn og Fjordane si side er det ikkje trong for store forenklingar av 

landbrukspolitikken.  Dette då vi har erfart at forenkling fort kan ende med utflating av 

struktur og svekking av geografien i dei ulike verkemidla noko som samla gjev svekka 

økonomi i det å produsere mat i vårt fylke. 

 SMIL midlane må målrettast mot gjerdehald, beitehald og grøfting.   

 Det kan vurderast å leggje RMP midlane inn under nasjonalt søknadsprogram, men 

med den klare føresetnad at det ikkje rokkar ved midlar som skal kompensere for 

driftsulemper som til dømes bratt areal.   Forenklinga må ligge i søknadshandsaminga 

og ikkje i endring i verkemiddelbruk. 

 

  

5 Miljø- og klimaverkemidlar  
Oppsummering frå Fylkesmannen si landbruksavdeling syner at ordninga til grøfting berre 

vert brukt i liten grad.   Den er rett og slett ikkje god nok for våre område.  I e-post frå 

fylkesmannen si landbruksavdeling går det fram at bruken av løyvingane er slik: 
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Tildelt ramme 2014 frå SLF 2 300 000  
Udisponerte midlar overført frå 2013 669 130 
Inndregne midlar pr. 1.12.2014 0  
SUM midlar til disposisjon i 2014 2 969 130 
SUM registrerte innvilga saker pr. 1.12.2014 1 418 580 
Udisponerte midlar pr. 1.12.2014 1 550 550 

  
  Ordninga til grøfting må bli betre.  Slik ordninga er innretta er ikkje det økonomiske 

støttenivået av ein slik storleik at ordninga vert nytta.   Tilskotsnivået per løpemeter 

må aukast, og det må innførast differensiert stønad der grøfting ved bruk av 

gravemaskin har eit høgare støttenivå enn grøfting ved hjelp av grøftehjul.  Dette då 

kostnaden ved bruk av gravemaskin er mykje høgare.   

 

Det kan vere ei løysing å opne opp for at fylka sjølve kan velje utforming av regelverk 

og stønad innan ei gjeva overordna ramme. 
 

 

6 Økologisk landbruk 
Satsinga på økologisk landbruk må stå i samsvar med avsetninga for dei økologiske produkta 

i marknaden.  Det må vere eit mål å dekke etterspurnaden etter norske økologiske produkt i 

marknaden.   

 

 

7 Rekruttering og velferd 
Økonomi, ferie- og fritid og velferd er og vil vere avgjerande grunnpilarar for rekruttering til 

næringa saman med entusiasme for næringa.  Det er økonomisk tøft å starte opp i 

landbruksnæringa slik at ei kvar ordning som er med å lettar oppstartsfasen vil vere viktig.  

Sogn og Fjordane Bondelag vil difor be Norges Bondelag om å arbeide for følgjande tiltak: 

 Oppstartpakke for yngre bønder i form av til dømes følgjande verkemidlar: 

 Starttilskot på kroner 100.000 til ny brukar under 35 år ved overtaking av 

landbrukseigedommen 

 Opne opp for høve til Bondesparing med skattefrådrag for ungdom - liknande 

BSU 

 Prioritet når det gjeld lån og tilskot til investeringar.  Både i køa av søknader 

og i form av høgare tilskotsprosent enn ordinære søknader. 

 Styrking av velferdsordningane som næringa har.   Viktig å legge til rette for at 

kvinner i landbruket vert sikra fødselspengar. 
 

 

 

8 Investeringar og kapitaltilgang 
Med berre 9 år att til alle mjølkekyr skal vere i lausdrift  vil det vere stor trong for midlar til 

nyinvestering.  Det er også stor trong for bygging av nye fjøs i sauehaldet i fylket samt til 

nyplantingar innan frukt.   I 2014 var midlane til investering brukt opp i august.  Det syner at 

trongen er stor både når det gjeld den samla potten og storleiken på støtte til kvart einskild 

prosjekt.  Det må vere ei prioritert sak å arbeide for friske midlar til investeringar.  Gjerne i 

form av ein ekstraordinær investeringspakke som gjer det mogleg å fornye driftsapparatet 
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også på dei gjennomsnittlege driftseiningane i fylke som vårt.  Skal det lukkast må prosentvis 

støtte til dei ulike prosjekta opp på eit høgare nivå enn det dagens regelverk tillet. 

 Totalpotten til investeringar må aukast i form av auka budsjettrammer til 

investeringar.  Dette må løysast gjennom ein ekstraordinær investeringspakke. 

 Fylka må ha fridom til å gjere sine prioriteringar innan den ramma som 

forskrifta gjev. 
 

9   Mjølk  
Når det gjeld pris og tilskot syner vi til innspela ovanfor.  

 

Sogn og Fjordane meiner at dagens ordning med fylkesvise grenser for omsetnad av 

mjølkekvotar er den beste! 

 

 

10   Kjøt og egg 
Når det gjeld pris og tilskot syner vi til innspela ovanfor.   Ved auka satsing på produksjon av 

storfekjøt vil det vere viktig også å sikre betra økonomi for kjøtproduksjon i kombinasjon 

med mjølkeproduksjonen. 

 

 

11  Bær, frukt og potet 
Det er stor underdekning av norsk frukt og bær.  Frukt og bær frå Vestlandet er eit 

kvalitetsprodukt og ei nasjonal merkevare.    I fylka våre er det innan frukt- og bærdyrkinga 

starta opp viktige prosjekt for å auke produksjonen, utnytte potensialet og sikre rekruttering. 

Døme på dette er prosjekta "DyrkSmart" i Hardanger, "Auka bærproduksjon i Møre og 

Romsdal" og "Grip sjansen" i Sogn.  Grunnmuren i frukt-  og bærmiljøet på Vestlandet er 

samarbeidet mellom produsentane.  Dette kjem fram i dei sterke fagmiljøa rundt felles 

fruktpakkeri og bærmottak med til dømes felles bearbeiding, marknadstilpassing, logistikk og 

innovasjon.   Utan desse miljøa hadde små og mellomstore vestlandsprodusentar hatt store 

utfordingar med å konkurrere i marknaden slik vi kjenner den i dag.   Vestlandsdyrkaren treng 

tilskot som kan kompensere for driftsulempene knytt til naturtilhøve og bruksstruktur.  

Jordbruksoppgjeret i 2014 gjekk i motsett retning, og dagens landbrukspolitikk svekkjer 

produksjonane innan bær, frukt og grønt på Vestlandet.   

 

"Distriktstilskotet " og "Fruktlagertilskotet" er  dei viktigaste økonomiske verkemidla 

innanfor jordbruksavtalen for frukt- og bærprodusentane på Vestlandet.  Det er svært 

viktig at desse verkemidla vert vidareførte og styrkte. 

 

Det må gjerast eit arbeid for å løfte fram bruksstruktur og attraktive fjordlandskap gjennom 

aktiv produksjon.  Difor må det førast ein politikk som styrkjer dei verkemidla som stimulerer 

til produksjon her vest. 

 
Prioriterte felles krav for alle kulturar innan frukt/grønt/bær på Vestlandet  

 Jordbruksoppgjeret 2014 svekte DK tilskotet med 6 % for frukt- og bærdyrkarane på 

Vestlandet.   DK tilskotet må minst opp på nivået det var før 

jordbruksforhandlingane 2014.   

 RMP 
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Øyremerkt til driftsvansketilskot, må aukast med sikte på å kunne halde ved lag areal 

som er vanskeleg å drive.  Tilskotet bør primært gå til bruk med "vanleg 

landbruksproduksjon". 

 FOU 

Fou-miljøa innafor landbruksforskinga må få auka løyvingar. Frukt- og grøntnæringa 

er kunnskapsbaserte produksjonar  i sterk utvikling. Likevel treng næringa meir 

kunnskap og innovasjon for å framleis ha god konkurransekraft i ein stadig tøffare 

marknad. Bioforsk og Landbruksrådgjevinga må difor få tilført meir tilskotsmidlar 

 

Investeringsbehov innan frukt 

I norske frukthagar er altfor stor del av produksjonstrea eldre enn 15 år. Fornying av 

frukthagane med nye, intensive plantesystem er naudsynt for å auke avlingane, betre 

kvaliteten og auke effektiviteten.  Desse nye plantesystema er svært kapitalkrevjande i 

etableringsfasen og gir ingen/liten inntekt dei første åra etterpå.  Ein må pårekne 

etableringskostnader på omlag kr 70.000/daa for eple/pære/plomme og omlag kr 

140.000/daa for morellar. 

Det er difor svært stor trong for eit investeringsløft for fruktnæringa! 

o IN sine totale rammer må aukast betydeleg slik at alle godkjende prosjekt får 

støtte utan avkortning. 

o Fond.  Det må etablerast eit fond med mal frå "Skogbruksfondet med 

skattefordel" 

o Sagaplant og Graminor må tilførast midlar slik at dei er i stand til å levere 

grunnstammar og sjukdomsfritt podemateriale med ein kvalitet som er i 

samsvar med etterspurnaden. 

 Fruktlager 

"Tilskotet til Fruktlager" er svært viktig for å styrkje fellesskapen av fruktbruk i 

distrikta gjennom felles innovasjon, marknadstilpassing og logistikk.  Tilskotet må 

styrkjast gjennom ein auke på 1 million. 
 

Industribær 

Utvalet meiner at det framleis er heilt nødvendig med tiltak som kan sikre ein berekraftig 

produksjon av industribær for å kunne dekkje behovet for norske bær til konservesindustrien. 

 Distrikts- og kvalitetstilskotet for industribær må aukast for å styrkje økonomien i 

produksjonen. Framlegg til auke for alle soner: 4 kr. 

 Bærmottak/innfrysingsanlegg som leverer bær til konservesindustrien må få eit eige 

tilskot for å kompensere for store kostnader knytte til innfrysing og bearbeiding.  

 Sortsutviklingsprosjekt for industrijordbær må få målretta støtte. 

Grønt 

 Eiga sone for "Areal- og kulturlandskapstilskot" for potet og grønsaker i sone 5.  

Arealtilhøva og teigstorleiken tilseier at det bør vere ein høgare sats i sone 5.  300 

kr/da for potet og 1000 kr/da for grønsaker. 
 

Andre krav som vedkjem grønt 

 Birøkt 

Auke tilskotet pr. bikube med 200 kroner.  Lokale sterke, gode og sjukdomsfrie 

bikubar er avgjerande for produksjonen av frukt og bær. 
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 Viktig med norsk produksjon av plantemateriale 

Import av plantemateriale byr på utfordringar for norsk planteproduksjon. Vi vil 

presisere at det også i framtida må vere rom for, og behov for denne produksjonen.  

Norsk planteproduksjon må setjast i stand til å møte ein eventuell konkurranse frå 

importerte plantar. Vi må ikkje stelle oss slik at sortar som gjev norsk produksjon 

konkurransekraft, forsvinn. 

 Plantevernmiddel:   

Vi  må ha nye middel før eksisterande middel vert tekne ut av bruk.    Det er ei 

utfordring at det er få midlar å veksle mellom for å kunne sikre god verknad. 

Innbetalte avgifter "Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmiddel" 

skal nyttast målretta for næringa.   Det må verte ein betre dialog mellom dei som 

omset og dei som brukar plantevernmidlane.  Det må innførast økonomiske tiltak  som 

sikrar godkjenning av plantevernmiddel for små kulturar. Til dømes frå fondet 

"Handlingsplan for redusert bruk av plantevernmiddel". 

 

 

12   Erstatningsordningar 
Med endra klima og stadig meir ekstremver viser det seg at dei ulike erstatningsordningane 

blir viktigare for næringa.  Dagens ordningar vert av mange ikkje sett på som gode nok.  

Eigendelen ved skade vert for høg.  I verste fall kan det bety kroken på døra om ein opplever 

avlingssvikt fleire år med kort mellomrom.  Det vil vere viktig at det vert gjort grundig arbeid 

med sikte på ei betring av økonomien i dagens ordningar 

 

 

13  Skatt/avgift/avskriving/fond 

 Det må opnast opp for at fond kan brukast innan grøntproduksjonen og 

husdyrproduksjonen som grunnlag for å betre kapitaltilgongen i næringa.  Alternativ 

til fond kan vere Bondesparing med skattefrådrag der oppsparte midlar berre kan 

brukast til investering i landbruksverksemd. 

 Skatt på arbeidande kapital må arbeidast vidare med å få redusert 

 MVA grensa må ligge fast på kroner 50.000 

 

 

14    Anna 

 Det bør løyvast ein sum til testing av ammegeit mot ulike sjukdommar.  Dette  for å  

 unngå at ammegeit kan resmitte buskapar med mjølkegeiter.   

 Sau og ammegeit bør vere to ulike grupper i søknadsskjema om produksjonstilskot 

 Oppdragsbrev til IN frå Landbruks- og matdepartementet datert den 3. mars står det 

følgjande:  
 Innovasjon Norge har tidlegare hatt høve til å gje støtte til investering i konvensjonelle    

             frukttrefelt gjennom den tidlegare BU-forskrifta § 3 pkt 5 ”Andre tiltak”. I den nye  

             forskrifta er tiltaksområdet ”andre tiltak” fjerna. Departementet ser behov for å ta ein  

             gjennomgang av kor vidt det er ynskjeleg å framleis gje støtte til investering i  

             konvensjonelle frukttrefelt over desse midla i samband med årets jordbruksoppgjer. Av  

             omsyn til forutsigbarhet for søkjarane kan Innovasjon Norge vidareføre praksis med å gje  

             investeringsstøtte til konvensjonelle frukttrefelt også i 2015.   

             DETTE MÅ OGSÅ GJELDE BÆR 
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Det må setjast i verk tiltak som utgreier betre ordningar for kvalitetsbetaling på korn, og ei 

endring frå AK tilskot til kvalitetstilskot i kornproduksjonen.  

 

 

 

Med helsing 

Fylkesleiar Sogn og Fjordane Bondelag 

 

Anders Felde 
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Bondelagets Servicekontor AS 
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Telemark Bondelag - Høringsuttalelse jordbruksforhandlingene 2015 

 

Vedlagt følger høringsuttalelse til jordbruksforhandlingene 2015 fra Telemark Bondelag. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

        Kjell Sølverød   Jan Thorsen 

          Fylkesleder                                                          Org. sjef 
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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 



Telemark Bondelag  4 av 9 

 
 Vår dato Vår referanse 

 09.03.2015 14/01233-6 

 

eventuelt brudd i forhandlingene, må bli en avveining av helheten i det som tilbys fra 

Staten, samt mulighetene for forhandlingsgevinster. 

 

 

 

Pkt. 3. Målpris 

 

Korn 

Telemark Bondelag vil understreke at balansen mellom korn og kraftfôrpris er helt sentral i 

landbrukspolitikken. Det er stort behov for bedring i kornøkonomien, og i år bør det 

gjennomføres et løft i kornøkonomien som minst tilsvarer 30 øre pr/kg. Det bør skje ved at 

målprisen økes med 20 øre/kg og at arealtilskuddet styrkes tilsvarende 10 øre/kg. Det vi gi 

rom for både inndekning av kostnadsvekst og lønnsomhetsforbedring. 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. 

 

Svinekjøtt 

Etter flere år med belastende overproduksjon er nå svinekjøttmarkedet i balanse, og 

noteringsprisen ligger nær målpris. Telemark Bondelag mener at kostnadsveksten nå må 

dekkes inn, og at tiden er inne for en økning i målpris på svinekjøtt. Målprisen bør i de 

kommende forhandlingene økes med kr. 1,-/kg. 

 

Melk 

Det foregår en svært stor endring i markedet for norske meieriprodukter, b. la. gjennom en 

sterk økning i importen av melkeprodukter. Telemark Bondelag vil gi klart uttrykk for at 

årets jordbruksoppgjør må innrettes slik at det bidrar til å styrke melkeprodusentenes 

konkurransekraft i det norske markedet. Prisen på melk internasjonalt har falt kraftig det 

siste året. Sammen med målprisøkningene de to siste årene, begrenser dette mulighetene 

for prisvekst inneværende år. Telemark Bondelag slutter seg til anbefalingene fra TINE SA 

om en økning i målprisen på melk med inntil 5 øre/liter.  

 

Frukt, grønnsaker og potet 

Strengere krav til blant annet kvalitet gjør at forholdsvis betydelige kvantum blir frasortert. 

Dette gir dårlig økonomisk resultat for gårdbrukeren. Målpriser må ligge på et nivå som 

sikrer lønnsomhet i produksjonen. Importbegrensninger bør innføres i forkant av at norsk 

produksjon starter. Flere grossister har etablert en praksis hvor de fyller sine lagre rett før 

norske varer er klare for markedet, noe som gir prispress på norske produkter. Selv om det 

har blitt vanskeligere å ta ut målpris på grønnsaker, mener Telemark Bondelag mener at 

utviklingen i målpris på frukt og grønt og potet må følge den generelle prisutviklingen. 

 

Pkt. 4. Tilskudd 

 

Arealtilskudd og husdyrtilskudd er viktige virkemidler for landbruket i Telemark, og 

Telemark Bondelag mener derfor at dette er tilskuddsordninger som Norges Bondelag må 

prioritere ved årets forhandlinger. Telemark Bondelag mener og kombinasjonsbruket som 

utnytter gårdens ulike ressurser bør stimuleres framfor en mer spesialisert produksjon. 
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En utflating av strukturvirkemidlene slår uheldig ut for Telemark, som har mange små bruk 

med klare driftsulemper. Telemark Bondelag mener derfor det må arbeides for en sterkere 

strukturprofil som ivaretar mindre og mellomstore bruk. Det må blant annet innebære mer 

støtte til de første dyra. Samtidig må og produksjon med større volum stimuleres. 

 

Telemark Bondelag mener at dagens system for søknad om produksjonstilskudd til husdyr 

med basis i telledatoer, bør vurderes erstattet med et system basert på registreringer i 

Husdyrregisteret.  

 

Telemark har den siste tiårsperioden opplevd en sterk nedgang i antall melkeprodusenter, 

og melkekuas rolle i distriktslandbruket i Telemark er sterkt redusert. Det er et økende gap 

mellom politiske målsettinger knyttet til melkeproduksjon og tilgangen på budsjettmidler. 

Telemark Bondelag støtter derfor anbefalingene fra TINE SA om en klar forsterking av 

budsjettstøtten. 

 

Gjennom et 3 årig prosjekt er det skapt fornyet optimisme i saueholdet i Telemark. 

Telemark Bondelag vil understreke at det fortsatt er behov for å styrke økonomien i 

saueholdet, og vil i den forbindelse foreslå at produksjonstilskudd til sau økes i intervallet 

1 – 100 v.f.s med kr. 200,- til kr. 1.200,-/dyr. Likeledes bør telledato for sau settes til 1. 

juni. På den måten vil alle søyer som har lammet være berettiget produksjonstilskudd 

husdyr. Dagens praksis fører til stor økonomisk belastning for nye brukere som skal bygge 

opp buskap, og for brukere som må sette på mange lam som følge av f. eks rovdyrtap. For 

å stimulere til større bruk av utmarksbeite bør umarksbeitetilskuddet økes fra kr. 141,-/dyr 

til kr. 200,-/dyr. 

 

Telemark har en betydelig produksjon av honning, og bienes betydning for god pollinering 

kan vanskelig overvurderes. Telemark Bondelag mener derfor at produksjonstilskuddet bør 

økes fra kr. 400, - til kr. 500, - /produksjonskube. Det er og viktig at erstatningsordningen 

for katastrofetap av bifolk opprettholdes.  

 

Forenkling 

Telemark Bondelag er i utgangspunktet positiv til forenklinger. Samtidig må forslag til 

forenklinger veies opp mot eventuelle uønskede effekter av forenklingene, for den enkelte 

bonde og for næringen som helhet. Telemark Bondelag mener bunnfradraget knyttet til 

tilskuddsordningene fanger opp de minste utbetalingene, og at det ikke er nødvendig å 

justere f. eks antall dyr. 

 

Regionale og nasjonale miljøprogram 

Telemark har varierte jordbruks- og kulturlandskap, men deler av kulturlandskapet i 

Telemark er i ferd med å gro igjen. Dette er negativt fordi det fører til redusert 

matproduksjon, men og for fylket som et opplevelsesprodukt. Telemark Bondelag vil 

derfor at nasjonale beitetilskudd og nasjonale areal- og kulturlandskapstilskudd blir 

prioritert ved årets forhandlingsrunde. 

 

Klimasmart og bærekraftig matproduksjon 

Det er stort behov for grøfting av dyrka jord i Telemark. Likevel er det betydelige 

tilskuddsmidler som er udisponert i fylket. 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. Det 
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bør og vurderes å differenisere satsen avhengig av hvilken grøftemetode som 

brukes(graver eller Rådalshjul). For å få til en mer klimavennlig produksjon vil og 

Telemark Bondelag peke på at de effektive tiltakene og må ha økonomi i seg. 

 

Driftstilskudd melk 

Telemark Bondelag mener at driftstilskuddet for melk bør beholdes som i dag, inklusiv 

distriktselementet. 

 

 

 

Tilskudd som stimulerer produksjon 

For å få til en økning i produksjonen av grovfôr mener Telemark Bondelag at det er 

nødvendig med en kombinasjon av virkemidler. Fylkeslaget vil spesielt peke på en økning 

av arealtilskudd, en høyere tilskuddsats /da for grøfting og en større innsats innenfor 

rådgiving og forskning som viktige virkemidler.  

 

For å få til økt produksjon av mat basert på norske ressurser vil Telemark Bondelag 

prioritere en økning av kornpris, en økning av beitetilskuddet og en økning av 

distriktstilskuddene på melk og kjøtt. Hva gjelder prisnedskrivningstilskudd så henvises 

det til hva som er skrevet under pkt. 3 Målpris – korn. Telemark Bondelag mener at en i 

årets forhandlingsrunde ikke bør flytte ytterligere midler fra husdyrtilskudd til f. eks. 

kvalitetstilskudd for lammeslakt. Når det gjelder ammeku så bør en heller ikke i denne 

produksjonen redusere driftstilskuddet for å styrke kvalitetstillegget på storfe. Et slikt grep 

vil svekke økonomien til de mindre produsentene. 

 

Pkt. 5. Økologisk landbruk 

 

Selv om forbruket av økologiske matvarer øker og salgstallene er stigende, mener 

Telemark Bondelag at målet om at 15 prosent av matvareproduksjonen og omsetningen av 

norske matvarer skal være økologisk innen 2020, er satt for høyt. Hovedårsaken er at en så 

vidt stor produksjon vil legge beslag på forholdsvis store areal. De økologiske arealene vil 

gi mindre avkastning enn hvis de var drevet på konvensjonell måte, og på den måten vil 

det by på større utfordringer om å nå målet om 20 prosent økning i den landbaserte 

matproduksjonen de neste 20 årene. Telemark Bondelag mener at det vil være mer 

realistisk, og mer riktig med en målsetting som ligger i underkant av 10 prosent. Det er 

likevel viktig at de politiske målsettinger som blir vedtatt, blir fulgt opp med relevante 

virkemidler. 

 

Pkt. 6. Rekruttering og velferd 

 

Gårdbrukerne i Telemark har en høy gjennomsnittsalder(51 år). I Telemark er og alder ved 

eierskifter forholdsvis høy hos de som overtar gardsbruk. Telemark Bondelag vil sterkt 

understreke at gode ordninger for ferie- og fritidsavløsning er svært viktig for å rekruttere 

yngre til husdyrnæringa. Det samme gjelder vikar ordninger ved sykdom. Tilskuddene 

knyttet til disse velferdsordningene må følge kostnadsutviklingen. Tilskuddet til ferie/fritid 

bør derfor økes til minimum kr. 83.000,- i år. Likeledes bør tilskudd pr. dag under sykdom 

økes til minimum kr. 1.785. Telemark Bondelag vil og fremheve at den kollektive 
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sykepengeordningen må bestå. Hvis ordningen avvikles må midlene som frigjøres 

disponeres for styrking av ordningen for ferie- og fritidsavløsning og sykdomsavløsning. 

 

Inntreden i landbruksnæringa, og oppstart av landbruksproduksjon, er ofte kapital 

krevende. Telemark Bondelag mener derfor at ungdom og yngre mennesker bør prioriteres 

ved utmåling av investeringstilskudd og ved innretning av investeringsvirkemidlene. 

 

 

 

Pkt. 7. Investeringer og kapitaltilgang 

 

Innledningsvis vil Telemark Bondelag gi uttrykk for at muligheter for god økonomi i de 

ulike landbruksproduksjonene må danne basis for nødvendige og ønskelige investeringer. 

Investeringstilskudd kan aldri bli noen erstatning for gode økonomiske vilkår i de enkelte 

produksjoner. 

 

Telemark Bondelag mener at 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. Investeringsmidler til nye 

og alternative bygdenæringer bør hentes fra andre finansieringskilder enn fra 

jordbruksavtalens totalramme.  

 

I deler av Telemark setter naturen klare begrensninger for strukturutviklingen i 

melkeproduksjon. Også i Telemark flyttes melkeproduksjon mot mere sentrale strøk, noe 

som på sikt kan føre til at arealer i de øvre delene av fylket går ut av drift, og til en 

nedgang i landbrukets verdiskaping. I fylket er det forholdsvis mange besetninger av 

moderat størrelse, og hvis en skal få fornying av driftsapparatet i disse, og rekruttering av 

yngre inn i melkeproduksjon må det settes inn investeringsvirkemiddel. Telemark 

Bondelag gir derfor sin tilslutning til kravet fra TINE SA om at det må utvikles et 

investeringsprogram for melkeproduksjon. Et investeringsprogram bør være en 

kombinasjon av ulike virkemiddel, og innrettet for investeringer på melkeproduksjonsbruk 

med et mer moderat produksjonsomfang.   

 

 

 

Pkt. 8. Melk – nye omsetningsregioner for melk 

 

Telemark Bondelag mener Norges Bondelag ikke bør prioritere å reversere hevingen av 

felles kvotetak på 900 000 liter. Derimot mener Telemark Bondelag at det bør prioriteres å 

få tilbake deler av særordningene for samdrifter, slik at disse slipper å måtte benytte 

innleid hjelp for å få utbetalt avløsertilskudd. 

 

Den prinsipale holdningen til Telemark Bondelag er at dagens omsetningsregioner for 

kumelk, hvor det enkelte fylke er omsetningsregion beholdes. Ved en eventuell endring 

prefererer Telemark Bondelag en omsetningsregion bestående av Telemark, 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 å beholde og 
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styrke melkekvoter i Telemark, enn andre mulige omsetningsregioner for melk. Dette vil 

således kunne være en tjenlig omsetningsregion for Telemark. Telemark Bondelag vil 

spesielt peke på at en omsetningsregion hvor Telemark er i samme region som Rogaland, 

eller en omsetningsregion hvor Telemark er i samme region som Vestfold og Østfold vil 

kunne slå uheldig ut for fylkets fremtidige melkeproduksjon. Årsakene er blant annet 

knyttet til forskjellig bruksstruktur, topografi og klima. Telemark Bondelag regner det som 

sannsynlig at konsekvensen kan bli at melkekvoter vil bli solgt ut av Telemark. Det vil i så 

fall være uheldig både med tanke på verdiskaping og et produksjonsmiljø som allerede er 

sårbart. 

 

 

 

 

Pkt. 9. Ammeku 

 

Den siste tiårsperioden har tallet på melkekuer i Telemark blir redusert med om lag 650 

dyr. I samme periode har tallet på ammekuer økt med i overkant av 900 dyr i fylket. 

Etableringen av buskaper med ammeku har således erstattet noe av den verdiskapingen 

som har gått tapt ved reduksjon i antall bruk med melkeproduksjon. Etableringen av 

buskaper med ammeku har og positiv virkning på kulturlandskapet. Det er usikkert hvor 

stor del av økningen som vil være av mer varig karakter, og hvor mye av økningen som er 

mer temporær, som en overgang fra melkeproduksjon til husdyrløst. Telemark Bondelag 

mener det er nødvendig å styrke økonomien i ammekuproduksjon, og foreslår derfor at 

produksjonstilskuddet for ammeku økes til kr. 4.300,-/ku.   

 

Pkt. 10. Eggproduksjon 

 

Det er for tiden en betydelig overproduksjon av egg, og det er forventet en krevende 

markedssituasjon fremover. Produksjonskapasiteten er stor, og det bør i årets 

forhandlingsrunde ikke legges opp til ordninger som stimulerer eksisterende 

produksjonskapasitet eller nyetablering innenfor eggproduksjon.  

 

Pkt. 11. Fondsordning 

 

Telemark Bondelag mener det bør etableres fondsordning for vedlikehold og investeringer 

i jordbruket, etter modell av den som er etablert i skogbruket. Dette vil være en ordning 

som jamner ut svingninger i økonomien. 
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Hordaland Bondelag Innspel  
 Vår dato Revisjon Vår referanse 

 09.03.2015  14/01233-7 
Utarbeidet av    

Geir Totland    
Til Kopi til 
Næringspolitisk            
 

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.  



  

 

  

 

Beitetilskott, Areal- og kulturlandskapstilskott, Distriktstilskotet og Fruktlagertilskotet er  dei 

viktigaste økonomiske verkemidla innanfor jordbruksavtalen for oss. Men frakttilskotta er 

avgjerande for bruk med lang avstand til t.d. kraftformøllene (sjå Questback spørsmål 2) 

 

Innretning av virkemidlene i forhold til struktur/utflating  

o Det er avgjerande å behalde strukturen i tilskota. Skal vi framleis ha eit samansett 

landbruk i Noreg så er struktur i tilskota ein føresetnad. 

 

Innretning av virkemidlene i forhold til distrikt 

o Vi vil oppmode Norges Bondelag til å endre omgrepet ”distrikt” i samband med 

ulike tilskot. Ei omformulering må synleggjere at dette er tilskot som skal 

kompensere for driftsulemper, gjerne i samanheng med klima, topografi og struktur. 

Dette tilskotet er ikkje knytt opp til den generelle distriktspolitikken der 

utgangspunktet gjerne er avstand sentrum - periferi. Skal ein sikre aktivt landbruk i 

heile landet lyt òg ”sentrumsnære” område få særskilt merksemd. 

o Fraktordningane er særs viktig for landbruket på Vestlandet. I år vil vi prioritere 

mellomfrakt – tilskot for frakt av norsk korn ut til kraftforfabrikkane må styrkast. 
 

4 Forenkling. 
Konkrete forslag til forenkling.  

 Innføre ein søknadsomgang for produksjonstillegg.  

o Dette vil m.a. frigjere mykje arbeid i kommunane med kontroll av søknadane 

o Registrerte dyr i husdyrregisteret skal vere grunnlag for søknaden. 

 Dette gjev mogelegheit for å rekna ”dyredøgn” som grunnlag for tilskot og 

reduserer mogelegheitene for tilskots-tilpassing. 

 Forenkling av søknadsprosessar i samband med utvikling av tilleggsnæringar knytt til 

gardsbruk. 

 Slå saman ordningar: SMIL, investering til organisert beitebruk og drenering kan slåast 

saman til Tilskot til driftsretta miljøinvestering med handsaming hjå FMLA. 
 

 

5 Miljø- og klimavirkemidler (bl.a RMP og SMIL) 
 SMIL-ordninga – sjå under punktet forenklingar  

 Hordaland Bondelag vil styrke tilskotet til grøfting. Eit slikt tilskot har god 

miljøeffekt, støttar opp om effektiv produksjon og er mest interessant for den aktive 

bonden.  

o Det må innførast ei differensiering på grøftetilskot ut frå grøftemåte 

 Kr. 4000/ da med gravemaskin 

 Kr. 2000/ da med Rådalshjul 
 

6 Økologisk landbruk 
Målet må vera å dekke etterspørselen med norskproduserte varer. Hordaland er 

økologisk føregangsfylke for frukt og bær. Det må vere økonomiske rammevilkår 

som støttar opp om dette. 
 

7 Rekruttering og velferd 
 Norges Bondelag må arbeide for at tilskotsutbetaling og refusjon av m.a. 

avløysartilskot blir raskare utbetalt til nye bønder. Likviditeten vert hardt pressa når 

utbetalingane kan kome 1,5 år etter oppstart. 

 Det er eit tap at praktikantordninga vart fjerna. 

 Sjukepengar/fødselspengeordningane må prioriterast og forenklast. 

 Sluttpakke/startpakke for smidigare kompetanseoverføring og oppstart i næringa. 



  

 

  

 

 

8 Investeringer og kapitaltilgang 
o Investeringsviljen i landbruket er stor, Totalpotten til investering må aukast. 

o Konsekvensen for landbruket i Hordaland vil bli alvorleg dersom reduksjonen i 

investeringsmidlane blir tilsvarande det som kan bli framlegget frå departementet. 

o Tilgang til investeringsmidlar er avgjerande for å auke produksjonen i næringane. 

Må prioritere frukt og grovforbaserte produksjonar. 

o Satsingsprosjekta må finansierast opp. (”DyrkSmart”, ”Økologisk føregangsfylke 

frukt”, ”Ny giv for sau”, ”Vi satsar på mjølk i Hordaland”) 

o Små og mellomstore bruk må òg få mogelegheit til å investere. 

o Ordningar under ”andre tiltak” må ikkje endrast slik at konsekvensen blir at 

Investering i konvensjonelle frukttre-felt fell bort. 
 

9 Melk (ku og geit) 
 Mjølkekvotane må framleis vere inndelt etter fylkesgrenser. 

 Eit særleg tilskot til kombinert mjølk- og kjøtproduksjon er naudsynt for å sikre ivaretaking 

av kjøttproduksjonen ved utbyggingar 

 Ein må tilby ordningar som gjer det økonomisk mogeleg å bygge ut fjøs for 15-20 kyr og 

oppover med moderne teknologi. Fjøsa må tilpassast areala, ikkje motsatt. 

 Datoen med krav om at alle mjølkekyr skal vere i lausdrift bør fjernast. Målet om at alle kyr 

skal komme i lausdriftsfjøs vil bli nådd, så lenge alle nye fjøs skal være lausdriftsfjøs. 
 

10 Kjøtt og egg 
 Svin og egg 

o Egg er ferdig modernisert i høve til gjeldande forskrift. 

o Ikkje investeringsmidlar til egg og svineprod. 

 

 Storfe 

o Verkemidlane må vere innretta slik at storfekjøtt i kombinasjon med mjølk er 

prioritert 

 Sau   
o Kvalitetstilskudd er positivt, men dette må ikkje stimulere til større bruk av kraftfôr. 

Utmarksbeitetilskotet bør aukast. 
o Tilskot til lammeslakt må framleis vere O. Vektgrense på 13 kg er høveleg. Ei 

heving av slakteklassen vil i stor grad vere pressa fram med meir kraftfor. 

o Innføre opphavsmerkeording for norsk ull/pelsull 

o Endringa i tilskotsregelverket der utegangarsau og konvensjonell sau blir 

likebehandla var uheldig. 
 

11 Grønnsaker, frukt og potet 
o Fruktlagertilskot er viktig for robuste og innovative produsentfelleskap som er 

perifert frå marknaden. 

o Distriktstilskotet er eit viktig grunnlag for økonomien og må følgje priutviklinga 

 Sjå eigen uttale frå Grøntutvalet. 
 

12 Korn 
 Det må stimulere til auka kvalitet og avling i kornproduksjonen. 

 

13 Erstatningsordninger 
 Avlingsskade – Betre erstatningsordningar for grasproduksjon 

 Ei fondsavsetning på bruksnivå for å utgjevne inntekter/kostnader bør utredast 
 



  

 

  

 

14 Skatt/avgift/avskrivninger/fond 
 Få på plass fondsavsetting etter modell frå skogbruket  

 Senke/fjerne avgift på gjødselvare 

 Senke/fjerne Plantevernmiddelavgifta 

 Innføre ordning der enkeltsmannsføretak /småbedrifter får behalde MVA som 

kompensasjon. 
 

 

15  Annet 
 

 

Nedanfor følgjer fylkesstyret sitt svar på spørsmåla gitt i Questback frå Norges Bondelag: 

 

Spørsmål om inntekt (side 14). 
1.  I forhandlingene har landbruket krevd kronemessig lik inntektsutvikling som lønns-mottakere og tetting av 
inntektsgapet. Det kan være krevende å gå inn i forhandlinger om motparten ikke ser det realistisk at man kommer 
fram til enighet og følgelig strekker de seg ikke i tilbudet. Hvor bør ambisjonsnivået for forhandlingsutvalget ligge?  
Svar frå Hordaland:     

 Kronemessig lik inntektsutvikling og tetting av inntektsgap 

 

2.   Hvilke ordninger er viktige for å opprettholde landbruket i distrikta? Ranger alternativene, der 1 gis høyest 
prioritet og 5 lavest 

Svar frå Hordaland:  

1. Både Distriktstilskudd for melk, kjøtt og egg og Distriktstilskudd for frukt, bær og grønnsaker må 

prioriterast.  

2. Frakttilskot 

3. Driftstilskot 

4. Arealtilskot 

 

3.  Hva skal til for å øke matproduksjonen? Ranger alternativene, der 1 gis høyest prioritet og 5 lavest. 
Svar frå Hordaland:  

1. Økt inntekt  

2. Mer investeringsvirkemidler 

3. Tilgang på mer areal 

4. Tilgang på mer kvote  

5. Maskinparken må utvides  

  

 

4.  Bør vi bryte forhandlingene hvis ikke inntektsgapet tettes? Velg ett alternativ. 
Tillit til forhandlingsutvalget 

Spørsmål om pris (side 21). 
 

6.  Hvordan opprettholde produksjonsfordelingen mellom korn og gras (”terrorbalansen”) i norsk landbruk? 
Velg ett alternativ 
Svar frå Hordaland: 

Kornprisen må økes  

 

7.  Etter flere år med overskudd av svinekjøtt er det balanse i markedet etter en meget god grillsesong. Bør 
målprisen økes? Velg ett alternativ. 

Svar frå Hordaland:   

 Usikker. Følg rådet fra Nortura 

  

8.  Prisen på melk har økt mer enn generell prisstigning. Hvordan bør målprisen utvikles? Velg ett alternativ. 
Svar frå Hordaland:   

Ingen økning i målpris for melk 
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Spørsmål om pris (side 22). 
9.  Bør målprisen på frukt og grønnsaker økes selv om vi ikke klarer å ta ut målprisen på flere produkter i dag? 
Velg ett alternativ. 
Svar frå Hordaland:   

Vi viser til Grøntutvalget for Vestlandet si uttale 

Det overlater jeg til Gartnerhallen og GPS å vurdere 

 

Spørsmål om tilskudd; distrikt og bruksstørrelse (side 27). 
11.  Hvilke tilskuddsordninger bør Norges Bondelag prioritere? Velg ett alternativ. 
Svar frå Hordaland:   

 Pristilskudd 

o Kvalitet må vere viktigste kriterium for pristilskot, men det må ikkje bli kraftfôr som kompenserer for 

for lite eller for dårleg beite eller grovforareal.. 

 

12. Regjeringen er opptatt av heltidsbonden. Gjennom virkemiddelbruken som regjeringen legger opp til, kan det se 
ut til at man kun er heltidsbonde dersom man driver en spesialisert produksjon med mer enn ett årsverk. Ønsker du 
et spesialisert landbruk eller bør det satses på kombinasjonsbruk? Velg ett alternativ. 
Svar frå Hordaland: 

Påstanden ”Spesialisert landbruk er framtidsretta og nødvendig for å være ledene på kvalitet” kan det setjast eit 

stort spørsmål ved. Kvalitet blir og ivaretatt i kombinert bruk og utnytting av bruket sine ressursar på best 

mogeleg måte er og eit kvalitetsaspekt. 

 

13.  Budsjettmidlene har tradisjonelt blitt brukt for å kompensere for driftsulemper knytta til struktur. I 2015 
flata man ut strukturvirkemidlene. Bør budsjettmidler først og fremst brukes til å bedre inntekta for de små og 
mellomstore bruka, eller skal det arbeides for å flate ut husdyrtilskudda? Velg ett alternativ. 
Svar frå Hordaland: 

I landbrukspolitikken er budsjettmidlane ”verktøykassa” for å oppnå m.a. matproduksjon i heile landet. 

Fordelinga mellom store og små er akseptabel fordi vi har ikkje tru på at det er mogeleg å reversere den 

utflatinga som er foretatt.  

 

14.  Er det viktig å ivareta husdyrtilskuddet for sau slik det er utforma i dag med høyest satser til de første 
dyra? Velg ett alternativ. 
Svar frå Hordaland: 

Ja, det bør gis mest til første dyra (opp til 100) for å sikre inntektsgrunnlaget til mindre besetninger.  

Det er eit godt alternativ å overføre meir til kvalitetstilskot, og knytte til krav om produksjon og kvalitet. 

Vektgrense på 13,  

Spørsmål om tilskudd; forenklinger (side 29). 
16.  Ranger disse ordningene etter hvilke som først kan fjernes fra 1 til 5, hvor 1 er den ordninga som det er 
minst viktig å beholde. 
Svar frå Hordaland: 

Ein del tilskot bør sjåast i samanheng med om dei har ei næringsmessig interesse eller om det er hobby. 

Dersom garden driv med oppal og salg av hest, eller at driftsopplegget er med hest som trekkdyr er det 

naturleg at det blir gitt tilskot. Dersom dyrehaldet er eit reint hobby-preg kan det vere problematisk at bonden 

får tilskot for det, medan dei som bur i byggefeltet ikkje får det. 

Er det mogeleg å skille ut gardar som har næringsmessig interesse av å ha nokre få dyr av ulike dyreslag, f.eks 

INN PÅ TUNET-gardar? 

Inn under dette spørsmålet må det skillast mellom om det er: 

o Dyretilskot 

o Tilskot til beite 

o Tilskot til ferie og fritid. 

Lama, Alpakka, esel, struts osv er vel med i grunnlaget for beitetilskot og ferie og fritid, men ikkje 

husdyrtilskot 

 
17.  Regjeringen ønsker å forenkle støttestrukturen. Hvordan skal Norges Bondelag forholde seg til det? Er det 
noen ordninger vi kan forenkle eller fjerne? Hvilke? 
Svar frå Hordaland: 



Hordaland 16.02.2015 10:48 

 

  

 

Tilskudd pr dyr pr dag. Slutte med telle datoar. 

 

18.  I dag får alle produsenter ett bunnfradrag på sine tilskudd.  Alt av dyr og areal regnes med når tilskudd skal 
utmålet. For eksempel får en stor planteprodusent også tilskudd for sine 4 høner, 1 hest og 2 geiter. Burde det være 
en nedre grense for antall dyr eller areal man kan søke tilskudd om i tillegg til bunnfradrag. Velg ett alternativ. 
Svar frå Hordaland: 

Nei, bunnfradraget skal fange opp de aller minste utbetalingene       

 

Spørsmål om tilskudd; regionale og nasjonale miljøprogram (side 30). 
 

20.  Hvilke miljøordninger er viktigst å prioritere fra Norges Bondelag? Ranger alternativene, der 1 gis høyest 
prioritet og 4 lavest. 
Svar frå Hordaland: 

Dersom BRATTLENDTILSKOTET som i dag er ein del av RMP blir tatt inn i dei nasjonale ordningane så blir 

RMP prioritert lågt. Dersom dei ikkje blir overført til dei nasjonale ordningane så må RMP bestå. Dette er særs 

viktig for fruktnæringa som har mykje bratt areal i Hordaland. 

1 Nasjonale beitetilskudd  

2 Nasjonale areal- og kulturlandskapstilskudd  

3 Tilskudd via regionale miljøprogram  

4 Tilskudd gjennom SMIL-ordninga  

  

Spørsmål om klimasmart matproduksjon (side 31). 
22. Hva er største hinder for deg for å gjøre produksjonen mer klimavennlig? Velg ett alternativ. 
Svar frå Hordaland: 

Manglende økonomi i tiltakene 

 

23.  Grøftetilskuddet er et viktig klimatiltak og kan bidra til å øke produksjonen. Man kan nå få inntil 1000 kr pr 
daa i grøftetilskudd.  Er dette tilskuddet tilstrekkelig? 
Svar frå Hordaland: 

Grøftetilskotet er ikkje tilstrekkeleg i dag. Slik tilskotet er i dag med tilskot pr. da. blir nytten av tilskotet 

favorisert til dei som har enkle og rimelege løysingar for grøfting. Meir reelle kostnader med grøfting bør bli 

tatt omsyn til, for eksempel tal meter med grøft pr. da og grøfteteknikk. Rådalshjulet i høve til gravemaskin 

  

Spørsmål om tilskudd; driftstilskudd melk (side 32). 
 
24.  Bør drifttilskuddet for melk forenkles med hensyn til dyretall? Velg ett alternativ. 
Svar frå Hordaland: 

Ordninga bør behaldast som i dag. Prinsippet med at tilskotet gjeld frå første dyr er gjennomgåande. Vi vil få 

uheldige konsekvensar om denne ordninga blir endra utan at det blir vesentleg innsparing og inga forenkling. 

F.eks kan ein INN PÅ TUNET-gard eller ein osteprodusent ha få kyr i samanheng med annan produksjon. 

 

25.  Bør man fjerne distriktselementet i driftstilskuddet for melk? Velg ett alternativ. 
Svar frå Hordaland: 

Nei, behold ordninga som i dag.   

 

Spørsmål om tilskudd som stimulerer til produksjon (side 33). 
26.  Hvordan kan grovfôrproduksjon økes? Velg ett alternativ. 
Svar frå Hordaland: 

Målsettinga i landbrukspolitikken må vere at god grovforproduksjonen er det mest økonomiske alternativet for 

bonden. Denne målsettinga blir utfordra av:  

 For store drifteiningar/for stort krav til effektivisering - Mykje leigejord - Lange transportavstandar - tunge 

maskiner. 

 Dermed går dette på bekostning god agronomi og dermed god avkasting pr. da. 

 Auka kraftforpris vil gje ei god drivkraft til å arbeide for meir og betre grovforproduksjon.  

 

27.  Hvilken tilskuddsordning vil du prioritere høyest for å øke produksjon basert på norske ressurser? Ranger 
alternativene, der 1 gis høyest prioritet og 5 lavest.  
Svar frå Hordaland: 
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1 Øke beitetilskuddet 

2 Øke distriktstilskuddene for melk og kjøtt 

3 Øke areal- og kulturlandskapstilskuddet 

4 Øke kornprisen og prisnedskrivingstilskuddet  

5 Øke dreneringstilskuddet  

  

28.  Er det aktuelt å redusere tilskuddsordninger til fordel for å gi mer penger til produksjonsstimulerende 
virkemidler? Velg ett alternativ. 
Svar frå Hordaland: 

Arealtilskudd- og kulturlandskapstilskudd bør videreføres på dagens nivå  

 

  

Spørsmål om tilskudd som stimulerer til produksjon (side 34). 
 

29. Det er mangel på lammekjøtt på det norske markedet. I fjor ble lammeslakttilskudd økt, samtidig som 
husdyrtilskuddet ble redusert. Bør en flytte ytterligere midler? Velg ett alternativ. 
Svar frå Hordaland: 

Kvalitetstilskudd er positivt, men dette må ikkje stimulere til større bruk av kraftfor. Utmarksbeitetilskotet bør 

aukast. 

 

30.  Er det aktuelt å redusere driftstilskuddet på ammeku til fordel for å bruke mer penger på kvalitetstillegget 
på storfekjøtt?  
Svar frå Hordaland: 

Ja, det vil stimulere til økt produksjon 

 

31.  De kraftfôrkrevende produksjonene har hatt en negativ økonomisk utvikling de siste åra. Hvilke politisk 
virkemiddel bør prioriteres i forhandlingene? Ranger alternativene der 1 gis høyest prioritet og 5 lavest. 
 
Svar frå Hordaland: 

1 Frakttilskudd for kraftfôr  

2 Frakttilskudd for slakt  

3 Husdyrtilskudd  

4 Prisnedskrivingstilskudd på korn  

 5 Velferdsordninger 

Dersom det kjem like mykje pengar inn i ordningane Husdyrtilskot til dei første 35 purker vil dette gje større effekt 

enn prisnedskrivingstilskot på korn 

 

 

 

Spørsmål om økologisk landbruk (side 35). 
 

33.  I 2013 ble brukt 155 millioner til økologisk landbruk. Vi er langt unna målet om 15 prosent økologisk i 2020, 
men ser at forbruket av økologiske varer i dagligvarehandelen er økende. Bør det stimuleres ytterligere til økologisk 
produksjon? Velg ett alternativ. 
Svar frå Hordaland: 

Ja, men kun på produksjoner med underdekning av norske varer. For eksempel på varer som korn, frukt og 

grønt 

 

Spørsmål om rekruttering og velferd (side 37). 
 

35.  Hvilken investeringsordning er den viktigste for å sikre rekruttering i landbruket? Velg ett alternativ. 
Svar frå Hordaland: 

Prioritere ungdom ved utmåling av investeringstilskudd  

 
36.  Hvilken velferdsordning er den viktigste for å sikre rekruttering i landbruket? Velg ett alternativ. 
Svar frå Hordaland: 

Sjukepengar med Fødselspenger bør prioriterast. Dette er eit særs viktig tiltak for kvinner i landbruket. Ferie 

og fritid kjem som ein klar nummer to 
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37.  Hvis den kollektive sykepengeordninga avvikles, hvilken ordning bør i så tilfelle styrkes med disse midlene 
(88 millioner kroner)? Ranger alternativene hvor 1 gis høyest prioritet og 5 lavest. 
Svar frå Hordaland: 

1 Den kollektive sykepengeordninga må bestå  

2 Sykdomsavløsninga  

3 Landbruksvikarordninga 

4 Ferie- og fritidsavløsninga  

5 Tidligpensjonsordninga  



 

 

Spørsmål om investeringer og kapitaltilgang (side 40). 
 

39.  Bør en større eller mindre del av jordbruksavtalens totalramme brukes til investeringsmidler enn 
tilfellet er i dag? Velg ett alternativ. 
Svar frå Hordaland: 

Vi skulle ønske at vi kunne sei at investeringsmidlene skulle aukast. Men når ramma er slik den er så 

blir prioriteringa å la fordelinga stå uendra. 

 

 

40.  Er fordelinga av tilskuddsmidler mellom produksjonene i tråd med behovet?  Velg ett alternativ. 
Svar frå Hordaland: 

 Tilskuddsmidlane er IKKJE i tråd med behovet, men det er vel ikkje nokon som har noko til overs. 

 

41.  Bør forholdet mellom tradisjonelle jordbruksproduksjoner og andre bygdenæringer endres, med 
hensyn til fordeling av midler til investeringstilskudd? Velg ett alternativ. 
Svar frå Hordaland: 

Forholdet bør være som i dag  

 

Spørsmål om omsetningsregioner for melk (side 43). 
43.  I årets jordbruksoppgjør ble kvotetaket hevet til et felles tak på 900 000 liter, samdriftene mista sine 
særordninger med hensyn til produksjonstilskudd og avløsning og andelen man kan selge privat er økt fra 50 
til 80 prosent. Bør Norges Bondelag få reversert noen av disse endringene? Velg ett alternativ. 
Svar frå Hordaland: 

Nei, ikke bruk ressurser på dette nå  
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Innspill til jordbruksforhandlingene fra Buskerud Bondelag 

 

Innspill fra Buskerud Bondelag til jordbruksforhandlingene 2015 finner du i de påfølgende 

sidene. 
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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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2. Pris 

Mulighet for å få til inntekstoppgang ved å bruke pris på produkt til forbruker er 

sammensatt. Forhold som er viktig å ta hensyn til er markedets betalingsvilje for det 

enkelte produkts markedsdekning, tollbeskyttelse og handlingsrom innenfor WTO 

avtalen.  

Innenfor de mørke kjøttslag sau og storfe er det stort markedsunderskudd, en 

prisstimulans på disse produksjonene vil ikke utløse noen overproduksjon. Et 

markedsunderskudd på 7 500 tonn på storfe og 1164 tonn på sau/lam gir betydelig 

handlingsrom som bør utnyttes. 

De lyse kjøttslag er i en betydelig mer presset situasjon i forhold til markedet. Gris 

er i tilnærmet markedsbalanse.  Egg er i en betydelig overskudds situasjon. 

Kylling er i en situasjon der salget har falt dramatisk på grunn av problematikken 

rundt antibiotika resistente ESBL bakterier og bruk av narasin. Etterspørselen har 

falt i etterkant av dette. Konsesjonsgrensen er økt fra 140 000 kylling pr år til  

280 000. 

 

Norske grønnsaker har gode preferanser hos forbrukeren, markedet dekker opp 

etterspørselen gjennom inngåtte kontrakter med grossistleddet. GPS - ordningen er 

avgjørende for å regulere utbudet på markedet slik at prisuttaket kan ligge nær 

målprisene. 

Det er en betydelig underdekning av norsk kornråvare på 500 000 tonn. 

Underdekningen gjelder i stor grad forkorn. 

For alle produksjoner foreslås kostnadsdekning. For produksjoner i en 

overproduksjonssituasjon endres ikke målprisene utover kompensasjon for økte 

kostnader.  

 

2.1 Målpris korn 

Styrking av kornøkonomien er Buskerud Bondelags viktigste prioritering i årets 

jordbruksforhandlinger og målprisen foreslås økt med 20øre/kg utover 

kostnadskompensasjon. Dette kompenseres med et prisnedskrivningstilskudd på 5 

øre/kg. 

På grunn av markedssituasjonen bør ikke målprisen for rug økes. Oljefrø bør få en 

målprisøkning på 50 øre/kg. 

 

2.2 Målpris melk 

Det legges ikke opp til målprisøkning på melk utover kostnadskompensasjon. 

 

2.3 Målpris svin 

Det legges opp til en målprisøkning på 0,5 kr/kg på svin. Markedet er fortsatt skjørt 

og det er viktig at markedet er i balanse. 

 

2.4 Målpris grønt, frukt og bær 

For bær, frukt og grønt bør målprisen økes med 3% der det er mulig å ta ut.  Øvre 

prisgrense bør økes fra 12% til 20% før import iverksettes. 

Det må arbeides for at omsetningsleddene har preferanse for norske produkter, da 

dette vil bidra til at det blir lettere å oppnå målprisen. 
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3. Budsjettoverføringer  

3.1 Prioritering av budsjettmidlene 

Følgende prinsipp bør ligge til grunn for prioritering av budsjettmidlene: 

For alle produksjoner foreslås kostnadsdekning, hvor hver enkelt produksjon får 

mulighet til økt prisuttak eller budsjettstøtte tilsvarende kostnadsøkning. For 

produksjoner i en overproduksjonssituasjon endres ikke målprisene utover 

kompensasjon for økte kostnader.  

Buskerud Bondelag ønsker at budsjettmidlene prioriteres i henhold til våre 

hovedprioriteringer i punkt 1: 

 Styrking av økonomien i kornproduksjon, se kapittel 1.2.1 og 12. 

 Styrking av storfeproduksjonen og å opprettholde melkeproduksjon som er 

svært viktig for norsk matproduksjon. Tilskudd til beite må prioriteres. Se 

kapittel 1.2.2., 9.1 og 10.1 

 

Buskerud Bondelag har prioritert budsjettmidlene utover kostnadsdekning som vist 

i tabellen under.  

 

Post 
Antall 

dyr/kg/l Økning Endring 

Tilskudd til storfe på utmarksbeite 252 301 160,0 40 368 160 

Tilskudd til småfe på utmarksbeite 1 960 398 45,0 88 217 910 

Kvalitetstilskudd storfe O og bedre 44 500 000 2,0 89 000 000 

Økt husdyrtilskudd melkekyr 17-25 40 575 1 956,0 79 364 700 

Økt driftstilskudd ammeku 6-39 kyr 47 233 500,0 23 616 500 

Dyretilskudd geit 3 839 150,0 575 850 

Økt arealtilskudd potet, sone 1-5 121 019 20,0 2 420 380 

Arealtilskudd korn, alle soner 2 936 121 40,0 117 444 840 

Økning av LUF-midlene     125 000 000 

Prisnedskrivningstilskudd korn, 5 
øre/kg 944 000 000 0,05 47 200 000 

Sum budsjettmidler     613 208 340 

     

 

3.2 Innretning av virkemidlene 

Virkemidlene må sørge for at vi opprettholder landbruk i hele landet og mest mulig 

jord i drift. 

 Virkemidlene må innrettes slik at: 

 Vi får økt matproduksjon på norske ressurser 

 Det oppnås en optimalisering av arealbruken mellom gras- og 

kornproduksjon, vi kan ikke risikere at vi får en rekanalisering. 

 Vi får en variert bruksstruktur og landbruk over hele landet. 

 Distriktstilskuddene beholdes 
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 Strukturprofilen opprettholdes 

 Virkemidler som bidrar til å bedre jordas tilstand rettet mot arrondering, 

jordstruktur og grøfting tilgodeses. 

 Jordbruket blir stimulert til å sette i gang klimatiltak og tilpasse 

produksjonen på en klimasmart måte. 

  

Når det gjelder budsjettvirkemidler generelt må disse tilgodese den aktive bonden. 

Med dette mener Buskerud Bondelag bonden som produserer mat uavhengig av 

omfang og sted, som har tilstrekkelig kompetanse og produserer kvalitet i alle ledd. 

 

4. Forenkling 

Buskerud Bondelag er i utgangspunktet positive til forenklinger og mener det kan 

være formålstjenlig med en gjennomgang av de ulike tilskuddsordningene for å se 

om alle er målretta og effektive og har de virkningene en ønsker. Enhver mulig 

endring må konsekvensutredes først slik at en ikke får utilsiktede virkninger og det er 

viktig at midler beholdes i systemet og ikke forsvinner ut når forenklinger 

gjennomføres.  

 

 

4.1 Fjerning av telledatoer 

En viktig forenkling ville være om kan kunne gå bort fra systemet med telledatoer. 

Dagens system med telledato 31.07. og 31.12. kan føre til tilbakeholding av dyr hos 

bonden. Dette medfører utfordringer i flyt av livdyrsalg og ustabil forsyning til 

slakteriene. Det brukes totalt sett også mye fòr på uproduktive dyr. Med dagens 

datateknologi og registreringssystemer mener vi det må settes ned en gruppe som må 

se på muligheten for et system der registrering foregår automatisk slik at systemet 

med telledatoer kan avvikles. 

 

4.2 Mer frie midler til NLR 

Buskerud Bondelag mener at Norsk Landbruks Rådgivning må få mer frie midler 

slik at det kan kjøres forsøk og mindre prosjekter uten å søke på hvert enkelt 

prosjekt. Dette vil også innebære en forenkling. 

 

5. Miljø- og klimavirkemidler 

Både RMP og SMIL har virkemidler som også har en produksjonsfremmende effekt 

slik som skjøtsel av jordekanter og åkerholmer. Det er viktig at også slike 

produksjonsfremmende tiltak beholdes.  

I forslag til regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken legges det opp 

til at RMP midler skal prioriteres til tiltak under marin grense som er de mest 

belastede ut i fra vannkvalitet. Det er viktig satsingen på RMP styrkes i framtiden. 

 

Arbeidsgruppen som har sett på miljøvirkemidlene har akkurat levert sin rapport og 

det er foreslått flere endringer og forenklinger. Buskerud Bondelag støtter flere av 

forslagene som arbeidsgruppen har kommet med, men det er viktig å påpeke at en 

ved forenkling og sanering av tilskudd må sørge for at midlene fortsatt blir 

tilgodesett næringa og ikke forsvinner. Buskerud Bondelag støtter følgende tiltak: 
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 Samordningen av tilskudds ordningene for bevaringsverdige storferaser med 

bevaringsverdige husdyrraser til en nasjonal ordning. 

 Samordning av nasjonale beitetilskudd med regionale beitetilskudd av nasjonale 

karakter/generell art. Som arbeidsgruppa foreslår ønsker vi fortsatt av tilskudd 

til beitelag skal videreføres som egen ordning. 

 Å avvikle tilskudd til fredete bygninger i SMIL-ordningen, men fortsatt beholde 

tilskuddene til verneverdige bygninger. Den aktuelle potten som i dag brukes til 

fredete bygninger må da overføres til tilsvarende tilskudds ordning i 

kulturminneforvaltningen 

 Å vurdere å samordne saksbehandlingen mellom miljø- og 

landbruksforvaltningen for tilskudd til utvalgte naturtyper. 

 

Arbeidsgruppen kommer med flere forslag, det er mulig at også flere av forslagene 

er fornuftige, men forslagene nevnt over er de som Buskerud Bondelag ikke ser 

noen problemer med å støtte. 

 

 Buskerud Bondelag ønsker at det settes av en pott på 10 MNOK til 

stimuleringstilskudd for pilotanlegg med solceller. Vi ser potensialet i de store 

bygningsmassene bonden har til rådighet, men pr. i dag er prisen for høy derfor 

og vi ønsker derfor et slikt stimuleringstilskudd for pilotanlegg. 

 Buskerud Bondelag ønsker også en tilsvarende pott på 10 MNOK for 

pilotanlegg for biogass. 

 Buskerud Bondelag har foreslått å øke tilskuddet til utmarksbeite både for storfe 

og småfe, dette mener vi også fornuftig ut i fra miljø- og klimahensyn 

 

 

6. Økologisk landbruk 

Det er et økende marked som er villig til å betale merpris for økologiske varer. 

Foreløpig er forbrukerne spredd slik at det er vanskelig å utnytte denne 

betalingsviljen på en god og lønnsom måte. De politiske signaler om økning i 

økologisk produksjon må, i en overgangsfase, følges opp med støtteordninger for 

distribusjon slik at etterspørselen kan dekkes av norske varer.  

 

Tilskuddsordningene må i større grad vris mot produsert mengde framfor tilskudd 

pr. arealenhet. 

Tilskudd til økologisk produksjon må videreføres gjennom hele produksjonskjeden 

hos bonden. 

 

 

7. Rekruttering og velferd 

Velferdsordningene er viktige for næringa, også med hensyn til rekruttering og vi 

mener de ordningene vi har i dag må bestå. Den kollektive sjukepengeordningen er 

svært viktig. Avløserlaga er viktig i så måte og vi mener endringen som kom hvor 
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en fjernet muligheten til å utbetale avløsertilskuddet direkte til avløserlaget var 

uheldig. Det er også uheldig at tilskuddene ikke lenger er øremerket etter 

intensjonen. 

 

7.1 Velferd 

Tilskuddet til syke-avløser må prioriteres. Det må bli muligheter for dekning av 

faktiske utgifter ved sykeavløsning og regelverket må forenkles betydelig. Det er 

gårdsregnskapet som må legges til grunn for beregningene. Samtidig må dagsatsen 

ved økes til 1785 kr. i flat sats for avløsning i husdyrhold og for planteproduksjon i 

onnetida. Utbetaling av velferdsmidler må skje løpende og senest etter en måned 

etter framsatt krav etter dokumentert utlegg.  

Sykdomsavløsning bør også omfatte tilfeller der hvor det foreligger legeerklæring 

om sykdom for egne barn under 12 år. Satsene for avløsertilskudd bør økes.  

 

Jordbruksfradraget for bønder settes likt minstefradraget for lønnsmottagere. 

Bønder må ha en selvstendig rett til arbeidsledighetstrygd på lik linje med 

lønnsmottagere ved opphør av virksomheten.  

Bønder skal ha en mulighet til å opparbeide seg pensjon utover minstepensjon og 

eventuelt tidligpensjon ved at innbetaling av premie skal kunne føres til fradrag. 

Det er svært viktig at ordningen med tidligpensjon videreføres. Pengene kommer 

først til beskatning ved eventuell utbetaling av pensjon etter samlet skattevurdering 

på utbetalingstidspunktet. 

 

7.2 Rekruttering 

For at vi skal kunne øke matproduksjon i framtida er det helt avgjørende at næringa 

har god rekruttering. Det er flere tiltak som må vektlegges i forhold til dette, men 

bærebjelken for at ungdom vil gå inn i næringa er at det skal være 

inntektsmuligheter på linje med andre yrkesgrupper og gode velferdsordninger 

som sikres avløsning ved sykdom, ferie og fritid. Videre må en sørge for: 

 En oppdatert og god landbruksutdanning i alle fylker 

 Gode spareordninger som kan brukes ved overdragelse av gård, beløpet for 

gårdssparing for ungdom bør være det dobbelte av vanlig BSU da det er langt 

dyrere å overta/kjøpe gård enn å kjøpe en bolig. 

 Aktiv bruk av RK midler for å stimulere til rekruttering 

 Beholde tidligpensjonsordingen, dette er også viktig for at 

overtagelsestidspunkt.  

 

8. Investeringer og kapitaltilgang 

8.1 Investeringsvirkemidler 

Det er et stort behov for investeringer i landbruket og det er viktig at alle 

investeringer tar utgangspunkt i gårdens tilgjengelige ressurser. Ut i fra våre 

hovedprioriteringer er det viktig å få opp investeringstakten på følgende områder: 

 Oppsetting av korntørker for å sikre nok lager og tørkekapasitet samt 

investeringer i grøfting. Dette må også gjelde rehabilitering av gamle anlegg. 
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 Bygging av nye driftsbygninger og forbedring/tilbygg på eksisterende 

driftsbygninger, spesielt på de mørke kjøttslagene og melk.  

 Etablering av lager for frukt, bær og grønnsaker og etablering av fruktfelt. 

 Innovasjon Norge bør også kunne gi lån til drenering og nydyrking, begge 

deler stimulerer til økt produksjon. 

  

Grøftetilskudd er særlig viktig for kornproduksjon. Grøftetilskudd kom inn i 

jordbruksoppgjøret 2012, dette var svært positivt og er tilskudd som må 

videreføres. Tilskuddet gis med kr 1000/da, dette er for lavt til å nedskrive 

investeringen slik at det gjør det lønnsomt å grøfte. Det foreslås at tilskuddssatsen / 

da. økes til kr. 2. 000,-. 

Rammen for både bedriftsrettede midler og utviklings- og tilretteleggingsmidler må 

økes. Det er et stort behov for investeringsmidler i jordbruket og det er viktig at 

midlene kommer både store og små bruk til gode. (Innretningen på BU midlene bør 

samsvare med prioriteringer som gjøres i jordbruksforhandlingene, dvs. 

produksjoner som er i en overproduksjonssituasjon prioriteres ikke.) 

 

8.2  LUF 

Ordninger under LUF fikk i årets avtale en økning på 9 mill. kr. Innen for LUF ble 

det omprioritert 35 mill fra SMIL midler som i hovedsak ble fordelt på postene 

Utviklingsprogram lokal mat og reiseliv, bioenergi programmet og skogbruk. Det 

ble også økt rammene til rekruttering, likestilling og kompetanse i landbruket. 

Buskerud Bondelag mener det er nødvendig at totalrammen innenfor LUF 

ordningene økes med 125 mill. kr. Denne økningen foreslås fordelt med 50 mill. kr. 

til bedriftsrettede midler til investering og utvikling (BU midler) og 50 mill kr. til 

Smil ordningen som kanaliseres til hydrotekniske anlegg og 5. mill.kr til 

investeringstøtte for organisert beitebruk. Det bør også settes av 10 MNOK til 

pilotanlegg for solceller og samme beløp til pilotanlegg for biogass. Midlene til 

grøfting på 100 MNOK må videreføres. 

 

Det må sikres tilstrekkelige rammer som sikrer mulighet til rimelig kapital gjennom  

BU-ordningen og rentestøtte lån. Kapitaltilgang til investeringer i nye 

driftsbygninger og utbedring av eksisterende bygninger er avgjørende for at 

landbrukspolitikkens målsettinger kan følges opp. Med tanke på behovet for økt 

kornproduksjon må rammene innenfor disse ordningene økes (50 mill. kr.) Denne 

økningen reserveres tørke og lagerbygg til korn. 

 

 50 mill. kr. "friske" midler prioriteres til hydrotekniske anlegg. Grøftetilskuddet på 

100 MNOK videreføres. Det må kunne gis BU-midler og rentestøtte også til 

drenering. 

 

Investeringstøtte til organisert beitebruk ble avkortet med 2. mill kr. i årets avtale. 

Dette gir et feil signal til en produksjon som har en betydelig underdekning i 

markedet. Gode håndteringsanlegg i utmarka er avgjørende for en rasjonell og 

dyrevelferdsmessig god behandling av dyra i forbindelse med sanking og skilling. 

Det foreslås at denne ordningen styrkes med 5 mill. kr.  
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Rammen for likestilling og rekrutteringstiltak ble styrket i årets avtale, det er viktig 

at det fortsatt bevilges midler til dette arbeidet på nivå med gjeldende avtale. For de 

andre postene foreslås samme rammer som årets avtale. 

 

 

9. Melk 

Buskerud har stått på Tines rødliste i forhold til melkeproduksjon de seinere åra og 

melk bør ikke gå ut av fylket. Melkeproduksjon er en viktig bærebjelke i norsk 

jordbruksproduksjon som det er viktig å beholde. 

 

9.1 Ku 

Kvotetakene ble endret ved fjorårets oppgjør, det må ikke gjøres ytterligere 

endringer i kvotetak inneværende år. I Buskerud har statens pris på kjøp av 

melkekvote vært prisledende de seinere åra, siste året ble all kvote omsatt. For flere 

melkebruk i Buskerud er det investeringsetterslep og det er viktig at 

investeringsmidlene opprettholdes.  

 For å følge utviklingen i melkeproduksjon og stimulere familiebrukene 

ønsker Buskerud Bondelag å øke satsen for dyr i intervallet 17-25 dyr med 

1956 kr  

 Kvotetakene må ikke økes ytterligere 

 

9.2 Geit 

Det er viktig for produksjonen i Buskerud å styrke posisjonen i forhold til 

leveringsmengde melk fra Hallingdal.  

På geit bør satsen på dyretilskudd for intervallet 126-250 dyr økes fra 550 kr/dyr til 

700kr/dyr. 

 

9.3 Omsetningsregioner for melk 

I de seinere åra har det vært overskudd på tilgjengelig melkekvote i Buskerud, men 

i siste runde har dette endret seg og forhåpentligvis er dette en mer varig trend. 

Buskerud står på Tine sin ”rødliste” så det er viktig for oss å holde melka i 

Buskerud. I jordbruksoppgjøret 2014 ble det bestemt at en skulle utrede 

konsekvensene av å gjøre omsetningsregionene for melk større. En sammenslåing 

av fylker som har for lite tilgjengelig kvote vil tappe Buskerud for melk og 

ødelegge produsentmiljøet. Buskerud ønsker derfor ikke en sammenslåing av 

kvoteregioner.  

 

Buskerud Bondelag har diskutert hva som kan være et mulig alternativ 2 om det går 

mot sammenslåing av kvoteregioner. Ut i fra dette ser vi at en felles region 

bestående av Buskerud og Telemark kan være en mulighet som vil ivareta fortsatt 

melkeproduksjon i Buskerud av et visst omfang. Vi understreker at vi primært 

ønsker at Buskerud skal være egen kvoteregion. 

 

 

 

 



Buskerud Bondelag  11 av 18 

 
 Vår dato Vår referanse 

 09.03.2015 14/01233-8 

 

10. Kjøtt og egg 

Matproduksjon i Norge skal øke i takt med befolkningsøkningen og det er viktig å 

stimulere til at vi bruker alle tilgjengelige ressurser, vi har store rike beiteressurser 

som ikke er fullt utnyttet. Det er viktig å utnytte denne ressursen og Buskerud 

Bondelag ønsker derfor å øke satsen for utmarksbeite for både kyr, storfe og hest 

med 160 kr/dyr. Likeledes ønsker vi å øke beitetilskuddet for småfe med 45 kr/dyr. 

 

10.1 Ammeku og storfekjøtt 

Det er underdekning av storfekjøtt i Norge, og denne produksjonen bør således 

stimuleres. Årsverk vederlaget viser i NILF sine beregninger at denne 

produksjonen også ligger under gjennomsnittsinntekten i landbruket. Økning av 

produksjon for å møte underdekningen må i stor grad skje gjennom å øke antall 

mordyr, optimalisere kalvingstakten og stimulere til at det blir flest mulig kalver.  

 

Gjennomsnittlig ammeku besetning er på 15 mordyr, bare 15% av besetningene er 

over 26 mordyr. Med strukturen som er i denne produksjonen vil effekten av 

produksjonsstimulerende virkemidler gi størst resultat ved at disse blir satt inn i de 

mindre og mellomstore bestetingene med mål om å øke mordyr-tallet totalt sett, 

mens en økning av kjøttprisen gjennom økt kvalitetstilskudd og forhåpentligvis et 

økt prisuttak, vil bedre økonomien i produksjonen for alle produsenter av 

storfekjøtt.  

 

Tilskuddet videreføres med samme strukturprofil som er gjeldende, men med en 

styrking av driftstilskuddet for gruppen 6-39 kyr. Buskerud Bondelag mener 

innretningen på tilskuddene må være som følger: 

 Kvalitetstilskuddet for slakt med kvalitet O eller bedre økes med 2 kr/kg 

 Øke driftstilskuddet for intervallet 6-39 dyr med 500 kr/ dyr 

 Økning i beitetilskudd som skissert i kap. 10 over. 

 

10.2 Sau 

Det er fortsatt underdekning på lammekjøtt og det bør fortsatt stimuleres til å øke 

produksjonen for å møte underdekningen. 

 Lammetilskuddet lammeslakt som ble innført i 2014 beholdes 

 Tilskuddet til utmarksbeite økes med 45 kr/dyr som skissert i kap.10 

 Tilskudd til organisert beitebruk via LUF midlene økes med 5 MNOK 

 

10.3 Svin, fjørfe og egg 

Svinenæringa er en viktig del av landbruket og utgjør store volumer med stor 

betydning for slakterier og forindustri. Målprisen på svinekjøtt har vært tilnærmet 

uendret siden 2012 samtidig som kraftfôr prisen har økt. Markedssituasjonen for 

svin er nå i balanse det bør kunne tas ut en målprisøkning på 0,5 kr/kg for å 

kompensere for kostnadsøkningen som næringa har hatt. Konsesjonsgrensene for 

svin må ikke endres, markedsbalansen er fortsatt skjør og vi har nok å gå på 

innenfor dagens grenser, kun 25% av dagens besetninger med purker ”stanger i 

taket”. Det er svært viktig at det ikke stimuleres til økt etablering i svinenæringa, 

slik at produksjonen øker mer enn markedet. 
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Eggproduksjonen er i en utfordrende situasjon med overskudd av egg i markedet. 

Etter innføring av miljøinnredning 2012 ble det bygd nye fjørfehus, som førte til en 

stor gjeldsgrad og at ingen går ut av næringen. Det er derfor særdeles viktig for 

næringen å beholde dagens konsesjonsgrenser som hindrer en ytterligere 

overproduksjon. For eggnæringen er det viktig å opprettholde dagens ordning med 

markedsregulator. Innfraktsordningen for egg er viktig og må økes. 

 

10.4 Lama og alpakka 

Det bør vurderes om lama og alpakka skal få samme tilskudd som hjort med 210 

kr/dyr. 

 

10.5 Areal-, beite og kulturlandskapstilskudd 

Areal- beite og kulturlandskapstilbudet er omtalt i andre kapitler i innspillet 

sammen med de ulike produksjonene der det er foreslått endringer. 

 

 

11. Grønnsaker, frukt og potet 

11.1 Frukt, bær og grønnsaker 

Areal for kulturlandskapstilskudd: 

Grensen på 80 mål for tilskudd i grønt produksjon gjeninnføres og midlene 

omfordeles til frie midler til Norsk Landbruks Rådgivning.  

 

BU-midler. 

Prosjektet ”Energieffektivisering og redusert klimautslipp i veksthusnæringen” bør 

fortsette. 

Grøftetilskuddet og tilskudd til hydrotekniske tiltak bør økes pr. daa og gi 

forutsigbarhet for at entreprenører tør investere i grøfteutstyr. I henhold til det som 

er foreslått under LUF ønsker vi øremerking av 50 MNOK til hydrotekniske 

anlegg. 

Ordningen med investeringstilskudd og rentestøtte bør videreføres med økte 

rammer, da fornying av driftsapparatet i landbruket er påkrevd. 

 

GPS ordningen 

Grøntnæringa ser det som svært viktig at GPS-ordningen videreføres, særlig sett i 

lys av hva som skjer på grossistleddet. GPS samler produsentene og er et svært 

viktig verktøy. 

 

Rådgivning i grøntsektoren. 

For grøntnæringa er det viktig at rådgivningsapparatet blir styrket. Det er viktig at 

landbruksrådgivningen også blir tilført frie midler. Ordningen med 

biologisk/integrert plantevern bør gjelde både for veksthus og friland. Ordning bør 

komme inn under økologisk produksjon. De store plantevernmiddelprodusentene 

har fokus på å lage godkjente preparater. 
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Tilskudd fruktlager 

Ordningen videreføres og bør også omfatte produsent eide grønnsaks- og 

potetpakkerier. 

 

11.2 Potet 

Det har vært underdekning av potet i Norge og Buskerud Bondelag mener 

arealtilskuddet for potet bør økes med 20 kr/da i sone 1-5. 

Settepoteter må være sikret godt for oppfølging og kontroll for å redusere risikoen 

for smitte og sykdom. Det bør settes av virkemidler for å øke norskandelen med 

potet. 

 

 

12 Korn 

Landbruk i hele landet og mest mulig jord i drift er en forutsetning for at målsetting 

om å øke matproduksjonen i takt med befolkningsveksten skal lykkes. En slik 

strategi forutsetter at de enkelte produksjoner finner sted der de naturgitte forhold 

gir de mest optimale vilkår. Legitimiteten til norsk matproduksjon vil også være 

avhengig av at norsk korn er hovedingrediensen i kraftforet.  

 

Utviklingen i kornproduksjon har hatt en negativ utvikling siden 1991, kornarealet 

er redusert med 850 000 da (24%) og produsert mengde er redusert fra 1,5 mill. 

tonn til 1 mill. tonn. I sesongen 2013 - 2014 ble det importert 1,35 mill. tonn 

forråvare som tilsvarer 58% av det totale råvarebehovet. Av de 1.35 mill tonn 

utgjorde importen til kraftfôrindustrien 1,14 mill. tonn. Denne negative utviklingen 

er på ingen måte stoppet snarere tvert imot, de siste tre år viser en akselererende 

avgang av kornarealer fra et snitt på 37 000 da pr år til 57 000 da. 

 

Sammenlignet med andre produksjoner i jordbruket har økonomien i 

kornproduksjon hatt en negativ utvikling siden 2006, etter dette har avstanden økt 

betydelig. Målt i vederlag til arbeid og kapital skiller det 150 000 kroner mellom 

melkeproduksjon og kornproduksjon, i favør av melkeproduksjon.  

Skal en i framtida forsvare en stor norsk husdyrproduksjon, må andelen norsk korn 

i kraftforblandingene være betydelig høgere enn det som er tilfelle i dag. 

Kornarealene må økes og produktiviteten pr. arealenhet må økes.   

Dette betyr at norsk kornproduksjon må styrkes betydelig både økonomisk i form 

av pris og arealtilskudd, gjennom investeringsvirkemidler og forskning. 

 

Hovedutfordringen for norsk landbruk som helhet er å skape forståelse for at de 

politiske målene kun kan oppfylles i et samspill mellom naturressurser, klima og 

økonomi. I dette samspillet er kanaliseringspolitikken og balansen mellom 

produksjonene avgjørende. Det er svært tvilsomt om det på sikt er politisk vilje til å 

fortsatt ha en husdyrproduksjon på dagens nivå når andelen av importert fôrråvare 

overstiger dagens nivå. 

 

Den største utfordringen i norsk jordbruk er det lave inntektsnivået målt i forhold til 

andre grupper, for kornproduksjon har den negativ økonomiske utviklingen vært 

større enn for de andre produksjonene. Resultatet av denne utviklingen har ført til at 
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arealer er lagt om til annen produksjon, spesielt grasproduksjon. Den svake 

økonomien er også en medvirkende årsak til at kornjordas agronomiske tilstand har 

blitt dårligere p.g.a. manglende vedlikehold.  

 

Et sterkt norsk landbruk er basert på produksjon på norske forressurser, det er da 

helt avgjørende at norsk kornproduksjon kommer opp på et nivå som vil dekke en 

betydelig større andel i kraftforblandingene enn hva som er tilfelle i dag. For at 

dette skal lykkes må: 

 et betydelig areal tilbakeføres fra grasproduksjon til kornproduksjon 

 avlingene pr dekar økes ved at jordas agronomiske egenskaper forbedres 

 dyrkingsteknikken optimaliseres 

 det satses på kompetanseheving hos kornprodusentene/utdanning 

 det satses på sortsutvikling 

 kapasitet til at kornets kvalitet sikres etter høsting 

  det nydyrkes 

 

I årets jordbruksforhandlinger må korn og kornproduksjon prioriteres. Et 

krav bør være at det i avtalen defineres en opptrappingsplan med et mål for 

produsert volum norsk korn.  

 

Økonomi. 

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 å ivareta kornproduksjon på kornjord med midlere og dårlig 

kvalitet (agronomisk og arronderingsmessig) må kornpris og tilskudd pr. dekar 

balanseres.  

 

Kostnadsutviklingen må dekkes fullt ut, gjødsel, såkorn, plantevern, lav kronekurs 

og dyrere maskiner.  

Kornprisen må økes med kr 0,20 pr. kg i tillegg til kostnadsdekning. En styrking 

av kornøkonomien må føre til en prisøkning på kraftforet, deler av økningen 

tas ned med prisnedskrivningsmidler. Buskerud Bondelag foreslår at 0,05 kr 

kompenseres med prisnedskrivning. En økning i kraftfòrprisen vil også øke verdien 

av grovforet. 

Arealtilskuddet på korn økes med kr. 40, pr. da. 

 

Investeringsvirkemidler 

Kornavlingene i pr. dekar har ligget stabilt på samme nivå siden 80 tallet. 

Kornsortenes avlingspotensial ligger betydelig høgere enn det som tas ut i praktisk 

dyrking. Årsakene til dette er sammensatt, men to faktorer som utpeker seg er 

dårlig jordstruktur som følge av kombinasjonen dårlig drenering og jordpakking. 

Det gis i dag kr. 1.000,- pr da til grøftetilskudd til jord som tidligere er grøftet men 

der grøftesystemet ikke lenger fungerer tilfredsstillende. Totalkostnaden til grøfting 

ligger i heldigste fall på kr. 4.000 pr. dekar.  
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Det foreslås at tilskudd til grøfting økes til kr. 2.000 pr dekar. og at tilskuddet på 

100 MNOK videreføres.  

 

For å sikre god kvalitet på kornet er det avgjørende at det er tilstrekkelig 

mottakskapasitet, med tørke og lagermuligheter.  Situasjonen i dag er at mange 

gårdsanlegg er utdatert og har for liten kapasitet i forhold til dagens høstemaskiner. 

Mye korn går derfor direkte til mottaksanlegg for tørking og lagring, dette kan også 

til tider føre til kapasitetsproblemer. 

For å sikre god behandling etter innhøsting er det nødvendig at det satses på 

utbygging av tørke og lageranlegg på den enkelte gård. Dette vil ha stor betydning 

for å sikre optimal kvalitet og sikre at kornet kan høstes under gunstigst mulige 

innhøstingsforhold. 

Det foreslås at det innvilges støtte til korntørkeanlegg på samme nivå som tilskudd 

og rentestøtte til utbygging av driftsbygninger i husdyrproduksjon. Rammen for BU 

midler og rentestøtte økes betydelig for å realisere en satsing på gårdstørker og 

lager, jamfør våre forslag under posten LUF. 

 

Beredskapslager matkorn/såkorn. 

I jordbruksoppgjøret 2011 ble det innført tilskudd til lagring av såkorn. Dette 

tilsuddet ble i fjorårets jordbruksoppgjør tatt bort. Regjeringen bestilte en utredning 

fra NILF om behovet for beredskapslager av matkorn, denne utredningen 

konkluderte med at Norge ikke har behov for beredskapslager. 

Spørsmålet om beredskapslager må bringes inn i årets forhandlinger, selv om 

regjeringen ikke er positive til å sette av midler til dette. I første omgang må det 

sikres en reserve av såkorn på sikt også for matkorn. Erfaring fra tidligere år med 

vanskelige innhøstingsforhold og dårlig såkornkvalitet dokumenterer et reelt behov 

for en såkornreserve. Import av såkorn kan bare gjøres fra land med samme 

vekstvilkår.  

 

Forskning og utvikling 

Behovet for å øke matproduksjonen må utløse mer midler til forskning og 

rådgivning. Uvikling av nye kornsorter med høgere ytelse og bedre kvalitet er et 

kontinuerlig og tidkrevende arbeid. Det er nødvendig at kornsorter utvikles for å 

møte klimatiske utfordringer, bedre plantehelse, mer yterike sorter og 

kornkjøpernes endrede behov. 

I dette arbeidet kreves forskningsvirksomhet og en godt utviklet og oppegående 

veiledningstjeneste. Det ligger også store og uløste problemstillinger i forbindelse 

med forbedring av jordas agronomiske tilstand. Rådgivningstjenesten må gis mer 

frie midler, en godt faglig og oppdatert rådgivningstjeneste er helt avgjørende for at 

målet om økt matproduksjon i takt med befolkningsveksten skal oppnås. 

 

Avgifter 

Kostnadsreduksjoner bør ha en sentral plass ved årets forhandlinger. 

Plantevernavgifter er en stor kostnadspost i planteproduksjon. I kombinasjon med 

forskning og god rådgivning vil bruk av plantevernmidler begrenses til de 

nødvendige doser og behandlinger. 

Avgiften på floghavremidler og soppmidler fjernes i sin helhet.  For lav bruk av 

midler for soppbehandling fører til dårlig kvalitet og lavere vekt på kornet, og vil 
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dermed utløse mer import. Det vil være positivt, både økonomisk og klimamessig å 

tilpasse avgiftsnivået på en slik måte at det stimuleres til økt produksjon og bedre 

kvalitet. 

 

Kvalitetskravene på korn.  

Kornkjøper setter kvalitetskriteriene for korn med bakgrunn i de kvaliteter som blir 

etterspurt av kraftfòrindustrien og bakeribransjen.  Det bør oppfordres til at 

kornkjøper betaler i forhold til de kvaliteter som er ønsket med et system med 

tillegg og trekk. 

 

Nydyrking 

Ved nydyrking av arealer over 50 da er tiltakshaver pliktig til å utarbeide en 

konsekvensutredning for tiltaket. Tiltakshaver er også pålagt å koste arkeologiske 

undersøkelser. Dette kan påføre prosjektet så store kostnader at prosjektet vil bli 

ulønnsomt. Nydyrking er av samfunnsmessig så stor verdi at staten bør ta 

kostnadene med utrednings - og dokumentasjonsarbeidet. 

 

 

13 Erstatningsordninger 

Ordningene for avlingsskade og naturskade videreføres. Det er akkurat gjort 

endringer i disse ordningene og Buskerud Bondelag har pr. i dag ingen forslag til 

endringer. 

 

 

14 Skatt/avgift/avskrivninger/fond 

14.1  Avskrivninger, skatt og avgifter 

Ved eierskifte: 
Inngangsverdien på fast eiendom må kunne skrives opp til reell markedsverdi 

(kjøpsverdi eller takst). Inngangsverdien på maskiner og budskap må kunne skrives 

opp til en reell verdi.  

Varslede endringer i reglene for realisasjonsgevinster må gjennomføres raskt for å 

unngå omsetningsbrems og spekulasjoner. 

Salg av tilleggsjord og tilleggsskog til naboeiendom bør igjen bli skattefritt (jfr. 

Reglene før 2005). Det vil redusere omfanget av leiejord og legge til rette for videre 

produktivitetsvekst i jordbruket. 

Frita næringsformue fra formuesskatt  

Buskerud Bondelag mener det er feil å skatlegge verdien av en arbeidsplass og 

arbeidende kapital. Vi har en berettiget forventning om at formueskatt på 

produksjonsarealer, driftsbygninger og driftsmidler i landbruket fjernes. 

 

Avgiftsfritak 
Det bør utarbeides fritak for overgang til miljøvennlige energiformer i landbruket. 

Fordelsbeskatning for bruk av egenprodusert ved og annet biodrivstoff bør 

avskaffes. 

Alternative energiformer må være tilgjengelige før dagens energikilder 

avgiftsbelegges, hvis ikke vil slike avgifter bare gi høyere produksjonskostnader og 

svekket lønnsomhet i landbruket. 
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Investeringer 
Buskerud Bondelag prioriterer tilrettelegging for investeringer i næringen. Tilskudd 

og gode lånevilkår er ikke nok. Bonden må ha en reell mulighet til å sette av 

uskattede midler til fremtidige investeringer og på den måten sikre fremtidige 

investeringer nødvendig egenkapital. Avskrivningssatsen på driftsbygninger og 

andre husdyrbygninger må heves i tråd med redusert levetid for slike bygg. Vi 

krever 8 %.  

Det bør sees på muligheter for skattetiltak for å holde leiejordpriser nede og 

stimulere investering i utleid jord. 

 

Etterskuddsvis innbetaling 
For å sikre at man skal unngå å betale inn for mye i forskuddsskatt og for å sikre 

bedre likviditet i næringa mener Buskerud Bondelag at det bør gjennsomsnittlignes 

ut i fra en 5-års periode. Dette vil gi bedre forutsigbarhet for bonden. 

 

 

 

Jordbruksfradrag 

Jordbruksfradraget må videreføres og der begge ektefeller deltar aktivt i driften bør 

begge få jordbruksfradrag. Det bør være krav om at det skal være aktiv deltakelse 

utover en viss stillingsprosent. 

 

14.2   Fond 

Fondsavsetninger er en god mulighet for å kunne avsette midler som kan stimulere 

til nyinvesteringer og effektivisering. Buskerud Bondelag vil foreslå to typer 

avsetninger: 

 Det må bli adgang til skattefri avsetning av inntekt fra jordbruket til 

fremtidige investeringer og grøfting. Denne type avsetninger bør også gi 

rom for inntektsutjevning når klimarelatert avlingsskade gir 

uforholdsmessige store tap, når bonden er i en investeringsfase eller har 

ujevn inntekt. 

 Investeringsfond må også gjelde utleier av landbrukseiendom slik at penger 

kan avsettes eksempelvis til jordforbedringstiltak. 

 GSU, gårdssparing for ungdom, etableres med en egen ordning med dobbelt 

tak i forhold til ordinær BSU da det er langt dyrere å overta/kjøpe en gård 

enn å anskaffe seg en bolig.   
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15 Annet 

15.1 Pelsdyr 

Farmsertifisering er et verktøy som skal dokumentere alt arbeid på pelsdyrgården. 

Det bør vurderes om tilskudd dette kan være på linje med det som det øvrige 

landbruket får til kvalitetssikringsarbeidet gjennom Matmerk. 

 

15.2 Birøkt 

Økonomien i næringsrettet honningproduksjon må styrkes, dette er viktig for at vi 

fortsatt skal ha næringsrettet birøkt i Buskerud. Satsen på produksjonstilskudd på 

økes fra 400,- kr til 500,- kr pr. kube. Alle produsenter må få tilskudd fra første 

kube, også de som mottar produksjonstilskudd ellers i landbruket.  Taket på 250 

kuber bør fjernes.  

 

De som driver økologisk bør få et ekstra produksjonstilskudd på 150,- kr for å 

kompensere for økte utgifter og merarbeid. Vi vil også understreke viktigheten av 

biholdet for planteproduksjon. 

 

Erstatning for vintertap av bifolk bør sidestilles med vinterskader på eng, dvs. at 

erstatning må gis ut over 20% vintertap av innvintrede bikuber og at nedre sats 

settes til kr 1.000. 
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Innspill til jordbruksforhandlingene 2015 - Oppland 

 

De fleste lokallagene i Oppland Bondelag har svart på Questback til årets forhandlinger. I 

tillegg har vi fått skriftlige innspill fra noen lokallag og fra noen organisasjoner.  

 

Innledning – betraktninger om den politiske situasjon 

Regjeringa og Bondelaget har felles mål; økt matproduksjon og økt lønnsomhet i næringa. 

Regjeringen har også som mål å ha en høyest mulig selvforsyning av mat av 

beredskapshensyn. En samlet Næringskomité har uttalt at de ønsker økt matproduksjon 

med intensjon om økt selvforsyning. Statsråd Listhaug har uttalt at hun vil ha et aktivt 

landbruk over hele landet. Hun vil styrke lønnsomheten for de som vil satse og hun vil øke 

rekrutteringen.   

 

Fjorårets forhandlinger, som endte i brudd og behandling i Stortinget, viser at det er stor 

avstand og uenighet mellom Regjeringen og landbruksnæringa når det gjelder hvilke tiltak 

og virkemidler som trengs for å styrke norsk matproduksjon. 

 

En reell styrking av selvforsyning og beredskap betinger økt produksjon med utgangspunkt 

i norske ressurser. Dette krever et aktivt landbruk over hele landet, og en styrking av 

økonomien til alle produsenter, ikke bare de store slik vi så i fjorårets jordbruksoppgjør. 

Oppland Bondelag påpeker at det er helt avgjørende med et sterkt tollvern for å få til dette. 

 

Oppland Bondelag håper det blir en avtale som vil bidra til å styrke lønnsomheten for 

norske matprodusenter og dermed gi mulighet til økt norsk matproduksjon på norske 

ressurser.  

 

Nå er det viktigere enn noen gang at vi i næringa står samlet på tvers av produksjon, 

struktur, og distrikt.  
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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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4. Forenkling 

 

I fjorårets oppgjør ble det i følge Regjeringen gjennomført mer enn 20 forenklinger i 

tilskuddsordningene. Oppland Bondelag mener at de fleste av disse forenklingene har liten 

eller ingen forenklingsverdi for bøndene, men fungerer mer som bortfall eller omfordeling 

av inntekter i næringa. 

 

Oppland Bondelag har i møter med representanter fra regjeringspartiene poengtert at det er 

viktig å ha kunnskap om hvorfor de ulike ordninger har kommet i stand, hvorfor de er der 

og hvordan de fungerer før de evt. endres eller fjernes. De mange ordningene vi har, er et 

finmasket system som Oppland Bondelag mener gjør ordningene treffsikre i forhold til mål 

og virkning. 

 

Vi syns det er grunn til å understreke at det i de fleste tilfeller ikke oppleves som 

komplisert å søke om produksjonstilskudd, ref tidsbruk til utfylling av søknadsskjema. 

 

Av aktuelle ordninger Oppland Bondelag mener kan vurderes å forenkle: 

- Søknad om produksjonstilskudd husdyr. Vi mener at en må kunne ta i bruk 

husdyrregisteret og fjerne telledatoer i og med at en i dette registeret har oversikt over 

dyreflyten gjennom året. 

- Flatt driftstilskudd i mjølkeproduksjon fra og med fem kyr. 

- Tilskudd til lammeslakt kan utbetales med avregning gjennom slakteriet som 

kvalitetstilskuddet på storfe. 

- Bedre samordning, både søknadsskjema og ordninger, i de sentrale tilskuddsordningene 

og i regionalt miljøprogram. Det er for eksempel ordninger for tilskudd til beite både 

sentralt og regionalt, og en bør kunne se på muligheten for en samordning. 

- Det må bli enklere å få behandlet søknader om grøfting og nydyrking, spesielt i forhold 

til kulturminner. 

- Avlingsskadeerstatningsordningen er krevende både for de som er rammet av 

avlingsskade og for de som behandler søknadene. Disse bør kunne forenkles. 

 

5. Miljøvirkemidler 

 

Oppland Bondelag mener at miljøvirkemidlene er viktige. Det brukes imidlertid mye tid 

på å avklare og forvalte de Regionale Miljøvirkemidlene, og vi stiller spørsmål om det går 

an å se de regionale og sentrale midlene mer i sammenheng. 

 

Oppland Bondelag er opptatt av at midlene kommer de aktive bøndene til del og gir 

muligheter for økt verdiskaping. Midlene må bidra til å øke matproduksjonen og styrke 

lønnsomheten i næringa samtidig som de bidrar til å løse miljøutfordringer og sikre fortsatt 

levende kulturlandskap. 

 

Oppland Bondelag mener at grøfting er av de viktigste miljøtiltakene som bør styrkes, 

også for å kunne øke matproduksjonen. Grøftetilskuddet er for lite i forhold til 

totalkostnadene med grøfting. For å stimulere til mer grøfting mener Oppland Bondelag at 

tilskudd til grøfting må økes til 50 % av kostnad, begrenset oppad til 3.000 kr/daa. Videre 

må det kunne søkes om grøftetilskudd både til vedlikeholdsgrøfting og til nygrøfting. 
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Oppland Bondelag mener at tilskudd til stølsdrift er viktig for å utnytte ressursene i vårt 

fylke og tilskuddet må økes i takt med kostnadsutviklingen. 

 

6. Økologisk landbruk 

 

Oppland Bondelag mener det er avgjørende at det offentlige går foran i sine 

innkjøpsordninger for å nå Stortingets målsetting om 15 % forbruk. 

 

Det er viktig å øke den økologiske kornproduksjonen, både til matmel og fôr. Økonomien i 

økologisk kornproduksjon må økes i takt med økning i økonomien for konvensjonell 

korndyrking. Prisnedskrivning for økologisk korn beholdes. 

 

Merpris for økologiske produkter bør, ideelt sett, tas ut i markedet.  

 

7. Rekruttering og velferd  

 

Gode velferdsordninger er viktig for rekruttering til næringa. 

 

Tilskudd til avløsning til ferie og fritid og ved sjukdom og svangerskap er de viktigste 

ordningene. Det er også viktig å sikre stabile rammevilkår for landbruksvikarordningen 

framover. Eventuell økning i tilskudd til velferdsordningene må gjøres med friske midler. 

 

Satsene for tilskudd til sjukdomsavløsning og avløsertilskuddet bør økes mer enn 

lønnsutviklingen ellers i samfunnet. 

 

Den kollektive sykepengeordningen og tidligpensjonsordninga må videreføres. 

 

Oppland Bondelag mener at avkorting p.g.a. inntekt utenom bruket ved sykeavløsning må 

fjernes. 

 

8. Investering og kapitaltilgang 

 

Det er stort behov for kapital i landbruket framover for å kunne fornye driftsapparatet i takt 

med de krav som stilles og den utviklingen som skjer. Dette gjelder innen både husdyr- og 

planteproduksjon. Tilgang på nødvendig og rimelig kapital er en av de største 

utfordringene for næringa, og spesielt ved generasjonsskifter er det stort behov for rimelig 

kapital. 

 

Behovet for investeringskapital er så stort at midler må hentes utenfor jordbruksavtalen. 

Det bør jobbes for å få til ei investeringspakke der en ser på både investeringsmidler, 

avskrivningsregler og bruk av skatt som virkemiddel. 

 

Oppland Bondelag mener det er avgjørende at det volumproduserende landbruket sikres 

nok kapital til vedlikehold og fornying. Volumproduksjon er grunnlaget for annen 

næringsutvikling på gården.  
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Oppland Bondelag mener det er viktig å styrke kapitaltilgangen til yngre bønder, og vi 

foreslår at det innføres ekstra rentestøtte for unge bønder. 

 

Oppland Bondelag mener det må stilles mer kapital til grøfting og nydyrking. 

 
Oppland Bondelag mener det bør etableres et eget BU-styre med flertall fra landbruksnæringa 

innenfor hvert av Innovasjon Norges distrikts-/regionkontor. BU-styrene skal behandle sakene 

og søknadene som angår BU-midlene til landbruksnæringa.   
 

Fondsavsetninger 

Oppland Bondelag mener det i enkeltpersonsforetak må gis åpning for å avsette til fond, 

lignende skogfond, for å møte store framtidige investeringer og næringsutvikling, både 

innenfor tradisjonelt landbruk og andre bygdenæringer. 

 

9. Melk 

 

Det er fortsatt behov for å styrke økonomien i melkeproduksjonen, og det er viktig at det er 

økonomi og kapitaltilgang til å fornye driftsbygninger, spesielt for å sikre rekruttering ved 

generasjonsskifte. Oppland Bondelag mener at målprisen må økes minst tilsvarende 

kostnadsveksten. 

 

Kvoteordningen 

Kvoteordningen må fortsatt være en del av jordbruksavtalen. Det er avgjørende viktig å ha 

et kvotesystem også framover.  

 

Oppland Bondelag er opptatt av at melkeproduksjonen i størst mulig grad beholdes og er 

mest mulig stabil i de områder vi har produksjonen i dag. Oppland Bondelag er opptatt av 

å gjøre minst mulig endringer i kvoteregionene for å hindre store geografiske 

forskyvninger i melkeproduksjonen. Primært ønsker vi å beholde fylket som kvoteregion. 

   

Eksportmuligheter 

Økt import av yoghurt og ost gir en uheldig uvikling av handelsbalansen på 

mjølkeprodukter. Vi må arbeide for å begrense import av mjølkeprodukter, samtidig som 

det fortsatt gis muligheter for bruk av prisutjevningsordningen til eksport av 

mjølkeprodukter. 

 

10. Kjøtt og egg 

 

Storfekjøtt 

Vi er i en situasjon med for liten produksjon av storfekjøtt i forhold til etterspørsel, og 

prognoser sier fortsatt stor underdekning.  Det er viktig at vi arbeider for å øke 

produksjonen. Den viktigste årsaken til underdekningen, er at lønnsomheten i 

storfekjøttproduksjonen er for dårlig.  

 

Økonomien i storfekjøttproduksjonen har blitt styrket ved de siste 

jordbruksforhandlingene, men det er behov for ytterligere styrking av økonomien. Det er 

viktig at de økonomiske tiltakene stimulerer til økt produksjon og riktig kvalitet. Et viktig 

virkemiddel her er videreutvikling av kvalitetstillegget. Vi mener kvalitetstillegget bør 
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økes med tre kroner, og det er av stor betydning at kvalitetstillegget fortsatt gis fra klasse O 

og oppover. 

 

Det er behov for økonomiske stimuleringstiltak for oppstart av storfekjøttproduksjon i 

grasdistrikter. Økt beitetilskudd og økt distriktstilskudd for kjøtt er aktuelle tiltak. 

 

Sau  

Det er viktig at næringa sikres en økonomi som gjør det interessant å fortsette med sau og 

utnytte de store beiteressursene vi har i utmarka. 

 

Beitetilskudd er viktig for å sikre økonomien i saueholdet. 

 

85 % av kjøttproduksjon fra sau kommer fra besetninger under 100 vinterfôra sauer. Dette 

viser at det er viktig å sikre fortsatt lønnsomhet i slike besetningsstørrelser. 

 

Svin 

Oppland Bondelag mener det nå er grunnlag for å øke målprisen på gris med en krone. 

 

Oppland Bondelag mener dagens markedssituasjon på gris ikke tillater noen heving av 

konsesjonsgrenser. 

 

Egg og fjørfe  

Det er viktig å få balanse i eggmarkedet. En eventuell økning i kraftfôrpris må 

kompenseres gjennom økt målpris eller som økt dyretilskudd på verpehøner. Oppland 

Bondelag mener dagens markedssituasjon på egg ikke tillater noen heving av 

konsesjonsgrenser. 

 

11. Grønnsaker, frukt og potet  

 

Det viktigste for grøntnæringen er å få styrket tollvernet. 

 

Grønnsaker 

Oppland Bondelag foreslår at målprisene økes. Prisøkningen må vurderes ut fra 

markedssituasjonen for de forskjellige grønnsaksslagene. Øvre prisgrense bør økes fra 12% 

over målpris til 20 % over.  

 

Oppland Bondelag mener det bør innføres frakttilskuddsordning inn til foredlingsanlegg. 

 

Frukt og bær 

Distrikts- og kvalitetstilskuddet til frukt og bær må tilbakeføres minst på nivå med nivået i 

2014, og det bør innføres eget distrikts- og kvalitetstilskudd for bær til industri.  

 

Det bør etableres et tilskudd til bærmottak etter mal av tilskuddet til fruktlager.  

 

Det er viktig å opprettholde tilstrekkelig tollbeskyttelse. Grensevern må opprettholdes for å 

sikre friskt plantemateriale og god plantehelse.    
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Potet 

Det er viktig å opprettholde tilstrekkelig tollbeskyttelse. 

 

Potetproduksjonen har gått drastisk ned de siste årene. Produksjonen kjennestegnes av 

store kostnader og høy risiko, og lønnsomheten i produksjonen er for dårlig. AK-tilskuddet 

for potet bør opp på samme nivå som korn i sone 1-5. 

 

Målprisen på potet må heves, og øvre prisgrense bør økes fra 12 % til 20 %.  

 

Det er viktig å opprettholde avrensordningen. Oppland Bondelag mener det bør innføres en 

frakttilskuddsordning for avrenspotet. 

 

Oppland Bondelag ønsker en gjennomgang av prisfastsettingssystemet for alle potetene 

som blir levert matpotetpakkeriene.  

 

12. Korn 

 

Kornproduksjonen må økes betraktelig. Dette er avgjørende for at Norge skal kunne øke 

matproduksjonen og matberedskapen. Oppland Bondelag mener at økonomien i 

kornproduksjonen må styrkes betydelig. Virkemidlene må bygges opp slik at de som har 

areal som er egnet til kornproduksjon finner det lønnsomt/interessant å drive med 

kornproduksjon. 

 

Oppland Bondelag foreslår en opptrappingsplan for kornøkonomien. Første året må 

målprisen på korn, med unntak av rug, økes med 15 øre. Prisen på olje- og proteinvekster 

bør økes prosentvis minst like mye som økning i kornpris. 

 

Vi trenger pris- og tilskuddsordninger som stimulerer til økt produksjon av korn med riktig 

kvalitet. Det må arbeides videre med styrking av systemer for prising etter kvalitet. 

Kornproduksjon på små areal/skifter må opprettholdes. Det bør innføres et ekstra 

arealtilskudd på skifter under 20 dekar. 

 

Økt kornpris medfører økt mel- og kraftfôrpris. Økningen må kompenseres med økt 

prisnedskriving på korn hvis dette er nødvendig for sikre økonomien i melke- og 

kjøttproduksjon. Prisnedskrivingen på norsk matmel bør styrkes for å sikre norske 

bakevarer. 

 

Det er viktig at Norge har et beredskapslager for både såkorn og matkorn. 

 

13. Erstatningsordninger 

 

Avlingsskade: 

Oppland Bondelag mener at øvre grense må økes til kr 1.000.000. 

 

Vi foreslår også at bønder med produksjoner med stor omsetning; grønnsaker, frukt/bær og 

poteter, må få etablere fondsordning med skattelette for å møte dårlige sesonger. 
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For frukt, bær og grønnsaker bør det vurderes taksering av avlingsskade for å forenkle 

dokumentasjonsbehovet. 

 

Offentlige pålegg 

Oppland Bondelag mener at erstatning for offentlig pålegg må opprettholdes på et nivå slik 

at den fungerer etter hensikten og at folk rapporterer ved mistanke om sykdom på dyr og 

planter.  

Oppland Bondelag oppfordrer til at det etableres en katastrofeordning for smittsomme 

sykdommer. 

 

14. Skatt, avgift, avskrivninger, fond 

 

Skatter og avgifter må ses i sammenheng, slik at en får en total reduksjon. Selv om skatt 

ikke er tema i jordbruksforhandlingene, vil Oppland Bondelag likevel påpeke viktigheten 

av å redusere skatt- og avgiftsnivået.  

 

Skatt 

Oppland Bondelag mener at inntektsøkningen ved det kommende jordbruksoppgjøret først 

og fremst må komme gjennom prisøkning og budsjettmidler.  

 

Rentefradraget i personinntektsberegningen må gjøres valgfritt for å sikre personinntekt og 

pensjonsrettigheter.  

 

Videre bør det arbeides for å få en mer fleksibel skjermingsrente med en valgfri sats opp til 

7 %. Det vil gjøre det mer lønnsomt å investere i landbruket. 

 

Jordbruksfradraget må opprettholdes. 

 

Skatt på salg av jord, skog og landbrukseiendommer må reduseres. 

 

Formuesskatt 

Oppland Bondelag mener at skatt på næringsformue / arbeidende kapital må bort.  

 

Beskatning av BU- tilskudd 

Innovasjonsmidler må bli skattefrie i alle kommuner, ikke bare i de kommuner som ligger 

innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. 

 

Avskrivningssatser 

Oppland Bondelag er glad for at avskrivningssatsen for saldogruppe landbruksbygg er økt 

til 6 %. Vi mener den må økes videre til 10 %. 

 

Avgift på diesel 

Prisen på ”avgiftsfri” diesel har steget mye de siste årene. Sittende Regjering har økt 

avgiften betydelig.  Oppland Bondelag mener avgiften på diesel må reduseres betydelig 

eller evt. kompenseres på andre måter. 
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Avgift på plantevernmidler 

Avgiftsforskjellen mellom plantevernmiddelklassene må reduseres fordi ordningen ikke 

virker etter sin hensikt, og avgiftsforskjellene kan medføre resistensproblemer ved at en 

benytter de billigste midlene. Alle avgiftsmidler må tilbakeføres til forskning og utvikling 

av ulike bekjempingsstrategier. Subsidiært må hele avgiften fjernes, på linje med 

fjerningen av matavgiften. 

 

15. Annet 

 

Forskning og utvikling  
Et avansert og høyproduktivt landbruk er avhengig av aktiv forskning og rådgiving. Det er 

viktig å øke bevilgningene til disse formålene. Grunnforskning, anvendt forskning og 

utvikling er viktig for å utnytte produksjonsmulighetene og øke produksjonen. 

 

Pelsdyr 

I Oppland er pelsdyrhold en viktig del av landbruket i noen bygder, og næringen tar 

samtidig hånd om relativt store mengder avfallsprodukter både fra slakterivirksomhet og 

fiskeindustri. Det er av stor betydning at nåværende frakttilskuddsordning for pelsdyrfôr 

opprettholdes på et nivå som sikrer at norske pelsdyrholdere har sammenlignbare 

fôrkostnader med konkurrentene.  

 

Bier 

Bier er viktig for å sikre pollinering av frukt, bær og oljevekster. Oppland Bondelag mener 

det er viktig å stimulere honningproduksjon og foreslår at tilskudd per bikube økes med kr 

100. 

 

 

Avslutning 
Oppland Bondelags mål er å få så gode rammebetingelser at 75 % av norske 

matprodusenter skal betale toppskatt innen 2016. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

Trond Ellingsbø         Ola Råbøl 
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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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2. Pris 
2.1 Kornøkonomien 

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. 
Akershus har mer enn 20 % av kornarealet i Norge, vi har derfor et stort ansvar for å rette opp i 
krisen, for få til det trengs et solid løft i kornøkonomien i årets jordbruksoppgjør. 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.  
 
Prisutviklingen på korn og innsatsfaktorer: 
Målpris mathvete var i 1999 på 2,31 kr. Prisen i dag er på 2,98 kr. Med bruk av konsumprisindeks blir 
prisen fra 1999 3,11 i 2014 kr. Dermed har vi i realiteten en negativ utvikling av kornprisen. I tilegg til 
dette er prisen på handelsgjødsel og diesel mer enn doblet 

 
I disse årene er kornproduksjonen tappet for midler som skulle vært ført tilbake til drifta og til 
investeringer. 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.  
 
Matkorn 
Matkornproduksjon må være bærebjelken i kornøkonomien. Økt produksjon av matkorn er en 
effektiv måte å øke vår selvforsyningsgrad, korn er fleksibelt og kan brukes som fôr dersom 
kvaliteten blir for dårlig, eller det om det skulle bli produsert mer matkorn enn markedet trenger. 
Korn er også en vare det er billig og enkelt å lagre.  Gjennomgående er kostnadene til innsatsfaktorer 
som gjødsel, plantevern og tørking høyere enn i fôrkornproduksjonen. For å opprettholde, og øke 
produksjonen av matkorn, må produksjonen være attraktiv økonomisk og de høye 
produksjonskostnadene utlignes gjennom økt matkornpris. Matkorn bør gjøres så attraktivt at flere 
tar risikoen med å satse på matkorndyrking.  
 

2.2 Kjøtt 
Grovfôrbasert 
Stortingsflertallet ønsker en økt sjølforsyning av grovfôrbasert kjøttproduksjon. Akershus ønsker å 
være med å ta sin del av denne økningen. Storfe og sau utfyller hverandre godt med tanke på 
utnyttelse av ressursene i vårt fylke. Nyetablering av ammeku er ikke stor nok til å dekke nedgang i 
antall melkekyr. Det er stor fare for økte importkvoter ved vedvarende underskudd av storfe og lam. 
Underdekning på storfe og lam gjør at man med et fungerende tollvern bør kunne hente ut mer i pris 
i markedet.  
 
Kraftfôrbasert 
Det er nå overproduksjon på egg og kylling, det er dermed lite å hente i økt pris der. På svin derimot 
opplever man nå en balanse i markedet, dette må utnyttes ved å ta ut en høyere pris i markedet. Svin 
er den største forbrukeren av norsk fôrkorn og er derfor en svært viktig produksjon for Akershus. 
Akershus Bondelag mener at man må øke prisen på svin, og med det gi svinebonden et løft i 
økonomien samtidig som man kan forsvare et nødvendig løft i kornprisen.  
 
 



Side 4/11 
Akershus Bondelag innspill til jordbruksforhandlingene 2015    

2.3 Melk 
Også melkekua er en stor forbruker av norsk fôrkorn. En økning av kornpris vil derfor også gi økte 
kostnader for melkebonden, som det må kompenseres for. Dessverre ser vi nå en økt RÅK-import i 
melkemarkedet, dette hullet i tollvernet må tettes! Melkeprisen er også historisk lav i Europa. Vi tror 
derfor ikke det er mye å hente på økt melkepris nå, men en viss økning for å kompensere for økte 
kostnader må legges til grunn.  
 

2.4 Grønnsaker 
Akershus Bondelag foreslår i tråd med fellesutvalget på grønt for Østfold og Akershus sine innspill, å 
øke målprisen med 5 % for frukt bær og grønnsaker og 20 øre for poteter. Forskjellen mellom målpris 
og øvre prisgrense økes til 20 %.  

3. Budsjettoverføringer - tilskudd 
3.1 Arealtilskudd korn 

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.  
 

3.2 Prisnedskrivingstilskudd 
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 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.  
 

3.3 Matmeltilskudd 
Vi viser til avsnitt 2.1 om matkorn. Det er viktig at matmeltilskuddet økes slik at norsk korn forblir 
konkurransedyktig. Importen av halvfabrikata bakevarer er fortsatt i økning og er blitt en trussel for 
norsk matmelindustri og dens arbeidsplasser. Akershus Bondelag mener at matmeltilskuddet må 
forbeholdes norsk korn, og på den måten styrke den norske produksjonen. 
 

3.4 Tilskudd til grovfôr 
Økonomien i grovfôrproduksjonen må bedres for å sikre fremtidig produksjon basert på norske 
ressurser. En stadig større del av fôrrasjonen til drøvtyggere, og spesielt melkekyr, baseres på 
kraftfôr. En av de viktigste driverne i dette er den kontinuerlige ytelsesforbedringen i 
melkeproduksjonen. Vi mener at det må diskuteres hvordan en kan balansere ytelsen opp mot 
norske fôrressurser og behovet for storfekjøtt i framtida.  
 
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. Man 
kan godt tenke seg at den høye grovfôrandelen i Akershus kommer som følge av bedre grovfôr. 
Kostnaden i grovfôrdyrking er i stor grad tilknyttet arealet som drives. I Akershus drives 
grasproduksjonen intensivt fordi man ofte har alternativbruk av arealet til korn, akershusbonden tar 
også med seg erfaringer fra kornproduksjonen inn i grasproduksjonen og er dermed en dyktig 
agronom og jordbruker. Dermed oppnås både bedre og billigere grovfôr. Et annet viktig moment er 
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at man med intensiv grovfôrdyrking får høye proteinavlinger per dekar, dette vil gi redusert behov 
for importerte proteinråvarer.  
 
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. 
 

3.5 Tilskudd husdyr 
Konserndannelsen i samvirkene og effektive ordninger for frakttilskudd gjør at det nå er så godt som 
lik pris på innsatsfaktorer, som gjødsel og kraftfôr og på våre produkter som kjøtt og melk, i hele 
landet. Dette gjør at Akershus Bondelag mener at det må være rom for å stille spørsmål om tiden er 
moden for å diskutere distriktstilskuddet på husdyr. Vi mener at det ikke er forholdene inne i fjøset 
som setter skillet mellom distrikt og sentrale strøk. Kua skal melkes morgen og kveld, og lamminga 
må overvåkes døgnet rundt enten fjøset ligger på Romerike eller i Alta. Vi ønsker derfor å stille 
spørsmål om distriktstilskudd på kjøtt og melk bør tones ned og at skillet heller må gå der 
forskjellene faktisk er; ute på bruken av arealet.  
 
Dagens innretning 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 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.  
 
Akershus Bondelag ser også at distriktstilskudd på de kraftfôrbaserte dyreslagene gir en utfordrende 
fordeling. Som nevnt over mener vi at forholdene inne i fjøset ikke er mye forskjellig etter hvor i 
landet fjøset ligger. Vi har svineprodusenter i Akershus som spør om de må flytte ut i distriktene for å 
berge økonomien i produksjonen, er det riktig? Husdyrproduksjon i kornområdene har mange 
fortrinn som vi mener det må legges mer vekt på. Den viktigste er at vi har mye ledig spredeareal, og 
det er faktisk et stort behov for husdyrgjødsel for å opperettholde produktiviteten i jorda som kan bli 
dårligere av ensidig kornproduksjon uten husdyrgjødsel. En annen grunn er at fôret blir produsert i 
kornområdene, og det meste av markedet er her. Vi mener at dette er argumenter som må 
hensyntas i virkemiddelutformingen, og med tanke på å bevare legitimiteten til norsk landbruk. 

 
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. 
 
Det er en stor utfordring å holde mordyrantallet oppe for storfe. Det må derfor sees på om man kan 
legge mer av økonomien både på melkeku og på ammeku over på kalven. Det er viktig at det er god 
økonomi i å levere kalv som markedet etterspør.  
 
For småfe er kvalitetstilskuddet som ble innført i 2014 nå på et passende nivå. En økning utover den 
generelle kostnadsøkningen kan gi for streke intensiver til økt lammetall, og dermed økt kraftfôrbruk 
for å få slaktemodne lam på høsten.  
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3.6 Beitetilskudd 
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 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. 
 

3.7 Produksjonstilskudd til bier 
Produksjonstilskudd i birøkt gir en minstegaranti for drift. Skal vi ha næringsrettet birøkt i Oslo og 
Akershus, må økonomien sikres og satsene minimum beholdes som i dag. Taket for tilskudd må 
fjernes.  Videre er det viktig at de som søker om produksjonstilskudd ellers i landbruket får 
produksjonstilskudd for birøkt fra første kube.  

4. Forenkling 
Troen om at en skal oppnå så veldig mye for forandringens skyld, er for stor. Forenkling er 
besnærende i seg selv, men norsk landbrukspolitikk er og må være skreddersydd til det langstrakte 
landet med svært ulike driftsforhold. Vi foreslår allikevel noen grep som vil gi en forenklingseffekt 
både for bonde og forvalting.  

- Kvalitetstilskuddet for lammeslakt må betales ut via slakteriene 
- Slå sammen beitetilskuddene til én ordning, med krav om 8 uker beitetid 
- Fjerne taket for antall bikuber man kan få tilskudd til 
- Fjerne telledato for husdyr, heller bruke husdyrregisteret. 
- Forenkle avlingsskadeerstatningsordningen  

 
Tilskuddsordninger som prioriteres lavest:  
Dette er vi konkret utfordret på fra Norges Bondelag. Lokallagenes svar, som også fylkesstyret støtter 
er slik: (Følgende prioriteres lavest, der 1 er lavest) 

1. Tilskudd til hest 
2. Tilskudd til pelsdyrfôr 
3. Driftstilskudd til melkeproduksjon for foretak med 1-4 kyr 
4. Tilskudd til vinterskade på eng 

5. Tilskudd til bikuber 

5. Miljø- og klimavirkemidler  
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.  
 

5.1 Grøfting og hydroteknikk  
Det er stort behov for grøfting i Akershus. Grøfting er et viktig virkemiddel for å øke avlingene, slik at 
vi når målene om økt matproduksjon og lønnsomhet. Mye av kornproduksjonen i Akershus skjer i 
sårbare vannområder hvor god grøftetilstand og velfungerende hydrotekniske anlegg er nødvendig 
for å redusere avrenningen til vassdragene.  
  
Ordningen med grøftetilskudd har vært operativ siden sommeren 2013. Vi mener ordningen må 
videreføres og styrkes i årets jordbruksoppgjør. Statisitikken over brukte midler viser at 1000 kr per 
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daa ikke er utløsende nok. Det står igjen ubrukte midler. Vi kan nå regne med at de billigste 
prosjektene er gjort, og at en heving av satsen er nødvendig for å få mer grøfting. Det viser seg i 
praksis at det er svært vanskelig å få grøfting til en pris under 5000 kr/daa. For å få mer grøfting må 
ordningen med grøftetilskudd styrkes, og satsen økses til 2200kr/daa. Felleskjøpet har gjort 
beregninger som viser at det trengs en sats på 2200kr/daa for at det skal være lønnsomt for bonden 
å grøfte.  
 
Akershus Bondelag mener også at det er helt urimelig at grøftetilskuddet kun kan gis til tidligere 
grøftede arealer. Det er vel så stort behov på ugrøfta arealer, og ordningen bør dermed utvides til 
også gjelde disse. Tilskuddet bør også gjelde på grøfting av nydyrkingsfelt.  
 

5.2 Spesielle miljøtiltak i landbruket, SMIL 
SMIL er en effektiv ordning som sikrer stedstilpasset og fornuftig bruk av midlene. Utvalget som har 
evaluert miljøvirkemidlene foreslår å legge forvaltingen over til regionalt nivå. Dette mener Akershus 
Bondelag er svært uheldig da den lokale forvaltinga nettopp er det som gjør at SMIL er en godt 
treffende ordning.  
 
SMIL-potten må økes. Behovet for investeringer i hydroteknologiske tiltak øker med mer variert 
klima, og er avgjørende for å øke kornproduksjonen på en bærekraftig måte. Uten en økt ramme til 
SMIL er det vanskelig å tenke seg at landbrukets miljøinnsats i de sårbare vannområdene kan bli 
omfattende nok til å tilfredsstille de langsiktige kravene til vannkvalitet.  
 
Akershus Bondelag mener at SMIL må prioriteres til tiltak som både øker matproduksjonen og gir 
miljøgevinst. Dette er særlig hydroteknologiske tiltak. Men også tilskudd til permanente gjerder for å 
utnytte mer av beitearealene og tilskudd til husdyrgjødsellager er viktige tiltak for økt utnyttelse av 
lokale ressurser. 
 
I dag er det for knapt med SMIL-midler i Akershus, det blir igjen for lite midler til andre viktige tiltak. 
Samtidig ser vi at det andre steder i landet blir brukt store ressurser på andre tiltak enn de som rettes 
direkte mot jordbruksproduksjon. Mer av SMIL-potten bør gå til de områdene som har størst 
utfordring med avrenning, og til miljøtiltak rettet mot å hindre forurensing fra jordbruk. Støtte til 
freda og verneverdige bygninger bør i utgangspunktet ivaretas av andre sektorer i samfunnet enn at 
det belastes over jordbrukets ramme i jordbruksforhandlingene. 
 

5.3 Regionalt miljøprogram, RMP 
Det viser seg at målrettet tilskudd innen RMP virker. Akershus Bondelag mener derfor at ordningen 
må sikres midler, og at satsene må økes slik at bonden får god økonomi i å gjøre de tiltakene som gir 
best miljøeffekt på sin gård. RMP må baseres på positive økonomiske virkemidler og ikke generelle 
forbud og pålegg. 
 

5.4 Husdyrgjødsel 
Det er generelt lite husdyrgjødsel i Akershus, og vi har mye ledig spredeareal. Lokalt har vi likevel 
utfordringer med å bruke husdyrgjødsla på en agronomisk og miljømessig optimal måte. 
Husdyrgjødsla bør kun spres i vekstsesong, hvilket innebærer at mange bruk har for liten 
lagerkapasitet. Akershus Bondelag tror det er uunngåelig at det blir stilt strengere krav til bruk av 
husdyrgjødsel fremover. Vi mener at SMIL-midler til utvidet lagerkapasitet må prioriteres høyere i en 
del kommuner. En økning i kraftfôrkrevende husdyrhold bør også kanaliseres til områder der det er 
mye ledig spredeareal, og behov for husdyrgjødsel for å bedre jordas produksjonsevne.   
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6. Økologisk landbruk 
Akershus Bondelag mener at økonomien i økologisk landbruk i størst mulig grad må baseres på den 
merprisen man kan oppnå i markedet.  
 
Det er i dag stort underskudd i markedet for økologisk korn, grønt, frukt og bær. Det er en situasjon 
som må utnyttes og det må satses på og legges til rette for økt produksjon. Dette er svært viktig for å 
unngå at det etablerer seg varige importkanaler.  
 
Akershus Bondelag mener at økologisk landbruk kan bli enda mer miljøvennlig hvis transportbehovet 
i verdikjeden blir mindre. Den økologiske landbruksproduksjonen bør derfor i størst mulig utstrekning 
foregå i en kretsløpssammenheng. Dette må enten ivaretas på den enkelte gård, eller i klynger der en 
både har grovfôrproduksjon, husdyr, og plantedyrking. Da får en både vekstskifte og tilgang på 
husdyrgjødsel. Etter at det er åpnet for å benytte matavfall/biorest som gjødsel i økologisk 
produksjon kan det dessuten ligge til rette for etablering av økologiske klynger i nærheten av 
biogassanlegg. 
 

6.1 Økologisk korn 
Varekjedene og markedene for økologiske produkter er små, og dermed sårbare for manglende 
balanse mellom tilbud og etterspørsel. Akershus Bondelag mener produksjonen av økologisk korn må 
tilpasses etterspørselen og at kornprisen må settes med markedsbalanse for øyet. Ekstra inntekter 
for økologisk korn bør hentes ut i markedet. 

7. Rekruttering og velferd 
7.1 Rekruttering 

Det beste grepet for å hjelpe på rekrutteringen er at man sikrer at det er gode og stabile 
fremtidsutsikter for næringa. Samtidig mener Akershus Bondelag at det er flere grep som må tas, og 
at mange av disse er godt ivaretatt i rekrutteringspakken som ble foreslått fra jordbruket til fjorårets 
oppgjør. Særlig dette med investering er viktig, en økt prioritering av unge bønder vil gi økt 
rekruttering.   
 

7.2 Velferdsordninger 
Et flertall av våre lokallag legger vekt på velferdsordningene for sykdom og svangerskap som et viktig 
tiltak for å sikre rekruttering til næringen. Landbruksvikarordningen er en god ordning, men 
ordningen forvitrer. Tilskudd pr. årsverk landbruksvikar utvikler seg ikke i forhold til 
kostnadsutviklingen. Egenbetaling har økt i takt med dagsats under sykdom. Dette medfører en 
dårligere og dårligere ordning som blir dyrere for brukerne. Satsen må følge kostnadsutviklingen. 
 
Krav til næringsinntekt for nyetablerte for å få tilskudd under sykdom, er urimelig. Dette er et viktig 
moment med tanke på rekruttering av unge til næringen. Videre er det urimelig med kravet om 
avkorting mot andre lønnsinntekter. Dette slår svært uheldig for de som har måtte ta annet arbeid 
utenom gården og som har husdyrproduksjon. Er de syke, så er det merkostnader til vikar i fjøset. For 
å få likebehandling, må samordningen av tilskudd med lønnsinntekt utenfor gården, fjernes. 
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8. Investeringer og kapitaltilgang 
8.1 Investeringsvirkemidler 

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.  
 

8.2 Ekstra fokus på investering korn 
Akershus Bondelag mener fokuset på å opperettholde kornproduksjonen også må holdes høyt ved 
prioritering av investeringsvirkemidler. Det viktigste produksjonsmidlet i kornproduksjonen er jorda. 
Det bør derfor vurderes om investeringer i jordveien skal kunne gi investeringstilskudd.  
 
Det er et skrikende behov for å fornye og utvide tørkekapasiteten på mange bruk. Mange driver i dag 
i et omfang som langt overgår de gamle anleggenes kapasitet. Andelen av investeringsmidlene som 
går til Akershud er for lav, dette gjør at det har vært en stram prioritering der disse anleggene ikke 
har nådd opp. Risikoreduksjon i forhold til et stadig mer utfordrende klima og vanskelige 
innhøstingsforhold gjør det nå tvingende nødvendig å prioritere dette. 
 

8.3 Andre poster under Landbrukets utviklingsfond (LUF) 
Lokalmatprogrammet er overført til regional forvaltning. Fordelingen til fylkene har samme 
fordelingsnøkkel som investeringsmidler, og vi mener at Akershus får for lav prioritering. Det er viktig 
ikke å miste av syne at landbruket rundt de store byene er landbrukets beste ambassadører for å 
bygge legitimitet for norsk matproduksjon. Utvikling av ulike bygdenæringer vil utvilsomt øke 
kontakten på en positiv måte. 
 
Behovet for næringsutvikling, og fokus på lokalmat, er minst like stort her hvor landbruksnæringen 
nærmest drukner i skyggen av andre aktører. Mange gårdsbruk i Akershus har i dag et svakt 
næringsgrunnlag, og mange har et ønske om å skape seg en bærekraftig arbeidsplass på gården. For 
mange er det en stor utfordring å klare slike etableringer. Ofte er minimumsfaktoren arbeidskraft i 
våre områder. Akershus er et stort pressområde, og vi opplever at det er stadig større problemer 
med transportkapasiteten. Etablering av lokale arbeidsplasser vil være transport- og 
samfunnsøkonomisk lønnsomt, og det vil opperettholde livskraftige bygdesamfunn også utenom de 
store tettstedene.  

9. Melk (ku og geit) 
Her omhandles forhold som ikke tidligere er omhandlet i avsnittene over.  
 
Kravet til at melkeku må kalve hver 15. mnd for å være berettiget til tilskudd som ble innført i 2014 
må fjernes. Dette er i strid med målet om økt produktivitet i landbruket, all den tid ei ku som melker 
mye ofte får utsatt brunst, og dermed vil holde melkeproduksjonen lenger og få kalv sjeldnere enn 
hver 15. mnd.  
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9.1 Kvoteregioner 
Fylkesvise kvoteregioner er ekstremt viktige for å opperettholde kanaliseringspolitikken. I alle de 
store kornfylkene er etterspørselen etter melkekvote større enn tilbudet, det er den også i Akershus, 
men eks. Østfold har enda større etterspørsel. En oppheving eller reduksjon av kvoteregionene vil gi 
en stor strøm av kvoter imot kornområdene. 
 
 
Akershus Bondelag mener at en større andel av melkekvoten til de som gir seg med melk burde blitt 
kjøpt av staten, for så å bli solgt ut igjen med jevn fordeling til de som ønsker. I en slik ordning må 
også den statlige prisen være lavere, dette for å prioritere de som vil være aktive bønder og ikke de 
som skal gi seg.  

10. Grønnsaker, frukt og potet 
Akershus Bondelag viser til innspillet fra felles grøntutvalg for Akershus og Østfold. Vi vil allikevel få 
fremheve et tema som er spesielt viktig for grøntnæringen.  
 
Uholdbar plantevernsituasjon  
Utviklingen mot ingen eller svært begrensede bekjempelsesmetoder for enkelte skadegjørere i 
grøntnæringen, samt økte kostnader i form av dyrere bekjempingsmidler medfører at norsk 
produksjon taper i konkurranse med import. Det er viktig å se Norden i sammenheng når det gjelder 
forskningsresultater og oppfølging av disse. Det er samme klimasone og forskningsresultater må også 
kunne anvendes over landegrensene. Arbeidet med å fremskaffe alternative bekjempingsmetode 
(integrert plantevern) må prioriteres ytterligere. Økt forskningsmidler til plantevern må bli prioritert 
høyt under årets jordbruksforhandlinger. Plantevernmiddelavgiften må tilbakeføres til næringen for 
å sikre at nye plantevernmidler kommer raskere ut til bonden. Det avsettes midler til 
forskning/utprøving av plantevern.  

11. Korn 
Korn er godt omhandlet i de tidligere kapitlene. Vi vil allikevel ta med figuren under som godt viser 
hvorfor det nå må tas et krafttak for å bedre kornøkonomien.  
 
Figuren under viser at korn er den produksjonen med dårligst inntektsutvikling målt per årsverk.  
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12.   Erstatningsordninger 
Ordningen for avlingsskadeerstatning må bli enklere, her bør det være rom for forenklinger. Det har 
vært en gjennomgang, men resultatet er ikke godt nok tilpasset dagens struktur. For eksempel tas 
det ikke hensyn til den betydelige strukturendringen som har vært. Ordningen står ikke i forhold til 
de verdiene som står på spill. 
 
Avtalepartene må se på muligheter for om ordningen kan suppleres med en fondsmulighet med 
skattefordel slik at den enkelte bedre kan utjevne inntekter over år og minske risikoen for 
økonomiske katastrofeår.  
 
En må ta høyde for at mange produsenter i en etablerings - /investeringsfase har liten evne til å 
avsette i fond og vil bli svært sårbare uten en ordning som tar ned risikoen. Beiteskader må inn under 
ordningen. Produsenter som har gjort nødvendige og pålagte tiltak for å stenge skadegjørere ute, må 
få erstatning ifbm. slike skader. Kvalitetstap gjelder også i potet og grønnsaker, og ikke bare i frukt og 
bær. Det må bli slik at verdien av det avlingstapet som kan dokumenters, skal erstattes over en viss 
egenandel. Utbetaling av erstatning må ta utgangpunkt i den konkrete produksjonen og minske 
risikoen for de faktiske kostnader produsenten har. En mulighet er å utvikle en sammensatt ordning 
hvor staten, forsikring og fondsavsetninger bidrar til å minske risikoen og tapet.  

13. Skatt/avgift/avskrivninger/fond 
Landet ledes i dag av to partier som har programfestet lavere skatter og avgifter. Akershus Bondelag 
mener da det er en parodi at det i tiden til denne regjeringen har blitt økt dieselavgift, og man har 
mistet muligheten til å få et reelt avskrivingsgrunnlag ved overdragelse av gården. Dissen endringene 
må gjøres om igjen.  
 
For å redusere andelen leiejord, og for å skape mer rasjonelle enheter må det også innføres en 
ordning med skattefordel av salg av tilleggsjord til naboeiendommer. Gevinstbeskatning på salg av 
gårdsbruk må også tas vekk.  
 

13.1 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.  
 
Akershus Bondelag mener det må settes fokus på å øke investeringene til jordforbedrende tiltak. I år 
ønsker vi å fremme et forslag om å opprette en ordning med fondsavsetting av inntekter fra leiejord. 
Vi mener at en viss del av jordleia bør gå i fond, og føres tilbake til jordeiendommen. Tar man 
utgangspunkt i dagens leiepriser og normal avskrivingstid for grøfter, kan det være fornuftig at 10 % 
av leieinntektene tilføres fondet. I dagens landbruk med mye jordleie går veldig mye av 
midlene/avkastningen ut av landbruket. I mange tilfeller vanskeliggjør og begrenser dette de 
nødvendige tiltakene. Fondet kan legges opp på samme måte som skogfondet. Den delen av 
inntekten som avsettes til fondet blir ikke tatt til inntekt, og beskattet. Inntektsføringen skjer når 
pengene tas ut igjen fra fondet. Det er her skattefordelen oppstår fordi en andel av dette uttaket er 
skattefritt når pengene brukes til formål med skattefordel. Ordningen bør åpne for at jordeiere som 
driver selv kan sette av til fondsordningen frivillig, satsen må da være på om lag samme nivå som på 
fond fra leiejord i samme området.   
 
 
Lykke til med forhandlingene!       10.3.2015 
        Styret i Akershus Bondelag 
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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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 Øke målpris 5 øre, jfr innspill fra Tine 

 Økologisk melk: Beholde ordningene uendret 

 

Storfekjøtt 

Det er i dag en stor underdekning på storfekjøtt (ca15000 tonn) tilsvarende kjøttproduksjon 

fra om lag 50.000 mordyr. I dag har vi om lag 75 tusen ammekyr. Vi foreslår følgende 

tiltak innen storfekjøttproduksjonen:  

 

Økt Kvalitetstillegg: Øke produksjonsinsentivene i tilskudda ved å overføre deler av 

mordyrtilskuddet til slaktetilskuddet (lam 2014), eller til kalven (særlig fra melkeku) 

 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  
 
Beitetilskudd  

 Dyr på innmarksbeite kr 500 (økning fra dagens sats med kr 62)  

 Dyr på utmarksbeite kr 500 (økning fra dagens sats med kr 104)  

 

Økt tilskudd husdyr/ammeku.  

Tilskudd husdyr skal stimulere til økt produksjon.  

 Øke 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.  

 

Sau/lam 

Vi foreslår å videreføre dagens ordning med noe økte satser for kvalitetstilskudd for lam. 

 

For å kunne bidra til noe tetting av inntektsgap så foreslås det at en setter ett mål om en 

engrosprisøkning  (sau er underlagt volummodellen)  på kr 3,00 pr kg, dette tilsvarer en 

prisøkning på ca 4,2 %. 

 

Utmarksbeiting med sau er viktig for det biologiske mangfoldet i fjelløkosystemet. Også i 

skoglandskapet er sau og storfe som beiter i utmarka positivt. Over 300 av artene som i 

rødlista er oppført som truet, har opphør av beiting som viktigste trusselfaktor.  

 

Rent matforsyningsmessig vises at en økning av beitebruken på ca 15 % vil bl.a. kunne 

bety en økning i lammeproduksjonen på ca 9 %. ( Ref rapport «Helhetlig gjennomgang av 

miljøvirkemidlene i jordbrukspolitikken 23.02.15) 

 

For å styrke beitebruken anbefales en kraftig satsing på beitetilskuddene.  

 Det foreslås at utmarksbeitetilskuddet  (minimum 5 uker) for sau/lam, geit/kje økes 

fra kr 141 pr dyr til kr 220 pr dyr. Videre tilskuddet til dyr på beite (minst 16/12 

uker) økes fra kr 59 pr dyr til kr 75 pr dyr. 

 

For å stimulere til økt matproduksjon foreslås det en ytterligere styrking av 

kvalitetstilskuddet til lammeslakt fra kr 500 pr lam til kr 607 pr lam. Det foreslås at 

husdyrtilskuddene beholdes som i dagens regelverk og at de midler som normalt skulle 

vært tilført der, dvs pristigningen, går til å styrke kvalitetstilskuddet til lammeslakt. 
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Tilskudd til organisert beitebruk er vesentlig for å opprettholde en aktiv bruk av utmarka til 

beiting og dertil økt matproduksjon og ivaretagelse av kulturlandskapet og miløet. Det 

foreslås at denne ordningen styrkes med 5 % utover generell prisstigning. 

 
Svin 

Målprisen på svinekjøtt har vært tilnærmet uendret siden 2012. Fra 2012 og fram til 2015 

har kraftfôrprisene økt med snaut 2 kroner per kg svinekjøtt. Markedssituasjonen for 

svinekjøtt er nå positiv, men betinger at svinekjøttkonsumet fortsatt øker. Målprisen blir 

tatt ut nåværende avtaleår. Vi foreslår: 

 øke målprisen for svinekjøtt med 1 kr pr kg. 

 

Nivået på kraftfôrprisen er et resultat av kanaliseringspolitikken samt importpris på 

internasjonale råvarer og kraftfôrindustriens kostnadsnivå. Kanaliseringspolitikken 

omfatter bl.a. målpris på fôrkorn og norske proteinkilder, prisnedskrivning på de samme og 

tilskuddssatser for frakt av korn og kraftfôr for å gi tilnærmet lik kraftfôrpris over hele 

landet. 

 

Vi ser nødvendigheten av å fortsette dagens kanaliseringspolitikk og en styrking av 

kornøkonomien. Økte målpriser på korn må i så stor grad som mulig kompenseres ved at 

prisnedskrivningen økes tilsvarende. 

 

Svinenæringa er en svært viktig del av den norske landbrukspolitikken. Svineproduksjonen 

utgjør store volumer med stor betydning for slakterier, kraftfôrindustri og servicebransjer 

over hele landet. For å ivareta distriktsgrisen må tilskuddet øke både for de første 35 

avlspurkene og de første 1400 slaktegrisene, en økning i dyretallstøtten på 500 kroner pr. 

avlspurke for hver av de 35 første purkene og 15 kroner pr slaktegris for de første 1400.  

 

Egg, kylling, kalkun 

Både egg og fjørekjøtt er utenom målprisordningen. Fjørfenæringen opplever i dag en 

press i markedet med overproduksjon og delvis sviktende etterspørsel. Økonomien i 

produksjonene er avhengig av å bringe markedes i balanse gjennom 

produksjonsregulerende tiltak.  

 

Det må være tilstrekkelig med midler til forskning i denne næringa på fôrutvikling 

med/uten tilsetningsstoffer sett i forhold til dyrehelse og folkehelse, samt forskning rundt 

antibiotikaresistens. 

 

Korn- og kraftfôr  

Korn- og husdyrprodusentene er gjensidige avhengige av hverandre og det er viktig med 

prisnedskrivingstilskudd. Prisnedskrivingstilskudd er et viktig virkemiddel for avsetting av 

korn. Prisnedskrivningstilskuddet må økes tilsvarende gjennomsnittlig prisøkning på korn. 

 

Korn er avgjørende for vår beredskapsevne. Jo mer avhengig vi blir av importert korn, jo 

mer sårbare blir vi.  Norsk fôrkorn utgjør hovedandelen av kraftfôret til eggproduksjon, 

melk, svin og kylling. En reduksjon av kornproduksjonen vil følgelig svekke beredskapen 

og sjølforsyningsevnen. Norsk matkornproduksjon bidrar med verdiskapning og 
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arbeidsplasser i bakerinæringa. En økt satsing på kornproduksjonen er nødvendig for å nå 

måla om økt sjølforsyning og for å opprettholde produksjonsdelingen i landbruket mellom 

ulike landsdeler.  
 

Mens kornproduksjonen i Trøndelag økte fram til ca. 2010 har den etter den tid sunket. 

Nedgangen skyldes både reduserte areal og stagnerende produktivitet på arealene. 

Utviklingen går nå i retning av at kornarealene også i Trøndelag erstattes av grasarealer og 

følgelig utfordres kanaliseringspolitikken og målet om økt produksjon.  

 

I følge siste års jordbruksforhandlinger viser kornøkonomien i Trøndelag en kraftig 

tilbakegang. Bedring i kornøkonomien er viktig for å opprettholde produksjonen og 

produktiviteten. God kornøkonomi er også viktig for å opprettholde 

kanaliseringspolitikken. 

 

 Kornprisen anbefales økt med 30 øre pr kg for fôrkorn og 25 øre pr kg for matkorn. 

Kornutvalget forutsetter at prisnedskrivingstilskuddet prioriteres dersom prisøkning 

for husdyrprodusentene ikke kan tas igjen i markedet. 

 Kornutvalget anbefaler at SMIL- midlene prioriteres grøfting og hydrotekniske 

tiltak som kan øke produksjonen pr arealenhet. Grøftetilskuddet pr daa må økes til 

2000 kr pr da må og må kunne brukes til jord som ikke tidligere er dyrket eller 

drenert. 

 Fraktordningene må styrkes for at det fortsatt skal stimuleres til prisutjevning 

mellom landsdeler. 

 Vi viser til at arealtilskuddet ble redusert i 2014 og at dette gir en langt dårligere 

kornøkonomi Trøndelag enn andre steder. Det er blant annet lavere tilskudd i sone 

5 enn i sone 4. Det er ingen agronomiske begrunnelser til at det skal være slik. Vi 

foreslår en generell økning av arealtilskuddet i sone 5 på 100 kr og i sone 4 på 50 

kr. Videre foreslår vi et arronderingstilskudd eller et småskiftetillegg pr kr 100 på 

skifter som mindre enn 20 da. 

 Økologisk korn har en økende etterspørsel i markedet og en bør bruke insentiver 

som øker produksjonen. Ekstra arealtilskudd burde vært knyttet til kvalitet og 

kvantum ved et pristilskudd pr kg. Pristilskudd pr kg økologisk korn vil utgjøre så 

vidt lite volum at det er håndterbart i forhold til WTO. 

 

I de siste årene er store arealer med matkornareal blitt bygget ned i Trøndelag. Det er av 

avgjørende nasjonal og regional interesse at jordvernet skjerpes i Trøndelag. Trenden med 

nedbygging av kornareal må stoppes! 

 

Det bør åpnes for tilskudd bygging av korntørker og gjødsellager (for utnytting til 

kornproduksjon) gjennom sentrale føringer for regionale BU midler, sammen med en 

kraftig økning av potten.  

 

Bakerindustrien ønsker norsk korn og økt matmeltilskudd må innføres som kompenserer 

for økning i kornprisen.  Det bør også etableres en fraktordning mathvete til Buvika-
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anlegget på samme måte som på Østlandet. Det bør åpnes for tilskudd til bygging av 

korntørker og gjødsellager (for utnytting i kornproduksjon) gjennom sentrale føringer for 

regionale BU midler. 

 

Grønt: 
Målprisene for grønnsaker og frukt ble økt med 3,4 % ved jordbruksoppgjøret 2014. For 

poteter ble tillegget 20 øre pr kg.  Målpris er tatt ut bare for et mindretall av 

”målprisproduktene” de siste avtaleårene. I inneværende avtaleperiode (2014/15) har foreløpig 

kun 3 av 12 produkter oppnådd målpris. Målprisutviklingen må avspeile kostnadsendringer. 

Ved jordbruksoppgjøret 2015 kan det derfor være grunnlag for økning i målprisene, pga av 

kostnadsstigning. Målprisøkninger kan ha den effekt at oppnådde priser kan øke i forhold til 

året før, blant annet gjennom at øvre prisgrense heves og pristopper dermed kan være relativt 

høye uten at dette utløser nedsatt toll. 

 

Følgende tiltak foreslås: 

 målprisene for grønnsaker og frukt økes med 3 %,  

 for poteter foreslås målprisen økt med 20 øre pr kg  

 

Pelsdyrnæringa:  

Frakttilskuddsordningen 

Norsk pelsdyrnæring tar hånd om avfall fra slakting og foredling av husdyrprodukter.  

Avtaler om mottak av biprodukter/avfallsprodukter fra leverandører som Nortura/Norilia er 

av stor økonomisk betydning for både pelsdyrnæringen og leverandørene. For Midt-Norge 

dreier dette seg om ca 12-15.000 tonn biprodukter fra slakting av småfe, storfe og kylling. I 

tillegg hentes også mye avskjær fra fiskeriene.  Kostnaden ved renovasjon og destruksjon 

er noe slakteriene og samvirkebedriftene ellers måtte ha betalt for hvis ikke 

pelsdyrnæringen hadde vært til stede og brukt dette som en råvare til pelsdyrfôr. 

 

For å kunne opprettholde pelsdyrnæringen som en distriktsnæring over hele landet er vi 

avhengige av gode ordninger for transport av råvarer og pelsdyrfôr. 

Frakttilskuddsordningen for pelsdyrfôr er helt nødvendig dersom pelsdyrnæringen skal 

opprettholdes som en bærekraftig næring og bidra til å styrke landbruket i distriktene. En 

vesentlig del av produksjonen er lokalisert til næringssvake områder. Frakttilskuddet 

sørger for utjevning av ferdigfôrprisen innen distriktene, og gjør konkurranseforholdene 

like. For Midt-Norge betyr det at produsenter i Oppdal og i Hauka har lik fôrpris. Fôrprisen 

har økt med 35% de siste fem årene og på den samme tiden har tilskuddet til transport vært 

uendret. 

Vi ber om at frakttilsskuddsordningen tilføres kr 1 mill. mer enn i fjorårets for å veie opp 

deler av den generelle kostnadsøkningen med transport. 

 

Ferie- og fritidsordningen 

På lik linje med andre produksjonsdyr omfattes hold av pelsdyr av ferie- og 

fritidsordningen. Ordningen bidrar til at pelsdyrbøndene får refundert utgifter forbundet 

med avløsning.  

Dette er en svært positiv velferdsordning for husdyrholdere og vi understreker viktigheten 

av at rev- og mink fortsatt skal inngå i beregningsgrunnlaget. 

 

Sertifisering av pelsdyrholdet 
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Norges Pelsdyralslag har etablert et sertifiseringssystem for norsk pelsdyrhold. En 

sertifisert pelsdyrgård skal være en veldrevet pelsdyrgård der forskrifter og bransjekrav 

etterleves og der dyrevelferdstanken går igjen i daglige rutiner og gjøremål. I tillegg til 

offentlige krav blir det også lagt inn bransjekrav med blant annet krav om flere 

veterinærtilsyn pr. år. Vi ber om tilskudd til finansiering av sertifiseringsordningen i 

pelsdyrnæringa på lik linje med det øvrige landbruket sine tilskudd til 

kvalitetssikringsarbeidet som drives gjennom Matmerk. 

 

5. Næringsutvikling og kapitaltilgang  

Investeringer:  

Det vises til tidligere innspill fra Norges Bondelag om et eget investeringsfond og 

investeringstilskudd etter en trappertrinnsmodell. Sør-Trøndelag Bondelag støtter forslaget 

og mener det må fremmes også i årets jordbruksforhandlinger. Med dagens muligheter for 

økonomisk avkastning i landbruket, er det nødvendig med betydelig økning i 

investeringsvirkemidlene for å kunne dekke behovet for nye driftsbygninger og utbedring 

av eksisterende driftsbygninger.  

 

Også ut fra hensynet til rekruttering i landbruket, og for å legge til rette for bedre 

likestilling i landbruk med etableringer fra begge kjønn, er det viktig at det er økonomisk 

forsvarlig å kunne bygge ut driftsbygningene til moderne og framtidsrettet standard. 

Samtidig som det ønskes økning av rammen til investeringer må en se på mulighetene for å 

redusere byggekostnadene.  

 

Nye næringer: 

Sør-Trøndelag Bondelag mener det er riktig å satse på et økt matmangfold.  Det er viktig å 

utnytte det markedet etterspør.  Innen temaet småskala matproduksjon har Sør-Trøndelag 

Bondelag og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag gjennomført et felles prosjekt for å mobilisere 

produsenter og synliggjøre småskala mat i fylket. Det er mange grunner til at vi nå er vitne 

til en positiv uvikling innen matområdet i fylket, og det er mange aktører som sammen har 

bidratt til utviklingen. Prosjektet Mat fra det Trønderske kjøkken har vært en viktig 

bidragsyter. 

 

Kobling mat og reiseliv og økt samarbeid landbruk/reiseliv er en utviklingsmulighet som 

bør følges opp. I fylket har det til nå vært et sterkt fokus på utvikling av spesielle tiltak 

innen reiselivs- og småskala matsegmentet. Dette er svært viktig i en mobiliseringsfase og 

oppstartsfase. Vi ønsker å arbeide videre med flaskehalser og å legge til rette for småskala 

matproduksjon i åra framover. Vi ser at mange av gårdsmatbedriftene er relativt små og 

nyetablert. Utfordringen er å øke foredlingsgraden, øke inntjeningen og utvikle lokale 

produkt mot et mer differensiert marked.  

 

I den videre utvikling av mat og opplevelsesnæringen i fylket ligger utfordringen i å koble 

satsinga på lokal matproduksjon opp mot reiseliv. Vi ser at økt lokal foredling på 

gårdsanlegg og i mindre bedrifter gir økte muligheter i et lokalt eller regionalt marked hvor 

"matidentitet" (opphav og kultur) blir et viktig fortrinn. En videreutvikling av 

kompetansetilbud vil også være nødvendig.  
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Når det gjelder Grønn Energi bør en få definert landbrukets rolle i den framtidige 

energiforsyninga og energipolitikken i Norge. Det bør skapes bedre rammevilkår for den 

som skal levere energiråvaren. Her må landbruket få komme på banen før det er for seint.  

 

Inn på tunet i Sør-Trøndelag har etter de 15 års målrettet arbeid fått et godt fotfeste. Etter at 

godkjenningsordninga kom på plass, har vi i dag 28 godkjente Inn på tunet-gårder. Det er 

viktig at det drives et kontinuerlig mobiliserings-, informasjons- og utviklingsarbeid innen 

Inn på tunet. Vi mener det er viktig å se videre på konseptutvikling innen viktige områder 

som skole, eldreomsorg, barnevern og arbeidstrening. Det er også viktig med 

kompetanseutvikling hos gårdbrukeren og å få  Inn på tunet inn i ulike utdanningsretninger 

som kan knyttes til konseptet Inn på tunet. I tillegg er det viktig med forskning, slik at 

næringa kan vise til hvordan Inn på tunet bl.a bidrar til storsamfunnet. 

 

6. Forenkling  

Sør-Trøndelag Bondelag mener at en i en diskusjon om forenkling bør fokusere på å prioritere 

ordninger som retter seg mot økt matproduksjon og landbruksdrift i hele landet. Eksempelvis 

mener vi det er riktig å prioritere ordninger rettet mot matproduksjon innenfor SMIL-

ordningen, og redusere muligheten til å nytte disse jordbruksavtalemidlene til mer generelle 

formål. 

 

Sør-Trøndelag Bondelag mener videre at det ligger til rette for å legge Debio inn som en 

del av KSL Matmerk. 

 

Fritak av merverdiavgift på innkjøp av varer/driftsmidler er et tiltak som bør utredes. 

 

7. Miljøvirkemidler (bl.a RMP og SMIL)  

Sør-Trøndelag Bondelag foreslår å holde omfanget av disse midlene uendret, men dersom 

det skjer en reduksjon av overføringen bør SMIL midlene reduseres først. 

 

8. Økologisk landbruk  

Vi foreslår ingen økninger i tilskudd til økologisk landbruk.  Pris er en av 

motivasjonsfaktorene i produksjonen av økologisk korn. For å lykkes med økologisk 

kornproduksjon er det viktig at også interesse for agronomien er en innfallsport og en 

motivasjon for en omlegging. Det burde innen økologisk kornproduksjon være krav om 

vekstskifte eller eventuelt bytte av jord. Det er ønskelig at man går tilbake til et krav om 5 

års økologisk drift av omlagt areal. Det må vurderes å stille strengere avlingskrav for 

økologisk areal.  

 

Nord- og Sør-Trøndelag er nasjonale foregangsfylker for økologisk melkeproduksjon og 

mottar utviklingsmidler gjennom dette prosjektet. Det har bidratt positivt til å opprettholde 

økologisk produksjon i fylket. Rørosmeieret etterspør nå tilførsel av mer økologisk melk 

fra nærområdet. 

 

9. Velferdsordninger  

Generelt bør alle satser øke med minimum 4 %. Landbruksvikarordningen: 

 Tilskuddet pr. årsverk til landbruksvikar må økes i takt med kostnadsutviklingen. 

Kostnaden til opplæring, kompetanseheving, praksis og etterutdanning av 
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landbruksvikarene må bli en del av tilskuddet og ikke belastes 

administrasjonstilskuddet. 

 

Sykdom, svangerskap og fødsel: 

 Nyetablerte må slippe krav til næringsinntekt for å få tilskudd under sykdom, 

svangerskap og fødsel. Dette er og et viktig moment med tanke på rekruttering av 

unge til næringen. 

 For å få likebehandling bør samordningen av tilskudd med lønnsinntekt utenfor 

gården fjernes. 

 For å ta igjen tidligere tap i kostnadsutviklingen bør tilskudd pr. dag under sykdom 

i år økes til minimum kr. 1.700,-. Satsen må etter dette for hvert år følge 

kostnadsutviklingen.  

 Det er et ønske å senke aldersgrensen til arbeidskraft for å få refundert tilskudd ved 

sykdom til 15 år.  

 

Tidlig pensjon: 

 Satsen må følge kostnadsutviklingen. 

 For å ta ut tidligpensjon må minimum næringsinntekt fra gårdsdrifta ha vært 67%. 

Verv i organisasjoner i landbruket bør regnes som næringsinntekt, og ikke føre til 

avkorting. 

 Sparefondsordning med skattefordel 

 

10. Erstatningsordninger  

 

Det vises til utredningen foretatt for en del år siden. Sør-Trøndelag Bondelag foreslår at det 

settes ned et utvalg som ser på naturskadeordningen: 

 Avklare rettsforhold mellom leier og utleier. 

 Avklare om en eller flere egenandeler. 

 Andre uklare spørsmål. 

 

11. Skatt/avgift/avskrivninger/fond  

 

Vi mener at regjeringen må kjenne sin besøkelsestid og redusere kostnadene i landbruket 

ved hjelp av målrettede skatte- og avgiftstiltal, jfr regjeringserklæringen.  

 

Mange driver tilleggsnæringer/anna næring. I grunnlag for jordbruksfradrag bør inntekt fra 

tilleggsnæringer økes fra 30 000. 

 

Dersom en skal hjelpe de næringsdrivende i landbruket bør det ikke regnes formueskatt av 

avskrivbare driftsmidler. 

 

12. Annet 

 

Veterinærvaktordningene og gjennomgang av tilskuddsordningen for 

veterinærreiser:  
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Veterinærvaktordningene er i mange områder i distriktene marginale. Av 

dyrevelferdsmessige hensyn er det viktig med gode veterinærvaktordninger i hele landet og 

at det er en OK økonomi i det for å holde veterinærkostnadene til produksjonsdyr nede. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

Lars Morten Rosmo Jon Gisle Vikan 
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1. Oppsummering over de mest prioriterte tiltakene 
Etter fjorårets avtale om jordbruksoppgjøret mellom regjeringspartiene og støttepartiene har 

vi forventninger om et bedre tilbud med en annen profil enn vi opplevde i fjor. Norges 

Bondelag må være tydelige i sine krav at vi må dekke kostnadsveksten, ha kronemessig lik 

utvikling som andre grupper og vi må tette noe av gapet til andre grupper. 

 

 Det er helt uakseptabelt med kutt i overføringene! Dette vil gi svært negative signaler til 

næringa og hindre rekruttering og investeringsvilje. Dersom regjerningen ønsker å prioritere 

enkelte grupper eller produksjoner, må Norges Bondelag legge vekt på at dette må skje 

gjennom økte budsjettmidler. Omfordeling kan vi ikke gå for. 
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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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Gulrot og grønnsaker 

Målprisene må økes på de produktene det er realistisk å kunne ta økningen ut i markedet. 

 

Egg 

På grunn av overproduksjon er det lite realistisk med målprisøkning på egg 

  

Melk og kjøtt 

Målprisene må økes i takt med kostnadsutviklingen. Husdyrprodusentenes økte kostnader 

som følge av økt kornpris, må kompenseres med prisnedskriving eller kunne tas ut videre i 

verdikjeden. Noen av disse produktene har ikke målpris. Det forventes likevel at det i 

jordbruksoppgjøret legges opp til økte referansepriser. Prisene må økes minst like mye som 

kostnadsveksten pluss generell prisvekst. 

 

Svin er endelig i en skjør markedsbalanse. Her bør målprisen øke med 50 øre/kg.  

 

Underdekningen på storfekjøtt er et stort problem og vitner om lav inntjening. Økt pris er en 

viktig stimulans til å produsere økt mengde. Også budsjettmidler kan brukes for å oppnå 

samme effekt, eksempelvis å øke kvalitetstilskuddet som ble innført i 2013. 

 

På lam fungerer også kvalitetstilskuddet godt som stimulans for å få økt mengde og kvalitet. 

Økte kostnader bør også her tas ut som økte priser. 

 

Målprisen på melk må økes minst like mye som kostnadsveksten. 

3. Budsjettoverføringer 
Norske forbrukere bruker en liten del av inntekten sin på mat hvis vi sammenligner oss med 

andre land. Overføringene er stadig en mindre det av statsbudsjettet, og Norges Bondelag bør 

kreve økte overføringer også i år. 

 

Vestfold Bondelag mener de viktigste tilskuddene er: 

 

1. Tilskudd som stimulerer til produksjon av volum og kvalitet. Internasjonale regler 

er et hinder for slike ”produksjonsdrivende” tilskudd. Norges Bondelag bør i sitt krav 

utnytte det handlingsrommet som finnes til å kreve tilskudd knyttet til produserte 

enheter. Kvalitetstilskuddet på lam og storfé er gode eksempler. Et kvalitetstilskudd på 

korn bør vurderes. Tilskudd til grøfting gir også økt produksjon. 

2. Investeringsmidlene. Økonomien på det enkelte bruk er svært ulik avhengig av hvor i 

”investeringssyklusen” man er. Med investeringsmidler kan man avhjelp dette noe og 

prioritere den aktive bonden. Norges Bondelag bør kreve økning i de fylkesvise BU-

midlene.  

3. Midler til praktisk forskning og rådgiving bør økes. Øke grunntilskuddet til NLR.  

4.  Arealtilskuddet bør opprettholdes for å sikre drift av alt areal. 
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Fraktordningene 

Tilskuddene til frakt er viktige og må opprettholdes, inkludert frakttilskuddet til pelsdyrfôr. 

 

Struktur 

Det er støtte fra Vestfold Bondelag for å opprettholde strukturinnretningen på tilskuddene. 

Det er viktig å opprettholde strukturprofilen på husdyrtilskuddene etter at arealtilskuddene er 

utflatet. 

 

Distrikt 

Vestfold Bondelag mener det er god distriktspolitikk at distriktstilskuddene er knyttet til 

matproduksjon og til drift av arealene. Dette ivaretar produksjonen i distriktene og øker de 

positive ringvirkningene for næringslivet der. Landbruket i Norge er variert og vi har 

gårdsbruk med alle grader av driftsulemper. Å skulle todele norsk landbruk mellom distrikt og 

ikke, vil gi unødig byråkrati, diskusjoner om grenser og ikke nødvendigvis gagne landbruket i 

mer sentrale strøk. Vi tror det er mest effektivt å behandle alt landbruk innenfor de samme 

ordningene. 

 

Vestfold Bondelag mener det likevel er et potensial i å kommunisere bedre at en stor del av 

budsjettmidlene som har en distrikts- eller strukturinnretning og kan knyttes til målet om å ha 

produksjon over hele landet.  

4. Forenkling. 
Bøndene selv opplever ikke tilskuddsystemet som spesielt komplisert eller at det tar mye tid i 

hverdagen. Det er i spesielle tilfeller ting kan være vanskelig. Som ved avløsning ved 

sykdom,  spesielle miljøtiltak eller ved søknad om tilskudd til investeringer. Vi ser at det er 

vanskelig å forenkle når en samtidig ønsker å krav og forutsetninger til et tilskudd. 

 

Konkrete forslag til forenklinger: 

 

Et godt fungerende landbrukskontor forenkler bondens hverdag! 

 

Det er mulig med forenklinger innen RMP. Vi mener det ikke er et mål i seg selv med færrest 

mulig ordninger/tiltak. Mange konkrete og treffsikre tiltak kan være enklere å forholde seg til 

enn få, men vage tiltak som skal dekke mye. 

 

En søkeromgang pr år kan vært positivt hvis dyretellingene blir ivaretatt. Dette kan gjøres ved 

å bruke husdyrregisteret for å bestemme dyretilskudd, eller bruke antall leverte slakt som 

grunnlag.  

Knytte avløsertilskuddssatsen til folketrygdens grunnbeløp. Da kan satser økes automatisk i 

takt med denne. 
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Avløsning ved sykdom og behandling av søknad om avløserrefusjon ved sykdom oppleves 

komplisert. Disse søknadene behandles både i kommunen og hos fylkesmannen. Det kan være 

en forenkling at disse kun behandles på ett nivå. Dette praktiseres eksempelvis i Steinkjær 

kommune i Nord-Trøndelag. 

 

Det bør bli lettere å omdisponere landbruksbygg til andre næringer tilknyttet gården. 

 

Forenkle prosesser der matproduksjon kommer i konflikt med Naturmangfoldsloven, 

Kulturminnevern og Plan- og Bygningsloven. Raskere avklaringer og prioritering av 

matproduksjonen.  

 

Søknadsprosessene i Innovasjon Norge kan oppfattes som komplisert. Her er en god 1. 

linjetjeneste på landbrukskontoret viktig. 

 

5. Miljø- og klimavirkemidler (bl.a RMP og SMIL) 
Drenering 

Grøftetilskuddet virker! Når ordningen tilslutt kom på plass, har informasjon og 

søknadsbehandling fungert utmerket. Det er svært viktig med forutsigbarhet i slike ordninger. 

Skal entreprenører kunne investere i maskiner og utstyr til grøfting, må de ha trygghet for at 

tilskuddene opprettholdes i flere år. Det vil derfor være viktig at staten gjennom 

forhandlingene kan slå fast at denne ordningen vil vedvare. 

 

I 2013 ble alle tildelte midler i Vestfold brukt. I 2014 var det mye vanskeligere å få inn 

søknader, og mange 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 tilstrekkelig. Satsen pr da må økes, eventuelt kan satsen differensieres etter 

grøftemetode eller etter andel av kostnadene. 

 

Vestfold Bondelag ønsker følgende forbedringer i tilskuddet til grøfting: 

- Totalpotten kan være uendret inntil den brukes opp 

- Tilskuddsatsen pr da økes til kr 2000,- 

- 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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Biogass 

Bruk av husdyrgjødsel inn i biogassanlegg er et godt klimatiltak: Det er viktig at tilskuddet til 

dette økes i takt med kostnadsutviklingen. Det bør vurderes om det kan gir friske midler til 

nødvendige investeringer på gårdsnivå for å kunne levere husdyrgjødsel og ta imot biorest. 

 

Vanndirektivet 

Det vil bli foreslått en rekke tiltak i forbindelse med innføringen av vanndirektivet. Mange av 

disse er tiltak som i dag går inn i RMP-ordningen. Vi kan vente et økt behov for slike midler 

og potten må økes i takt med behovet. 

6. Økologisk landbruk 
Vestfold Bondelag forventer at tilskuddsordningene for økologisk landbruk opprettholdes. 

Økologiske produsenter har lagt om, bygd om og innrettet drifta etter et politisk ønske om 

mer økologisk produksjon. Regler og ordninger har vært igjennom mange endringer og 

forenklinger de siste ti årene og fungerer bedre. Vi ser også at salget av økologiske varer øker 

noe. Det er viktig med stabil produksjon av økologisk vare for å finne ut hvor store 

markedsmulighetene er. 

 

På samme måte som for det konvensjonelle landbruket er det et ønske om å gi tilskudd til 

produsert vare istedenfor pr areal eller pr dyr. Dersom det er rom for dette, er det særlig i 

økologisk kornproduksjon nødvendig å stimulere til økte avlinger ved hjelp av grunntilskudd 

pr kg eller økt pris. Det er stort behov for økologisk korn inn i kraftfôrproduksjonen. 

 

7. Rekruttering og velferd 
Rekruttering 

Vestfold Bondelag mener følgende er viktig for å øke rekrutteringa: 

- Generelt bedre økonomi i drifta 

- Tilgang på god rådgiving 

- Tilgang på kapital for kjøp og investering 

- Tigang på kvalifisert hjelp ved sykdom, permisjoner og fritid 

- Beholde og forbedre praktiseringen av konsesjonsloven 

- Kompetransekrav vil øke statusen på yrket 

 

Vestfold Bondelag mener det kan innføres et kompetansekrav i landbruket. Det er da viktig 

med fleksible utdanningsløp for ungdom som både ønsker et fagbrev og generell 

studiekompetanse. Det må også sikres et godt tilbud til voksne som ønsker å bli agronomer. 

 

Velferdsordninger 

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 
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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.  

 

Tilskuddet til ferie- og fritidsavløsning må økes i takt med kostnadsutviklingen. Dette kan 

settes likt folketrygdens grunnbeløp (1G)og årlig justeres i takt med dette uten forhandlinger. 

Dette er et forslag til forenkling. 

 

Produsenter med lagerproduksjon og helårs veksthusproduksjon må ha rett til avløser ved 

sykdom på lik linje med husdyrprodusenter. De bør også innlemmes i ordningene med 

tilskudd til ferie- og fritidsavløsning. 

 

8. Investeringer og kapitaltilgang 
Investeringsmidlene er viktig for Vestfoldbonden. Økonomien på det enkelte bruk er svært 

ulik avhengig av hvor i ”investeringssyklusen” man er. Med investeringsmidler kan man 

avhjelp dette noe og prioritere den aktive bonden.  

 

Norges Bondelag bør kreve økning i de fylkesvise BU-midlene.  

 

Det må tas høyde for at det vil blir økt behov for investeringsmidler i melkeproduksjonen 

fram mot løsdriftskravet i 2024. 

 

Etter at ny forskrift om IBU-midler trådte i kraft, har det oppstått tvil om etablering av 

fruktfelt regnes som investering i faste anlegg. LMD ber IN forsette etablert praksis ut 2015, 

men vil ha en avklaring i årets jordbruksoppgjør. Det må fortsatt gis investeringsmidler til 

etablering av fruktfelt! 

 

Det kan kommuniseres bedre at europeisk landbruk får vesentlig støtte til investeringer i 

bygninger og teknisk utstyr. 

 

9. Melk (ku) 
Kvote- og prisutjevningsordningen er grunnleggende for å kunne ha en produksjon tilpasset 

forbruket. Melkeproduksjonen er langsiktig samtidig som melk er ikke lagringsdyktig vare, 

og melka har mange anvendelsesområder med svært ulik inntjening. Det viktigste er derfor å 

beholde kvoteordningen, med en aktiv bruk av forholdstall for å justere produksjonen til 

årlige variasjoner. 

 

Vestfold Bondelag mener at de fylkesvise kvoteregionene må bestå. Skal vi produsere mest 

mulig mat i Norge, må vi opprettholde produksjonsfordelingen. Endringer i kvoteregionene 

vil trolig flytte melkekvoter fra distriktene til mer sentrale områder.  
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10. Kjøtt og egg 
Økonomien i storfekjøttproduksjonen må bedres. Kvalitetstilskuddet som ble innført i 2013 

er et godt virkemiddel som bør økes, spesielt for de beste slakta. 

 

Fôrutvikling til storfe bør prioriteres ved forskingsmidler.   

For eggprodusenter bør det gis tilskudd for alle høner opp til konsesjonsgrensa på 7500. 

Eggprodusenter har stor variasjon i inntekt mellom år, avhengig av når det settes inn nye 

høner. For denne gruppa vil en fondsordning kunne jevne ut inntekter og gir bondefamilien 

bedre forutsigbarhet ved sykdom og permisjoner. 

 

For egg og alle kjøttslag er mulighetene for å ha et marked i balanse viktigere enn små 

målprisjusteringer. Markedsordningene må bedres. 

11. Grønnsaker, frukt og potet 
Våre grønnsaks-, frukt- og bærprodusenter er i stor grad spesialiserte, har høy omsetning og 

inntekter fra markedet betyr mye mer enn tilskudd. Avling og inntekter varierer mer her enn i 

en del andre produksjoner. For denne gruppen er det et stort ønske om å kunne sette av på 

fond til framtidige investeringer og for å jevne ut inntekter mellom år. 

 

God rådgiving og praktisk forskning er spesielt viktig for grøntprodusentene. Norsk 

Landbruksrådgiving bør få økte tilskudd. Se konkret forslag om et ”egenandelsfond” i 

uttalelsen fra referansegruppe Grønt.  

 

Tollvernet og muligheten for samarbeids gjennom GPS (Grøntprodusentenes Samarbeidsråd) 

er avgjørende for å kunne ta ut nødvendige priser i markedet. 

 

Vestfold Bondelag mener at bønner til konserves hører inn under vekstgruppe grønt. Viser til 

egen uttalelse som ble sendt til grøntutvalget i høsten 2013 og ber om at bønner til konserves 

flyttes til vekstgruppe Grønt ifm jordbruksforhandlingene.   

 

12. Korn 
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. Denne utviklinga må snus for å 

nå målet om økt produksjon av mat. 

 

Det svært viktig å øke kornprisen. Det beste er om dette kan kompenseres med økt 

prisnedskrivingstilskudd, men kornprisen må økes selv om dette gir økt kraftfôrpris. 

Husdyrprodusentenes økte kostnader må kunne tas ut videre i verdikjeden. 
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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. 

13. Erstatningsordninger 
Erstatning ved klimabetinget avlingsskade må knyttes til kvalitet og verdi på produktet, ikke 

bare til produsert mengde. 

 

For store produsenter med ensidig produksjon, er det stor risiko også ved naturlige 

årsvariasjoner. Grøntnæringa mener at risikoavlastningen kan løses bedre ved gode 

fondsordninger med mulighet til å sette av overskudd i fond for å kunne utjevne inntekter 

mellom år med ulikt avlingsnivå. 

 

Ved pålegg om utslakting og sanering fra Mattilsynets side, er det viktig at det tas hensyn til 

avbrudd. Produsenter som mister omsetning pga dette må også kompenseres. Dette er nå 

særlig aktuelt i forbindelse med bekjemping av MRSA. Dette er et folkehelseproblem, og må 

ikke belastes bondens egne forsikringer. 

 

14. Skatt/avgift/avskrivninger/fond 
I regjerningserklæringen står det: 

 Bruke målrettede skatteendringer for å styrke bondens økonomiske stilling 

 Redusere skattesatsen på gevinst av salg av virksomheter i jordbruket til ordinær 

kapitalbeskatning. 

 Åpne for en fondsordning etter modell av skogbruket 

 

Dette er positive tiltak vi venter blir gjennomført. Spesielt mener vi Norges Bondelag bør 

kreve at driftsenheter i landbruket registrert som EPF eller DA må kunne sette av midler i år 

med overskudd for å bruke til investering eller inntektsutjevning seinere år. Det er mange 

ulike forslag til hvordan en slik fondsordning skal fungere. Det viktige er å få innført 

muligheten, og at bonden selv kan forvalte fondet. 

 

Reduserte avgifter vil ha umiddelbar positiv innvirkning på inntekt. Skattelette og 

avskrivinger vil ha virkning der lønnsomheten er god. 

 

Økte muligheter for avskrivninger gir mindre skatt, men dårligere mulighet for opptjening av 

pensjonspoeng. Slik sett er jordbruksfradraget det beste skattegrepet for den aktive 

bonden med stor andel av inntektene fra landbruket. 

 



Vestfold Bondelag (intern)    11 av 

11 
    
 Vår dato Revisjon Vår referanse 

 25.02.2015  15/00037-11 

 

 

Regjeringen ønsker mindre leiejord, for eksempel ved at det blir mer attraktivt å selge jord 

som tilleggsjord til aktive bruk. Når det er signalisert at det skal bli mindre skatt på salg av 

jord, men ikke gjennomføres, legger dette i seg selv en demper på slikt salg. Grunneiere sitter 

på gjerdet og venter på skattelette før et eventuelt salg. Regjerningen må forstå at de selv 

bidrar til mindre salg av jord ved å signalisere et skattelette uten å gjennomføre dette. Vi vil 

foreslå at det blir redusert skatt på salg av jord til matproduksjonsformål, for eksempel 

som tilleggsjord til naboeiendom. Dette kan redusere leieandelen slik regjeringen ønsker. 

15. Annet 
Aksjonsberedskap og aksjonsvilje 

Vestfold Bondelag er klare på at vi må forhandle med et mål om å få til en god 

jordbruksavtale. Dersom dette ikke er mulig, er det nødvendig med brudd og aksjoner. Våre 

tillitsvalgte er aksjonsklare dersom det blir nødvendig. En kommunikasjons- og mediastrategi 

er avgjørende for å få opinionen på vår side. 

 

Forankring av innspill 

Dette innspillet er vedtatt av styret i Vestfold Bondelag 5. mars og bygger på uttalelser fra 14 

av 18 lokallag i fylket og på innspill fra referansegruppene for korn, grønt og husdyr. Vestfold 

Bondelag har også mottatt innspill fra Pelsdyralslaget Sør og Norske Landbrukstjenester. 

 

 

Vestfold Bondelag ønsker forhandlingsutvalget lykke til! 
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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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2 Pris  
Pris gjennom målprisordningen er et effektivt virkemiddel for å bidra til økt produksjon. I de 
produksjonene hvor det er underdekning, mener Hedmark Bondelag at en i større grad bør bruke 
pris som virkemiddel. Dette vil bidra til økt produksjon og økt matvareberedskap. Korn, storfe og 
lam er produksjoner hvor pristiltak vil virke effektivt for å øke produksjonen. For øvrig bør prisene 
i alle tilfelle løftes i henhold til konsumprisindeks. Se detaljer i kapittel 10 og 12.  
 

3 Budsjettoverføringer  
Hedmark Bondelag vil poengtere at andelen støtte over statsbudsjettet er lavere enn noen gang. I 
Norge utgjorde støtten i 2013 bare 0,43 % av BNP, mot 0,51 % i EU. Det er også verdt å merke seg 
at vi har en lavere selvforsyningsgrad enn de fleste andre land i Europa.  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.  
 
Hedmark Bondelag mener at det er viktig at virkemidlene dreies slik at kvalitet og produsert 
mengde premieres. Spesielt der det er underdekning/balanse i markedet.  
 
Men vi ser at det oppstår et dilemma mht beitebruk. Hedmark Bondelag mener at det må 
stimuleres mer til beitebruk gjennom bruk av budsjettmidler. I Hedmark utnyttes bare 1/3 av 
beiteressursene. Mye av dette skyldes rovdyr. Men vi mener at når det gjelder storfe og 
melkeproduksjon så er det viktig at virkemidlene nå dreies slik at det blir mer lønnsomt å utnytte 
grovfôrressursene og beitearealene framfor å stimulere til økt bruk av kraftfôr.  Dette vil dreie 
produksjonen over i en mer bærekraftig retning og bedre utnyttelse av våre ressurser. Et 
målrettet virkemiddel vil også være å øke potten for organisert beitebruk, da mye av 
begrensningene for beitebruk også er av praktisk art.  
 
Vi ønsker også å bruke areal- og beitetilskudd aktivt for å stimulere til at grovfôrkrevende 
produksjoner ikke fortrenger arealer i kornområdene.  
 

4 Forenkling 
Hedmark Bondelag har følgende forslag til forenkling:  

 RMP er rettighetsbaserte miljøtilskudd. Det ble regionalisert for i større grad å møte 
de ulike miljøutfordringene. Ordningene er viktige, men har et potensial for forenkling 
ved for eksempel harmonisering fylkene imellom. 

 Forenkling av tilskudd – sammenslåing av SMIL, grøftetilskudd og utvalgte kulturtiltak 
jfr kap 5  

 Regelverk for nydyrking forenkles som et ledd i det å legge til rette for økt 
matproduksjon.  

 Regelverk rundt økologisk produksjon har et potensial for forenkling jfr kap 6  

 Ordning med telledato som grunnlag for tilskuddsutbetaling; det bør vurderes om den 
kan forenkles  

 Rovviltforvaltningen bør forenkles. Mer treffsikker og mindre byråkratisk forvaltning 
av rovviltforliket bør være et mål  

 Regelverk og avgiftsregimet for småskala videreforedling forenkles jfr kap 11. 
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5 Miljø og klimavirkemidler (bl.a RMP og SMIL)  
 
Miljøvirkemidlene ivaretar viktige samfunnsbehov som ivaretakelse av kulturlandskap og 
reduksjon av klimagasser. Dette er viktige samfunnsområder der andre departement burde bidra 
med nødvendig finansiering slik at vi sikrer nødvendig måloppnåelse. Med forpliktelsene i EUs 
vanndirektiv er det nødvendig med en skikkelig økning i finansieringen slik at landbruket kan 
gjennomføre nødvendige grep. Det er viktig at disse midlene er klare idet direktivet 
implementeres. 
Når det gjelder klimaarbeidet vil også flere av våre ordninger virke positivt for reduksjon av 
klimagasser og binding av karbon i jord. Det er også viktig at systemene for rapportering gjennom 
RMP, SMIL og drenering utbedres slik at de kan fange opp at et tiltak kan virke positivt på både 
vannmiljø og klimagassutslipp slik at vi ikke får underrapportering mht hva landbruket faktisk 
bidrar med. Dette gjelder f.eks miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel og åker i stubb i RMP som 
virker positivt både når det gjelder redusert utlekking av næringsstoffer til vann og redusert 
klimautslipp.  
Disse ordningene skal sikre at jordbruket ivaretar viktige samfunnsbehov, men det bør vurderes 
om dette er ordninger som bør tas ut av jordbruksforhandlingene og legges over i en post på 
statsbudsjettet.  
 
Det kan da bli mer ryddig mht hva som defineres som vårt sektoransvar mht oppfølging av EUs 
vanndirektiv og regjeringens utslippsforpliktelser mht klimagasser fram mot 2030. Også når det 
gjelder ivaretakelse av kulturlandskap og biologisk mangfold vil dette kunne være ryddig.  Vi 
mener likevel at ordningene fortsatt skal ligge i landbruksforvaltningen, da det er der 
kompetansen på disse områdene ligger.  
 
Hedmark Bondelag mener at ordningen for organisert beitebruk bør styrkes. Det er mange 
grunner til at beitene utnyttes for dårlig, men en av grunnene er av praktisk art. Det går på 
sperregjerder, beitekartlegging og muligheter for å finne nye løsninger for å organisere 
beitepraksisen. Det er viktig at f.eks beitelag og allmenninger får tilgang til midler som kan bidra 
til økt beiting. Med de nye reglene for SMIL-midler har dette blitt et problem.  

Sammenslåing av SMIL, grøftetilskudd og utvalgte kulturtiltak  
Disse er alle tilskudd som krever konkret vurdering, og kan være hjemlet i en og samme forskrift. 
Et eksempel er grøftetilskuddet, hvor det i dag blir svært ulik stimulering. Brukes det rådalshjul, er 
grøftekostnadene ca kr 4000,-/daa. Grøftes det med gravemaskin, vil utgiftene ligge på kr 9000-
13000,-/daa. Og i enkelte tilfeller kan det komme opp i kr 21.000,-/daa. Hvis det utmåles kr 
1000/daa, vil dette stimulere veldig ulikt. Derfor bør det differensieres bedre. Hedmark Bondelag 
foreslår at det differensieres etter grøftemetode, for eksempel kr 1500,- ved bruk av rådalshjul og 
kr 3000,- ved bruk av gravemaskin.  Intensjonen med grøftetilskuddet er god, men vi har flere 
gange tidligere påpekt at ordningen må ta hensyn til dagens kostnadsnivå.  I innspillene fra 
lokallagene pekes det også på at grøfting er et meget viktig tiltak for å få opp avlingene.  
 
Gjennom SMIL-ordningen kan det søkes om midler til å vedlikeholde åpne grøfter og utbedre 
uttrekk. Det er ofte naturlig å gjøre dette samtidig som det grøftes. Vi oppnår derfor at 
gårdbruker kan greie seg med å sende én søknad med en samordnet fullstendig plan, i stedet for å 
dele opp i to søknader.  
 
Andre forhold som kan forenkle grøfteforskriften er fjerning av krav om godkjenning fra 
kulturminnemyndighetene for arealer som allerede er dyrket.  Begrensningen i forskriften om at 



Hedmark Bondelag  5 av 19 

 
 Vår dato Vår referanse 

 13.03.2015 14/01233-14 

 

arealet skal være grøftet tidligere må også fjernes. Det viktigste er at ordningen gjelder for arealer 
med grøftebehov. Nå som vi har fått et endret klima med økt nedbør og økt mekanisering så vil 
større arealer enn tidligere ha et behov for å bli grøftet.  
 

Miljøkravene 
Miljøkravene som nå ligger i produksjonstilskuddet bør drøftes nærmere i 
jordbruksforhandlingene.  Kravet om miljøplan er opphevet, men kravet om gjødslingsplan og 
sprøytejournal videreføres. Mangler dette vil det medføre avkorting.  Det er imidlertid ikke 
fastsatt retningslinjer for avkorting. Vi mener at det må utformes skjema der bruker kan krysse av 
om man har dette på plass eller ikke. I forhandlingene bør det drøftes satser for avkorting. Hvis 
ikke, risikerer vi å få for stor forskjellsbehandling mellom fylkene, og enkeltsaker der det gis 100 
prosent avkorting pga mindre feil eller mangler. Enhetlige satser vil medføre forenkling, 
likebehandling og forutsigbarhet.  
 
Hedmark Bondelag er også urolige for de absolutte vilkårene i forskriftens § 4 tredje og fjerde 
ledd: inngrep som forringer kulturlandskapet og kravet om 2 meter kantsone fra vassdragets 
normalvannstand. Vi mener at det er viktig at jordbruket ivaretar kulturlandskapet og gjør tiltak 
for å redusere forurensningen. Men vi er opptatt av at ”straffen må stå i forhold til forbrytelsen”.  
Vi ber om at også dette drøftes i forhandlingene, og at også her bør partene enes om satser for 
avkorting.  
Dette bør også fremkomme på søknadsskjema, slik at gårdbruker aktivt må krysse av for at de ikke 
har gjort inngrep i kulturlandskapet og at kantsone til bekk er over 2 meter.  Uttrykket ”forringelse 
av kulturlandskapet” kan også ha ulike tolkninger.   

 

Klimatiltak og virkemidler 
Det er mange eksisterende ordninger som vi har i dag som virker positivt mht reduserte 
klimautslipp. Disse blir bare viktigere i årene fremover. Det er åker i stubb som bidrar til binding 
av karbon i jorda, miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel og grøfting.  Når det gjelder åker i 
stubb, har det regjeringsoppnevnte klimautvalget foreslått å fjerne åker i stubb i erosjonsklasse 1 
og 2 fra miljøvirkemidlene. Dette tiltaket bør absolutt beholdes, ikke minst av hensyn til CO2-
utslipp 
Videre har Hedmark Bondelag spilt inn viktigheten av god veiledning og foreslått muligheten for 
gratis klimaråd til gårdbruker. Viser for øvrig til vårt innspill til klimagruppa. 

Tilskudd til nydyrking 
For å nå målene om å opprettholde og øke selvforsyningsgraden i Norge, trengs utstrakt 
nydyrking. Hedmark Bondelag viser til statistikken i kapittel 12, hvor det kommer fram at Norge 
har om lag 900.000 dekar mindre til kornproduksjon nå sammenliknet med starten på 1990-tallet. 
Gjeninnføring av nydyrkingstilskuddet vil derfor være av stor betydning. Tilskuddssystemet må 
være slik sammensatt at det også blir gunstig å dyrke opp tilgrensende areal og rennekanter, slik 
at en får mer effektiv arrondering og drift.  

 

6 Økologisk landbruk  
Hedmark Bondelag mener det er viktig at norske bønder produserer det markedet ønsker av 
økologiske produkter. Vi mener at målsetting om 15 prosent økologisk matproduksjon og 
matforbruk innen 2020 er ambisiøst ut fra dagens takt, og må følges opp med konkrete 
virkemidler hvis det skal nås. 
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Det er viktig å ha en langsiktig og stabil satsing på økologisk produksjon mht at forbrukertrender 
kan snu fort og landbruket må tilstrebe å levere det forbrukerne ønsker. I tillegg mener Hedmark 
Bondelag at kunnskapen i økologisk produksjon har overføringsverdi til konvensjonell produksjon.  
 
Bonden er villig til omlegging, men det må være økonomisk interessant. Hedmark Bondelag 
mener det er viktig å prioritere følgende:  

 Virkemiddelapparatet må dreies noe fra flate tilskudd til pris / pristilskudd som 
stimulerer til mengde og kvalitet.  

 Økt pris for å stimulere til økt økologisk produksjon. Kornproduksjon har en 
nøkkelrolle i det økologiske landbruket. Det er viktig å stimulere til mer økologisk 
korndyrking samt proteinrike vekster som erter. Dette er av stor betydning, siden 
importen av økologisk korn øker. Videreføring av prisnedskiving på økologisk korn bør 
også prioriteres  

 Stimulere til mer økologisk produksjon på grøntsektoren hvor betalingsviljen hos 
forbruker også er god  

 Omleggingstilskudd må opprettholdes, samtidig som ferdig omlagt areal og 
husdyrproduksjon stimuleres. Vi er opptatt av å stimulere økonomien i de 
eksisterende produksjoner. Det er helt nødvendig for å klare å nå målet om 15 
prosent av arealet.  

 
Hedmark Bondelag vil imidlertid påpeke at det må være mulig å ta ut merpris på økologiske 
matvarer. Parallelt med økt produksjon av økologiske produkter, må det utvikles bedre og sikrere 
system for avsetning av produktene. Økologiske varer selger ikke seg selv, og derfor må 
markedsaktørene oppfordres til også å markedsføre økologiske produkter. I tillegg vil det 
offentlige (gjennom bl a Forsvaret, helsevesenet m m) kunne spille en aktiv rolle ved å øke sine 
innkjøp av økologiske varer.  
 
Hedmark Bondelag ønsker at regelverket forenkles og at det gjøres en vurdering på om andel 
konvensjonell husdyrgjødsel kan økes, for å sikre bedre tilgang på næringsstoffer og derved bedre 
muligheter for å ta ut større avlinger.  
 
Under økologisk produksjon er det også en rekke eksempler på at våre konkurrenter i utlandet har 
enklere regelverk og lavere krav. Det må settes krav om at importvaren tilfredsstiller norske krav. 

 

7 Rekruttering og velferdsordninger  
Det aller viktigste for å sikre rekruttering er inntektsmuligheter i næringa. Det må skapes trygghet 
og økonomisk visshet om at framtida innen bondeyrket ikke blir et sjansespill.   
Hedmark Bondelag vil også trekke frem mulighetene vi har for å gi noe ekstra stimuli ved oppstart 
gjennom BU-midlene.  Det er også viktig at det legges til rette med et godt sikkerhetsnett, og i en 
oppstartsfase er det meget viktig at avlingsskadeordningen og avløsertilskuddet ikke har 
unødvendig langt etterslep på utbetaling. Hedmark Bondelag tar også til orde for en 
ungdomspakke, for å bedre likviditeten i første driftsfase for unge gårdbrukere. Pakken kan bestå 
av et oppstartstilskudd på 30.000 kroner, gårdssparing for unge (GSU) og rentefritt lån.  
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Utdanning  
Satsning på utdanning er viktig. Uten kompetanse i næringa, blir mulighetene for utvikling i 
næringa mindre. Det satses for lite på grunnforskning i tradisjonelle jordbruksfag, og det utdannes 
for få personer innenfor landbruksteknikk, landbruksøkonomi og jord- og plantekulturfag.  
 
Hedmark Bondelag mener det må legges opp til at agronomutdannelsene for voksne kommer inn 
under det ordinære tilbudet til de videregående skolene. Nå legger det beslag på det meste av 
midlene til rekruttering, likestilling og kompetanse som bevilges av fylkeskommunene.  
 
Hedmark Bondelag mener at det også bør også legges til rette for at fagskoletilbudet bedres.  
Næringa trenger gode fagfolk med praktisk/teoretisk utdannelse.  
 
Det jobbes for å etablere et fagskoletilbud nå på 3 ulike steder i fylket, og Hedmark Bondelag 
mener primært at behovet for økt kompetanse på fagskolenivå må prioriteres og innarbeides i 
kunnskapsdepartementets budsjetter. Fagskoleutdanning er sikret en grunnfinansiering. 
Imidlertid er det to års forsinkelse før disse midlene blir utbetalt. Hedmark fylkeskommune viser i 
likhet med flere andre fylkeskommuner svært liten vilje til å ville forskuttere dette. Derfor må det 
drøftes i næringa om det er vilje til å bidra til å finansiere oppstarten på en annen måte.  
 
Et fagskoletilbud i landbruksteknikk er under planlegging i samarbeid mellom Fagskolen Innlandet, 
Høgskolen i Hedmark, Blæstad og Hedmark Landbruksrådgiving som også har maskintekniske 
rådgivere. Dette fagskoletilbudet krever mer partiundervisning og teknisk utstyr enn andre 
fagskoletilbud. Grunnfinansieringen og elevbetalingen er derfor ikke nok til å kunne få 
gjennomført et slikt tilbud. Det er behov for en ekstra finansiering i størrelsesorden kr 40000,- per 
studentplass. I andre fagkretser bidrar bransjeorganisasjoner til slik finansiering. Hedmark 
Bondelag mener at det bør innføres en slik bransjefinansiering over jordbruksavtalen for dette 
tilbudet fra 2016 for 20 studentplasser.  
 
I dag er det midlene til rekruttering, likestilling og kompetanse som kan benyttes til dette formålet 
og de bevilgningene er ikke nok til å dekke behovet. Det kan også jobbes for at disse 
bevilgningene økes for å styrke agronomutdannelse for voksne og fagskole.  
 

Velferd  
 
Hedmark Bondelag mener at det er viktig at velferdsordningene sikres nødvendige bevilgninger. 
Skal næringa fremstå som attraktiv, så må det være muligheter for ferie og fritid.  Lokallagene er 
tydelige i sine innspill på at en god ferie- og fritidsordning er meget viktig, og at satsene må følge 
lønnsutviklingen i samfunnet for øvrig.  
 
Hedmark Bondelag mener også at ordningene for sykeavløsning og fødselspermisjon i næringa må 
styrkes, og foreslår at den knyttes opp mot grunnbeløpet i folketrygden. Dessuten mener vi at 
refusjon av avløserutgifter ved sykdom også må gjelde generelt også for planteprodusenter – 
spesielt for frukt og grøntprodusenter – gjennom hele året og ikke bare i onnetida. Det er viktig at 
det legges til rette for at aktive bønder med ulike former for husdyrhold eller intensiv 
planteproduksjon får like muligheter for velferdsordninger.  
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Det må fortsatt arbeides aktivt for å forbedre tidligpensjonsordningen for bønder. Det er viktig for 
at det kan være mulig å gå av ved 62 år.  Ordningen er også et viktig tiltak mht rekruttering da den 
yngre generasjon får slippe til tidligere.  
 
Hedmark Bondelag mener også at ordningen for ferie og fritid må bedres for de som er utsatt for 
rovviltangrep.  Jfr §6 første ledd står det at ”Det kan gis tilskudd til avløsning ved ferie og fritid på 
grunnlag av det dyretallet foretaket disponerte på det tidspunkt eller i den perioden som fremgår 
av jordbruksavtalen.”  Med bakgrunn i dette mener Hedmark Bondelag at det er viktig at det i 
jordbruksforhandlingene drøftes grunnlag for utmåling av tilskudd og rovdyrtap. I dag blir 
grunnlaget for å få utbetalt avløsertilskudd redusert hvis man har store rovvilttap. Dette fungerer 
på mange måter som en dobbelt straff for de berørte.  Det er derfor viktig at for småfe bør 
dyretallet før beitesesong være førende for utmåling av tilskudd.  
 

8 Investeringer og kapitaltilgang  
Hedmark Bondelag ønsker en styrking av investeringsvirkemidlene for at vi skal kunne møte 
fremtidens behov. Vi har et meget stort etterslep på investeringer i de fleste produksjoner. I 
Hedmark har vi så mange søknader til Innovasjon Norge at potten burde vært tredoblet.  I 
Hedmark varierer støtteprosent fra 12-20 %, og vi er nødt til å beholde taket for tilskudd fordi 
potten vi har til fordeling er for liten. Det hjelper lite at forskriften er endret mht støtteprosent og 
tak så lenge midlene er så begrenset i forhold til behovet. I tillegg må det prioriteres så hardt at 
mange produsenter lar være å søke.   
 
Vi mener at for å klare dyre jordforbedrende tiltak bør det innføres en ordning med jordfond etter 
modell av skogfond. Det skal brukes til jordforbedrende tiltak som hogging av kantvegetasjon, 
spyling og rensking av grøfter, graving av nye grøfter, utskifting av kummer, kalking osv.  
 
Vi ønsker også en ordning med investeringsfond som kan brukes til store investeringer som 
driftsbygninger, maskiner og kjøp av tilleggsjord.  
 
Vi ser at gjeldsbyrden øker blant gårdbrukere. Hedmark Bondelag mener at det er viktig å 
begrense denne utviklingen, og at frisk kapital må tilføres.  Hedmark Bondelag mener også at det 
bør vurderes om potten for utredningsmidler bør reduseres. Vi mener også at det bør være mulig 
å overføre midler fra denne potten til investeringsvirkemidlene dersom partene regionalt ønsker 
dette.  
 
Vi understreker at det særlig er utfordringer med pantegrunnlag utenom de mest sentrale 
områdene, slik at det er ekstra behov for risikolån og rentemidler i disse områdene.  
Det er ingenting som tyder på at endringer i priskontrollen vil bedre den situasjonen.  
 

9 Melk  

Ku  
Prinsippene for kanaliseringspolitikken er det viktig å holde på, slik at vi i best mulig grad kan 
utnytte de ressursene som vi har til rådighet i Norge.  Ifølge Skog og landskap utnytter vi i 
Hedmark bare 1/3 av beiteressursene våre.  Melkeproduksjonen går mer og mer fra kombinert 
melke- og kjøttproduksjon til spesialisert melkeproduksjon med stadig høyere ytelse. Det 
medfører i neste omgang behov for færre melkekyr med tilsvarende færre fødte kalver, høyere 
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kraftfôrandel og stadig mindre norskandel i kraftfôret. Den enkelte bonde må optimalisere sin 
drift ut fra hva som er mest lønnsomt ut fra tilgjengelige ressurser. 
 
Det produseres stadig mer gras i kornområdene, og grasarealer gror igjen i andre deler av fylket.  I 
tillegg opplever vi at selvforsyningen går ned.  
 
I skjæringspunktet mellom melkeproduksjon, storfekjøttproduksjon og kornproduksjon er det 
viktig at vi tilrettelegger med virkemidler slik at vi kan oppnå vårt mål om økt norsk 
matproduksjon på norske ressurser.  
 
Hedmark Bondelag mener at det er viktig å ta fatt i de mulighetene vi har mht at markedet ønsker 
mer storfekjøtt. Hedmark Bondelag mener derfor vi må endre på virkemiddelapparatet, slik at det 
blir mer lønnsomt med kornproduksjon i de områdene som er egnet for det. Hvis ikke, vil 
produksjonen sakte men sikker bli tatt i bruk til grasproduksjon for melke- og 
storfekjøttproduksjon.  
 
Storfekjøttproduksjon må stimuleres både i melkeproduksjon og i ammekuproduksjon. Det må bli 
mer lønnsomt å ta vare på kalver og fôre fram storfe til slakt, slik at melkeprodusenten enten kan 
fore fram egne storfeslakt eller få bedre betalt for kalven når den selges for oppfôring andre 
steder. I Sverige har de gitt ekstra beitetilskudd til kastrerte hanndyr, og det er målrettet og 
effektivt. Samtidig må det blir mer lønnsomt å fôre melkeku og storfe på godt grovfôr og utnytte 
tilgjengelige beiteressurser. Hedmark Bondelag mener at det bør legges til rette for at det blir 
bedre betalt for kalvene og at utviklingen mot økt ytelse og økt kraftfôrandel bremses opp.  
 
Lykkes vi med dette, vil korn og potet/grøntproduksjon blomstre opp i de områdene som er egnet 
for slik produksjon, og i resten av landet vil vi få en sunnere melkeproduksjon som i større grad 
baseres på godt grovfôr og beite, og vi vil få en storfekjøttproduksjon som dekker behovet i det 
norske markedet.  Summen av dette vil være økt norsk produksjon på norske ressurser. 
 
Hedmark Bondelag vil også poengtere at kvoteordningen for melk er den viktigste ordningen for 
produksjonsregulering. Fylkesvise omsetningsområder for kjøp og leie av kvote er meget viktig for 
fortsatt å sikre melkeproduksjon over hele landet.  
Når det gjelder drifttilskuddet for melk, så mener Hedmark Bondelag at man må ha minst 5 
melkekyr for å kunne søke dette tilskuddet. Vi mener også at distriktselementet i ordningen bør 
beholdes som i dag.  
 

Lønnsomheten for melkeproduksjonen bør bedres ved:  
 Økt arealtilskudd for grovfôr i distriktene 

 Økt beitetilskudd og ny, egen sats for kastrerte hanndyr 

 Øke investeringsvirkemidlene 

 Øke prisen på storfekjøtt og premiere kvalitet 

 Øke melkepris for å dekke opp for kostnadsveksten 

 
 

Hedmark Bondelag mener at det er viktig å bruke virkemidlene aktivt for å øke kjøttproduksjon 
og sikre økt produksjon basert på norske ressurser. Hedmark Bondelag mener at nøkkelen her 
er bedret kornøkonomi og økte stimuli for bedre utnyttelse av graset og økt kjøttpris.  
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Geit  
Hedmark Bondelag er bekymret for at geitemiljøet etter hvert begynner å bli lite. Det er viktig å ta 
vare på alle produsenter som fortsatt driver i produksjonen.  
Av tiltak ellers vil vi peke på:  

 Økt målpris for geitmjølk.  

 Utmarksbeitetilskuddet bør økes betydelig – geita er en ypperlig landskapspleier.  

 Stimulere til utnytting av kjekjøtt  

 Drive aktiv produktutvikling med grunnlag i geitmjølka  
 

10  Kjøtt og egg  

Grovforkrevende produksjoner 

Ammeku  
Gjennom avtalen i fjor ble det gitt et betydelig løft for de som har over 26 dyr.  Det vil ta flere år 
før vi ser resultatet av en slik endring.  Vi har i dag en underdekning på 15.000 tonn storfekjøtt. 
Dette tilsvarer produksjon fra ca 50.000 mordyr. 

   Hedmark Bondelag mener det også for ammeku er viktig å øke fokuset ytterligere på kvalitet og 
beiting. I tillegg bør det gjøres et løft mht avlsarbeidet for kjøttfe.  
 
Siden det er underskudd i markedet på storfekjøtt vil Hedmark Bondelag anbefale at det 
stimuleres til økt produksjon. Generelt må lønnsomheten økes. Dette kan oppnås gjennom:  

 Økning i beitetilskuddet for utmark 

 Økning i kvalitetstilleggene   

 Økning i husdyrtillegget for melkeku og ammeku som har kalvet siste 15 mnd. 
Det bør stimuleres til bedre utnyttelse av kalvene i den laveste tilskuddssonen  

 Økt arealtilskudd for grovfôr i distriktene 

 Investeringsstøtte nybygg som knyttes til økt mordyrtall  

 Styrke avlsarbeidet 
 

 
Hedmark Bondelag mener at økt produksjon i volum og kvalitet bør stimuleres ved økning i 
kvalitetstilleggene og ved økt stimulering til kalveproduksjon. Det er også viktig at det legges til 
rette for investering for å øke mordyrtallet og bedre utnyttelse av beiteressursene. 
Ammekuproduksjon bør stimuleres mer i grasområdene enn i kornområdene. 

Sau og lam  
For sau og lam ble det gitt et godt løft for kvalitet O og bedre, samt kjeslakt i fjor. Dette er 
Hedmark Bondelag veldig fornøyd med. Så ble det gjort en betydelig omfordeling på 
husdyrtilskuddet slik de første 200 sauer over 1 år fikk mindre tilskudd, og de større besetningene 
fikk mer tilskudd.  Hedmark Bondelag mener at det er viktig med en strukturprofil og at det bør 
gis mest til de første dyra for å sikre inntektsgrunnlaget til mindre besetninger. I sum står de 
mindre besetningene for en stor andel av totalproduksjonen, og de store produsentene vil få 
store utfordringer med beiteoppsyn om de ikke har andre, mindre produsenter å samarbeide 
med. 
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For å stimulere til økt produksjon og god kvalitet bør prisene opp. I dette markedet mener 
Hedmark Bondelag at det er rom for å øke prisene betydelig. Prising etter kvalitet er også et viktig 
incentiv for kvalitetsproduksjon i småfenæringa.  
Andre stimuli for å øke lønnsomheten i næringa er øking av beitetilskuddet.  
 
Rovdyrsituasjonen er veldig vanskelig i Hedmark, og dette taper landbruket på i vårt fylke. Det er 
helt feil at saueeierne må ta belastningen for storsamfunnets rovviltpolitikk. Hvert år slutter det 
produsenter, også i prioriterte beiteområder, fordi belastningen med å miste dyr pga rovvilt 
oppleves som uholdbar. Det må bevilges mer penger til konfliktdempende tiltak, og satsene til 
forebyggende tiltak må økes. Potten som settes av til omstilling må økes betraktelig og sats/ søye 
må økes slik at samfunnet tar den fulle kostnaden for omstilling der det er nødvendig. Disse 
pengene må komme fra Klima- og miljødepartementet. Det poengteres at beitenæringa ikke skal 
dekke kostnadene ved dagens vedtatte rovviltpolitikk. Derfor må det legges til rette for at 
rammene kan økes når behovene er større en det som ligger i budsjettet. I dag skyves 
belastningen i for stor grad over på beitenæringa.  
 
Det er underskudd i markedet på lammekjøtt og Hedmark Bondelag mener det derfor er rom 
for: 

 Økt pris, med stimuli for god kvalitet  

 Styrking av ordningen for ferie/fritid og sykdomsavløsning spesielt mht de som har hatt 
rovdyrtap jfr kap 7.  

 Rovdyr: Beitenæringa bærer i dag en for stor del av Statens vedtatte rovviltpolitikk. 
Hedmark Bondelag mener at Staten i større grad må ta ansvar ut over det som er definert 
som normaltap.  

 Økt investeringstilskudd  
 

 
Hedmark Bondelag mener at det er viktig å stimulere til økt småfeproduksjon gjennom økte 
priser med fokus på kvalitet. Det er en forutsetning for småfeproduksjonen at 
rovviltsituasjonen kommer under kontroll. De store dyrelidelsene som vi nå har sett i årevis kan 
ikke fortsette. Vi er sterkt bekymret for framtida for saueholdet i hele Hedmark om det ikke 
skjer noe drastisk med rovviltforvaltningen. 

 

Kraftfôrkrevende produksjoner  

Gris  
Svineproduksjonen har over lengre tid vært i en vanskelig situasjon, men nå er vi i en situasjon der 
det er markedsbalanse og muligheter for å oppnå målpris.  Det er likevel viktig at vi unngår å styre 
rett inn i en ny ubalanse i markedet ved f.eks å øke konsesjonene.  
Om en økning blir presset gjennom mot vår vilje, er det samtidig viktig å få gjort endringer som 
eliminerer uthulingen av regelverket som engangspurker i dag medfører. Det har vært en sterk 
kostnadsutvikling i den perioden det har vært overproduksjon, og målprisen har stått i ro. 
 
Hedmark Bondelag krever at lønnsomheten bedres ved:   

 Økt målpris med kr 1/ kg 

 Økning i kornpris som ikke blir kompensert med prisnedskriving må kompenseres med 
ytterligere prisøkning på svinekjøttet. 
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 Strukturtillegg - Økt dyretallstøtte for de første dyra + kr 1000 pr avlspurke/ kr 30 pr 
slaktegris.  

 Det må legges til rette for at kjøttbeinmjøl fra andre dyreslag tas inn igjen som fôrmiddel 
for gris  

 Økt forskning for å sikre selvforsyningsgrad, mattrygghet og dyrevelferd 

Egg  
Konsumeggproduksjonen er mye i samme situasjon som gris. Aktørene i eggmarkedet må ikke 
stimulere til nyetablering. Prisen på egg kan ikke økes mye. Det er ikke rom for økning i 
kraftfôrpris uten at dette kompenseres med f eks pristilskudd. 

Fjørfekjøtt  
Konsesjonsgrensene er doblet fra nyttår, og kyllingmarkedet er for øyeblikket redusert pga 
diskusjon om antibiotikaresistente bakterier. Dette viser hvor sårbare vi er og hvor fort det kan 
svinge.  Markedet for kalkun har imidlertid vært svært positivt.  
 
Lønnsomheten i alle kraftforkrevende produksjoner må bedres ved: 
 

 Prisnedskriving på fôrkorn, for å hindre økte fôrkostnader  

 Styrking av finansiering av fraktordningene for korn/kraftfôr  

 Styrking av velferdsordningene  

 Mulighet for skattemessig fondsavsetning (jf skogavgift)  

 Mattilsynet helt finansiert av Staten  

 Øke FoU innsats innen hygienisk kvalitet/mykotoksiner (Dyrkingsråd/teknikk, 
sortsutvikling, hurtiganalyser, verifisering av dagens grenseverdier i ferdigvare, Se på 
målkonfliktene mht redusert avrenning med endret jordarbeiding og kvalitet på korn) 

 Det må legges betydelige ressurser i bekjempelsen av MRSA, som er et 
folkehelseproblem, ikke et dyrehelseproblem. Bekjempelseskostnadene må derfor dekkes 
fullt og helt. Det må utredes tiltak for å minimere smittefaren. 

 

11 Grønnsaker, frukt og potet  

Fokus på forbruker  
Hedmark Bondelag mener at det er viktig å ha fokus på forbrukeren, og det betyr ikke bare at 
maten skal være billig. Snarere tvert i mot. Det er viktig at befolkningen sikres nok rene og lokale/ 
norske råvarer. Det forventes et økt forbruk av grønnsaker, frukt og bær. Forbrukerne etterspør 
nå mer lokale råvarer og økologiske råvarer. Trender tyder også på at det blir mer fokus på 
ernæring, og mindre fokus på utseende.  
 
Selvforsyningsgraden for grøntproduksjonen må opp av hensyn til beredskap og av hensyn til at 
forbrukeren ønsker norsk frukt og bær, norske grønnsaker og norske poteter.  Derfor må det 
legges til rette med en politikk som sikrer forbrukerens ønsker.  

Endring av toll for grøntnæringa  
Det blir mer og mer viktig med et sterkt importvern. Grøntnæringa opplever nå at i større og 
større del av året så mangler importvernet. Det må derfor arbeides for bedre tollbeskyttelse for 
den norske grøntnæringa.  Handlingsrommet i EØS-avtalen må i større grad utnyttes for poteter, 
grønnsaker, frukt og bær.  Slik det er i dag er det for mange produkter umulig å ta ut målpris fordi 
det reelt sett er en for dårlig beskyttelse gjennom toll. Kostnadene øker på bla gjødsel, maskiner, 
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handverkere osv. Det må gis mulighet for uttak på pris for sikre lønnsomhet og stimulere til 
rekruttering og økt produksjon.  
 
Flere av produktene i grøntnæringa er under sterkt press fra import, og norskprodusert andel 
avtar for flere viktige produkter.  Det er bl.a fokus på at produsentene skal forlenge lagersesongen 
på både potet og grønnsaker. Men på grunn av manglende importvern kan dette være et 
sjansespill der en produsent kan risikere å ”brenne inne” med store lager fordi varekjøperne 
importerer  til tross for at det finnes norske produkter på lager.  
 Et bedre tollvern er derfor det viktigste kravet for norsk grøntproduksjon.  

 

Arealtilskudd 
Grøntnæringa sliter med rekruttering, samtidig som markedet etterspør stadig mer grønnsaker, 
frukt og bær. Det meste av forbruksøkningen dekkes inn med en økt import. Dette er 
urovekkende. Det er derfor viktig at det nå legges til rette for å sikre lønnsomheten i denne 
bransjen som er så viktig mht selvforsyning og folkehelsa.   
 
Satsene for arealtilskudd ble endelig hevet i fjor for grønnsaker og bær, og det er på høy tid at 
også potetproduksjonen får et løft.  
Hedmark Bondelag mener at grensen for prisuttak er nådd for potet. Vi klarer i svært liten grad 
å ta ut avtalt målpris. Derfor må produksjonstilskuddet for potet øke. Hedmark Bondelag mener 
at tilskuddet for potet må være på nivå med tilskuddet for korn.  

Distrikts- og kvalitetstilskudd 
For frukt, bær og veksthusgrønnsaker er distrikts- og kvalitetstilskuddet viktig.   
 
Bærproduksjonen er i en vanskelig situasjon – spesielt konservesproduksjonen. For å 
opprettholde konkurransesituasjonen i forhold til import er det viktig at leveranse til industrien 
stimuleres.  Det foreslås derfor at det innføres distrikts- og kvalitetstilskudd til 
konservesproduksjon for et kvantum på inntil f. eks 40 tonn uavhengig av eventuell 
konsumproduksjon på samme enhet.  Produksjon av konservesbær bør i tillegg styrkes ved et 
ekstra tilskudd på kr 3,-/kg. Hedmark Bondelag vil sterkt anmode om at reglene for distrikts- og 
kvalitetstilskuddet forbedres – spesielt for jordbærproduksjon til industri. Industrien har ikke stor 
nok betalingsevne for å kjøpe inn mer norsk jordbær, og norsk produksjon velges derfor bort.  
 

Frakttilskudd og fraktutjamning innen grøntsektoren 
Spørsmål om frakt har blitt en gjenganger. Situasjonen i grøntnæringa har endret seg mye på 
relativt kort tid. Strukturen både i industrien og i leveransene til konsum er totalt forskjellig i 
forhold til for få år sida - fordi pakkerier og foredlingsanlegg er sentralisert. Det har blitt en 
oppkonsentrasjon av produksjon rundt foredlingsanleggene. Behovet for frakttilskudd og 
fraktutjevningsordninger har derfor meldt seg for fullt.  Hedmark Bondelag ønsker: 

 Opprettholde og sikre spredt produksjon og bevare produsenter i grøntnæringa – 
langt fra foredlingsanleggene.  

 Spredt produksjon er ønskelig pga vekstskifte av hensyn til sjukdommer og skadedyr. 
Dessuten har vi et godt naturgrunnlag og har bygd opp kunnskap og miljø for mange 
produksjoner. Vi har også naturgitte forskjeller og naturskader i form av værskader 
som flom osv som tilsier spredning av produksjonen. Hedmark har mistet mange av 
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sine store foredlingsanlegg, og dette har bidratt til økte fraktkostnader og redusert 
lønnsomhet for produsentene i vårt fylke.  

 
Hedmark Bondelag foreslår at det opprettes en ordning med frakttilskudd til inntransport til 
anlegg – alternativt må det etableres en fraktutjamningsordning. 

Avrensordning for poteter.   
Det bør settes inn tiltak som sikrer produsentene sin andel av den økonomiske verdi 
avrenspotetene representerer til ulike anvendelser, og det bør innføres frakttilskudd for 
avrenspoteter.   
Hedmark Bondelag krever at grunnprisen i avrensordningen økes. 

 

Sortsutvikling 
Det er viktig med satsing på sortsutvikling. Skal vi nå vårt mål om økning i matproduksjonen vil 
sortsutvikling være en meget viktig faktor. Vi trenger gode sorter tilpasset vårt klima i alle 
produksjoner. Strenge kvalitets og skjønnhetskrav for poteter og grønnsaker medfører at 
mengden avrens øker betydelig. For mange er den oppe i 50 %.  Dette er ikke bærekraftig, og det 
må satses på at det utvikles sorter som kan møte forbrukerens ønsker.  

Avgifter i syltetøy og saftproduksjon  
Småskala syltetøy og saftprodusenter opplever et tungt byråkrati som oppleves unødvendig 
arbeidskrevende og som et hinder for å øke produksjonen. Småskalaprodusentene møter et krav 
om månedlige innberetninger med høy grad av detaljfokusering og differensiering. Det brukes 
store ressurser hos både produsent og forvaltning for å følge opp dette detaljerte avgiftsregimet. I 
tillegg er det ikke målrettet mht miljø og helse.  
Eksempler på dette:  
Sukkeravgifta: Denne er ikke differensiert etter mengde sukker/ liter produkt, og har derfor ikke 
ønsket helseeffekt. Det skilles bl a heller ikke på om det tilsettes sukker eller honning.  
Miljøavgift og grunnavgift på emballasje: regelverket her er meget byråkratisk og bør endres. 
Hedmark Bondelag foreslår at avgiften fjernes eller legges på innkjøp av emballasje i stedet for på 
produktet.  
Hedmark Bondelag ber derfor om at avgiftene reduseres og det settes ned et utvalg som kan se 
på forenkling av avgiftsregimet som berører småskala videreforedling i grøntsektoren.  
 

12 Korn- og kraftfôr  

Norsk kornproduksjon er i en kritisk situasjon. Og når det norske kornet er på vikende front, er 
ikke det bare en utfordring for kornproduksjonen spesielt, men også for jordbruket generelt. 
Kornproduksjonen er en grunnpilar i jordbruket, hvor ”alt henger sammen med alt”. 

Kornarealet faller, og er nå lavere enn det var på midten av 1970-tallet. I 1975 kom 
opptrappingsvedtaket for jordbruket, og kornarealet steg jevnt til starten på 1990-tallet. Deretter 
har det sunket like jevnt. Kornarealet er nå nesten 900.000 dekar mindre enn det var på topp på 
begynnelsen av 1990-tallet. 

Hedmark Bondelag mener økonomien er en hovedårsak til dette fallet. 
Bedret kornøkonomi er derfor et ufravikelig krav. 

Hedmark Bondelag vil først ta tak i kornets betydning og den overordnede situasjonen, før vi går 
nærmere inn på økonomien og spesifikke tiltak. 
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Vi ser nå sterke tendenser til rekanalisering, gjennom at stadig mer kornjord blir lagt om til gras. 
Et grunnlag for norsk jordbrukspolitikk har vært at det på den høyproduktive jorda som er egnet 
for kornproduksjon, skal være mer lønnsomt å dyrke korn enn å ha kyr på beite. Nå er det ikke 
lenger entydig slik. Melkeproduksjon og kjøttfe har de siste oppgjørene blitt rettmessig styrket. 
Kornproduksjonen har stått på stedet hvil, og har sågar blitt svekket. Derfor blir jord lagt om til 
gras også i sentrale kornområder.  

Vi ser eksempler på dette i Glåmdalen (Våler, Åsnes, Grue, Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal, Nord-
Odal): I løpet av ti år (2004-2014) har arealet brukt til grovfôr i Glåmdalen i Hedmark økt med 
17700 dekar (nær 40 prosent). I samme periode har kornproduksjonen sunket med 30400 dekar 
(en nedgang på 10 prosent).  

Denne tendensen er en soleklar trussel for jordbruket i distriktene. Internt i Hedmark vil det 
sterke melkeområdet i Nord-Østerdal fort komme på vikende front om melkeproduksjonen får 
vokse seg sterk i kornområdene på Hedmarken og i Glåmdalen. Tilsvarende vil melkeproduksjon 
på Vestlandet og Nord-Norge ha lite å stille opp med om melkeproduksjonen vokser fram på 
Østlandet. 
Regjeringens heving av kvotetak for melkeproduksjon øker denne tendensen. Det er vanskeligere 
å skaffe effektivt jord-grunnlag for å drive i stor skala i fjell- og fjordbygder. 

Tendensen er også en trussel mot målet om å opprettholde og sågar øke selvforsyningsgraden, 
som det fortsatt er politisk flertall for. 
Hvis kornproduksjonen desimeres og produksjonen i distriktene minker til fortrengsel for massiv 
melkeproduksjon og annen kjøttproduksjon i sentrale strøk, så vil totalproduksjonen gå ned. 

Med andre ord: Skal vi ha landbruk i hele landet og økt selvforsyning, må kornøkonomien styrkes 
og kornproduksjonen øke. 
 
Også av hensyn til matvareberedskapen, er det viktig å være mest mulig selvforsynt med korn. Å 
gjøre seg avhengig av full import er kortsiktig politikk. Politisk ustabilitet i store deler av verden og 
stadige avlingskriser på grunn av klimaproblemene gjør at tilgangen på importert vare ikke vil 
være forutsigbar. 

I tillegg til omlegging av kornjord, er det en stor utfordring med brakklegging og manglende 
økning i avlingene. 

Hedmark Bondelag mener at også disse problemstillingene har en økonomisk forklaring. 

Kornøkonomien er så svak, at det ikke er lønnsomt å dyrke korn på små skifter.  
Inntjeningen er også så liten at kornbøndene jevnt over har hovedinntektskilden på annet hold. 
Det blir dermed liten tid til å vektlegge god agronomi. Gevinsten er også såpass liten, at det for 
mange ikke forsvarer tidsbruken. 
 
Når norsk kornproduksjon står på spill, står også selve legitimiteten til norsk jordbruk på spill. 
Hedmark Bondelag mener at forbrukerne i stor grad vil prioritere å kjøpe norsk mat, fordi den er 
trygg og sunn, samt at det er etisk og miljømessig riktig å kjøpe mat som er produsert i eget land 
framfor fraktet inn fra andre verdenshjørner.  
Men om norsk kjøtt i hovedsak skulle bli produsert på utenlandsk fôr, vil holdningene fort bli 
endret. Et spørsmål fra forbrukerne vil da ventelig bli om det blir særlig annerledes å kjøpe kjøttet 
direkte fra utlandet. 
 
Hedmark Bondelag vil i den forbindelse peke på at det er en smerteterskel for kostnadene til 
grovfôr kontra kraftfôr. Det vil fortsatt være viktig at det lønner seg å bruke grovfôr til kyr. 
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Hedmark Bondelag peker også på at det er god timing for et løft i kornøkonomien nå. Men det er 
uansett ikke bærekraftig med en ensidig økning av kornprisene. Prisøkningen bør langt på vei 
kompenseres med prisnedskrivingstilskudd (jf neste hovedavsnitt om økonomi). 

 

Økning i kornprisen 
 
Kornøkonomien har hatt en klart nedadgående tendens de siste ti årene. De siste årene har 
vederlag til arbeid og egenkapital ligget lavere enn hva som var tilfelle i 2005. 
Hedmark Bondelag mener Norges Bondelag må kreve en økning i kornprisen på 40 øre per kilo i 
årets jordbruksforhandlinger.  
Dette er beregnet ut fra et mål om at kornproduksjonen kommer opp i 300.000 kroner i vederlag 
til arbeid og egenkapital per årsverk. Kornproduksjonen ligger nå på 183.500 kroner – aller lavest 
av alle produksjonstyper. 7 av 11 produksjonstyper ligger på 300.000 kroner eller høyere. 
 
Beregnet ut fra eksempelbruket på 0,43 årsverk (som da må få økt vederlaget med 50.000 
kroner), og en avling på 135 tonn, blir det nødvendig å øke prisen med 37 øre per kilo. 
I tillegg kommer prisvekst. Økning i priser på såfrø og gjødsel utgjør alene 4 øre per kilo. 
I sum blir altså et krav på 40 øre slett ikke overdrevent. 
 
En stor andel av dette bør kompenseres med økte satser for prisnedskrivingstilskudd. Dette er av 
svært stor betydning for husdyrholdet. 

 

Kvalitetstillegg for fôrkorn 
 
Hedmark Bondelag tar til orde for at det blir innført et kvalitetstillegg for fôrkorn.  
Det er viktig at kornprodusentene produserer en kvalitet som gir størst mulig gevinst for 
husdyrbrukeren. Kornprodusenten må produsere det som er etterspurt. Da kan det å ha sorter 
med høgt protein f.eks være formålstjenlig.  
For å få systemet mest mulig rasjonelt, må en trolig ta utgangspunkt i kornsort. 
 
Ut fra samme begrunnelse vil det være riktig å øke kvalitets-differensieringen også innen 
matkorn. 
 

Matmeltilskudd på norskprodusert vare 
Hedmark Bondelag understreker betydningen av å beholde matmeltilskuddet på norskprodusert 
vare, samt å øke det for å opprettholde tilskuddets virkning. Tilskuddet ble prisverdig øremerket 
norsk korn fra jordbruksforhandlingene i 2013. Dette er et særdeles viktig tiltak, ikke minst for å 
fremme norsk bakeribransje, som driver under svært tøffe vilkår. 
 

Fraktutjevning 
Hedmark Bondelag er opptatt av at bøndene får lik pris for kornet, uavhengig av geografi. 
Hedmark Bondelag mener derfor at frakttilskuddet på 4,2 øre bør vurderes innført igjen, og at det 
snarest settes i gang en utredning av konsekvensene av dette. Fabrikkene og anleggene er 
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etablert ut fra hvor det er gunstigst produksjonsmessig. Kornprodusentene i 
overskuddsområdene må ikke være skadelidende på grunn av dette. 
 
I forbindelse med frakt vil Hedmark Bondelag også peke på at en lemping på tonnasjereglene for 
trailertransport av korn vil bidra til å senke kostnadene. Om korntransport på lik linje med 
tømmertransport får kjøre 60 tonn/25 meter lengde på visse strekninger, vil det minke på antall 
transporter. 
 

Såkorn 
Norge må ha et mer robust såkornlager.  
Riktige sorter såkorn har stor betydning for kornbondens økonomi, ikke minst på marginale 
arealer. Norge trenger såvare tilpasset klima og topografi. Hedmark Bondelag tar til orde for å 
avsette forskningsmidler til såkornutvikling. 

 

13 Erstatningsordninger  

Mer tilpasset avlingsskadeordning  
Hedmark Bondelag mener at avlingsskadeordningen er meget viktig for å redusere risiko. Spesielt 
unge brukere i oppstartsfasen er sårbare ved stor avlingssvikt og inntektssvikt. Vi mener at det er 
feil at det settes tak for utbetaling på denne ordningen.  Risikoen for overforbruk i forhold til 
jordbruksavtalen ved å ta den bort eller heve den ytterligere er liten da det gjelder svært få. For 
de som blir utsatt for avlingssvikt, og taket på utbetaling blir en begrensning, er dette er imidlertid 
en stor belastning. For Hedmarks vedkommende gjelder dette kun en håndfull produsenter det 
enkelte år. Det er en utfordring spesielt for grøntsektoren at avlingsskadeordningen er lite 
tilpasset denne sektoren. I tillegg opplever grøntprodusentene at forsikringsselskapene ikke kan 
tilby produkter som dekker behovet for sikkerhet. Det vil si at grøntnæringa ikke har et godt nok 
sikkerhetsnett.  
 
Hedmark Bondelag krever endringer i avlingsskadeordningen som er tilpasset dagens drift.  Skal 
man sikre rekruttering, er det viktig at vi har en avlingsskadeordning som tar høyde for gjeldende 
situasjon med store spesialiserte enheter og høyt kapitalbehov.  
Hedmark Bondelag krever at: 

 Maksbeløpet må heves ytterligere 

 Prisen det kompenseres for ved avlingsskade må være reell. Nå fastsettes prisen i en 
forskrift, og det medfører at prisene fort blir foreldet. En måte å regne ut reell pris kan 
være å bruke gjennomsnittlig oppnådd pris på det enkelte foretak siste fem år som går inn 
i beregningen av normalavlingen.  

 Det må bli bedre muligheter for skjønn 

 Dagens ordning gjelder bare avling på rot. Ordningen bør utvides til å gjelde produkt som 
viser seg å være ødelagt av klimatiske forhold / kvalitetsforringelse først etter at det er 
høstet.   

 
Videre er det viktig å arbeide for en god og velfungerende naturskadeordning. 
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Birøkt  
Erstatning på vintertap av bifolk bør sidestilles med vinterskade på eng, dvs at erstatning må gis ut 
over 20 prosent vintertap på innvintrede bikuber (nå 30 prosent), og at nedre utbetalingssats 
reduseres til kr 1000,-. 
 

14. Skatt/avgift/avskrivninger/fond  
Hedmark Bondelag mener at det er en målsetting å redusere kostnadsnivået gjennom bla 
reduserte skatter og avgifter. Vi er allerede påført betydelig økning av avgifter med økt 
dieselavgift og kjøttkontrollavgift.  
Disse bør forhandles vekk. I det minste må de kompenseres med økte inntekter.  
Plantevernmiddelavgifta bør tas opp. All erfaring tilsier at det er behovet for bekjempelse som 
påvirker middelvalg og dosering av plantevernmidler, og i svært liten grad hvor stor avgifta er. 
Avgifta har derfor liten miljøeffekt.  
Det har også vært et uttalt mål å få ned leiejordsandelen. Hedmark Bondelag mener at mye av 
utfordringen ligger i at gevinstbeskatningen ved salg av leiejord er så høy at det er lite attraktiv å 
selge. Vi foreslår at denne fjernes.  
Vi vil også påpeke at Mattilsynets avgifter etter hvert utgjør en betydelig utgift for mange 
produsenter og vi mener at disse avgiftene bør fjernes.  
Se for øvrig om fond i kapittel 8. 

 

15 Annet  

Stordriftsulemper  
Det foregår en kraftig strukturutvikling i landbruket. Lønnsomheten med større bruk vil til et visst 
punkt avta pga. topografiske/geografiske forhold, som medfører økte kostnader til bla. transport 
av grovfôr, husdyrgjødsel etc. Fordi det i Norge bare er 3 % dyrket areal, og 20 % av jordene er 
under 20 daa, er det begrenset hvor mye stordriftsfordeler vi kan ta ut i arealkrevende 
produksjoner. Vi ser nå konturene av at de største enhetene opplever ”stordriftsulemper”, 
framfor å ta ut stordriftsfordeler.  

Birøkternæringa  
Hedmark er det største fylket når det gjelder honningproduksjon. Rekrutteringa til næringa er lav, 
og det henger sammen med dårlig økonomi. Bier har stor betydning for pollinering for bl.a. 
oljevekster, bær og frukt. For å oppnå store avlinger av god kvalitet er bier en svært viktig 
forutsetning.  
Hedmark Bondelag vil derfor be om følgende:  

 Produksjonstilskudd pr. bikube økes til 500 kr og taket på 250 kuber fjernes. 

 Det stimuleres til økt økologisk produksjon av honning ved å innføre et ekstra tilskudd på 
kr 150,-/kube for å kompensere for økte utgifter og merarbeid.  

Forskning, utvikling og rådgivning  
Endring i klima krever en større satsing på forskning, utvikling og rådgivning, hvis 
matproduksjonen skal øke for å holde selvforsyningsgraden oppe. Produsert mengde korn pr. 
arealenhet har stått tilnærmet stille de seinere år. Mye tyder på at vi i Norge ikke har klart å ta ut 
avlingspotensialet slik som mange andre europeiske land. Hedmark Bondelag mener derfor at det 
må settes av midler til FoU og rådgivning for å bidra til økt arealproduktivitet. Hedmark Bondelag 
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mener at staten bør ta et større ansvar for å finansiere forskningsbehov som er en konsekvens av 
klimaendringer.  
Vi mener at det også er viktig å drive aktiv forskning og rådgivning på:  

 Proteinrike vekster for å redusere importbehovet av korn og proteinvarer  

 Forskning og utprøving på sorter når det gjelder:  
o Resistens på sykdommer for å redusere plantevernmiddelbruk  

o Smak, sukkerinnhold, utseende, størrelse, farge og sunnere produkter  

o Lagring, lagringskader og holdbarhet  

o Klima, frost, miljø, overvintringsproblematikk  

o Sykdomsresistente planter/sorter  

 Sortsutvikling for å møte endrede klimabetingelser  

 Integrert plantevern 

 Økt satsing på FOU i skjæringspunktet mellom agronomi og landbruksteknikk for å sikre 
best mulig avlinger under norske forhold og endret klima 

 
Det er også viktig med forskning og utvikling (FoU) på økologisk plantedyrking for at vi skal bidra 
til å nå målet om 15 prosent økologisk produksjon innen 2020. FoU på økologisk dyrkning har også 
overføringsverdi til konvensjonell agronomi, f.eks. å redusere av bruken av plantevernmidler og få 
bedre utnyttelse av husdyrgjødsla.  
Samtidig viser vi til hvilken betydning forskning har innen husdyrsektoren – jf Genos og Norsvins 
satsning internasjonalt.  

Styrking av landbruksrådgivningen  
Rådgivningstjenesten er helt sentral mht å formidle nye forskningsresultater og bidra til å nå 
målsettingen om å øke matproduksjonen. Hedmark Bondelag mener derfor det er viktig å 
prioritere midler til rådgivningstjenesten over jordbruksavtalen.  

Pelsdyr  
Hedmark Bondelag er opptatt av rammebetingelsene i pelsdyrnæringa. Pelsdyrutvalget la frem sin 
innstilling før nyttår, der de gikk inn for en bærekraftig utvikling av pelsdyrholdet.  
Vi vil understreke følgende:  

 Pelsdyr er en viktig næring i Hedmark, og har stort vekstpotensial.  

 Pelsdyrnæringa er en viktig renovatør og avfallsutnytter, og dermed viktig for å utnytte 
ressursene. Omlag 80 prosent av pelsdyrfôret er ”avfall” fra fiske- og slakteindustrien.  

 Frakttilskuddsordningen på pelsdyrfôr bør bedres. Dette for å utjevne fôrprisen og få lik 
pris til alle produsenter – uavhengig av avstand fra fôrproduksjonsanlegg. Fôrkostnadene 
har økt betydelig pga stigning av gjødselkostnadene.  

Hjorteoppdrett  
Hedmark Bondelag ser at hjorteoppdrett er en produksjon som øker i omfang i landbruket, og 
ønsker at det legges opp til økte stimuli av hjorteproduksjon. 

 

 
Med vennlig hilsen 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

Einar Myki         Margrete Nøkleby 

fylkesleder          organisasjonssjef 
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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. Innledning  
Nord-Trøndelag Bondelag har mottatt innspill fra til sammen 21 lokallag, og en rekke 

organisasjoner. Dette er Nortura, Tine, Felleskjøpet, Hoff, Allskog, Norsvin Trøndelag, Norsk 

sau og geit Nord-Trøndelag, Pelsdyravlslaget og Norges Birøkterlag. 

 

Jordbruksforhandlingene 2014 var de første med ny Regjering som forhandlingsmotpart. 

Regjeringens tilbud i forhandlingene innebar i gjennomsnitt 7000 kroner dårligere 

inntektsmuligheter sammenlignet med andre grupper. I tillegg hadde tilbudet betydelig 

strukturinnretning, hvor store produsenter ble prioritert sterkt på bekostning av mindre bruk. 

Forhandlingene endte i brudd. Organisasjonene slo fast at inntektsramma (priser og tilskudd) 

var for lav til å kunne styrke næringas samlede lønnsomhet og bidra til å nå Stortingets mål 

om å øke matproduksjonen. 

 

Forhandlinger mellom Regjeringspartiene og samarbeidspartiene Venstre og KrF i Stortinget 

resulterte i en avtale mellom de fire partiene, som fastsatte økt ramme for jordbruksoppgjøret 

2014 på 250 millioner kroner ift opprinnelig tilbud. En del av de mest strukturdrivende 

endringene ble reversert. Men hovedtrekkene i Regjeringens tilbud ble liggende fast. 

Jordbruksoppgjøret innebar dårligere inntektsmuligheter i kroner i jordbruket enn hos andre 

grupper. Avtalen viste imidlertid at Regjeringens linje ikke hadde flertall i Stortinget. Avtalen 

gir føringer for de kommende jordbruksoppgjørene, og slår fast at de må være i tråd med 

hovedlinjene i avtalen mellom de fire samarbeidspartiene.  

 

Regjeringen har gjennomført en rekke endringer i landbrukspolitikken det siste året, på tross av 

advarsler og protester både fra næringa og forvaltning. Flere av endringene har betydelig 

omfordelingseffekt, og vil virke strukturdrivende i lang tid framover. Det legges nå til rette for 

utvikling av et selskapslandbruk. Regjeringens politikk innebærer et massivt press mot 

kanaliseringspolitikken, og vil redusere potensialet for innenlandsk produksjon basert på norske 

ressurser. Regjeringens reformvilje er ideologisk drevet, og det har vært vanskelig å få aksept for 

faglig argumentasjon fra næringa i prosessene. Ansvaret for konsekvensene er politisk, og 

ligger i regjeringen og ikke minst i de to støttepartiene V og KrF.  

 

Det blir viktig å ha tett oppfølging av både Regjeringspartiene og særlig samarbeidspartiene KrF 

og Venstre fram mot vårens forhandlinger. Nord-Trøndelag Bondelag mener at Bondelaget 

ikke kan akseptere og ta ansvar for en slik svekkelse av rammevilkårene for norsk 

matproduksjon.  

 

2. Hovedprioriteringer Jordbruksforhandlingene 2015 
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 %.  
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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: 

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

landet. 

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

produksjon.  

f. Styrking av investeringsvirkemidler.  
 

 

2.1 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.  

 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 omsetningsregioner for melkekvoter 

 Styrke fraktordningene 

 

1.3  Styrking av investeringsvirkemidlene; 
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 Styrke investeringsvirkemidlene 

 Investeringsfond med skattefordel 

 Innovasjon Norge må ta større risiko i distriktene og bedre kapitaltilgangen i disse 

områdene.  

 

1.4 Bakgrunn for forhandlingene  
Landbruket med foredling er største fastlandsindustri i Norge. Totalt sysselsetter jordbruk 48 000 

årsverk og foredlingsindustrien 39 000 årsverk. Omsetningen er henholdsvis 39 mrd og 132 mrd 

kroner. Jordbruk er den viktigste næringa i Nord-Trøndelag, målt i verdiskaping og  

sysselsettingseffekt. En landbrukspolitikk som gir gode inntektsmuligheter for næringa og et 

aktivt jordbruk med variert bruksstruktur over hele fylket er avgjørende for Nord-Trøndelags 

utvikling.  

 

Ny regjering har lagt til grunn målsettinger om økt matproduksjon i Norge i sin 

Regjeringsplattform. Landbruksmelding nr 9 ”Velkommen til bords” er Stortingets bestilling 

med hensyn til utvikling av landbrukssektoren. Målsettingene i meldinga må oppfylles av den 

nye regjeringen og samarbeidspartiene. For å kunne nå de ambisiøse målsettingene om økt 

selvforsyning er det helt avgjørende å føre en mer aktiv landbrukspolitikk, som utnytter våre 

produksjonsressurser over hele landet.  

 

Legitimiteten til norsk landbruk er i stor grad basert på utnyttelsen av våre naturgitte ressurser 

for matproduksjon. Klimaendringene gir økt ustabilitet i klodens produksjonsevne for mat, og 

den faktiske produksjonsevnen går ned. Europeisk økonomi står på ny overfor store 

utfordringer, og i Norge kan utviklingen tyde på at oljeøkonomien er over toppen. Dette øker 

behovet for å satse på innenlandsk grønn verdiskaping.  

 

Produktivitetsframgangen har vært betydelig i landbruket, og landbruket må beholde 

produktivitetsgevinsten. Inntektsgapet må tettes. Nord-Trøndelag Bondelag mener lønnsomheten 

må bedres gjennom en videreutvikling av inntektspilarene:  

- Markedsinntekter, budsjettstøtte og skatte- og avgiftspolitikken.  

- Markedsbalansering, tollvern og matkjede makt 

 

Nord-Trøndelag Bondelag mener det er av største viktighet at Bondelaget i sitt krav til årets 

jordbruksforhandlinger står på samme linje som tidligere år ift behovet for å styrke 

lønnsomheten i jordbruket, og å opprettholde en balansert virkemiddelbruk som stimulerer til 

utnyttelse av norske produksjonsressurser. Derfor må både distriktsprofil og strukturprofil 

styrkes.  

3. Pris 
 

For å stimulere til økt produksjon, er det viktig å gi rom for økte prisuttak på de produkter og 

vareslag det er muligheter for dette i markedet. Vi kommer tilbake til hvilke produkter vi mener 

det er rom for å øke målprisene på, innenfor gjeldende rammer, i den videre omtalen.  
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4. Budsjettoverføringer 
Budsjettoverføringene er å betrakte som en samfunnsinvestering for å sikre den norske 

befolkning langsiktig sikker forsyning av trygg mat. Økte budsjettoverføringer er nødvendig, 

både for å sikre en kronemessig lik utvikling som andre grupper, og å tette inntektsgapet til andre 

grupper. Innretning av budsjettoverføringene har også stor betydning for muligheten til å drive 

distriks- og strukturpolitikk i landbruket. 

 

De grovfôrbaserte produksjonene, som melk, storfekjøtt, ammeku og sau, er viktigst i 

distriktene og må løftes særskilt. Smågrisproduksjon er også arbeidsintensiv, og må styrkes 

med strukturvirkemidler.  

 

Det er avgjørende å styrke distriktsprofilen i virkemiddelbruken, særlig med utgangspunkt 

i at Regjering og støttepartiene gjorde store strukturdrivende endringer i fjor, som 

indirekte også svekker distriktslandbruket. Konsekvensen er dårligere grunnlag for å 

utnytte produksjonsressursene i hele landet, og må motvirkes raskt. Strukturprofilen må 

sikres i husdyrtilskuddene. 

 

Nord-Trøndelag Bondelag vurderer det som viktigst å øke husdyrtilskudd, pristilskudd og 

investeringstilskudd. Ordningen med kvalitetstilskudd på storfekjøtt må videreføres. 

Samtidig er det viktig å opprettholde gode velferdsordninger over jordbruksavtalen.   

4. Forenkling 

Nord-Trøndelag Bondelag er kritisk til at Regjeringen gjennomfører omfattende og 

grunnleggende strukturelle endringer i landbrukspolitikken og landbrukssektoren, med 

forenkling som argument. Virkemiddelsystemet er sammensatt og målrettet for å utnytte våre 

naturgitte muligheter til matproduksjon. Endringer gjøres uten faglige konsekvensutredninger og 

på tross av en stor overvekt av høringsuttalelser både i forvaltning og i næringa. Regjeringens 

forenklingspolitikk er i praksis sentraliseringspolitikk. Det alvorligste er imidlertid at det 

undergraver kanaliseringspolitikken og potensialet for matproduksjon basert på norske ressurser. 

Dette er alvorlig i beredskapssammenheng. 

5. Korn- og kraftfôr 

For å kunne øke innenlands produksjon av mat i tråd med målsettingene i landbruksmeldinga, 

mener Nord-Trøndelag Bondelag det er viktig å øke kornproduksjonen.  

 

Nord-Trøndelag Bondelag mener det er behov for å stimulere til økt fôrkornproduksjon og bedre 

kvalitet på fôrkornet i Norge, for å øke norskandel korn i kraftfôr. Dette vil også øke 

selvforsyningsgraden basert på norske ressurser. Riktig sortsvalg og kvalitet vil ha stor betydning 

for optimal forutnyttelse i husdyrproduksjonene, og vil kunne gi økonomisk gevinst i 

produktkjeden fram mot ferdig kraftforvare. Dette vil etter vår vurdering være en vinn-vinn 

løsning for både kornprodusent, kraftfôrindustri og husdyrprodusenter. 

 

Det er nødvendig å legge et helkjedeperspektiv til grunn for korn- og kraftfôrpolitikken. 

En bedre kornøkonomi må komme som et resultat av økt kvalitetsbetaling og prisuttak i 

markedet.  
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Reduksjonen i arealtilskuddet for kornproduksjon i sone 4 og 5 i fjorårets oppgjør kan ikke 

begrunnes agronomisk. Dette er uheldig for utviklingen av kornproduksjonen i Trøndelag. Nord-

Trøndelag Bondelag mener arealtilskuddet for korn i sone 4 og 5 må økes. Arealtilskuddet i sone 

5 er nå faktisk lavere enn i sone 4. Tilskuddet har tidligere økt med økende sone med 

utgangspunkt i agronomiske forhold. Dette prinsippet må videreføres. 

 

For å stimulerer til økt matkornproduksjon bør det vurderes om det er formålstjenlig å øke 

prisforskjellen mellom matkorn og forkorn, dersom dette er markedmessige mulig. 

  

Frakttilskudd bør styrkes for å sikre økt produksjon generelt og i distriktene spesielt. 

6. Næringsutvikling og kapitaltilgang 
 

Økt matproduksjon krever utnyttelse av arealressursene i norsk landbruk. Grovforproduksjonene 

står helt sentrale i å utnytte grovfôrressursene både på innmark og i utmark. 

Grovfôrproduksjonene er ryggraden i distriktsjordbruket. Styrking av 

investeringsvirkemidlene vil særlig bidra til nødvendig fornying av driftsapparatet, og 

sikre framtidig volumproduksjon i disse produksjonene. Særlig trenger melk- og 

storfekjøttproduksjon en målrettet styrking av investeringsstøtten. 

 

Det legges også vekt på en styrking av investeringsvirkemidlene i grøntsektoren. I et 

voksende marked med stadig skjerpede krav til produsent, er det stort behov for nybygg og 

oppgradering av lager og kjølerom for å ivareta kvaliteten på produktene. 

  

En økning i de økonomiske rammene for investeringsvirkemidlene vil lette nyinvesteringer i 

arbeidskrevende og kapitalintensive produksjoner. Investeringsstøtten bør gis opp til 35% av 

kostnadsoverslaget. Dette vil ha en utløsende effekt, og bedre lønnsomheten i framtidige 

utbyggingsprosjekter.   

 

Det må innføres en ordning for fondsavsetning med skattefordel i jordbruket etter samme 

lest som skogfondsordningen, hvor fond følger landbrukseiendommen. Dette vil gi den 

enkelte gårdbruker mulighet til å bygge opp kapital i et eget investeringsfond.  

7. Miljøvirkemidler (RMP, SMIL, grøfting) 
 

Beitetilskudd 

De nasjonale beitetilskuddene er meget viktig for å stimulere til bruk av beitearealer, samt 

ivareta kulturlandskap og biologisk mangfold. Rammene for å prioritere beitetilskudd innenfor 

RMP må også styrkes. 

 

Grøftetilskudd  

Nord-Trøndelag Bondelag mener tilskuddsordningen for grøfting av jordbruksareal må 

opprettholdes. For å sikre økt tilslag i tilskuddsordningen må tilskuddssatsen økes. Det må 

stimuleres til økt grøfting både for å redusere klimagassutslipp fra jord, og å bidra til dyrkajord i 

god hevd med økt avlingspotensiale. 
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Nydyrking 

Som ledd i å øke matproduksjonen bør det etableres et tilskudd for nydyrking. 

 

Tilskudd til beiteareal for kortnebbgås  

Skadene forårsaket av trekkende kortnebbgås var omfattende i 2014. Bestanden har mer enn 

fordoblet seg siden 1996, og teller nå godt over 80 000 individer. Bestanden vokser, tross 

rekordhøy beskatning i den ordinære jakta i Norge og Danmark de siste åra. Tilskuddsordningen 

for tilrettelegging av beiteareal for trekkende gås fungerer godt for de brukerne som faktisk nyter 

godt av den. Det er imidlertid for lite midler i ordningen.  

 

Det er nødvendig med en økning av avsetningen av midler til ordningen både i Nord-Trøndelag 

og Nordland. Vi mener derfor det er stort behov for å øke ramma for RMP i disse fylkene, for å 

kunne prioritere nødvendige midler til beiteareal til kortnebbgås.  

8. Økologisk landbruk 
 

Økologisk landbruk bør utvikles i takt med markedet for økologiske produkter, slik at 

produksjonen tilpasses etterspørselen. Økt prisuttak i markedet er avgjørende for både å 

dekke merkostnader og å sikre lønnsomheten i økologisk produksjon. Nord-Trøndelag 

Bondelag mener en må prioritere produktive ordninger, som fremmer produksjon.  
 

Etter vår vurdering bør det ikke gis mer til arealstøtte. Virkemidlene må innrettes slik at de 

stimulerer til best mulig vekstskifte. Vi mener derfor det er ønskelig å omprioritere det spesielle 

arealtilskuddet til økologisk kornproduksjon til produkt- og kvalitetsbetaling, dvs tilskudd pr kg 

produsert korn. Det bør også settes minimumskrav til avling.  

9. Velferdsordninger 
 

Velferdsordningene er meget viktige for å sikre næringsutøverne mulighet for ferie og fritid, 

samt sikkerhet ved sykdom. Disse ordningene har stor betydning ift rekruttering til næringa. 

 

Nord-Trøndelag Bondelag mener satsene bør økes i takt med kostnadsutviklingen for 

arbeidskraft, slik at tilskuddet gir mulighet for ferie og fritid. 

Sykdomsavløsningsordningen prioriteres fremst av de ulike velferdsordningene. Dersom en 

setter velferdsordningene opp mot andre ordninger, mener Nord-Trøndelag Bondelag at 

inntektsgivende tilskudd må prioriteres først. 

 

Nord-Trøndelag Bondelag vil også i år påpeke at utbetaling av avløsertilskuddet for ferie og 

fritid bør deles i to utbetalingsomganger for å sikre god nok likviditet hos næringsutøverne til å 

utnytte ordninga.  

 

Nord-Trøndelag Bondelag mener også at tilskudd til sykdomsavløsning ikke bør avkortes for 

inntekt utenfor bruket. 

 

Nord-Trøndelag Bondelag mener fødselspengeordningen må gjennomgås for å sikre nystartede 

brukere nødvendige ytelser i en etableringsfase. Det vil si både etablering som selvstendig 

næringsdrivende og etablering av familie. Vi ser i dag at mange nye brukere har mangelfullt 
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grunnlag for utbetaling av fødselspenger, og dette gjør situasjonen vanskelig for mange i en 

meget viktig fase av livet. Nyetablerte selvstendig næringsdrivendes rettigheter til 

fødselspenger må styrkes. Tilsvarende gjelder sykepenger. 

10. Kjøtt og egg 
 

Det avtales nå kun målpris for svinekjøtt. De andre kjøttslagene og egg inngår i volummodellen. 

Markedet tilsier at både lammekjøtt og storfekjøtt har potensial for prisøkninger. Det er betydelig 

underdekning av sau- og storfekjøtt, og muligheten for økt prisuttak for disse produksjonene må 

utnyttes. Beitetilskuddene må økes, og grovfôrlønnsomheten må styrkes gjennom økning i 

arealtilskuddet for gras.  

 

Nord-Trøndelag Bondelag mener det er meget viktig å styrke økonomien i 

storfekjøttproduksjonen og stimulere til økt framfôring av kvalitetsslakt gjennom 

kvalitetstilskuddet for storfe.  

 

Nord-Trøndelag Bondelag mener målpris på gris må økes, gitt prognosene om markedsbalanse. 

Samtidig må tiltak for å sikre markedsbalanse prioriteres høyt. 

 

Nord-Trøndelag Bondelag mener dyretilskuddet for de 35 første purkene i griseproduksjonen må 

økes til kroner 2000 pr purke. Tilskudd til de første 1400 slaktegrisene må også dobles. Dette 

som et målrettet strukturvirkemiddel, men som også vil ha betydning ift distriktshensyn. Det er 

samtidig viktig å ivareta intensjonene i konsesjonsregelverket, jf omtale nedenfor.  

 

Når det gjelder sau, ser vi en dramatisk reduksjon i saueholdet i store deler av fylket vårt. 

Nedgangen skyldes særlig rovviltproblematikk, og Nord-Trøndelag Bondelag er svært bekymra 

for utviklinga. Det er fortsatt behov for å øke lønnsomheten i denne produksjonen, samtidig som 

det haster alvorlig med å redusere rovviltbelastninga beitenæringene opererer under i Nord-

Trøndelag. Dagens situasjon er ikke bærekraftig med hensyn til beitebruken i utsatte områder. 

Styrking av beitetilskuddene både i innmark og utmark er et målretta virkemiddel for å 

stimulere til aktivt beitebruk.  

 

 

Konsesjonsregelverket 

Det er svært viktig å beholde konsesjonsregelverket og konsesjonsgrensene i kraftfôrkrevende 

produksjoner. Nord-Trøndelag Bondelag har i flere år argumentert for justeringer av 

konsesjonsregelverket for de kraftfôrkrevende produksjonene, for å sikre at intensjonene i 

regelverket følges. Dette er en forutsetning for at regelverket skal stå seg over tid, og bidra til å 

regulere strukturen i de kraftfôrkrevende produksjonene.  

 

Nord-Trøndelag Bondelag mener derfor at målepunktet i konsesjonsregelen for 

smågrisproduksjon må legges på antall smågris. En ser i dag tilpasning til smågrisproduksjon 

med engangspurker, noe som på overordna nivå innebærer en særnorsk og kostbar måte å 

produsere gris på. Endring av målepunktet er også viktig i forhold til krav til spredeareal. Drift 

med engangspurker øker behovet for spredeareal betydelig ift ordinær smågrisproduksjon, og 

dette er det ikke tatt høyde for i spredearealregelverket.  
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Det er et økende press for fradeling og utbygging av kraftfôrkrevende produksjoner på fraskilt 

tomt/industritomt. Nord-Trøndelag Bondelag mener det må innføres et krav i konsesjons-

regelverket om at driftsenheter i de kraftfôrkrevende produksjonene selv skal eie 20 

prosent av spredearealet. Det må være et grunnleggende prinsipp at produksjon og areal henger 

sammen. 

11. Grønnsaker, frukt og potet 
 

Importvern og målpris 

Sikring av effektivt importvern er helt nødvendig for å beholde og videreutvikle verdiskapinga i 

hele verdikjeden.  

 

Målpriser grønnsaker, bær og potet 

For å dekke både økte produksjonskostnader og styrke økonomien innen grøntsektoren, mener 

Nord-Trøndelag Bondelag målprisene må økes på de produktene dette er mulig jf 

markedssituasjonen. Det foreslås at målprisen for poteter økes med 50 øre.  
 

Arealtilskudd, og en betydelig satsing på investeringsvirkemidler        

På grunn av stadig økende importpress, mener Nord-Trøndelag Bondelag det er grunn til å styrke 

budsjettoverføringene til frukt-, bær- og grøntsektoren.  

 

Arealtilskuddene ble utflata i sin helhet i fjorårets jordbruksoppgjør.  

 

Som nevnt i tidligere kapittel er det stort behov for fornying av lagerstruktur i grøntsektoren. 

Investeringsvirkemidlene må styrkes betydelig, og grøntsektoren må prioriteres som andre 

produksjoner. Tilskudd til grøfting og hydrotekniske anlegg prioriteres også. 

 

Det er viktig å styrke avrensordningen for potet for å unngå et stort avfalls-/miljøproblem, 

samt fare for økt smittepress.   

 

Kompetanse, forskning og utvikling  

Nord-Trøndelag Bondelag mener det er viktig å sikre Settepotetanlegget i Overhalla. Vi vil 

videre understreke viktigheten av å prioritere midler til ordningen statskontrollerte settepoteter.  

Sortsutvikling er nødvendig både i potet-, bær- og grøntproduksjonen. 

12.  Melk (ku og geit, kvoteordningen) 
 

For å nå målsettingene om økt innenlandsk produksjon må arealressursene utnyttes. 

Melkeproduksjonen er svært sentral i dette, og er en bærebjelke i norsk landbruk. Spesielt i 

distriktsjordbruket.  

 

Økonomien i melkeproduksjonen er krevende for brukere som nylig har investert i nytt 

driftsapparat med større produksjonsvolum. Økonomien må styrkes på kort og lang sikt, både 

gjennom marked, investeringsvirkemidler og budsjettstøtte. Dette for å sikre nødvendig fornying 

av driftsapparatet og å opprettholde melkevolumet til foredlingsindustrien i åra framover. Skal vi 
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få nok melk framover, er det tvingende nødvendig at produsenter som investerer i større grad må 

få beholde rasjonaliseringsgevinsten. 

 

Målprisøkninger vil være meget viktig framover. Dette er nødvendig for å sikre nødvendig 

langsiktighet og optimisme i næringa.  

 

Nord-Trøndelag Bondelag mener også husdyrtilskuddet må økes. Beitetilskuddene må fortsatt 

økes, for å styrke arealbruk og grovfôrverdien.  

 

Kvoteordningen for melk er svært viktig, og må videreføres. Utviklingstrekk tyder på at 

det kan bli en utfordring å holde oppe produksjonen for å dekke innenlandsk etterspørsel 

framover. Det er svært viktig å sikre nok melk til å forsyne den norske befolkningen. 

Stortingsmelding nr 9 Velkommen til bords forutsetter også en økning av 

melkeproduksjonen. Kvoteordningen er en forutsetning for å kunne opprettholde 

prisnivået i melkeproduksjonen.  

 

For å sikre utnyttelsen av norske grovforressurser i distriktene er det avgjørende at 

omsetningsregionene for melkekvote fortsatt følger fylkene. Det har foregått en betydelig 

strukturendring i foredlingsindustrien, og det er lagt ned betydelig kapital i 

foredlingsanlegg som er tilpassa produksjonsfordelingen i landet. Dagens 

omsetningsregioner må videreføres for å forsvare investert kapital i foredlingsindustrien. 

13. Pelsdyrnæringa 
 

Pelsdyrnæringa er en viktig verdiskaper. Næringa har stor betydning som distriktsnæring, og 

opererer i et internasjonalt marked. Samtidig bidrar pelsdyrnæringa til fornuftig ressursbruk 

ved å utnytte restprodukter for eksempel fra næringsmiddelindustrien i forproduksjon. 

Pelsdyrnæringa er dermed viktig i miljøsammenheng.  

 

Nord-Trøndelag Bondelag vil presisere nødvendigheten av fraktstøtten til pelsdyrnæringa.Vi 

vil på det sterkeste henstille om at fraktstøtten opprettholdes slik at næringa består også i 

årene fremover. 

14. Birøkt 
 

Nord-Trøndelag Bondelag mener rammevilkårene for birøkt må styrkes. 

15. Skatt, avgift, avskrivninger, fond 
 

Nord-Trøndelag Bondelag er svært kritisk til at den nye Regjeringen har gjennomført to 

endringer i skatte- og avgiftspolitikken som vil påføre landbruket betydelig kostnadsøkning 

framover. Dette gjelder økt dieselavgift og negative endringer i forbindelse med fjerning av 

arveavgiften. Nord-Trøndelag Bondelag mener næringa må få beholde muligheten til å skrive 

opp inngangsverdier ved eiendomsoverdragelser. Vi krever i alle fall at disse negative 

endringene kompenseres! 
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Investeringsfond med skattefordel 

Innføre investeringsfond med skattefordel i jordbruket, etter mal av skogfondsordningen.  

Dette er tidligere omtalt i innspillet. 

 

Avskrivningssatser 

Øke avskrivningssatsene i landbruket.  

 

Kjøttkontrollavgiften 

Kjøttkontrollavgiften ble økt i 2014. Dette er imidlertid en statlig oppgave, og må betales over 

statsbudsjettet. Nord-Trøndelag Bondelag ber derfor om at kjøttkontrollavgiften fjernes.  

16. Annet 
 

a. Inn på tunet 

Nord-Trøndelag Bondelag mener en bør stimulere til en forsterka satsing på Inn på tunet. 

 

b. Skog 

Bevilgningene til skogsveger og skogbruksplanlegging bør økes. Skogbruksplanlegging og 

miljøregistreringer øker aktiviteten i skogbruket, og legger til rette for økt hogst. Dette må 

prioriteres sterkere framover. Videre må satsinga i 2015 på skogsveger videreføres. 

 

c. Kompetanse, forskning og utvikling 

Det er svært viktig å sikre kompetansetiltak, forsknings- og utviklingstiltak for å utvikle god 

agronomi og ressursmessig god landbruksproduksjon i Norge framover. Blant annet gjør 

klimaendringene og internasjonal ressursknapphet dette svært viktig.  

 

Etter vår oppfatning vil midler til kompetanse, rådgivning, forskning og utvikling være svært 

viktig for lønnsomheten i landbruket fremover. For å sikre konkurransekraft i framtida må vi 

produsere enda bedre produkter på en enda smartere måte. Det må utvikles bedre sorter, som 

er optimale under våre forhold med tanke på avling og kvalitet. I et høykostnadsland som 

Norge må næringa være i front i forhold til å ta i bruk eksisterende kompetanse og utvikle ny 

kompetanse.  

 

Hvor sulten en som produsent er med hensyn på å tilegne seg ny kunnskap og hvordan dette 

implementeres i egen bedrift, vil være avgjørende for hvordan en lykkes. Norsk landbruk og 

matproduksjon er dermed avhengig av en landbrukspolitikk som vektlegger midler til 

kompetanseutvikling, både i form av et solid rådgivningsapparat og forskning og utvikling.  

 

Aktører i rådgivningsapparatet merker nå store utfordringer med hensyn til å rekruttere fagfolk 

med riktig kompetanse. Dette er et alvorlig varsko. Det er derfor en meget viktig strategi for 

norsk landbruk å sikre gode forsknings-, utdannings- og kompetanseinstitusjoner på landbruk i 

Norge.   
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Vest-Agder Bondelag/Aust-Agder Bondelag  

Høringsuttale til jordbruksforhandlingene 2015 
 

Innledning: 

Fylkesbondelagene i Agder har tro på en langsiktig, bærekraftig strategi som videreutvikler 

de fortrinn vi har i dag: Rent vann, god utnyttelse av norskproduserte fôrressurser (grovfôr, 

kraftfôr og utmarksbeite), dyr på beite, rene produkter av høy kvalitet, høy dyreetisk stan-

dard og lav sykdomsrisiko. 

 

Regjering og Storting må lytte til de tydelige signaler som generaldirektør i FAO, José 

Graziano da Silva gir, f.eks i Nationen 28. februar i år:  

”- Den modellen for landbruksproduksjon som dominerer i dag er ikke egnet til å møte de 

nye matsikkerhetsutfordringene vi står overfor i det 21. århundre. - Det vi fortsatt ser, er 

en modell for matproduksjon som ikke kan motvirke forringing av matjorda og tap av bio-

mangfold – og begge deler er essensielle goder, spesielt for framtidige generasjoner. Da-

gens modell må tenkes om igjen. Vi trenger et paradigmeskifte. Systemene for matproduk-

sjon må være bærekraftige, inkluderende og motstandsdyktige.” 

Fylkesbondelagene i Agder er bekymret for at Norge er på veg mot den type landbruk 

FAO advarer mot.  

Det er ikke en bærekraftig utvikling! På lang sikt vil dette undergrave innenlandsk matpro-

duksjon og svekke næringens omdømme i befolkningen. 

 

”Det grønne skiftet” innebærer satsing på klimasmarte løsninger i alle sektorer. 

Landbruket må, i nært samarbeid med myndighetene, være i posisjon for å bidra til et slikt 

skifte, både fordi vi i stor grad eier og forvalter framtidas grønne ressurser, og fordi vi kan 

gjøre viktige grep for å minimalisere klimautslipp fra egen produksjon. 

 

Forutsetninger for slike strategier vil være en aktiv landbrukspolitikk som beholder og vi-

dereutvikler de viktige bærebjelkene importvern, markedsordninger og et godt samarbeid 

mellom næring og myndigheter - ”Den norske modellen”. Og som satser helhjertet på kli-

masmarte løsninger. 

Forutsigbare rammebetingelser er viktig for alle næringer, også for landbruket. Ikke minst 

for å sikre rekruttering og økt likestilling.   
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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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2 Pris, herunder korn/kraftfôr 

Det er økte priser på produserte varer og tjenester, økte budsjettoverføringer 

og/eller reduserte kostnader på innsatsfaktorer, og til avgifter og skatt som danner 

grunnlag for inntektsvekst i næringa. Regjeringen utrykker mål om lavere priser til 

forbruker. Vi mener allikevel at det er rom for prisøkninger i sluttmarkedet.  

Målpriser: 

 Prisøkninger må balanseres i forhold til markedsutsikter og tollvern. 

 Det bør være rom for økte målpriser på alle produkter med målpris. Mar-

kedsregulators innspill må vektlegges.     

Korn og proteinvekster/kraftfôr: 

Skal landets samlede landbruksressurser kunne nyttes på en mest effektiv måte er 

det en forutsetning at en tydelig kanaliseringspolitikk opprettholdes. 

Det er avgjørende for landbrukets legitimitet, både i forhold til utnyttelse av egne 

ressurser, og omdømme, at gras og beite ikke ”utkonkurreres” av billig kraftfôr. 

Prisnedskriving utgjør en stor andel av budsjettoverføringene og må brukes med 

forsiktighet. 

Det skal være mål at mest mulig kraftfôrråvarer produseres i Norge. Vi vil allikevel 

være tydelige på at det er bedre å importere korn enn kjøtt.  
Økt kornpris er viktig, men må kun være ett av flere elementer i en strategi for økt 

norsk kornproduksjon.  

 

 Innføre/styrke ordninger som gjør også små arealer lønnsomme for korn-

produksjon, som for eksempel eget driftstilskudd for korn. 

 Sterkere prisdifferensiering på korn. Kvalitet og produsert mengde skal løn-

ne seg. 

 Stimulere til økt norsk produksjon av proteinråvarer, for å redusere avheng-

igheten av importert protein til kraftfôr. 

 Bruke prisnedskrivingen klokt slik at produksjon av grovfôr er konkurran-

sedyktig, og vurdere kornprisøkning i lys av dette. 

 *Kompensere for udekket kostnadsøkning for frakt fra overskuddsområder 

til underskuddsområder. 

 *Styrke stedfrakttilskuddet på kraftfôr 

 

3 Budsjettoverføringer.  

Det er gjennom de direkte overføringene det er mulig nå landbrukspolitiske mål i 

forhold til landbruk over hele landet. Både struktur- og distriktsvirkemidler er vik-

tige for store deler av landet, også for Agderfylkene. Skal mål om økt norsk mat-

produksjon nås, må aller arealer nyttes. 

 

Tall for antall jordbruksbedrifter og, ikke minst, jordbruksareal i drift, viser uro-

vekkende utvikling (figur fra Agri Analyse 2014): 



Norges Bondelag  5 av 17 

 
 Vår dato Vår referanse 

 2015-03-13  

 

 
 

Stordriftsfordelene, som oppnås når et bruk driver arealer på andre bruk, synes i 

stor grad å være tatt ut i våre fylker. Som figuren nedenfor viser har gjennomsnitts-

arealet ”stoppet opp” på ca 160 daa i 2006, til tross for fortsatt nedgang i antall 

jordbruksbedrifter. Det bekreftes av figuren ovenfor, som viser at arealer i Agder nå 

i økende grad går ut av drift (Figur fra AgriAnalyse 2014): 
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De forskjellige tilskuddordninger har forskjellige funksjoner og målsettinger og lar 

seg ikke prioritere i tradisjonell forstand. Tilskuddordninger som gir direkte inn-

tektsvirking eller direkte kostnadsreduksjon er allikevel viktigst. 

 

Prioritering av ulike typer budsjettmidler (jf. spørsmål 11): 

Våre lokallag prioriterer investeringstilskudd, velferdsordninger, pristilskudd, areal-

tilskudd, og husdyrtilskudd rimelig likt. Kun RMP-tilskudd er tydelig nedprioritert 

ved dette spørsmålet. 

 

Innretning av virkemidlene i forhold til å stimulere til økt produksjon: 

En grunnleggende faktor for økt produksjon er at alle arealer drives. Derfor er både 

distriktsvirkemidler og strukturvirkemidler helt avgjørende.  

I tillegg er grep knytta til å premiere produksjon, som kvalitetstilskudd på lam og 

storfè, steg i riktig retning. Lignende virkemidler bør også vurderes i andre produk-

sjoner, som gras og korn. Arealproduktiviteten bør økes gjennom god agronomi, 

inkludert drenering. Tilskudd til beiting går til den aktive bonde og bidrar til økt 

andel grovfôr i fôrgrunnlaget.  

 Tilskudd til beiting må økes 

 

Innretning av virkemidlene i forhold til struktur/utflating:  

Rapporten ”Jordbruksarealer med driftsulemper”, som ble avgitt i februar 2014, do-

kumenter betydelige driftsulemper knytta til bratt terreng, små teiger og kantsoner. 

Bratt terreng kompenseres i dag gjennom RMP i enkelte fylker. Små teiger og kant-

soner kompenseres ikke. 

Kartet fra Skog & Landskap illustrerer Agders utfordringer svært tydelig: 
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Vi gjentar punktet fra 2014 der vi støtter rapportens merknader fra Norges Bonde-

lag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om at det er ønskelig og mulig å innføre er 

differensiert driftsvansketillegg.  

Vi aksepterer ikke ”forenklingsargumentet” som viktigste motforestilling.  

Dette vil stimulere til produksjon på mindre eiendommer og kunne styrke struktur-

profilen. 

Vi mener dette vil medføre opprettholdelse/økning av produsert mengde, i tråd med 

regjeringens mål. 

Som et subsidiært alternativ til en ”driftsvanskeordning” bør en vurdere å innføre 

og differensiere driftstilskudd i ulike produksjoner.  

 

Generelt mener vi strukturdifferensiering av tilskudd må styrkes, snarere enn svek-

kes. Over lengre tid har inntektsøkningen i landbruket i større grad vært på pris enn 

på budsjettmidler. Dette har svekket differensieringen i forhold til både distrikt og 

struktur. 

 Husdyrtilskudd og driftstilskudd er viktigste ordninger 

 Differensieringen av strukturvirkemidler må styrkes, snarere enn å svekkes 

ytterligere. 

 Bunnfradraget ble i 2014 økt fra 3.000,- til 6.000,-. Bunnfradraget bør fjer-

nes helt eller reduseres. 

 

Innretning av virkemidlene i forhold til distrikt: 

Samme resonnementer gjelder for innretning av distriktsvirkemidler som for struk-

tur. 

 Differensiering av distriktsvirkemidler må styrkes, snarere enn å svekkes 

ytterligere. 

 Fraktordninger og driftstilskudd til melk, kjøtt og egg er viktigste, og helt 

avgjørende ordninger  

(Vi registrerer at Agderfylkene nå, etter at kylling ikke lenger har markedsregule-

ring og mottaksplikten dermed er avviklet, ikke lenger er interessante for industrien 

pga. lang avstand til slakteri. Agder får dermed ikke ”sin andel” av norsk produk-

sjonsøkning på kylling.) 

 

4 Forenkling. 

Dagens system med differensierte tilskuddsatser for struktur og distrikt er enkelt, 

effektivt og svært lite byråkratisk. Det er ingen forenklingsgevinst ved å etablere 

færre tilskuddsgrupper eller -soner! EDB-apparatet er oppfunnet og fungerer 

utmerket! 

 

Konkrete forslag til forenkling: 

Vest-Agder Bondelag har tidligere (12. des 2014) spilt inn til Næringspolitisk avde-

ling følgende forslag: 

 ”Krav til at innmarksbeite skal være avgrenset med gjerde bør oppheves”.  

Det vises til dette innspillet (Se forklaring og begrunnelse i vedlegg).  
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(Evt. problemstillinger knytta til allemannsretten, om skillet mellom innmark og 

utmark blir uklart, må vurderes) 
 

Arbeidsgrupperapporten ”Helhetlig gjennomgang av miljøvirkemidler i jordbruks-

politikken”:  

Vi støtter de 6 framlagte forenklingsforslagene (kort sikt). 

 

Hvilke tilskuddsordninger prioriteres lavest: 

Vi mener at forenklingspotensialet ved å fjerne ”små ordninger” er minimale, både 

for bonde og forvaltning. Alle ordninger bør beholdes. De ”små ordningene” koster 

lite, men er viktige for dem det gjelder og bidrar til et viktig mangfold. 

 

Velferdsordninger: 

Stadig flere bønder opplever stor frustrasjon og uklarhet knytta til ordninger med 

sykepenger, fødselspermisjoner osv. Det er mange instanser å forholde seg til 

(kommune, fylkesmann, NAV, flere?) og instansenes kunnskap om ordningene er 

ofte mangelfull. Her bør det være stort potensial for forenklinger. 

 

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

Grøfting: 

Dreneringstiltak bør løftes høyt i årets jordbruksoppgjør. Har stor betydning for re-

duserte klimautslipp, økte avlinger og for å forebygge klimarelaterte skader fra 

økende nedbørsmengder. Lokallagene peker nokså entydig på økt dreneringstil-

skudd som viktigste tiltak for å øke grovfôrproduksjonen (Spm. 26) 

Det er, både i 2013 og 2014, bevilget kr. 100 mill til drenering under SMIL-

ordningen. Vi erfarer at dette så langt i liten grad har medført ønsket økt drene-

ringsaktivitet i våre fylker. Store deler av bevilgning står ubrukt.  

Brukt i prosent av bevilgning:  

2013: Aust-Agder 48 %, Vest-Agder 31 % (Landet 55 %) 

2014: Aust-Agder 76 %, Vest-Agder 54 % (Landet 62 %) 

Vi tror dessverre at tilskuddsatsen på kr. 1.000,- /daa ikke er stor nok til å utløse et 

høyst nødvendig tiltak.  

 Satsene må økes betydelig.  

 Satsene bør differensieres etter distrikt og jordtype for å få mest effekt ut av 

ordningen i hele landet.  

Et alternativ til faste kronesatser er tilskudd på f.eks 30% av godkjente kostnader. 

Fra NB’s klimarapports anbefaling: ”For å forlenge perioden det er aktuelt å utføre 

grøfting må det tildeles AK-tilskudd til områder som grøftes for seint på vå-

ren/sommeren til å bli sådd. Søknadsprosessen må gjøres enklere og være tilpasset uli-

ke metoder for grøfting”.  

 

Kantsoner 

I områder med små jordteiger, blir kantsonene både mange og lange. 

 Vi gjentar tidligere innspill om at Agderfylkene gjerne kan være ”piloter” 

for utprøving av kantsonetillegg, basert på digitale kart. 

I Agder i dag brukes SMIL-midler i stor grad til rydding av kantsoner.  

 Det er viktig at det fortsatt blir mulig å bruke SMIL-midler til slik rydding.   
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Nye beiter 

Det er i dag anledning til å bruke SMIL-midler til rydding/restaurering av tidligere 

beiter. For mange vil rydding av skog/annen utmark til nytt beite bidra til økt res-

sursgrunnlag. 

 Det bør kunne brukes RMP eller SMIL-midler også til etablering av nye 

beiter. 

 

Forslag til klimatiltak/virkemidler? 

Norges Bondelags klimautvalg peker på mange gode tiltak. Fylkeslagene i Agder 

går inn for å prioritere følgende av de foreslåtte tiltakene allerede i årets jordbruks-

oppgjør:  

 Økte satser til grøftetilskudd 

 Gratis førsteråd, klimatiltak/klimasmart drift/klimaregnskap på gårdsnivå. 

 Økt satsing på kombinasjonskua/økt beiting (bl.a. styrke beitetilskudd bety-

delig og innføre kalvetilskudd for all kalv) 

 Økt forskning utvikling av biogass, særlig på gårdsnivå. 

(Agderfylkene er positive til å være ”piloter”, i mindre skala, for utprøving av prak-

tiske klimatiltak, jf. våre prioriteringer) 

 

6 Økologisk landbruk 

Vi foreslår ingen endringer på dette punktet. Det må være høyt fokus også på kvali-

tet i økologisk produksjon. Partene bør samarbeide om å oppfordre større innkjøpe-

re, gjerne i offentlig sektor, til å prioritere norskproduserte økologiske, og/eller lo-

kale, landbruksprodukter av høy kvalitet. 

 

7 Rekruttering og velferd 

Mennesker er landbrukets viktigste ressurs, og må tas godt vare på! 

Gode velferdsordninger har økende betydning for rekruttering (unge, og kvinner).  

Med økt risiko i forbindelse med store investeringer i gården er et godt sikkerhets-

nett av ennå større betydning enn tidligere. 

Velferdsordningene bør styrkes og i større grad enn i dag tilpasses det øvrige ar-

beidslivets ordninger og et moderne arbeids- og familieliv, særlig i forhold til barns 

sykdom. 

Mange ordninger oppleves nå som ”byråkratisk ugjennomtrengelige”. Det er et 

klart behov for forenkling. (Se også punkt 4 ovenfor) 

 Satser og maksimalbeløpet økes for alle produksjoner, minst i takt med 

kostnadsøkning i landbruket. 

 

Forslag til rekrutteringspakke?: 

Viktigste elementer for å sikre rekruttering til næringen er - fremdeles:  

Forutsigbare rammevilkår, inkludert mulighet for lønnsomhet, gode velferdsord-

ninger og gode muligheter for å tilegne seg relevant kompetanse. Faktisk adgang til 

gårdsbruk på markedet, til en fornuftig pris, er også et avgjørende element.  

Utover dette er forslagene fra landbrukets innspill i fjor (jf. studieheftet) fortsatt re-

levante. Vi avventer den partssammensatte arbeidsgruppas rapport, som kommer 

sein høst 2015 
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Prioritering av velferdsordninger: 

Spørsmål 35, 36 og 37: Lokallagene svarer:  

 Både prioritering av unge ved investeringstilskudd og ekstra rentestøttet til 

unge er viktig.  

 Ferie- og fritidsavløsning er klart viktigste velferdsordning.  

 Den kollektive sykepengeordninga er viktigst å beholde, fulgt av sykdoms-

avløsingsordningen. Den minst viktige er tidligpensjonsordninga  

 

Vi viser til Norske Landbrukstjenesters innspill, og deler deres bekymringer vedr. 

underfinansiering av landbruksvikarordningen, bondens likviditetsutfordringer 

knyttet til av bortfallet av krav om arbeidsgiver/arbeidstakerforhold, og økt fare for 

sosial dumping.   

 

Avløsertilskudd i purkering:  

Så godt som all smågris for salg i Agder blir produsert i purkering. I dag får satellit-

tene dyretallsstøtte og avløsertilskudd basert på antall fødebinger/purker i fjøset pr 

31.12. Arbeidsmengden med den samme grisen er betydelig større fra fødsel til salg 

som smågris, enn som slaktegris. Tildelingen av tilskudd til satellittene basert på 

antall fødebinger blir da urimelig. 

Dette er en meget viktig sak for produsentene på Agder.  

 Satellitter i purkeringer gis dyretallsstøtte og avløsertilskudd ut fra sitt reelle 

produksjonsvolum. 

 

8 Investeringer og kapitaltilgang 

Investeringsvirkemidler: 

NILF leverte før oppgjøret 2014 en rapport der nye modeller for fordeling av fyl-

kesvise BU-midler foreslås. Ny nøkkel er ikke innført ennå, men LMD melder at 

endring vil bli klar i 2015. Da dette tydeligvis ennå er åpent, ber vi landbruket ta 

opp dette spørsmålet også i årets forhandlinger. (Det framgår av teknisk jordbruks-

avtale 2014 – 2015 at ”Arbeidet med ny fordelingsmodell skal drøftes mellom par-

tene”) 

Vi merket oss i fjor at i alle forslag er det lagt inn en ”basisbevilgning” på 6 mill. 

kr. pr. fylke. For små landbruksfylker som Aust- og Vest-Agder er en slik basisbe-

vilgning avgjørende og har god utjevningseffekt. Velges en slik løsning må imid-

lertid basisbevilgningen settes som en fast andel av total bevilgning, ikke som 

et fast beløp. 
 

Vi mener at potten for investeringsmidler bør økes betydelig. Investeringsstøtte re-

duserer kapitalkostnader, og dermed driftsutgifter, direkte, og kan bidra til inntekts-

vekst i næringa. 

 Det bør innføres en ”trappetrinnsmodell” for tilskudd, etter modell fra land-

brukets kravdokument i 2014.  

 Lån fra IN må i større grad være risikolån. 

Vi mener videre at investeringsvirkemidler bør brukes aktivt for å styrke distrikts-

landbruket. En fordeling av investeringsmidler som vektlegger distriktshensyn er 

ønskelig. Ved fordeling av slike midler må Aust- og Vest-Agder sikres lik eller 

større andel enn i dag. 
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Med noen unntak skal båsfjøs være avviklet innen 2024. Vi mener partene allerede 

nå bør diskutere en investeringsstrategi, som kan sikre at dette målet nås uten store 

konsekvenser for produksjonsvolum rett før og rett etter 2024 (Jf. omleggingen i 

eggproduksjon) 

 

I dag er effekten av investeringstilskudd større i de deler av landet som ligger inna-

for ”det distriktspolitiske virkeområdet”. Kanskje bør all investerings i landbruk få 

samme betingelser. 

Øvrige punkter om kapitaltilgang: 

 Innføre en fondsordning med skattefordel for jordbruket/hele landbruket. Vi 

har økte forventninger til årets forhandlinger på dette punktet. 

 Investeringsmidler bør fordeles omtrent som i dag mellom tradisjonelle 

jordbruksproduksjoner og andre bygdenæringer (Det betyr at det aller meste 

går til trad) 

 

Andre poster under LUF: 

Nivået på ”Utrednings- og tilretteleggingsmidler (fylkesmannen) bør beholdes (og 

andelen dermed forhåpentligvis ned ) 

Utviklingsprogram lokalmat og grønt reiseliv trenger ikke vekst. Det bør imidlertid 

gjøres en gjennomgang og mulig samordning av all slik satsing i Norge. 

 

9 Melk (ku og geit) 

Nye omsetningsregioner for melk 

Vi mener at en utvidelse av omsetningsområder for melkekvoter vil undergrave 

distriktslandbruket og gi en uønsket sterk sentralisering, som også vil redusere bruk 

av norske grovfôr- og beiteressurser i matproduksjonen. (Viser til at begge fylkes-

kommunene i Agder går i mot større regioner i sine innspill til departementet) 

 Det er ikke ønskelig å åpne for større omsetningsregioner for omsetning av 

melkekvoter.  

På spørsmål 44 – 49 om omsetningsregioner peker lokallagene på nabofylker mest 

aktuelle, med klart unntak for Rogaland. 

 

Øvrig: 

Styrking av struktur- og distriktsvirkemidler er viktig også i melkeproduksjonen.  

Virkemidler som øker lønnsomheten i produksjon som er tilpasset arealtilgangen 

må styrkes. Det er særlig i melkeproduksjon at ”stordriftsulemper” i økende grad 

avdekkes. 

Tilskudd til beiting er viktig bidrag for å stimulere til økt andel grovfôr i melk- og 

storfekjøttproduksjonen.  

For storfe bør satsene og perioder for beiting på innmark og utmark samordnes, (jf. 

forslag til forenkling ovenfor) 

 Beitetilskudd og utmarksbeitetilskudd for storfe bør økes og samordnes. 
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10 Kjøtt og egg 

Storfe: 

Vi er opptatt av at kombinasjonen melk/kjøtt i større grad må være en viktig bi-

dragsyter for tilførselen av storfekjøtt.  

NB’s klimautvalg peker på at dette er den klart mest klimasmarte metoden for pro-

duksjon av storfekjøtt. Det er behov for å diskutere nærmere hvordan balansen mel-

lom mål om maksimal avdrått på melkekua kan balanseres mot økt storfekjøttpro-

duksjon hos melkeprodusenter. 

Innføring av et tilskudd pr. levendefødte kalv bør vurderes som mulig virkemiddel. 

Styrking av struktur- og distriktsvirkemidler er viktig for å kunne nytte alle grasare-

aler der de er. 

 Vi ønsker videreutvikling av tiltak som stimulerer til økt produksjon av stor-

fekjøtt på norsk fôr. Dette må gjelde både i kombinasjon med melk og i rei-

ne ammekubesetninger. Dette innebærer først og fremst videreføring/økning 

i kvalitetstilskudd og beitetilskudd. 

 Vurdere et eget tilskudd pr. levendefødt kalv 

 

Svin: 

Spredt produksjon av svin i Agder er fortsatt viktig for infrastruktur knytta til bl.a. 

transport og veterinære tjenester. Svineproduksjon er godt egnet i kombinasjons-

bruk, og Agder har fortinn knytta til spredeareal og en arrondering som sikrer lavt 

smittepress. 

 Vi advarer mot strukturelle endringer i svineproduksjon, og oppfordrer til 

tiltak som kan opprettholde markedsbalanse. Tall fra Norsvin viser at det er 

stort rom for økt produksjon innenfor dagens konsesjonsgrense.  

 Markedsregulator må vurdere moderat økning av målpris.  

 Distriktstilskudd i Agderfylkene må opprettholdes. Etter innføring av slikt 

tilskudd har flere unge startet produksjon i Agder.  

 Vi støtter Norsvins innspill om å øke satsene for dyretallsstøtte betydelig.  

 

Sau: 

Det ble gjort betydelige endringer i tilskuddsordninger for sau i forrige jordbruks-

oppgjør. Store bruk, med høy produksjon fikk et klart løft. I Agder registrerer vi 

økende interesse for investeringer i større sauebruk.  

Det er for tidlig å si om dette medfører økt totalproduksjon av lammekjøtt i våre 

fylker.  

 

I år bør fokus være på styrking av økonomien for de mindre sauebrukene, slik at en 

fortsatt sikrer at beiteressurser nyttes til produksjon av kjøtt, at totalproduksjonen 

økes og at fagmiljøer beholdes. I tillegg til at det er viktig å premiere kjøttproduk-

sjonen, må det ligge økonomi ”i bunn” også i en oppbyggingsfase av ny eller utvi-

det produksjon. Forslagene nedenfor bør bidra i rett retning.  

 Styrke distriktstilskudd og husdyrtilskudd. 

 Beitetilskudd, både i utmark og på innmark må økes, både av hensyn til kul-

turlandskapet og for å stimulere til at lokale fôrressurser utnyttes. 

 Vurdere å innføre et lammetilskudd. Det kan stimulere aktivt avlsarbeid, de 

som utvider, de som har store rovdyrtap og stimulere til økt produksjon. 
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 Stadig flere småfeholdere i Agder ser utfordringer ved å satse på sau, pga 

økt skadeomfang fra rovdyr (særlig ulv). En langt mer restriktiv rovdyrpoli-

tikk kan løse dette. 

 Stimulere til økt oppslutning om organisert beitebruk (LUF) 

 

Kylling:  

Etter at kylling er tatt ut av markedsreguleringsordninger er viktige virkemiddel for 

spredt produksjon borte. Fraktordninger og distriktstilskudd gjenstår som mulig ef-

fektive virkemidler. Vi minner gjerne om at Agder fylkene kan tilby rikelig med 

spredeareal. (Se også siste avsnitt under punkt 3 ovenfor) 

 Distriktstilskudd opprettholdes 

 

Egg:  

Vi advarer mot endringer i konsesjonsgrenser. Erfaringer fra kyllingproduksjon vi-

ser at gode markedsreguleringsordninger, inkludert mottaksplikt er avgjørende vir-

kemidler for ”et landbruk over hele landet”. 

Norsk Fjørfelag foreslår at produksjonstilskudd holdes uforandret, men gis opp til 

konsesjonsgrensen på 7.500 høner (Gis kun opp til 5.000 i dag). 

Vi mener det er langt mer distrikts- og strukturvennlig å øke produksjonstilskuddet 

betydelig, men beholde maksgrensa på 5.000 høner. 

 

Fraktordninger kjøtt: 

Agderfylkene ligger i dag uten større slakterier. Fraktordninger er et svært viktig 

virkemiddel for å fortsatt kunne nytte våre landbruksarealer til matproduksjon.  

Ved evt. forslag om endringer i regelverk, må formålet ”like leveringsvilkår for 

produsent” vektlegges sterkest. 

 

11 Grønnsaker, frukt og potet 

Vi viser til utredningen ”Vurdering av nye tilskudd til grøntsektoren” fra 2014.  

Vi stiller oss bak anbefalingene som ble gitt av arbeidsgruppens medlemmer fra 

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag: 

 Innføre et distrikts- og kvalitetstilskudd for bær til industri 

 Tilskudd til produsenteide grønnsaks- og potetpakkerier 

Agderfylkene har gode naturgitte forhold for økt produksjon av grønt og bær. Dette 

er produksjoner som er godt egnet for salg i lokale markeder. Tilskudd til produsen-

teide pakkerier, også for bær, vil kunne medvirke til økt norsk produksjon. 

 I tillegg bør tollvernet for grøntprodukter styrkes og en bør se på muligheter 

for endring av tollperioder, slik at nødvendig import i større grad kan tilpas-

ses dagens muligheter for norsk produksjon. 

 

12 Korn 

Behandlet under punkt 2. 
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13 Erstatningsordninger 

Det bør ikke gjøres vesentlige endringer i erstatningsordningene, utover forenkling 

av dokumentasjonskrav og vurdering av omlegging fra erstatning pr. volum, til er-

statning av verdi.  

 ”Kriseår” må ikke tas med i ”normalårs”-beregninger. 

 

14 Skatt/avgift/avskrivninger/fond 

Ny regjering har fokusert på skatte- og avgiftsreduksjoner for å stimulere norsk 

næringsliv generelt. Om slike endringer, med kostnadsreduserende virkning for 

landbruket ikke kommer i revidert nasjonalbudsjett våren 2015, må dette bli tema i 

årets jordbruksforhandlinger 

”Arbeidsulykken” fra høsten 2013, med økt avgift på såkalt avgiftsfri diesel og ne-

gative utslag ved fjerning av arveavgiften må rettes opp eller kompenseres i revidert 

nasjonalbudsjett eller i statens tilbud.  

 

Stortingsflertallet har karakteriserte økt dieselavgift som et klimatiltak. Dette gir 

ikke mening før det finnes reelle klimavennlige valg for transportbruker. En målret-

tet satsing på å finne kostnadseffektive alternativer er påkrevet. 

 

 

Skattelettelser, økte avskrivingssatser og reduserte eller fjerna avgifter vil gi positi-

ve utslag for næringa. Vi oppfordrer partene til å lete ”med lys og lykte” etter slike 

kostnadsreduksjoner. 

 

Konkret foreslår vi: 

 Realisasjonsgevinster ved salg av virksomheter og tomtearealer i jord- og 

skogbruk skattelegges som alminnelig inntekt 

 Salg av separat jordbruks- og skogbruksareal bør være skattefritt ved salg til 

tilgrensende eiendommer 

 Etablere en fondsordning for ordbruket, etter modell av skogfondsordning-

en, for å styrke investeringsmulighetene i næringa. 

 Avskrivingssatsen for husdyrbygg økes fra 6 – 8 % 

 Frita næringsformue fra formueskatt 

 Miljøavgift fra såkalt avgiftsfri diesel må øremerkes utvikling av og/eller 

”prisnedskriving” av fossilfritt drivstoff. 

 

Fondsordning er også kort omtalt under punkt 8. ovenfor 

 

En må vurdere å utvide virkeområdet for jordbruksfradraget, til å gjelde flere virk-

somhetsområder knytta til gårdsbruk. Eks. IPT-tjenester. 

 

15  Annet 

Bier: 

Spesielt med tanke på denne næringas betydning for kulturvekster og rekrutterings-

utfordringer må det fortsatt stimuleres til økt aktivitet gjennom jordbruksforhand-

lingene. 

 Produksjonstilskuddet bør vurderes økt 
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 Arealtilskudd til dyrking av honningurt eller andre vekster som fungerer 

som fôr til bier.  

 

Hjort: 

 Dyretilskuddet til hjort bør økes 

 

Pelsdyr: 

 Opprettholde frakttilskuddsordningen i pelsdyrnæringen og øke tilskuddet i 

tråd med den generelle kostnadsøkningen. 

 Sikre at pelsdyrnæringen fortsatt kommer inn under ferie- og fritidsordning-

en 

 

 

Følgende lokallag og andre aktører har gitt innspill til fylkeslagas arbeid med høringsutta-

len: 

 

Lokallag Vest-Agder:  

Sirdal, Lista og Lyngdal, Nes, Audnedal, Vennesla, Kristiansand, Marnardal, Mandal, 

Songdalen, Kvinesdal, Åseral, Hægebostad og Flekkefjord. 

 

Lokallag Aust-Agder: 

Birkenes, Grimstad, Iveland, Arendal, Holt og Vegårshei, Iveland, Evje og Hornnes, Fro-

land, Lillesand og Bygland. 

 

Andre: 

Tine, Felleskjøpet RA, Norske Landbrukstjenester, Sør Pelsdyralslag, Agder Fjørfelag, 

Norsvin Agder, Ulf A Meistad (Birøkter) 

 

Jordbruksforhandlingene har vært behandlet på fylkesstyremøter 27. februar og 2. mars. 

 

Aust-Agder Bondelag og Vest-Agder Bondelag ønsker forhandlingsutvalget lykke til med 

årets forhandlinger!  
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Vedlegg: Forslag til forenkling:  
Oppheve kravet om at innmarksbeite skal være avgrenset med gjerde: 
 
Referat fra møte om krav til innmarksbeite ved søknad om produksjonstilskudd  
Tid: Fredag 14.11.2014 kl. 12.00 – 12.50  
Sted: Fylkeshuset i Vest-Agder  
Tilstede: Åge Gyland og Finn Aasheim – Vest-Agder Bondelag/Agderkontoret, Anne Kari Birkeland 
– Fylkesmannens landbruksavdeling  
 
Bakgrunn  
Hensikten med møtet var å diskutere problemstillinger rundt kravet fra jordbruksavtalen om at 
innmarksbeite skal være avgrenset mot utmark med gjerde. Fylkesmannen har mulighet til å dis-
pensere fra kravet. Bakgrunnen for diskusjonen var en dispensasjonssak fra 2013. Saken gjelder et 
innegjerdet beiteområde på 4-500 daa, hvor ca. 60 daa er opparbeidet innmarksbeite.  
I saken fra 2013 ga vi dispensasjon. Vi la vekt på at dyra må ha tilgang til vann og at innmarksbei-
tet bar preg av å være tilstrekkelig beita. Samtidig tok vi opp problemstillinga med at manglende 
gjerde mellom utmark og innmark gjør det vanskelig å dokumentere at dyrene fyller kravet til 
utmarksbeitetilskudd.  
Bondelaget ønsket å diskutere saken for å se på om regelen er rimelig i forhold til det som er 
praksis ved bruk av innmarksbeite og utmarksbeite i fylket.  
 
Jordbruksavtalens bestemmelser  
Teknisk jordbruksavtale 2014-2015  

 om areal- og kulturlandskapstilskudd til innmarksbeite:  
I tilskuddssammenheng stilles følgende tilleggskrav til innmarksbeite: Arealet skal være avgrenset 
med permanent gjerde mot utmark, med mindre området har naturlige avgrensninger som elver, 
fjell og lignende. Det kan ikke gis arealbaserte tilskudd for innmarksbeitearealer som ikke beites 
tilstrekkelig til at arealtilstanden over tid opprettholdes. Alt nytt areal skal godkjennes av kommu-
nen i hvert enkelt tilfelle. Fylkesmannen kan fastsette ytterligere krav der dette er formålstjenlig. 
Fylkesmannen kan dispensere fra kravet om at innmarksbeiteareal skal være avgrenset med per-
manent gjerde mot utmark, i de tilfellene kravet til gjerde gjør det vanskelig å utnytte arealet til 
beiting.  

 om utmarksbeitetilskudd: 
For utmarksbeitetilskuddet må hoveddelen av det daglige grovfôrinntaket skje ved beiting i ut-
mark. Krav om minimum 5 uker på utmarksbeite.  
 
Vurderinger  
Vi går ut fra at bakgrunnen for kravet om permanent gjerde mot utmark er at innmarksbeitet skal 
være klart avgrenset fra utmarka, og at det slik sikres at det blir beita tilstrekkelig. I tillegg er det 
enklere å avgjøre om et eventuelt utmarksbeite utenfor blir benyttet etter reglene for å få ut-
marksbeitetilskudd.  
Til det siste kan en innvende at det ikke er krav om gjerde mot utmark når en benytter fulldyrka 
og overflatedyrka mark til beite. I de tilfellene dyra går inn og ut av innmark og utmark, er det 
vanskelig å avgjøre om de har rett på utmarksbeitetilskudd. Vi har oppdaget at det blir brukt ulikt 
skjønn her i ulike kommuner i fylket og mellom fylker.  
Argumenter mot å kreve gjerde mellom innmarksbeite og utmarka:  

 Økonomi  
- kostnaden med flere gjerder for å avgrense mindre innmarksbeiter, mot å gjerde inne et   
stort beiteområde med både innmark og utmark  



Norges Bondelag  17 av 17 

 
 Vår dato Vår referanse 

 2015-03-13  

 

- sparer arbeid ved at en slipper å jage dyrene inn og ut av gjerdene  

- kan være enklere å få tilgang til vann  

 Dyrevelferd  
- godt for vomfunksjonen å veksle mellom innmark og utmark  

- ly mellom trær i utmarka  
 
Innspill  

 Det bør være mest mulig lik praksis mellom kommuner og fylker.  

 Et enkelt og forståelig regelverk vil bidra til større likhet.  

 Krav til at innmarksbeite skal være avgrenset med gjerde bør oppheves. Krav om at det 
skal beites tilstrekkelig til at arealtilstanden opprettholdes over tid vil være tilstrekkelig, 
jf. krav i AR5.  

 En forenkling kan være å ha ett beitetilskudd uavhengig av utmarksbeite.  

 Kan tilskudd til utmarksbeite ivaretas i ordningen for organisert beitebruk?  

 Samordning med beitetilskudd i RMP.  
 
Videre oppfølging  
Bondelaget vil gi innspill til jordbruksforhandlingene, til arbeidet med miljøvirkemidlene i land-
bruket og til forenklingsutvalget (Sponheim).  
 
Anne Kari Birkeland  
referent 
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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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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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Korn og kraftfôr 
Det må være rom for en moderat økning av kornpris som i hovedsak dekkes ved prisnedskriving. På 
nåværende tidspunkt er det vanskelig å ta ut fôrkornprisøkning oppover i verdikjeden. Kornbonden 
må få dekt kostnadsøkning. Heving av kornøkonomien bør komme på produsert mengde, ikke minst 
for å øke total produksjon. Utnytt handlingsrommet innenfor dagens tollvern for å stimulere norsk 
matkornproduksjon. Det må bli tillatt å bruke fiskemjøl som fôr til drøvtyggere. I tillegg er det viktig 
med utviklingsarbeid på nye proteinkilder – både landbruksbaserte og andre. Fraktstøtteordningene 
for korn og kraftfôr må styrkes. 
 
Næringsutvikling og kapitaltilgang 
Investeringstilskudd er viktig for å få fornyet bygningsmassen på grunn av stort etterslep. Det er også 
investeringsbehov for å tilpasse mosjonskravet i løsdriftsfjøs. Spesielt viktig med tilskudd også til 
mellomstore bruk, der arealressursene begrenser muligheten for å bygge stort. Investeringsfond er 
en god ide. Dette kan brukes til investeringer i driftsapparat, grøfter, nydyrking, jordkjøp etc. Ref. 
leiejordsproblematikk. Husk frukt og grønt. Det er viktig at de fylkesvise tildelingene er så stor at 
maksrammene for tilskudd kan utnyttes.  
 
Miljøvirkemiddel 
Grøftetilskudd: I dag teller kornareal det dobbelte av annet fulldyrka areal når midlene skal fordels 
mellom fylkene, mens det ikke blir tatt hensyn til for eksempel nedbør og jordsmonn. Dette er 
urimelig forskjellsbehandling. For mange i Møre og Romsdal vil eventuell grøfting være avgjørende 
for om jorda går ut av drift eller ikke. Det må legges til rette for at også ”tilfeldig” 
vedlikeholdsgrøfting kan utløse tilskudd. Ordningen med antall meter grøft er ikke god. Det må heller 
være andel av godkjent kostnadsoverslag. Vi ønsker å prioritere friske midler inn til denne ordningen. 
Tilskuddsats må dobles. Vi må også få inn ei ny ordning med tilskudd til nydyrking. Dette er 
nødvendig for å produsere nok vinterfôr. Grøfting er et godt klimatiltak. 
 
Økologisk landbruk 
Den nasjonale produksjonen må dekke etterspørselen. For å øke både legitimiteten og produksjon 
må tilskudd langt større grad stimulere produktivitet. Mer markedsmessig fokus. Det er utfordringer 
med salget, men vi må dekke etterspørselen for å unngå import. Kostnaden med å nå statens mål om 
økologisk produksjon må dekkes av staten.  
 
Velferdsordninger 
Landbruket må ha velferdsordninger som kan konkurrere med andre næringer. Samdriftsmedlemmer 
og ektefelle må kunne ta sykdomsavløsning for hverandre. Tilskudd til avløsning til ferie/fritid og til 
sykeavløsning må minimum følge prisstigningen. Det er mer krevende å være avløser nå enn før. 
Derfor er det rimelig å anta at kostnadene til avløser vil stige. Nye brukere bør få halvt 
avløsertilskudd første driftsår, uten krav til dokumentasjon. Utbetaling av avløsertilskudd minst to 
ganger i året.  
 
Samdrift er et arbeidsfellesskap av bønder og ble startet med bakgrunn i et ønske om stabil 
avløserfunksjon og mer ordnet fritid for melkebonden, samt intern sikkerhet ved sykdom. Krav om 
dokumentasjon av avløserutgifter, betyr i praksis at samdriftsmedlemmer ikke lenger kan avløse 
hverandre, men må leie inn ekstern avløser. En direkte inntektsnedgang på kr 73 000 for hver 
samdrift. Krav om dokumentasjon av utgifter til avløser må, slik som tidligere, kun gjelde for 
enkeltmannsforetak.  
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Kjøtt og egg 
 
Svin: 
Pris på svinekjøtt: Målpris heves med 1 kr per kg. Næring og myndigheter må ta tak i problematikken 
rundt engangspurker. Viktig å beholde saneringsordningen ved LA-MRSA. Distriktstilskudd på gris er 
viktig for å styrke svinemiljøene i distriktet, og bør styrkes.. Økt dyretallsstøtte på kr 1000 for de 
første 35 purkene og kr 30 for de første 1400 slaktegrisene. Det er også viktig at innfrakttilskuddet på 
slakt blir økt. Det må legges til rette for at kjøttbeinmel fra andre dyreslag igjen kan brukes til 
fôrmiddel til svin.   
 
Storfe: 
Selv om det ikke er målpris på storfekjøtt, må pris til bonde betydelig opp. Det må stimuleres til økt 
storfekjøttproduksjon, både i melkeproduksjonen og ammekuproduksjonen. Distriktstilskuddet 
storfekjøtt må økes betydelig. Det er viktig for økonomien i husdyrproduksjonene at 
innfrakttilskuddet på slakt blir økt. Dette er særlig viktig for distriktene. Tilskudd til avlsarbeid innen 
kjøttfe må økes betraktelig. Vi ber om at det utarbeides en økonomisk opptrappingsplan for ammeku 
og storfekjøttproduksjon. Det bør betales høyere investeringstilskudd til driftsbygninger der 
oksekalven blir framfôret. Dette gjelder også i selvrekrutterende storfekjøttproduksjon. Ved tilgang 
til friske midler bør kvalitetstilskuddet til storfekjøtt økes.  
 
Kvalitetstillegget bør økes fra kr 3,70 til kr 4 per kg for kvige, ung ku og ung okse over 250 kg i klasse 
O. Det bør innføres et tillegg på ytterligere kr 3 fra klasse O+ og bedre.  
 
Økt beitetilskudd og tilskudd ved utmarksbeite slik at de hver for seg settes til kr 600 per dyr.  
 
Driftstilskuddet til spesialisert ammekuproduksjon er i dag avkortet ved 40 mordyr. Vi foreslår å øke 
satsene til kr 3000 per mordyr i et intervall på 1-50 dyr.   
 
Lam: 
Må se an endringer som er gjort.  Forsking og tiltak som kan minske tap av beitedyr i utmarka må 
styrkes.  
 
Kje: 
Oppfôring av kje kan kompensere for noe av underdekningen av lam. I dag gis det tilskudd på kr 300 
til kje over 3,5 kg. Vi ønsker å øke tilskuddet til kr 450 per kje. Faglag og markedsregulator må 
vurdere hvor vektgrensen skal settes.  
 
Egg: 
Tiltak i eggsektoren må sees i sammenheng med markedssituasjonen. Det må fokuseres på 
næringsstoffregnskapet på enkeltbruk. Lokalisering må ta hensyn til spredeareal.  
 
Grønnsaker, frukt og potet 
Det er stor underdekning av norsk frukt og bær. Jordbruksoppgjeret 2014 reduserte DK-tilskuddet 

med 6 % for frukt- og bærdyrkerne på Vestlandet. DK-tilskuddet må minst opp på nivået det var før 

jordbruksforhandlingane 2014.  RMP – større andel som driftsvansketilskudd. I norske frukthager er 

en altfor stor del av produksjonstreene eldre enn 15 år. Nye plantesystem er svært kapitalkrevende i 

etableringsfasen. Det er derfor svært stort behov for et investeringsløft for fruktnæringa.  
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Tilskudd til fruktlager er svært viktig for å styrke innovasjon, markedstilpassning og logistikk.  

Tilskuddet må økes med 1 million. 

 

Det er fortsatt nødvendig med tiltak som kan sikre en bærekraftig produksjon av industribær for å 
kunne dekke behovet for norske bær til konservesindustrien. Distrikts- og kvalitetstilskuddet for 
industribær må økes for å styrke økonomien i produksjonen. Framlegg til økning for alle soner: 4 kr. 
Bærmottak/innfrysingsanlegg som leverer bær til konservesindustrien må få et eget tilskudd for å 
kompensere for store kostnader knytte til innfrysing og bearbeiding. Sortsutviklingsprosjekt for 
industrijordbær må få målretta støtte. 
Egen sone for "Areal- og kulturlandskapstilskudd" for potet og grønnsaker i sone 5.  Arealforhold og 
teigstørrelse tilsier at det bør være en høyere sats i sone 5. 300 kr/da for potet og 1000 kr/da for 
grønnsaker. 
 
Viktig med norsk produksjon av plantemateriale. Norsk planteproduksjon må settes i stand til å møte 
en eventuell konkurranse fra importerte planter. Vi må ikke stelle oss slik at sorter som gir norsk 
produksjon konkurransekraft, forsvinn. 
 
Melk 
På bakgrunn av melkerapporten utgitt 2014 må melk være et av hovedsatsingsområdene i 
jordbruksforhandlingene 2015. Kostnadsøkningen de siste årene har vært formidabel. Med stor 
avgang av melkeprodusenter, og med mål om økt produksjon, må lønnsomheten bedres. Inntektene i 
melkeproduksjonen på Vestlandet er lavere enn gjennomsnittet i landet. Og nedgangen i 
melkeproduksjonen er større enn i resten av landet. Målprisen må økes med 5 øre. Beitetilskudd – se 
storfekjøtt. 
 
I dag ligger omtrent alle melkebruk i Møre og Romsdal i sone D for distriktstilskudd til melk. Unntaket 
er dalbotn i Surnadal/Rindal som er plassert i sone C. Det er urimelig at noen få gårdsbruk i fylket 
plasseres i en sone med lavere tilskudd og foreslår derfor at disse flyttes over i sone D. 
 
Det er viktig å se på tiltak som stimulerer avsetningen av geitemelk og geitekjøtt for å styrke 
produksjonsmiljøet. Vi ønsker å styrke distriktstilskuddet til geitemelk i klyngene med 
geitemelkprodusenter. Det må bli slutt på å konvertere kumelk til geit. Eventuell ledig geitekvote må 
fordeles på de som allerede produserer.  
 
Kvoter 
Stor enighet blant lokallagene om viktigheten av å beholde omsetningsregionene. Det viktigste er å 
beholde selve kvotesystemet. 
 
Skatt/avgifter/avskrivninger/fond 
Skatteregelverket må stimulere til at bruk i drift blir solgt i stedet for at de blir nedlagt. Selger må 
også få beholde en større del av salgsgevinsten ved salg av jord til tilleggsjord. Fondsavsetninger.   
 
Veterinærreiser 
Ny ”Forskrift om reisetilskudd ved veterinærers syke- og insiminasjonsbesøk” foreslår å fjerne 
eksisterende grunnvilkår om at det ikke skal gis tilskudd til reiser der reiseutgiftene står i et urimelig 
forhold til dyrets verdi. Det er foreslått å innføre et maksimalbeløp per km ved leie av skyssbåt. 
Denne tilskuddssatsen skal fastsettes i jordbruksoppgjøret. Makssatsen må ta høyde for de reelle 
kostnadene ved leie av skyssbåt, eller at det blir gjort unntak for områder der det ikke er andre 
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løsninger. I 2013 og 2014 var skyssbåtkostnaden på ca kr 200 per km. Det handler om å legge til rette 
for landbruk over hele landet.  
 
Samdrifter 
Regler om driftsfelleskap må endres tilbake til gammel ordning, slik at samdriftmedlemmer kan 
andre husdyrslag i eget foretak. Vi oppfordrer Norges Bondelag til å nedsettes ei arbeidsgruppe som 
ser nærmere på samdriftsproblematikken.  
 
Annet 

 Pelsdyr - pelsdyrfôr må fortsatt ha frakttilskudd. Pelsdyrfarmer i Møre og Romsdal får nå 
fôret fra Trondheim. Vi vil gi tilskudd til finansiering av en sertifiseringsordning i 
pelsdyrnæringen. 

 Tilskudd til gamle husdyrraser endres til tilskudd per født kalv. Fødte kalver stimulerer til 
produksjon og en bedre bevaring av rasene.  

 Birøktnæringa trenger å få økt produksjonstilskudd slik at inntektene fra denne produksjonen 
kan nærme seg resten av landbruksnæringa. 

 Vi vil ha økt satsing på skogsvegbygging. Et hogstlag koster kr 2600 per time i drift. Disse 
timene må være effektive for å sikre lønnsomhet i verdikjeden. Markedssituasjonen for 
tømmer i Midt-Norge er unik. Industrien får ikke hentet inn nok lokalt tømmer.  

 Det er behov for midler til økt nyplanting til skog. 

 Viktig at RÅK-ordningen videreføres. 
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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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1. Pris 

Troms Bondelag mener at man må hente ut de priser som er mulig er i markedet, 

minimum generell prisstigning, med fokus på kvalitet. 

 

3. Budsjettoverføringer: 

a) Investeringstilskudd: Investeringstilskuddspotten må økes, men med midler 

utenfor jordbruksavtalen. En må prioritere ungdom ved utmåling av 

investeringstilskudd, i tillegg må det innføres ekstra rentestøtte for ungdom. 

Investeringsmidler må først og fremst brukes til tradisjonelt landbruk.  

 

b) Frakt: Frakttilskuddet er viktig for distriktsjordbruket, dette må beholdes og 

økes.  

 

c) Pristilskudd: Av alle tilskuddsordninger, etter frakttilskuddet, er det 

pristilskuddet som må prioriteres.  

 

d) Husdyrtilskudd: Troms Bondelag mener det er viktig å ivareta husdyrtilskuddet 

slik det er utformet i dag, med høyest sats til de første dyrene. Det bør også 

overføres mer fra husdyrtilskuddet for sau til kvalitetstilskudd på lam. Vi mener 

det må stimuleres med økte budsjettmidler til økt storfekjøttproduksjon. 

 

e) Prisnedskrivingstilskudd: Dersom kornprisen økes må prisøkningen nedskrives 

med prisnedskrivingstilskuddet.  

Prisnedskrivingstilskudd på såfrø, evt. andre såvarer, dette for å stimulere til 

fornying av eng.  

 

f) Driftstilskudd for melk: Beholde ordningen som i dag, både med hensyn til 

dyretall og distriktselementet. 

 

g) Økt beitetilskudd vil gi økt matproduksjon basert på norske ressurser. 

 

h) Grøftetilskuddet: den generelle satsen må øke slik at utnyttelsesgraden av 

midlene øker. Økt dreneringstilskudd vil gi økt grovfôrproduksjon. 

 

i) Arealtilskudd og kulturlandskapstilskuddet må økes minst på linje 

prisstigninga. 

 

j) Nydyrkingstilskudd: Vi må få på plass et nydyrkingstilskudd. 

 

k) Velferdsordningen: Vi må få ned forskuddsbetalinga på ferie og fritid. Dette er 

spesielt viktig for nyetableringene.  

 

4. Forenkling: Troms Bondelag mener at det er viktig at forenklingene ikke må gå 

ut over den totale rammen.  Vi mener det er store forenklingsmuligheter innen 

forvaltningen.  
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5. Miljø og klimavirkemidler: Troms Bondelag mener et nydyrkingstilskudd vil 

være et positivt miljøtiltak, man får utnytte mer av de ressursene man har rundt 

gården og en slipper lang kjøring. 

 

Det trengs mye midler til grøfting, ikke bare nye grøfter men også til å vedlikeholde 

de eksisterende.  

 

6. Økologisk landbruk:  

Nord-Norge er velegnet til å produsere økologiske bær og grønnsaker. Vi har få 

skadegjørere og kaldt klima, dette gjør det enklere enn sør i landet å dyrke 

grønnsaker og bær uten sprøytemidler. Per i dag er det er stort underskudd av 

nordnorsk produserte grønnsaker. Det bør satses på dyrking av økologiske bær og 

grønnsaker i nord.  

 

Det er overskudd på økologisk melk på landsbasis, noe som har ført til reduksjon av 

økotillegget. Imidlertid er det for lite økomelk i Nord-Norge. Selv om vi generelt 

sett har ett melkemarked i Norge, mener vi økologisk melkeproduksjon kommer i 

særstilling da det er lite forenelig med økologiske prinsipper å frakte slik melk over 

store avstander. Det bør derfor vurderes å innføre differensiering i form av så vel 

pris som forholdstall for å stimulere til økologisk produksjon der det er 

underdekning. I årets forhandlinger må en finne fram til ordninger som gjør 

økologisk melkeproduksjon mer interessant i landsdelen. Pris i form av for 

eksempel grunntilskudd, og høyere forholdstall er aktuelt.  

 

7. Rekruttering og velferd: Troms Bondelag mener at det å kunne vise til 

lønnsomhet i næringa, er den viktigste faktoren for å sikre god rekruttering. En 

trainee ordning mener vi også er et godt tiltak for å få økt rekruttering. 

Se for øvrig punkt 14. 

 

8. Investeringer og kapitaltilgang: Det er viktig at IN sine rammer er store, 

rammene må gjenspeile kostnadene ved å bygge. Norges Bondelag må være aktive 

mot private finansieringskilder 

 

9. Melk (ku og geit) 

Generelt:  

Distriktstilskuddene i melkeproduksjonen er et målrettet og virkningsfullt 

virkemiddel for å opprettholde melkeproduksjonen i distriktene. Ved siden av gode 

investerings- og finansieringsordninger vil distriktstilskuddet gi økonomisk effekt i 

drifta, og være med på å sikre rekruttering til næringa.   

 

Distriktstilskuddet økes med 40øre ekstra per liter i sone G og H. Disse sonene må 

løftes spesielt med bakgrunn i den svake produksjonsutviklinga i dette området.  

 

Struktur: 

Det har over år vært en utvikling mot større enheter i melkeproduksjonen. I 

forbindelse med eierskifte og fornying av driftsbygninger har en samtidig utvidet 

produksjonen betraktelig. Det har også vært nødvendig for å få til økonomien ved 

nybygg. Regjeringen ønsker å forsterke strukturutviklingen. Det er viktig at de 
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økonomiske rammevilkårene for dem som ikke bygger ut ikke blir svekket. Dette 

vil føre til økt avgang av små og middelstore bruk, og produksjonen vil ikke bli 

kompensert ved økt kapasitet hos dem som er igjen.  

 

Melke- og storfekjøttproduksjonen er fundamentet i distriktslandbruket, og Troms 

fylke må gis et skikkelig løft i årets jordbruksavtale.  

 

 

Geit:  

Geitenæringa har gjennomført et kjempeløft gjennom saneringsarbeidet. 

Bygningene er modernisert og bygd ut, og næringa har greid å tilpasse kvaliteten til 

industriens og markedets krav. Nå står en klar til å utnytte de store investeringene 

som er gjort.  

Troms Bondelag vil peke på den negative produksjonsutviklingen vi har for 

geitemelk i landsdelen. Økonomien bør styrkes gjennom grunntilskuddet. I forhold 

til kumelk vil produksjonen på den enkelte gård være lavere, og arealet også 

tilsvarende mindre. Derfor må grunntilskuddet økes.  

Troms Bondelag mener grunntilskuddet for geitmelk bør økes med 30 øre per liter. 

 

10. Kjøtt og egg: 

Svineproduksjonen har de senere år hatt vanskelige tider med overproduksjon og 

lave priser. Målprisen for svin økes med 1,5 kr, forutsatt at kraftfôrprisen ikke økes 

i noe særlig grad. 

 

Storfekjøttproduksjonen må prioriteres under årets forhandlinger, en må stimulere 

til økt produksjon både hos de som fôrer opp kalver ved melkeproduksjon og de 

som har ammekyr. Troms Bondelag ønsker ordninger som bidrar til at 

kjøttprodusentene beholder sine dyr fram til slaktemoden alder. 

 

11. Grønnsaker og potet:  

Distriktstilskuddet for potetproduksjon må utvides til også å gjelde grønnsaker. 

Troms Bondelag anser at det ligger innenfor formålet med tilskuddet. 

Grønnsaksproduksjon i marginale strøk er minst like utfordrende som 

potetproduksjon, samtidig som det er et stort underskudd av nordnorsk produserte 

grønnsaker.  Dette vil være et viktig bidrag til oppbygging av en volumproduksjon 

av grønnsaker i nord, samt å kunne beholde/styrke miljøet og kompetansen. 

Grønnsaker er den eneste av nordnorske produksjoner som ikke gir 

kvantumsavhengige distriktstilskudd. Denne produksjonen vil bidra til både å 

styrke bosetningen i mange grender samt å styrke næringsgrunnlaget på enkelte 

bruk. Produksjonen må gis distriktstøtte på lik linje med andre produksjoner. Det 

vil også resultere i mer kortreist mat. 

 

Distriktstilskuddet for potetproduksjon i Nord-Norge bør heves med 0,10 kr til 

1,40kr. Utgiftene i potetproduksjonen har økt, samtidig har det vært en stor 

kvalitetsskjerpelse innen potetproduksjon.  
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Distriktstilskuddet for settepotet er mindre enn distriktstilskuddet for matpotet i Nord-

Norge. Troms Bondelag mener det bør gis et distriktstilskudd på 1kr/kg for sertifiserte 

settepotet dyrket i Nord-Norge.  

 

12. Korn: Vi må stimulere til å dyrke korn i de områder det er egnet for dette. Det er 

viktig med gode ordninger slik at det ikke er attraktivt å satse på andre 

produksjoner. 

 

13. Erstatningsordninger:  

Det er viktig med gode erstatningsordninger. 

 

14. Skatt/avgift/avskrivinger/fond: 

Skatt og avgifter har innflytelse på mulighetene til økonomi i næringa. Spesielt bør 

en vurdere mulighetene til å få opprettet investeringsfond i forbindelse med 

eiendomsoverdragelser og framtidige investeringer.  

 

Troms Bondelag mener det må på plass en ordning for investeringsfond for 

gårdssparing for ungdom/rekrutter. Samtidig må finansieringsordninger for nye 

brukere videreutvikles og styrkes. 

 

Distriktseffekten i finansieringsordningene må ivaretas for å sikre melkeproduksjon 

i hele landet, og råstoff til industrien. 

 

15. Annet:  

Rovdyrproblematikken må frontes bredt, selv om dette ikke er en del av 

jordbruksforhandlingene. Som skrevet i oppsummeringen, mener Troms Bondelag 

at vi ikke kommer til å kunne utnytte våre grasressurser fullt ut så lenge vi har de 

store utfordringene med tap av beitedyr til rovdyr. 

 

Aksjoner: Troms Bondelag mener eventuelle aksjoner må legges til byer og 

tettsteder. Vi støtter en felles markering i Oslo  

 

Telledatoen for sau bør flyttes til 1.juli. I dag settes utrangerte dyr på, og beholdes 

til etter nyttår. Lammene som settes på telles ikke med per 1.januar. Dersom 

telledatoen flyttes til 1.juli, luker vi bort uproduktive dyr, og får med alle de dyrene 

som er produktive. 

 

Tilleggsnæringer: 

Troms Bondelag ønsker tilleggsnæringer og bygdeutvikling. Tilleggsnæring er 

viktig for å styrke økonomien i gårdsdriften og utnytte alle ressursene, kan også 

være viktig for å skape flere arbeidsplasser på gården.  

 

Skog: 

Troms er et fylke med store løvskogareal som har svært lite volum per arealenhet. 

Dersom disse arealene skiftes ut med barskog vil grunnlaget for fremtidig 

verdiskaping kunne økes og store mengder karbon bindes opp. 
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Troms Bondelag mener det er viktig å øke innsatsen på skogkultur, herunder særlig 

til skogplanting. Vi mener at de fylkene som har lite skogfondsmidler, herunder 

Troms, må prioriteres ved tildeling av tilskuddet.  Disse fylkene må få en større 

andel av tilskuddet enn det har vært gitt til nå. Dette er midler som vil kunne bidra 

til økt skogplanting.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

           Organisasjonssjef 

Fylkesleder 

Asgeir Slåttnes 

Unni Hellebø Andreassen 

 

 

 

 

Kopi: Arild Bustnes/Næringspolitisk   
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