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Sammendrag 

Norsk fôrkorn utgjør hovedandelen av kraftfôret til melk, svin, kylling og eggprodusenter og 

er etter kornutvalgets oppfatning en del av legitimiteten i husdyrproduksjonen. Nedgangen i 

kornproduksjonen og kornarealet er følgelig negativ for norsk landbruk. Kornarealet er 

redusert med over 800 000 daa siden 1991. Reduksjonen man ser i kornproduksjonen svekker 

beredskapen og sjølforsyningsevnen. I et verdensbilde hvor klima er i ferd med å endres og 

arealressursene på våre breddegrader får økt betydning må man øke satsingen på norsk 

kornproduksjon.  

 

Vederlaget til arbeid og egenkapital pr årsverk for kornprodusentene er lavest sammenlignet 

med øvrige jordbruksnæringer. Et gjennomsnittlig kornbruk fikk selv etter samarbeidsavtalen 

med Krf og Venstre i fjor et forventa negativt resultat i inntektsutviklingen.  

 

Kornøkonomien må nå løftes og vi må gjøre alvor av å øke andelen av norske fôrressurser. 

 

Kornutvalget gir følgende tiltak prioritet i årets forhandlinger for å styrke 

kornproduksjonen: 

 Kornpris: Kornprisen økes med 40 øre pr kg for fôrkorn og 50 øre pr kg for matkorn 

for å stimulere til økt produksjon og styrke økonomien i kornproduksjonen.  

En størst mulig andel av kornprisøkningen må tas ut i sluttmarkedet. 

 

 Arealtilskudd: For å redusere avgangen av kornarealer foreslår utvalget at det gis et 

økt arealtilskudd på kr 75 pr daa på skifter under 20 daa. 

 

 Drenering: Satsen for dreneringstilskudd pr daa må dobles til inntil kr 2000 pr daa for 

å legge til rette for økte avlinger, redusere avrenning og utslipp av klimagasser. For å 

øke dreneringskapasiteten bør det utbetales AK- tilskudd dersom det dreneres i 

vekstsesongen.  
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Jordbruksforhandlingene 2015- kornprodusentene trenger et løft 

En samlet næringskomitè går inn for økt matproduksjon med intensjon om økt sjølforsyning i 

Norge. Flertallet i næringskomiteen gjentok dette da jordbruksoppgjøret i 2014 ble behandla i 

komiteen: ”Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig 

Folkeparti og Venstre, viser til at reell økt selvforsyningsgrad er avhengig av at økt 

matproduksjon skal være med grunnlag i norske ressurser. Dette må legges til grunn ved 

utformingen av landbrukspolitikken” 

 

Kornutvalget ser det som sentralt for å nå stortingsflertallets mål at man styrker økonomien i 

kornproduksjonen og på den måten redusere avgangen i kornarealet.  

 

En økt satsing på kornproduksjonen er nødvendig for å nå mål om: Økt sjølforsyning, 

landbruk over hele landet og matproduksjon på norske fôrressurser.  

 

Innspillet til jordbruksforhandlingene 2015 fra kornutvalget er basert på innkomne fylkesvise 

korn- og planteutvalg og diskusjoner i kornutvalget. 

 

Status for kornproduksjonen 

Kornavlingene i 2014 har vært gode sammenlignet med de siste 5 år. Økningen er på 28 % 

sammenlignet med 2013. Prognosene for 2014/15 viser en tilgang på totalt 1 151 000 tonn 

norsk korn. Økningen skyldes en sesong med tidlig våronn og mye godt vær. Årets fôr og 

matkorn holder en svært god kvalitet. Det gjør at norskandelen i mel- og bakevarer vil være 

på ca 70 %. Den totale tilgangen på korn økte i 2014 og avlingene pr daa var også bedre enn 

på flere år. Kornutvalget mener det likevel er grunn til bekymring når kornareal fortsetter 

nedgangen. I 2013 ble kornarealet redusert med 108 000 daa. Man trudde da at nedgangen var 

ekstraordinær. Våren var vanskelig og man kom i mange områder altfor sent i gang. Ut ifra 

den begrunnelsen kunne man forventa at deler av dette arealet skulle komme inn i korndrifta 

igjen påfølgende år. Men i stede viser de foreløpig tallene en nedgang på ca 7500 daa. 

 

 

Utvikling av kornøkonomien 

Utviklingen i kornøkonomien er basert på avlinger og kostnader registrert for referansebruk 2: 

Korn 337 daa landet. 

 

Økning i kostnader pr kg korn 

 Økning i øre pr kg korn 

Gjødselpris  3 øre 

Plantevern 0,7 øre 

Såkorn 1 øre 

Faste kostnader, inkludert diesel. 

Stipulert ved å ta KPI  + 0,5 % 

4,2 øre 

Sum kostnadsøkning 8,9 øre 

 

Beregnet kostnadsøkning er 8,9 øre pr kg produsert korn.  
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På bakgrunn av at korn har lavest vederlag til arbeid og egenkapital pr årsverk mener 

kornutvalget det er behov for et betydelig løft i økonomien. Skal vi nå målet om økt 

matproduksjon på norske ressurser må korn få prioritet. 

Kornutvalget foreslår en styrking av kornøkonomien med 100 000 kr pr årsverk for 

referansebruk 2.  Det vil si en økning i kornpris på 31 øre pr kg etter kostnadsveksten er 

dekka inn.  Total økning i kornpris på 40 øre pr kg for fôrkorn, forutsatt beregnet 

kostnadsøkning. 

 

Kornutvalget ønsker at det stimuleres ytterligere til produksjon av matkorn og at 

målprisen på matkorn økes med 50 øre pr kg.  

 

Kornutvalget forventer at mest mulig at prisøkningen i kraftfôret som følge av 

endringene i målprisen på korn kan tas ut i sluttmarkedet. Dersom det ikke er mulig er 

kornutvalget positive til å skrive ned kostnadsøkningen til husdyrprodusentene med 

prisnedskrivingstilskudd.  

 

 

Proteinvekster 

Proteinvekster er svært viktig i et vekstskifte med korn og i driftsopplegget for produsenter 

som har ensidig kornproduksjon.  

Kornutvalget foreslår at prisene på erter og proteinvekster økes tilsvarende som bygg, 

og at prisøkningen kompenseres med prisnedskrivingstilskudd der det ikke er 

muligheter for å ta ut prisen i markedet.  

 

 

 

Drenering 

 

 
For å øke avlingene framover er det viktig å bedre de agronomiske forholdene. Grøfting er en 

viktig del av dette. Det gir økte avlinger, større sikkerhet dersom værforholdene er vanskelige 

og mindre utslipp av lystgass. Dårlig grøftet jord er svært negativt i forhold til lystgass som er 

en betydelig klimagass. Grøftetilskuddet som ble innført i 2013 er en positiv stimulans til å 

gjøre tiltak på dårlig drenert jord. Midlene forbeholdt grøfting fordeles til fylkene ut fra andel 

fulldyrka areal, og kornarealer og grønnsaks- og potetarealer tillegges dobbel vekt. 

 -    
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Kornutvalget mener denne foredelingen bør videreføres, men kravet om dokumentasjon til at 

arealet er drenert tidligere bør fjernes. Man vil oppnå både erosjonsmessige fordeler og økte 

avlinger ved å gi tilskudd til drenering til arealer som ikke har vært drenert tidligere. Satsen på  

inntil 1000 kr pr daa er ikke tilstrekkelig til å utløse dreneringstiltak. Bøndene finner det ikke 

bedriftsøkonomisk forsvarlig når kostnadene knytta til drenering kan være fra 4000- 12 000 kr 

pr daa. I 2013 og 2014 er henholdsvis kun 55 og 62 % av tilskuddet innvilget. Det vil si at 83 

mill er ubrukt i løpet av 2 år.  Kornutvalget forslår følgelig å doble satsen pr daa, men å 

beholde den totale bevilgningen på 100 millioner kroner årlig. Kapasitet hos entreprenørene er 

også en begrensende faktor. Kornutvalget mener derfor at det må gis areal og 

kulturlandskapstilskudd til jord som blir grøftet i vekstsesongen. 

 

For at ikke dreneringssøknader som allerede er behandlet skal trekkes tilbake vil kornutvalget 

oppfordre til at søknader som allerede er behandla (men ikke utbetalt) får tilsvarende økning 

som fastsettes i årets forhandlinger og at midlene som ikke er brukt til drenering overføres til 

2015 og brukes til å øke satsen fra og med denne sesongen.  

 

Kornutvalgets anbefalinger til årets forhandlinger:  

- Dreneringstilskuddet økes til 2000 kr pr daa. Den totale bevilgningen til 

drenering holdes uendra. 

- Det må gis produksjonstilskudd i år hvor det dreneres i vekstsesongen.  

 

Arealtilskudd 

I jordbruksavtalen fra 2014 ble arealtilskuddet for korn flata ut slik at det ikke differensieres 

til de som har mer enn 800 daa korn. Etter at det først fra Regjeringens side var foreslått i kutt 

i arealtilskuddet for korn ble det etter samarbeidsavtalen gitt en samlet økning i bevilgningen 

for arealtilskudd med 16 millioner kroner. Dette innebar i en omfordeling fra sone 4 og  5 til 

sone 1,2 og 3.  For å unngå utgang av små skifter foreslår kornutvalget at det utarbeides et 

eget tillegg for småskifter. I dag er ca 20 % av kornarealet på skifter under 20 daa. 

Digitale kart gjør det mulig å utbetale målretta tilskudd til små arealer. Arealtilskuddet er 

viktig for total økonomien i kornproduksjon og følgelig i vurderingen av dekningsbidraget på 

skiftet. 

 

Kornutvalget foreslår ingen endringer i arealtilskuddet i år, men at det innføres et 

småskiftetillegg på kr 75 pr daa for skifter under 20 daa.  

 

 

Miljøavgift på plantevernmidler 

Ved omsetning av plantevernmidler må det innbetales en miljøavgift. Mattilsynet krever inn 

avgiften fra importører av plantevernmidler. Det budsjetteres med at miljøavgiften på 

omsetning av alt plantevern er 50 millioner kroner. NILFs evaluering av avgiftssystemet for 

plantevernmidler i Norge peker på utfordringene som produsentene opplever. Virkningen av 

plantevernmidlet er viktigere enn prisen, samtidig er avgiftssystemet er med på å øke 

prisforskjellene mellom lavdosemidler og resistensbrytere. Dette er uheldig på lang sikt.  

 

Kornutvalget mener det er viktig å ha fokus på kunnskap og bruk av plantevernmidler. 

Det vil uansett være økonomiske motiver til å redusere bruken og følgelig også 

kostnadene knytta til plantevern for å øke inntjeningen pr daa.  Kornutvalget foreslår å 

fjerne avgiften på soppmidler og floghavremidler for å stimulere til å bedre kornkvalitet 

og redusere et ugras man er forplikta til å bekjempe. Miljøavgiften må også vurderes i 

de tilfellene for det er behov for resistensbrytere. For øvrig mener kornutvalget at 
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avgiften som kreves inn bør brukes til å finansiere prosjekter over ”Handlingsplanen for 

redusert risiko ved bruk av plantevernmidler”.  

 

RMP  

Gjennom tiltak under regionale miljøprogram, legges det til rette for målrettet innsats for å 

redusere erosjon og avrenning, og derigjennom bedre vannkvaliteten. RMP tiltak må i minst 

mulig grad redusere avlingspotensiale. Tiltak i RMP sammenheng bør i større grad gjøres 

målretta på gårdsnivå. Kornutvalget viser til at det i forskrift om produksjonsforskrift og RMP 

er bestemmelser om avkorting og bortfall av tilskudd ved regelverksbrudd og 

feilopplysninger. Kornutvalget forutsetter at landbruksmyndighetene i slike saker gjør en 

skjønnsmessig vurdering slik at det blir proporsjonalitet mellom eventuelle avkortinger og 

feilen som er begått.  

 

Kornutvalget er ikke enig anbefaling av gruppa som gjennomgår miljøvirkemidlene i 

landbruket om at tilskudd til lett høstharving bør avvikles. Det gis i dag tilskudd til lett 

høstharving i Østfold og Oslo/Akershus. Lett høstharving er positivt som et alternativ til 

høstpløying og kan redusere behovet for kjemisk bekjempelse av flerårig ugras. 

 

Investeringstilskudd og fondsordninger  

Det bør innføres ordninger som stimulerer til å gjennomføre tiltak som gjør bonden og 

landbruket mer rusta til å levere kvalitetsvarer i et tøffere klimabilde. Økt treskerkapasitet 

krever investeringer i mottakskapasitet. Kornutvalget mener det bør gis midler til investering 

og bedriftsutvikling(nå IBU tidligere BU midler)  til anlegg for tørking og lagring av korn. Et 

velfungerende gårdsanlegg gjør at man kan innrette innhøsting etter vær- og forhold, og raskt 

få tørket kornet. Det kan være positivt for kvaliteten. I tillegg er det muligheter for å ta ut 

forhåndsprøver og sortere kornet etter kvalitet, dersom industrien har interesse av det.  

 

Kornutvalget viser til skattegrepene som ble gjort i forbindelse med Statsbudsjettet for 2012, 

hvor avskrivingssatsene for husdyrbygg økte fra 4-6 prosent. Videre ble tilskudd fra BU-

midler til faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr skattefrie innenfor det distriktspolitiske 

virkeområdet. Kornutvalget mener avskrivingssatsene må settes til 8 % for alle 

driftsbygninger i landbruket. Gjelda i norsk landbruk øker. Investeringer i jord og bygninger 

har et langsiktig perspektiv, og i mange tilfeller begrensa alternativ anvendelse. For å redusere 

risikoen ved slike investeringer og kunne stå bedre rustet for framtidige klimautfordringer 

med større avlingssvingninger, mener kornutvalget at det er viktig å stimulere til høyere 

egenkapitalandel ved investeringer. Kornutvalget er derfor positive til innføring av en 

fondsordning.  

 

Kornutvalgets flertall anbefaler at de fylkesvise IBU- midlene prioriteres til anlegg for 

tørking og lagring av korn. Investeringsvirkemidlene i landbruket bør styrkes.  

 

Tilskudd til matkorn  
Kornutvalget er tilfreds med at ordningen med tilskudd til matkorn ble lagt om etter 

jordbruksforhandlingene i 2013 og at det nå kun betales tilskudd for norsk korn. Tilskuddet til 

matkorn bør økes tilsvarende målprisøkningen på matkorn for ikke svekke konkurransekraften til 

norskprodusert vare. 
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Økologisk kornproduksjon  

Det er et politisk mål om at 15 % av matproduksjonen skal være økologisk innen 2020, og 

etterspørselen etter økologiske matvarer øker. For å nå målet mener kornutvalget en må følge 

opp med rammevilkår som sikrer produksjonen, avsetningen og lønnsomheten til økobonden.  

For å sikre legitimiteten til det økologiske landbruket er det nødvendig at man stiller krav til 

produktivitet.  

 

Kornutvalget mener at økonomien i økologisk kornproduksjon må stimuleres gjennom 

økte priser på produsert mengde.  

 

Fraktordninger  

Fraktordninger av avgjørende for å legge til rette for en landbruksproduksjon over hele landet 

og minst mulig prisforskjeller på innsatsfaktorer og leveringer i forhold til hvor du bor i 

landet. Herunder frakttilskudd for korn- og kraftfôr.  

 

Forskning, rådgiving og kompetanse  

Forskning og utvikling (FoU), samt rådgiving innen produksjon av korn, oljevekster, erter og 

frø er viktig for å sikre en bærekraftig norsk produksjon. Ett sentralt virkemiddel er at 

rådgivingen i større grad rettes mot den enkelte bonde og at anvendt forskningsresultater når 

produsenten. Det bør følgelig innføres gratis førsteråd til nye kornprodusenter som foretas av 

norsk landbruksrådgiving.  

Forskning i felt tilpassa norske forhold må styrkes og prioriteres, samt at de må fokuseres på 

tiltak som øker produksjonen og kvaliteten på produktet. Maskinteknisk rådgiving må 

prioriteres, for å sikre at kornprodusentene får nøytral rådgiving ved nyinvesteringer.  

 

Kornutvalget mener det bør vurderes å stille kompetansekrav for å gå inn i 

landbruksnæringa. 

 

 

  

Kornutvalget ønsker lykke til med årets jordbruksforhandlinger! 
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Miljøvirkemidler  

Det er bred enighet om økt norsk matproduksjon de kommende årene, selv om det er 

betydelig diskusjon om hvordan denne økningen skal skje. Fra et miljøperspektiv er høy 

arealproduktivitet basert på god agronomisk praksis et viktig bidrag til at økt matproduksjon 

kan skje med minst mulig miljøpåvirkning. Best mulig utnyttelse av arealenes 

avlingspotensial og effektiv bruk av jordbruksarealene er god miljøstrategi fordi dette bidrar 

til å redusere de totale miljøpåvirkningene som følger med matproduksjon. I et land med 

knappe ressurser av dyrkbar jord blir økte avlinger per arealenhet særlig viktig for å klare å 

øke produksjonen. Miljø- og kvalitetsutvalget (MKU) mener at virkemidler som 

stimulerer til økt arealproduktivitet basert på god agronomisk praksis blir en 

nøkkelfaktor for å lykkes med økt, bærekraftig matproduksjon på norske ressurser.  
 

Landbrukets sektoransvar på miljøområdet innebærer et selvstendig ansvar for å løse 

miljøproblemer og forurensning som næringa selv forårsaker. Herunder er juridiske 

virkemidler knyttet til jordlova og tilskuddsordninger under jordbruksavtalen sentrale. MKU 

registrer at sektoransvaret blir utfordret av miljømyndighetene som i økende grad ønsker å 

bruke juridiske virkemidler knyttet til naturmangfoldloven og forurensningsloven for å 

Hovedprioriteringer:  

Økt, bærekraftig matproduksjon på norske ressurser kan kun oppnås ved 

prioritering av virkemidler som stimulerer til økt arealproduktivitet, god 

agronomi og ivaretakelse av bondens arbeidsevne. MKU mener følgende 

områder må prioriteres: 

 

 Tilskuddet til drenering for 2016 videreføres med økte satser 

 Økte satser for beitetilskudd 

 Økt forskning på fôrproduksjon 

 Økte forskning på målrettede HMS-tiltak 



 

2 

 

regulere landbruksnæringa. Eksempler på dette er forslag om å pålegge landbruksforetak 

tiltaksovervåking av vannforekomster og revisjon av gjødselvareforskriften. Klima- og 

miljødepartementet (KLD) har gjennom vannforskriften ansvaret for Norges forpliktelser etter 

EU`s vanndirektiv. Norge har i dag en fragmentert vannovervåkning som er delt mellom ulike 

sektormyndigheter, forvaltningsorganer og miljøpåvirkere. På grunn av dårlig samordning og 

utilstrekkelig finansiering er kunnskapsgrunnlaget i mange vannforekomster ikke godt nok, 

verken til å fastsette miljøtilstanden eller pålegge tiltak som skal bringe vannforekomsten til 

god eller svært god tilstand, slik vanndirektivet krever.  

 

MKU mener KLD må ta et helhetlig ansvar for vannovervåkningen som oppfyller 

kravene i vanndirektivet og som gir et pålitelig kunnskapsgrunnlag for utformingen av 

nødvendige vannmiljøtiltak innen landbrukssektoren. MKU mener det er viktig å holde 

fast ved at det er landbrukets egne virkemidler som skal brukes for å løse 

miljøproblemer som landbruket selv forårsaker. 

 

 

Helhetlig gjennomgang av miljøvirkemidler i jordbrukspolitikken 
En partssammensatt arbeidsgruppe har gått igjennom miljøvirkemidlene i jordbrukspolitikken 

og leverte sin innstilling til jordbruksavtalepartene 23.02.15. Arbeidsgruppa foreslår 12 tiltak 

som forhandlingspartene kan gjennomføre under vårens oppgjør. MKU støtter i hovedsak 

disse tiltakene med følgende merknader: 

 

 MKU forutsetter at målrettingen av virkemidlene ikke svekkes når 

søknadsbehandling og utmåling flyttes fra fylkesmannen til 

Landbruksdirektoratet. Herunder må tilskuddssatsene ivareta regionale 

ulikeheter slik at ønskede tiltak blir gjennomført. 

 

 Flytting av tilskudd til drift av beitelag til sentralt nivå. Beitelagene har en viktig 

funksjon for å sikre gode fellesskapsløsninger for de som slipper sau og storfe på 

utmarksbeite. MKU forutsetter at det økonomiske grunnlaget til beitelagene 

ikke svekkes som følge av sentraliseringen. 

 

 Flytting av tilskudd til bratt areal til sentralt nivå. Dette tilskuddet har stor 

betydning for driften av bratte arealer og fruktdyrking på Vestlandet spesielt. 

MKU forutsetter at det økonomiske grunnlaget for drift av bratte arealer 

ikke svekkes som følge av sentraliseringen. 

 

 Avvikle tilskudd til areal i lavere erosjonsklasser innen nedbørfelt der vassdraget 

ikke er sårbart. Dersom dette kun omfatter erosjonsklasse 1 mener MKU 

forslaget er uproblematisk. Dersom forslaget også omfatter erosjonsklasse 2 vil 

mye av åkerarealet som i dag ligger i stubb på Østlandet trolig bli høstpløyd. 

MKU frykter at dette kan provosere mange som er opptatt av landbrukets 

arbeid for å bedre vannmiljøet i henhold til vannforskriften.  

 

Den partssammensatte arbeidsgruppa anbefaler at det arbeides videre med å utvikle og 

implementere gjeldende virkemiddelsystem fra tre forvaltningsnivåer til to forvaltningsnivåer. 

Tilskuddsordninger som er lette å standardisere anbefaler gruppa å løfte opp til sentralt nivå. 

Dette gjelder bla. vannmiljøtiltak, beitetilskudd og bevaringsverdige husdyrraser. Samtidig 

anbefaler gruppa at SMIL og investeringsvirkemidlene som forvaltes på kommunalt nivå 

flyttes opp på regionalt nivå. 
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MKU mener dette alternativet må vurderes på bakgrunn av en grundig utredning i 

forkant. MKU er i utgangspunktet skeptisk til å fjerne kommunenes ansvar for SMIL 

og investeringsvirkemidlene da dette skaper lokalt engasjement blant bøndene og vil 

svekke kommunenes kompetanse på landbruksforvaltning.  

 

 

SMIL 
MKU støtter regjeringas endring av SMIL-ordningen i 2014, slik at den nå er avgrenset 

til søkere som mottar produksjonstilskudd.  

 

Tilskudd til drenering ble innført fra 2013. I jordbruksavtalene for 2012, 2013 og 2014 ble det 

avsatt 100 mill. kr til drenering over SMIL-ordningen. Formålet med midlene er å øke 

produksjonspotensialet på tidligere grøfta jordbruksjord ved å forbedre grøftetilstanden, samt 

redusere faren for erosjon og overflateavrenning. Norges Bondelag`s klimagruppe har i sin 

innstilling av 01.02.15 foreslått å øke støtten til drenering med begrunnelse i redusert 

klimagassutslipp.   

 

Tilskuddene har ført til en økning i grøfteaktiviteten. Årsaken til at enkelte kommuner ikke 

har delt ut alle midlene skyldes blant annet mye leiejord og at produsentene synes at 

tilskuddet er for lavt. En annen årsak er mangel på tilgjengelige entreprenører som utfører 

grøftearbeid. I 2013 og 2014 er henholdsvis kun 55 og 62 % av tilskuddet innvilget. Det vil si 

at 83 mill er ubrukt i løpet av 2 år. 

 

MKU mener fylker og kommuner bør prioritere SMIL-midler også til drenering som 

ikke dekkes av forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord. Dette gjelder 

hydrotekniske tiltak som blant annet åpne grøfter, drenering av blauthull og drenering 

av innmarksbeite. 

 

Det er behov for å styrke planleggingskompetansen hos kommunene og Norsk 

Landbruksrådgivning. Tidsvinduet for når grøfting kan gjennomføres er kort. MKU mener 

selve søknaden må gjøres enklere.  

 

MKU mener satsene bør økes og differensieres etter metode med virkning fra og med 

grøftesesongen 2015. For grøftehjul bør satsen økes til kr. 2 000,-/daa og for grøfting 

med gravemaskin bør satsen øke til kr 4 000,-/ daa. Satsene for tilskudd per grøftemeter 

må økes tilsvarende. MKU mener økningen i satsene må dekkes inn ved at ubrukte 

dreneringsmidler fra 2014 overføres til 2015. MKU har tro på at økte tilskuddssatser vil 

føre til at flere bønder drenerer jord og at kapasiteten blant entreprenørene øker. For å 

utvide tidsvinduet for når grøfting kan gjennomføres, foreslår MKU at det gis AK-

tilskudd også i år hvor det skal dreneres uten at arealet ikke blir sådd. MKU mener 

totalrammen på 100 mill bør videreføres på samme nivå for 2016. 

 

 

Jordpakking 
Skader på jordstrukturen på grunn av jordpakking fører til avlingsnedgang, økte 

nitrogenutslipp og behov for å dyrke mer areal for å produsere samme mengde. Jordpakking 

har vært et økende problem de siste 10-20 årene. De to viktigste årsakene til økte 

pakkingsskader er bruk av større og tyngre maskiner og kjøring på for fuktig jord. 

Jordpakking gir tettere jord der overflødig vann ikke kommer fram til dreneringsgrøftene. Det 

gir mer avrenning av vann på overflaten og dermed økt risiko for erosjon, med tap av jord og 

næringsstoffer til vassdrag. Jordpakking gir også økt tap av nitrogen i form av klimagassen 
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lystgass og fritt nitrogen. Pakkingsskader i det øvre jordsjiktet kan ofte repareres på relativt 

kort sikt, mens pakkingsskader i dypere jordsjikt kan være vedvarende. Medvirkende årsaker 

til jordpakking er strukturrasjonalisering (større areal per dyrker og overgang til større 

maskiner), sesonger med mer nedbør og mindre pløying. 

 

MKU mener jordpakking er et betydelig problem som påvirker jordbrukets 

miljøpåvirkning, klimapåvirkning og produksjonsevne på en negativ måte. MKU 

advarer mot virkemidler som tilrettelegger for en ytterligere strukturendring i retning 

av større enheter.  

 

 

Miljøavgift må finansiere handlingsplan for plantevernmidler 
Ved omsetning av plantevernmidler må det innbetales en miljøavgift. Mattilsynet krever inn 

avgiften fra importører av plantevernmidler. Det er i statsbudsjettet budsjettert med at 

miljøavgiften på omsetning av plantevernmidler er 50 millioner kroner. Beløpet går inn i 

statskassen. Det er for 2015 bevilget 9 mill over jordbruksavtalen til arbeidet med 

handlingsplanen for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler. 

 

MKU mener bevilgningen på 9 mill i jordbruksavtalen til handlingsplan for redusert 

risiko ved bruk av plantevernmidlier må videreføres i 2016.  MKU mener deler av 

miljøavgiften som kreves inn ved omsetning av plantevern må brukes til finansiering av 

tiltak i henhold til handlingsplanen samt forskning og utprøving av nye 

plantevernmidler og nye ikke-kjemiske bekjempelsesmetoder. 

 
 

Regionalt miljøprogram: 
RMP skal målrette og synliggjøre jordbrukets miljøinnsats. Så langt har RMP vært et 

vellykket bidrag for å oppnå dette. RMP er et viktig bidrag for å redusere miljøulemper som 

følger av landbrukspolitikken.  

 

MKU støtter regjeringas endring av produksjonstilskuddforskriften i 2014 slik at kravet 

om miljøplan nå er fjernet.  
 

Det ble høsten 2014 gjennomført høring av de regionale vannforvaltningsplanene iht 

vannforskriften. Karakteriseringen og risikoanalysene av vannforekomstene viser at avrenning 

av næringsstoffer og jord utgjør en negativ miljøpåvirkning for mange vannforekomster. Det 

er i kornområdene og områder med høy husdyrtetthet at påvirkningen er størst. MKU viser til 

at det i forvaltningsplanene som har vært på høring er store forventninger til at 

landbruket skal øke innsatsen for å redusere avrenningen til vassdragene. MKU mener 

det er viktig at størrelse og innretning på miljøvirkemidlene under RMP som er rettet 

mot vannmiljøtiltak treffer i forhold til forventningene som er skapt. Tilskudd til 

grasdekte vannveier er et vannmiljøtiltak som har stor effekt for å hindre erosjon og 

avrenning fra arealer med korn/poteter/grønnsaker. Satsene for dette tilskuddet bør 

økes slik at flere bønder gjennomfører dette tiltaket.  

 

MKU viser til at det i forskrift om produksjonstilskudd og RMP er bestemmelser om 

avkorting og bortfall av tilskudd ved regelverksbrudd og feilopplysninger. MKU 

forutsetter at landbruksmyndighetene i slike saker gjør en skjønnsmessig vurdering slik 

at det blir proporsjonalitet mellom avkortinger og feilen som er begått.  
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Beiteordningene: 
Det er i dag to landsdekkende ordninger for dyr på beite. Et generelt beitetilskudd til dyr på 

beite (innmark og/eller utmark) og utmarksbeitetilskudd til dyr på utmarksbeite. Formålet 

med ordningene er å holde kulturlandskapet i hevd gjennom å få mange dyr ut på beite, samt å 

utnytte utmarksbeiteressursene. Beitebruk er viktig for å nå en rekke miljømål, særlig for 

kulturlandskap og biologisk mangfold. Beiting styrker målet om økt norsk matproduksjon på 

norske ressurser ved at beitedyra henter fôrenheter fra arealer som ikke kan brukes til annen 

matproduksjon. Landbruksdirektoratet forvalter tilskuddene, mens kommunen fører kontroll 

og fatter vedtak om tilskudd. Totalt ble det i 2013 utbetalt 371 mill. kroner i 

utmarksbeitetilskudd til snaut 20 000 foretak. Det ble utbetalt om lag 400 mill. kroner i 

generelt beitetilskudd til drøyt 27 000 foretak. 

 

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

 

 

Økologisk landbruk:  
Økologiske produkter er en viktig del av mangfoldet som norske bønder leverer forbrukerne. 

økologisk produksjon har en sentral funksjon som pådriver innen miljø, mattrygghet og 

dyrevelferd i norsk landbruk   

 

Det har siden 2011 vært en nedadgående trend både i antall produsenter og areal som drives 

økologisk. De to siste årene har det vært en reel nedgang da både antall produsenter og antall 

daa har gått ned mer enn nedgangen i det totale jordbruksarealet. Samtidig er etterspørselen 

etter økologiske produkter økende. Omsetningen gjennom dagligvare økte i 2013 med 16 % 

og er nå oppe i 1,35 mrd kroner. Første halvår 2014 har omsetningen økt med 31,7 %. Av 

dette er meieriprodukter, grønnsaker, kornprodukter, egg og barnemat de største 

salgsproduktene. Mye av denne veksten er på importerte varer. Vi har underskudd av 

økologisk korn, frukt og grønnsaker, mens det for melk, og kjøtt fortsatt er for mye i forhold 

til markedet. Dette kan raskt snu når etterspørselen fra storhusholdning, hoteller og 

restauranter øker. 

 

MKU vil understreke behovet for å øke produksjonen av norsk økologiske produkter i 

takt med etterspørselen. MKU mener det er viktig å stimulere til at flere produsenter ser 

det som interessant å legge om drifta til økologisk. Samtidig er det viktig å innrette 

virkemidlene slik at de stimulere til økt produksjon.  

                                                                                                              
 

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket (HMS)  
For å nå målene om økt norsk matproduksjon på norske ressurser, er arbeidsevnen til de 

yrkesaktive grunnleggende. Den aller viktigste ressursen for et effektivt landbruk er bonden. 

Det er bondens helse og arbeidsevne som er den mest sårbare faktoren på den enkelte gard. 

Kompetanse, konsentrasjon og oppmerksomhet legger grunnlag for en effektiv produksjon 

uten uhell eller uønska hendelser. Det er stor økonomisk gevinst i å unngå uønska hendelser, 

både for bonden, for verdikjeden og for samfunnet. En god HMS-status har betydning for 

landbrukets omdømme og bidra til rekruttering til landbruket.  

 

Kampanjen  ”Trygghet og helse” som ble vedtatt og delfinansiert gjennom Jordbruksavtalen 

2011, avsluttes helt i 2015. Mer enn 550 ”markdager” med gjennomsnittlig 20 deltakere er 

gjennomført. Kampanjens arrangementer har gitt praktisk nyttige tips til sikrere 
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arbeidshverdag. Ferske skadetall fra Gjensidige viser tydelig nedgang i antall skader/ ulykker 

de siste år, dette tyder på positiv effekt av kampanjen.  
 

MKU er tilfreds med at HMS-kampanjen har bidratt til reduserte skadetall og økt 

interesse for forebygging hos varemottakere. MKU mener det er behov for fortsatt 

satsing over jordbruksavtalen på tiltak som direkte motiverer den enkelte yrkesutøver 

til forebyggende innsats i egen virksomhet. Herunder mener MKU det må settes av 

midler for tilgjengeliggjøring av statistikk over ulykker og helseskader med 

bakenforliggende årsaker til hendelsene, slik at denne kunnskapen kan brukes målrettet 

i HMS-rådgivningen.  

 

Norsk Landbruksrådgivning HMS er næringas bedriftshelsetjeneste og tilbyr rådgivning, 

kompetanse og andre HMS-relaterte tjenester. MKU forventer at endringsprosessene som 

foregår i Norsk Landbruksrådgivning vil styrke arbeidet med effektiv norsk 

matproduksjon uten uønska hendelser, samtidig som organisasjonen Norsk 

Landbruksrådgivning utvikles og blir enda bedre i stand til å løse krevende oppgaver og 

gi bønder over hele landet likeverdige tilbud. 
 

God dialog mellom næringa og Arbeidstilsynet er avgjørende for at regelverksutviklingen på 

arbeidsmiljøområdet skal gi positive resultater. Det har dessverre framkommet eksempler på 

regelverksendringer hvor verken Matmerk eller Norske Landbrukstenester er blitt involvert. 

Dette gjelder regelverksendringer som berører ansvarsfordelingen mellom bonde og avløser 

og krav som stilles til bygningstekniske tiltak som både er teknisk og økonomisk 

uhåndterbare. 

 

MKU mener det må settes i gang en prosess som tar sikte på at Kvalitetssystem i 

landbruket (KSL) får status som bransjestandard for HMS i landbruk på 

Arbeidstilsynets forvaltningsområde. På tilsvarende måte er det i dag en bransjestandard på 

Mattilsynets forvaltningsområde.     

 

MKU understreker behovet for flere tiltak som bidrar til å sikre bondens helse og 

arbeidsevne, samt redusere omfanget av skader, ulykker og yrkeslidelser. Utvalget 

legger spesielt vekt på 

 

 Økning i bevilgningen til Norsk Landbruksrådgivning for å få økt kapasitet til 

rådgivning og utvikling (fullføring av prosessen med sammenslutning mellom 

LHMS og NLR). 

 Målrettede positive virkemidler som øker kompetansen om praktisk og 

systematisk HMS-arbeid og inspirerer til forebyggende arbeid på det enkelte 

bruk (for eksempel rimeligere HMS-kurs) 

 Midler til arbeidsgruppe om ulykker (for å få mer kunnskap om hvor, når, med 

hvem og hvorfor skader og ulykker skjer).  

 Mulighet til egenfinansiering ved å etablere ordning med skattefri fondsavsetning 

til investeringer som bidrar til økt sikkerhet og bedre arbeidsmiljø i landbruket.   

 

Velferd 
Velferd dreier seg om en sikker og meningsfylt arbeidsplass samt tilgang til velferdsordninger 

på linje med andre i samfunnet. Mulighet til ferie og fritid, samt tilgang til avløsning ved 

sykdom er helt sentralt i denne sammenheng. Det bidrar til trivsel og trygghet i yrke, sikrer 

rekruttering og dyrevelferd. Dette forutsetter tilgang til kvalifisert arbeidskraft som kan utføre 
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arbeidet når bonden skal ha fri eller er syk, velfungerende avløserordninger og mulighet for 

rask refusjon av utgifter til avløsning (både til sykdom og til ferie/ fritid).  

 

Landbruksvikarordningen  

De siste endringene i landbruksvikarordningen er svært utfordrende for ordningens eksistens. 

Tilskuddet har stått i ro siden 2008, og er bare delvis kompensert ved en økning i dagsats for 

sykdom. I 2015 står både tilskudd og dagsats i ro samtidig som regelverket åpner opp for at 

andre aktører kan selge vikartjenester, men uten de samme forpliktelser som avløserlagene til 

å ha beredskap ved sykdom.  Dette en lite ønsket utvikling som gir større ulikhet mht å ha 

tilgang til vikarer med nødvendig kompetanse. MKU mener at tilskuddet til 

Landbruksvikarordningen må økes i takt med kostnadsutviklingen, slik at det blir mulig 

og fortsatt ha ansatt vikarer med høy kompetanse.  

 

Avløserordningene  

Selv om det er satt ned en gruppe som ser på tilskuddsordningene med refusjon ved sykdom, 

vil vi peke på tydelige svakheter som vi er gjort oppmerksomme på etter siste 

forskriftsendringer. Vi har mottatt meldinger om at kommunal forvaltning og NAV kan være 

en flaskehals i saksbehandlingstid av søknader. Det er viktig at saksbehandlingstiden blir så 

kort som mulig da det fort blir store utgifter som skal forskutteres.  

 

I ny forskrift er kravet om at arbeidsgiver/arbeidstakerforhold for rett på refusjon tatt bort. I 

tillegg kan ikke landbrukstjenesten eller andre som søker på bruker sine vegne få utbetalt 

tilskuddet, selv om bruker ønsker dette. MKU mener dette er uheldige endringer som er med 

på å svekke grunnlaget for å kunne få kvalifisert arbeidskraft både ved ferie/fritid og sykdom 

og svekker mulighetene til å oppdage eventuelle forsøk på sosial dumping. Avløsning ved 

sykdom betyr store utgifter på kort tid. Når bonden må forskuttere kostnaden kan dette føre til 

at mange ikke har råd til å leie nødvendig hjelp. Det kan i tillegg gå ut over bondens mulighet 

til å bli frisk og dyrevelferden. MKU mener at tilskuddet må følge kostnadsutviklingen og 

minimum økes til kr. 1.785,- per dag. I tillegg må adgangen til utbetaling til andre som 

søker på bruker sine vegne må gjeninnføres. Når det gjelder avløsning til ferie og fritid 

mener MKU at også dette tilskuddet må følge kostnadsutviklingen, og minimum økes til 

kr. 83.000,- i år. 

 

 

Forskning, utvikling og rådgivning 
MKU mener kunnskap som bidrar til økt matproduksjon på grunnlag av norske ressurser må 

vektlegges. Dette er et mål som krever målrettet og langsiktig satsning over tid. Det er derfor 

nødvendig å prioritere tilstrekkelig midler til forskning nå. Det er helt avgjørende å identifisere 

offensive tiltak som gjør norsk landbruk i stand til å møte fremtidige endringer.  

 

Forskning som gir større arealproduktivitet og bedre kvalitet innenfor korn- og 

grasproduksjonen må prioriteres i årets jordbruksforhandlinger. Ved å øke 

proteininnholdet i korn og grovfor vil behovet for importerte proteinkilder reduseres. 

Det må og forskes på sorter som gir større mengde, samt på alternative proteinvekster. 

Dette vil ha svært stor betydning for målet om å øke matproduksjonen på norske 

ressurser. Som et av de nordligste områdene for landbruksproduksjon er det videre 

viktig at teknologiutvikling og metoder som gir bedre sortsutvikling tilpasset regionale 

behov blir prioritert.  

 

Økt kunnskap på disse områdene er avgjørende. Klimaendringene skaper behov for sorter som 

tåler endrede vekstbetingelser, mens bedre fôrkvalitet vil være et nødvendig bidrag til økt 
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ressursutnyttelse og dermed økt matproduksjon med minst mulig miljøbelastning. MKU ser 

det som nødvendig å opprettholde en regional forskningsinnsats som grunnlag for 

utvikling og tilpassning av ulike plantesorter. Målet må være at sortsutviklingen ligger 

tett opp til den planteproduksjonen som klimaet gir rom for. 
 

Norges Bondelag har mål om et fossilfritt landbruk innen 2030. MKU mener landbrukets 

forskningsmidler må rettes mot forskningsområder som bidrar til å finne erstatninger 

til fossile innsatsfaktorer i matproduksjonen. 

 

MKU vil også i år understreke at forskning finansiert over jordbruksavtalen må brukes til 

kunnskapsbygging om praktisk anvendte problemstillinger som raskt kan komme bonden til 

gode. Samhandling mellom forskningsmiljøer og rådgiverapparat, samt plan for 

formidling av resultater ut til næringa, bør etter MKU være et krav for innvilging av 

forskningsmidler over jordbruksavtalen.  
 

MKU mener det er behov for ny kunnskap om helse og sikkerhet i landbruket som kan 

føre til mer målrettet rådgivning om HMS, arbeidsmiljø og helse. Et FoU-samarbeid 

mellom landbruket, enkelte helseforetak og Statens Arbeidsmiljøinstitutt vil for eksempel 

kunne framskaffe ny kunnskap om lunge- og luftveislidelser. Dette forutsetter at landbruket 

bidrar med delfinansiering.  

 



1 

 

   
    

    

    

    
  
  

 

Jordbruksforhandlingene 2015 Uttalelse fra 

Grøntutvalget i Norges Bondelag 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

http://www.google.com/imgres?q=gr%C3%B8nnsaker+og+frukt&hl=no&biw=1280&bih=822&gbv=2&tbm=isch&tbnid=1zLxjRMkHBYojM:&imgrefurl=http://www.proteiner.no/gronnsaker-frukt.html&docid=LeA3N8u_314PNM&imgurl=http://www.proteiner.no/frukt-og-gront.jpg&w=329&h=316&ei=CDBOT4WJAYj44QToypTqAg&zoom=1


2 

 

 

Norges Bondelag notat  
 Vår dato Revisjon Vår referanse 

 25.02.2015  15-258 

Utarbeidet av    

Per Harald Agerup    
Til Kopi til 
                  
 

Jordbruksforhandlingene 2015 Uttalelse fra Grøntutvalget i Norges 

Bondelag 
 

Innhold 
 

1. Prioriterte forslag ............................................................................................................................................ 3 

2. Innledning ....................................................................................................................................................... 3 

3. Målpriser og importvern ................................................................................................................................. 3 

3.1. Importvernet .......................................................................................................................................... 3 

3.2. Målpris potet .......................................................................................................................................... 4 

3.3. Målpris grønnsaker og frukt .................................................................................................................. 4 

3.4. Forslag til målprisendringer ................................................................................................................... 6 

4. Budsjettposter under jordbruksavtalen ............................................................................................................ 6 

4.1. Avsetningstiltak (70.11) ........................................................................................................................ 6 

4.2. Distriktstilskudd for frukt, bær og veksthus grønnsaker (73.17) ........................................................... 7 

4.3. Distriktstilskudd for potetproduksjon i Nord-Norge .............................................................................. 8 

4.4. Prisnedskriving potetsprit og potetstivelse (73.10) ................................................................................ 9 

4.5. Birøkt (74.14) ........................................................................................................................................ 9 

4.6. Areal- og kulturlandskapstilskudd (74.17) ............................................................................................ 9 

4.7. Tilskudd til økologisk jordbruk (74.20) ................................................................................................. 9 

4.8. Tilskudd til landbruksrådgivningen (77.13) ........................................................................................ 10 

4.9. Tilskudd til kvalitets og salgsfremmende tiltak (77.15) ...................................................................... 10 

4.10. Tilskudd til fruktlager (77.17) ............................................................................................................. 11 

4.11. Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid (78.11) ................................................................................. 11 

4.12. Tilskudd til avløsning ved sykdom (78.12) ......................................................................................... 12 

4.13. Landbrukets utviklingsfond (50.11) .................................................................................................... 12 

5. Andre forhold ................................................................................................................................................ 13 

5.1. Energikostnader ................................................................................................................................... 13 

6. Virkemidler knyttet til skatt og avgift ........................................................................................................... 13 

6.1. Fondsavsetninger ................................................................................................................................. 13 

6.2. Arbeidsgiveravgift ............................................................................................................................... 13 

6.3. Avskrivinger frukttrefelt ...................................................................................................................... 13 

 

 

  



3 

 

 

1. Prioriterte forslag 

Grøntutvalget i Norges Bondelag mener følgende punkter må prioriteres høyt i årets 

jordbruksforhandlinger: 

 Kollektive ordninger 

o Rådgiving og forskning 

o Salgs og kvalitetsfremmende tiltak 

 Distriktstilskuddet 

 Investeringer og fondsavsetninger 

 

2. Innledning 

Grøntutvalget viser til Meld. St. 9 (2011-2012) ”Landbruks- og matpolitikken - Velkommen 

til bords”. Ved stortingsbehandlingen av meldingen uttalte en samlet næringskomiteen at de 

er opptatt av at den norske produksjonen utvikles med gode produkter og videreutvikler sin 

posisjon i markedet. Grøntutvalget mener at det må legges en mer offensiv ambisjon for 

grøntsektoren, enn å dekke dagens andel av forbruket i de periodene det er tollvern.  

 

Grønnsaker, poteter, frukt og bær gir en produsentinntekt fra markedet på 2.945 mill. kroner i 

henhold til BFJ budsjetterte tall for 2013, noe som utgjør 10,2 prosent av produksjonsinn-

tektene i jordbruket.  De samme produksjoner mottar 280 mill. kroner over jordbruksavtalen, 

noe som utgjør 1,9 prosent av bevilgningen over avtalen. 

 

Norskproduserte grønnsaker utgjør litt under halvparten av det totale grønnsakmarkedet. 

(Friske grønnsaker + fryste og konserverte på annen måte). Norsk har over lenger tid gradvis 

tapt markedsandel, dvs. ikke klart å ta del i veksten i grønnsaksmarkedet.  

 

Egenproduksjonsandelen av norske konsumpoteter svinger med avlingsnivået og ligger rundt 

70 prosent. Frukt og bær har en lav norskprodusert andel, ca 5 prosent. Også disse produktene 

har over tid tapt markedsandeler. 

3. Målpriser og importvern 

3.1. Importvernet 
 

Frukt- og grøntsektoren produserer varer som er viktig for den norske folkehelsa. De offisielle 

kostholdsrådene anbefaler å spise minst fem enheter av 100 gram frukt og grønt daglig. I dag 

spiser vi bare vel 300 gram. Forbruket av frukt og grønt går opp, og de norske forbrukerne 

uttrykker i et ønske om å øke forbruket ytterligere. De uttrykker også en vilje til å bruke mer 

penger på frukt og grønt. Norske forbrukere ønsker også norsk frukt og grønt når det er 

tilgjengelig.  
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Frukt- og grøntsektoren har derfor store muligheter for å ekspandere. Men for å benytte dette 

potensialet er norsk frukt- og grøntsektor helt avhengig av et solid importvern.  

 

Importen av frukt og grønt øker stadig, fra 2012 til 2013 økte importen eksempelvis med 

nærmere 16 %. Fra 2013-2014 økte importen av friske grønnsaker med 3 %. Importen av 

blomster og planter har økt betydelig de siste 10 årene.  

 

 Lave internasjonale priser ilagt toll er fullt ut konkurransedyktig med mange norskproduserte 

varer på frukt og grøntsektoren, og er med på å styre prisfastsettelsen for norske grønnsaker 

og frukt. Dette gjelder eksempelvis kepaløk, hvitløk og gulrot.  Importvernet for mange 

produkt på grønt og frukt-sektoren er svak. Dette gjør det vanskelig med en økning i målpris 

og dermed god pris til bonden. Fram til 2010 steg målprisen på grønt i takt med 

lønnsutviklingen i samfunnet. Etter 2010 har målprisen økt mindre. Det er etter hvert blitt 

vanskeligere å ta ut målprisene på grønnsaker. Eksempelvis økte utbetalingsprisen for tomat 

markant fram mot 2009, etter dette har prisene vært tilnærmet uendret.  

 

Norge har allerede gjennom tidligere forhandlingsrunder med EU gitt betydelige konsesjoner 

på frukt og grøntsektoren. Fra EUs side blir disse kvotene i stor grad benyttet, mens de 

framforhandlede eksportkvotene fra Norge er lite brukt. Eksportkvotene for blomkål, kinakål, 

kirsebær, plommer og jordbær står eksempelvis ubenyttet i 2014, og bare 1 % av kvoten for 

hodesalat er brukt. Man ga også EU tollfrihet for lave tollsatser, en konsesjon som ble utvidet 

til alle land i statsbudsjettet for 2015. 

 

Grøntutvalget mener det ikke er rom for å gi flere tollreduksjoner eller tollkvoteut-

videlser for frukt og grønt. Sektoren er sårbar og tollvernet er allerede i dag svakt for 

mange produkter. For at den norske produksjonen skal kunne øke i takt med norske 

forbrukeres økte etterspørsel, kan ikke regjeringen gi økte konsesjoner til EU gjennom 

de pågående artikkel 19-forhandlingene. 

   

 

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

 

Målprisen for potet er endret på følgende måte de senere år: 

2014: målpris økt med 20 øre/kg fra 01.07.13 

2013: målpris økt med 25 øre/kg fra 01.07.13 

2012: målpris økt med 20 øre/kg fra 01.07.12 

2011: målpris økt med 25 øre fra 01.07 og med ytterligere 3 øre/kg fra 01.01.12. 

2010: målpris økt med 15 øre/kg 

2009: målpris økt med 15 øre/kg 

2008: målprisen økt med 20 øre/kg pluss 6 øre/kg fra 1. mai 2009 etter justeringsforh. 

2007: målpris økt med 17 øre/kg 

2006: målpris økt med 13 øre/kg. Flyttet målpris for tidligpotet frem til uke 25 

 

3.3. Målpris grønnsaker og frukt 
Målprisen for grønnsaker og frukt ble økt med i gjennomsnitt 3,4 % fra 01.07.14, totalt 63,1 

mill. kroner. Tabellen under viser grunnlaget for prisnoteringene i forhold til målprisen for 

grønnsaker og frukt. 

 

Målprisen er tatt ut bare for et mindretall av ”målprisproduktene” de siste avtaleårene.  
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Sesongen 2014 var preget av en tidlig sesongstart, med god markedsdekning for flere kulturer 

tidligere enn normalt. Det er kun kepaløk, rosenkål og isbergsalat som så langt ser ut til å nå 

målpris, og flere kulturer som tradisjonelt har oppnådd målprisen har så langt i sesongen ikke 

klart det. Totalt for poteter, grønnsaker og frukt ble det i første halvår av avtaleperioden tatt ut 

43mill. kroner mindre i markedet enn hva målprisene skulle tilsi. Gode avlinger, kombinert 

med lave importpriser, er hovedårsaken til at målprisene ikke ble nådd. Stor potetavling ga 

behov for markedsregulering av poteter, og stort leveringspress gjennom hele høsten ga lave 

priser. En god frukt- og bærsesong ga høyere avlinger, men skapte også noen utfordringer 

knyttet til rask modning og begrenset holdbarhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Oppnådde priser i forhold til målpris 2012/13 
01.07.12  - 30.06.13 Noterings- Diffe- Diff. i 

Vareslag Målpris pris ranse prosent 
 

Potet 
 

3,72 
 

4,05 
 

0,33 
 

8,9 % 

Tomat 17,18 16,80 - 0,38 - 2,2 % 

Agurk 6,86 6,61 - 0,25 - 3,6 % 

Isbergsalat 7,97 7,51 - 0,46 - 5,8 % 

Hvitkål  6,08 5,81 - 0,27 - 4,4 % 

Blomkål 8,06 7,09 - 0,97 - 12,0 % 

Rosenkål 12,50 1266  0,16 1,2 % 

Gulrot 7,61 7,70 0,09 1,2 % 

Kepaløk 6,23 6,52 0,29 4,7 % 

Purre 16,99 15,61 - 1,38 - 8,1 % 

Knollselleri 14,92 13,84 - 1,08 - 7,2 % 

Epler 13,55 13,96 0,41 3,0 % 
Kilde: SLF 

Oppnådde priser i forhold til målpris 2013/14 
01.07.13  - 
30.06.14 

 Noterings- Differanse Diff. i 

Vareslag Målpris pris  prosent 

Potet 4,05 4,29 0,24 5,9 

Tomat 17,66 16,88 - 0,78 - 4,4  

Agurk 7,02 6,69 - 0,33 - 4,7 

Isbergsalat 8,50 8,54 0,04 0 

Hvitkål  6,49 5,93 - 0,56 - 8,6 

Blomkål 8,42 7,39  - 1,03 - 12,2 

Rosenkål 13,00 13,84 0,84   6,5 

Gulrot 7,72 7,87 0,15 1,9 

Kepaløk 6,03 6,33 0,30 5,0 

Purre 17,32 15,62  - 1,70  - 9,8 

Knollselleri 15,11 14,53 - 0,58 - 3,8 

Epler 13,96 14,80 0,84 6,0 % 
Kilde: SLF 

 

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

Vareslag Målpris pris  prosent 

Potet 4,05 3,96 -0,09 - 2,2 

Tomat 17,69 15,96 - 1,73 - 9,8 

Agurk 7,46 7,09 - 0,37 - 5,0 

Isbergsalat 8,38 8,45  0,07 0,8 

Hvitkål  6,01 4,94 - 1,07 - 17,8 

Blomkål 8,20 7,33  - 0,87 - 10,6 

Rosenkål 13,65 13,93 0,28   2,1 

Gulrot 8,17 8,12 -0,05 -0,1 

Kepaløk 6,37 6,35 -0,02 0 

Purre 17,59 14,73  - 2,86  - 16,3 

Knollselleri 15,87 15,01 - 0,86 - 5,4 

Epler 14,58 14,28 -0,30 - 2,1 
Kilde: SLF 
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Kilde: Statens landbruksforvaltning 

 

 
 

 

3.4. Forslag til målprisendringer 
Grøntsektoren har i lang tid fått det meste av sine inntekter gjennom markedet og tollvernet er 

derfor avgjørende. Kostnadsøkningen har tidligere vært tatt ut gjennom økte priser. Tollvernet 

er ikke lenger tilstrekkelig for en del kulturer. Det må derfor legges opp til å utnytte 

handlingsrommet, jfr. Meld. St. 9 (2011-2012). Grøntutvalget ser at økte målpriser alene ikke 

gir tilstrekkelig effekt i forhold til å bedre inntektsmulighetene. Grøntutvalget vil samtidig 

peke på at det er nødvendig å øke målprisene slik at det kan gi en mulighet for framtida. 

Grøntnæringa er avhengig av budsjettoverføringer for å få kompensert kostnadsøkningen en 

har hatt, og igjen få akseptable rammevilkår. Grøntutvalget legger til grunn en 

gjennomsnittlig vekst i KPI på om lag 2¼ prosent fra 2014 til 2015, mens lønnsveksten anslås 

til 3,8 prosent.  

 

Grøntutvalget foreslår følgende endringer i målpris: 

 målprisen for frukt, bær og grønnsaker økes med 3,0 % 

 For å stimulere til å produsere i utvidede sesonger og ikke minst stimulere til økt 

lagring som opprettholder kvalitet, bl.a. ved installering av kjølelager, bør 

priskurven gjennom året/sesongen tilpasses dette.  

 Noteringsgrunnlaget for løk endres fra medregnet Ifco-kasse til uten Ifco-kasse 

 Målprisen for potet økes med 20 øre per kg.      

4. Budsjettposter under jordbruksavtalen 

4.1. Avsetningstiltak (70.11) 

For 2015 er det totalt 24,4 mill. kroner som forvaltes av Omsetningsrådet. For 2015 ble 

bevilgningen redusert med 3 mill. kroner. Dette har betydd at bevilgningen til OFG har blitt 

redusert med 3 mill kroner med tilsvarende reduksjon i aktiviteten i OFG. Reduksjonen er på 

15 %. 

 

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

Oppnådde priser i forhold til målpris 2010/11 
01.07.10  - 30.06.11 Noterings- Diffe- Diff. i 

Vareslag Målpris pris ranse prosent 
 

Potet 
 

3,31 
 

3,49 
 

0,18 
 

5,4 % 

Tomat 17,15 14,94 - 2,21 - 12,9 % 

Agurk 6,69 6,18 - 0,51 - 7,6 % 

Isbergsalat 7,80 7,05 - 0,75 - 9,6 % 

Hvitkål  5,92 5,15 - 0,77 - 13,0 % 

Blomkål 7,76 6,86 - 1,40 - 18,0 % 

Rosenkål 11,15 11,53  0,38 3,4 % 

Gulrot 7,15 7,25 0,10 1,4 % 

Kepaløk 5,93 6,08 0,15 2,5 % 

Purre 16,98 14,54 - 2,44 - 14,4 % 

Knollselleri 14,54 13,64 - 0,90 - 6,2 % 

Epler 12,96 12,82 - 0,14 - 1,1 % 

 

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

Potet  
 

3,57 
 

3,68 
 

0,11 
 

3,1 % 

Tomat 17,21 16,20 - 1,01 - 5,9 % 

Agurk 6,81 6,57 - 0,24 - 3,5 % 

Isbergsalat 7,99 7,90 - 0,09 - 1,1 % 

Hvitkål  6,13 5,24 - 0,89 - 14,5 % 

Blomkål 7,97 7,42  - 0,55 - 6,9 % 

Rosenkål 12,00 11,87 - 0,13   - 1,1 % 

Gulrot 7,45 7,51 0,06 0,8 % 

Kepaløk 6,23 5,57 - 0,66 - 10,6 % 

Purre 17,52 14,75  - 2,77  - 15,8 % 

Knollselleri 14,76 12,74 - 2,02 -13,7 % 

Epler 13,33 13,12 - 0,21 - 1,6 % 
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1. Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker (OFG) kan anvende inntil kr 18.920.000 

2. GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS) kan anvende inntil kr 650.000 

3. Fruktlagerinspektøren kan anvende inntil kr 625.000  

4. Økern Torvhall kan anvende inntil kr 210.000 

5. Fagforum Potet kan anvende inntil kr 140.000 

 

Avsetningstiltak for hagebruk og potet er på 3,9 mill. kroner. Disse midlene går inn i fondet 

for omsetningsavgift hagebruk som i 2014 var på 12 mill. kroner. Det ble i 2014 brukt 11,2 

mill. kroner til avsetningstiltak av 5.000 tonn potet. Posten bør tilføres mer midler. 

Opplysningskontoret for blomster og planter (OBP) driver opplysningsvirksomhet for 

norskproduserte blomster og planter. OBP finansieres av blomsterprodusentene med noe 

støtte fra grossistene.  

 

Grøntutvalget vil peke på følgende: 

 Arbeidet med produsentrettet rådgivning gjennom GPS er meget viktig for 

produsentene.  

 Utvalget legger til grunn at midlene til OFG må fokusere på norsk 

 OBP foreslås tilført 500.000 kroner 

 Av ledige midler brukes 5 mill. kroner til oppbygging av fondet for 

avsetningstiltak hagebruk 

 
Grøntutvalget foreslår at Post 70.11 Avsetningstiltak økes med til 4,5 mill. kroner. 

Bevilgningen til OFG økes med 3 mill. kroner, OBF tilføres 500.000 kroner og 1 mill. 

kroner til avsetningstiltak for hagebruk og potet. I tillegg brukes 5 mill. kroner av ledige 

midler til oppbygging av fondet for avsetningstiltak hagebruk. 

 

 

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

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

 

Satsene ble redusert ved fjorårets oppgjør. Bevilgningen ble økt som følge av at salat, tomat 

og agurk nå blir behandlet separat og ikke samlet. 

 

Tomatproduksjonen har en presset økonomi i hovedsak grunnet konkurranse fra import. Det 

er derfor utfordrende å ta ut økte priser i markedet. 
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Kvantumsgrense per 

foretak 

Sats 2014, kr per 

kg/stk 

Endring Sats 2015, kr per 

kg/stk 

Epler, pærer, 

plommer, kirsebær 

ingen avgrensing 

   

Sone 1 1,78 -0,11 1,67 

Sone 2-4 2,39 -0,14 2,25 

Sone 5 5,23 -0,31 4,92 

Moreller    

Sone 1 2,81 -0,17 2,64 

Sone 2-4 3,40 -0,20 3,20 

Sone 5 6,28 -0,38 5,90 

Pressfrukt 1,78 -0,11 1,67 

Bær    

Sone 1-3 1,51 -0,09 1,42 

Sone 4-5 3,47 -0,21 3,26 

Sone 6-7 5,71 -0,34 5,37 

Tomat 103 400 kg    

Sone 1-3 

 

1,40 -0,05 1,35 

Sone 4-5 

 

2,81 -0,10 2,71 

Sone 6-7 

 

4,20 -1,49 2,71 

Slangeagurk 151 800 kg    

Sone 1-3 

 

0,83 -0,03 0,80 

Sone 4-5 

 

1,65 -0,06 1,59 

Sone 6-7 

 

2,48 -0,89 1,59 

Salat 220 000 stk    

Sone 1-3 

 

0,52 -0,02 0,50 

Sone 4-5 

 

1,02 -0,03 0,99 

Sone 6-7 

 

1,52 -0,53 0,99 

 

 

Grøntutvalget foreslår en økning av Distriktstilskuddet til frukt, bær og 

veksthusgrønnsaker på 5 %, dvs. 4,5 mill. kroner. Tomat gis en sterkere økning enn de 

andre produksjonene. 

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

 
 

4.3. Distriktstilskudd for potetproduksjon i Nord-Norge 
For å bidra til potetproduksjon i Nord-Norge, gis det et distriktstilskudd på kr 1,30 pr kg 

matpotet. For å motta distriktstilskuddet må foretaket disponere arealet produksjonen har 

foregått på. Poteten må være produsert i Nord-Norge og omsatt gjennom godkjente 

omsetningsledd.  

 

Tilskuddet utvides til også å gjelde frilandsgrønnsaker i Nord-Norge på lik linje med 

poteter og med samme sats pr. kg. 
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4.4. Prisnedskriving potetsprit og potetstivelse (73.10) 
Posten er på 42,4 mill. kroner. 

 

Grøntutvalget foreslår at satsen for tilskudd til potetstivelse økes til fra 3,50 kr/kg til 

4,00 kr/kg. Dette kan gjøres innenfor eksisterende bevilgning. 

 

4.5. Birøkt (74.14) 
Pollineringsverdien som birøkterne genererer, utgjør anslagsvis 150 millioner kroner. Det er 

viktig at det blir drevet birøkt der frukt- og bærproduksjonen foregår.  

 

Grøntutvalget går inn for at Norges Bondelag gjentar fjorårets krav:  

 Kubetilskuddet økes med 50 kr per kube til 450 per kube  

 Kubetilskuddet utbetales fra første kube forutsatt at foretaket mottar tilskudd 

fra andre ordninger i jordbruket.  

 

4.6. Areal- og kulturlandskapstilskudd (74.17) 
   

Foreløpige satser for areal- og kulturlandskapstilskudd for potet, grønnsaker og frukt og bær, 

kr pr. daa 2014: 

Vekst Intervall Sone 

 Dekar 1 2 3 4 5  6 7 

Kulturland-

skapstilskudd 

Alt areal 191 

Satser arealtilskudd: 

Potet Alt areal 80 930 

Grønnsaker  Alt areal 5 5 0  1550 

Frukt  Alt areal 700 1.450  

Bær  Alt areal 1000  1.450 

 

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

jordbruksoppgjøret 2014. 

  

Potetproduksjonen er kapitalkrevende og forutsetter kostbart spesialutstyr, i tillegg til at selve 

produksjonen er kostnadskrevende mht. gjødslingsbehov, investeringer i vanning og kjøle-

lager. En tilfredsstillende produsentøkonomi er helt avgjørende for at produsenter skal våge å 

satse videre i en bransje med stort investeringsbehov og relativt høy risiko.  

  

Grøntutvalget foreslår følgende:  

 Arealtilskuddet for potet økes med 120 kroner til 200 kroner i sonene 1-5 og med 

20 kroner til 950 kroner i sone 6 og 7. 

 

Grøntutvalget prioriterer fellestiltak for de andre produksjonene framfor økningen av satsene 

for arealtilskuddet. 

 

4.7. Tilskudd til økologisk jordbruk (74.20) 
Grøntutvalget er opptatt av økologisk produksjon skal ha stabile rammevilkår. 
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For å likestille veksthusproduksjon med frilandsproduksjon går grøntutvalget inn for at 

økologisk veksthusareal skal få et tilskudd på 15 kr per kvadratmeter.   

 

4.8. Tilskudd til landbruksrådgivningen (77.13) 
Grøntproduksjonen er en næring som krever høy kompetanse og er derfor svært avhengig av 

en god veiledningstjeneste. En vanskelig plantevernsituasjon med mangel på 

plantevernmidler, bidrar til dette. Stadig mister eksisterende plantevernmidler godkjennelsen, 

noe som krever at forsøksringene prøver ut alternative bekjempelsesmetoder som 

produsentene må lære å bruke. Landbruksrådgivingen er et system som er nær bonden og ny 

kunnskap formidles raskt og effektivt ut til den enkelte produsent. I grøntnæringa har en ikke 

rådgivning gjennom omsetningsorganene slik en har for melk og kjøtt.  

 

Det innføres nå et nytt plantemiddelregelverk i løpet av mars måned. I følge ny forordning 

skal alle off-labeler være åpne og tilgjengelige for alle, og det er ikke anledning til å ta avgift 

for tilleggsetikett. NLR gjør jobben med søknader i dag og får dekket sine kostnader ved 

avgift til produsent og forbeholdt medlemmene i NLR. Endringen til Minor Use innebærer at 

kostnadene som NLR har vil en ikke ha mulighet til å få dekket inn. Kostnadene er beregnet 

til om lag 400.000 kroner i året framover.  

 

Grøntutvalget viser til at det ved jordbruksoppgjøret 2014 ble avsatt 4,5 mill. kroner til 

veiledning innenfor grøntsektoren gjennom Norsk Landbruksrådgiving. Grøntutvalget 

legger til grunn at denne øremerkede bevilgningen økes til 8,5 mill. kroner. Det avsettes 

0,5 mill. kroner til Minor Use søknader. 

 

 

4.9. Tilskudd til kvalitets og salgsfremmende tiltak (77.15) 
 

Posten består av: 

Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak, mill. kroner 

Ordning 2014 2015 

Tilskudd til produsentsammenslutninger 0,10 - 

Utvikling av plantemateriale - oppformering 11,00 11,00 

Utvikling av plantemateriale - Graminor  22,46 22,46 

Utvikling av plantemateriale - Nordic Public-Private Partnership for Pre-breeding 1,20 1,20 

Kvalitetstiltak settepotetavl 7,24 7,50 

Tilskudd til premieringsordning økologisk kjøtt 0,10 - 

Handlingsplan plantevernmidler
1)

 11,00 9,00 

SUM 48,70 51,16 

1) Inkluderer inntil 1,5 mill. kroner til styrking av datagrunnlaget for plantevernmidler i småkulturer og inntil 

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

 

Utvikling av plantemateriale  

Grøntsektoren er helt avhengig friskt plantemateriale og et godt sortsutvalg innen frukt, bær 

og potet som forbrukerne vil ha. Innen de fleste hagebruksvekstene er det mangel på sorter 

som kan sies å være attraktive nok, både for forbrukeren og dyrkeren. Samtidig er dette 

langsiktig arbeid som gjerne tar 7-8 år før en kan vise at en har en god ny sort.  

 

Grøntutvalget mener det er viktig å se på alle sider av området ”plantemateriale”: 

1. Sortsutvikling/foredling 
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2. Sortsutprøving 

3. Oppformering og utvikling av friskt plantemateriale av god kvalitet 

 

Grøntutvalget foreslår at bevilgningen til utvikling av friskt plantemateriale til 

grøntsektoren økes med 2 mill. kroner. 

 

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

 

Handlingsplan plantervernmidler 

Det er avsatt 9 mill. kroner til handlingsplan plantevernmidler for 2015. Ny handlingsplan er 

under utarbeidelse, men enda ikke klar.  

 

Flere grøntprodusenter opplever at en ikke har noen eller at det er svært begrenset 

bekjempelsesmetoder for enkelte skadegjørere. Utvikling og godkjenning av ”nye” preparater 

er en kontinuerlig jobb som er tidkrevende og kostnadskrevende.  

 

Det er spesielt utfordrende å finne kjemiske ugrasmidler godkjent til bruk i korsblomstre 

vekster (blomkål, kålrot, brokkoli, hodekål) under plast. Det er også store utfordringer når det 

gjelder insektmidler pga restriksjon på antall behandlinger. Utfordringene er størst i kålrot og 

gulrot. Gulrotsugeren er en spesiell skadegjører det kreves både ny forskning, nye metoder og 

nye midler for å bekjempe. Rognebærmøllen og jordbærsnutebillen er også krevende 

skadegjørere som gjør stor skade i Norge.  

 

Samtidig som en jobber med kjemisk plantevern er det behov for midler til utprøving og 

testing av nye og alternative bekjempingsmetoder. 

 

Grøntutvalget forslår at det settes av 10 mill. kroner til handlingsplanen for 2015. Av 

dette skal inntil 2,5 mill. kroner til småkulturer. 

 

Grøntutvalget foreslår at finansieringen av handlingsplanen flyttes over på 

plantevernmiddelavgiften.  

 

4.10. Tilskudd til fruktlager (77.17) 
Tilskuddet til Fruktlager" er svært viktig for å styrke fellesskapet av fruktbruk i distrikta 

gjennom felles innovasjon, markedstilpassing og logistikk. Tilskudd til fruktlager er på 13 

mill. kroner.  

 

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

 

4.11. Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid (78.11) 
Veksthusproduksjonen binder i prinsippet opp produsenten for hele året. Grøntutvalget mener 

derfor en ikke kan skille mellom helårs veksthusprodusenter og andre helårsprodusenter. 

Dette er også viktig for rekrutteringen til næringa.  

 

Grøntutvalget går inn for helårs veksthusprodusenter får rett til ferie- og 

avløsertilskudd.   
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4.12. Tilskudd til avløsning ved sykdom (78.12) 
I veksthusproduksjonen / grønnsaksproduksjonen varierer prisene mye fra år til år og dermed 

også inntekten. Enkelte år kan produksjonen også gi underskudd. Kravet om næringsinntekt 

fra foretaket på minimum 1/2 G bør endres slik at det i tillegg blir de siste tre år som teller. 

 

4.13. Landbrukets utviklingsfond (50.11) 
 

Forskningsmidler over jordbruksavtalen 

Grøntutvalget vil understreke at forskningsbehovet i grøntnæringa er stort. Frukt og grønt må 

fortsatt prioriteres.  

 

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

 

 

Grøftetilskudd 

Tilskudd til grøfting er et viktig tiltak for klimasmart og bærekraftig matproduksjon. Det har 

blitt avsatt 100 millioner i 2013 og 2014 til dreneringstiltak i landbruket, totalt 200 millioner 

kroner. Driver av jordbruksarealet kan søke om tilskudd på inntil 1000 kr pr daa til drenering.  

Dreneringstilskuddet fordeles til fylkene etter jordbruksareal. Korn og grønt arealer vektes 

dobbelt. Kun 55 og 62 % av tilskuddet er innvilget i henholdsvis 2013 og 2014. Det vil si 83 

millioner kroner er ubrukt i løpet av 2 år. Innvilget tilskudd må benyttes innen 3 år. Det kan 

være flere årsaker til at dreneringstilskudd ikke er brukt i større omfang: 

 Tilskuddet pr daa er ikke tilstrekklig til å stimulere til økt drenering. 

 Det er lite kapasitet blant dreneringsentreprenører. 

 Det har ikke vært egnede forhold for drenering.  
 

Vi mener også det er riktig å legge til rette for at grøftetilskuddet kan omfordeles mellom 

regioner på slutten av året for å sikre at det er nok tilskuddsmidler der hvor det grøftes mye.  

 

Grøntutvalget foreslår: 

 Grøftetilskuddet holdes uendret 

 Tilskuddet pr dekar dobles til 2.000 kroner 

 

 

Investeringstilskudd 

For å følge opp Meld. St. 9 om økt produksjon vil det være et stort investeringsbehov 

framover, også til bygninger. For å møte konkurransen med utlandet og legge til rette for økt 

produksjon er det behov for investeringsstøtte på lik linje med andre produksjoner.  

 

Grøntutvalget vil spesielt påpeke at det er viktig å videreføre ordningen med 

investeringsstøtte til nyplanting og fornying av frukttrefelt og dekkesystemer i frukt og bær  

hjemlet i Forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket, §3c 

Investeringer i produksjonsanlegg. Denne investeringsstøtten har bidratt til den positive 

veksten vi nå ser i disse produksjonene. 

 

Det må kunne gis tilskudd til: 

 Vanningsanlegg – behov for fornying og sikring mot lengre tørkeperioder 

 Rydding, fornying og nyetablering av frukttrefelt.  

 Nyanlegg for lager med kjøling, pakkelinjer og lager som sikrer optimal pakking, 

kvalitetssortering og lagring 
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Grøntutvalget vil understreke at grøntnæringa må få sin rettmessige andel av BU-

tilskuddene.  

5. Andre forhold  

5.1. Energikostnader 
For produksjon i veksthus er kostnadene til energi en stor utfordring. Også andre grupperinger 

innen vår næring, f.eks. vanningsanlegg og korntørker, er avhengige av å bruke betydelige 

mengder energi i avgrensede perioder. 

 

Veksthusnæringen har gjennom mange år arbeidet målrettet for å redusere energibruken i 

produksjonen for å redusere klimautslippene og få en bedre lønnsomhet. De store økningene i 

overføringskostnader har imidlertid svekket bedriftenes økonomi betydelig. 

 

Arbeidet med energieffektivisering i tråd med prosjektet “Energieffektivisering og 

redusert klimautslipp i veksthusnæringen” i regi av Norsk Gartnerforbund som nå 

avsluttes, bør videreføres. 

 

Grøntutvalget vil understreke at dagens støtteordninger til investeringer i 

energiomlegging og energieffektivisering gjennom Enova og Innovasjon Norge må 

opprettholdes og videreutvikles, 

6. Virkemidler knyttet til skatt og avgift 

6.1. Fondsavsetninger 
Gjennom jordbruksoppgjøret må det åpnes for skattefrie fondsavsetninger innenfor 

tradisjonelt landbruk, på lik linje med ordningen som er innført for skogbruksnæringa 

(skogfond).  

 

6.2. Arbeidsgiveravgift  
Grøntnæringa er en arbeidsintensiv næring, og arbeidsgiveravgift er for mange en betydelig  

utgift. Grøntutvalget mener at et fritak fra arbeidsgiveravgift vil bidra til å bedre de 

økonomiske forholdene for produsenter som er avhengig av omfattende bruk av heltidsansatte 

eller sesongarbeidere i sin produksjon.  

 

6.3. Avskrivinger frukttrefelt 
Kostnader til etablering av frukttrefelt må kunne ha lineær avskriving over 20 år. 
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Norges Bondelag Notat  
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 26.02.2015  14/01233-4 

Utarbeida av    

Amund Johnsrud    
Til Kopi til 
Anders Huus, Næringspolitisk          
 

Jordbruksforhandlingene 2015 - innspill fra IPT-utvalget 

Satsinga på Inn på tunet over jordbruksavtalen må bidra til å realisere måla som er formulert i 

Regjeringas handlingsplan for IPT 2014 – 2017 og i den nye kommunikasjonsstrategien for 

IPT i regi av Matmerk. Herunder vil IPT-utvalget vektlegge: 

 

 Merkevarebygging. IPT er et landbruksbasert tjenestetilbud med egen 

godkjenningsordning som forvaltes av Matmerk. I tillegg koordinerer Matmerk 

markedsføringen av IPT og har ansvar for utvikling av nettsidene på www.matmerk.no  

o Godkjenningsordninga må vedlikeholdes og videreutvikles i takt med gjeldende 

krav fra kundene og dermed bidra til ytterlige profesjonalisering av næringa.  

o Det er nødvendig å avklare ressursbehov hos Matmerk for å realisere oppgavene. 

IPT er tjenesteproduksjon og skiller seg slik noe fra den øvrige virksomheten til 

Matmerk som er retta inn mot kvalitetssikring og markedsføring av matprodukter 

og matproduksjon. Det er viktig at Matmerk har tilstrekkelig kompetanse og 

kapasitet til å utføre de oppgavene de er pålagt for IPT.  

 

 Forpliktende og forretningsmessig samarbeid mellom næringsaktører for å kunne 

tilby et godt nok tilbud til kjøperen, og konkurrere for å vinne fram i anbudsrunder  

o Gi næringsstøtte også til formaliserte, forretningsmessige nettverk av aktører, ikke 

bare direkte til næringsutøvere 

o Etablere samvirker. IPT Akershus og IPT Trøndelag er eksempler på fungerende 

samvirker for IPT som kan være modell for andre 

 

 Markedsarbeid. Styrke kunnskap og kjennskap til IPT som modell for velferdstjenester 

blant aktuelle kjøpergrupper: kommune – skole og velferdsetat, helsevesenet, Nav -

arbeidstrening, eldreomsorg, rus/psykiatri, kriminalomsorg, innvandring/integrasjon. 

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

bryr seg” 

o Følge opp tiltak i kommunikasjonsstrategien rettet mot kjøpergruppene 

 

 Stimulere og koordinere forskning som belyser effektene av gården som arena for 

velferdstjenester, og dyreassistert terapi.  

o Etablere et nav/kompetansesenter for IPT-relatert forskning. Tilsvarende er 

etablert på mange andre ulike fagfelt og satsingsområder 

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

med ordinære tilbud 

 

Når det gjelder merkevarebygging må nødvendige avklaringer om oppfølging og finansiering 

skje mellom avtalepartene og Matmerk.  

http://www.matmerk.no/
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De tre øvrige kulepunkta bør bli tydeliggjort innenfor Utviklingsprogrammet for landbruks- 

og reindriftsbasert vekst og verdiskaping.  

 

For å sikre tilstrekkelig fokus og oppmerksomhet mot IPT i programarbeidet mener 

IPT-utvalget at inntil 10 millioner av den årlige bevilginga til utviklingsprogrammet bør 

øremerkes til IPT-relaterte tiltak. Dette under forutsetning av at dagens totalramme på 

90 mill. kroner blir videreført i 2016 på om lag samme nivå. 

 

Det nevnte utviklingsprogrammet opererer med tre kategorier tiltak. Det er finansiering, 

kompetanse, omdømme: 

(Utviklingsprogrammet. Programnotat pr 11/2-2015, side 6) 

 

Flere av de konkrete tiltakene i programnotatet, gjengitt over, er generelle og kan/bør 

anvendes av IPT-tilbydere like fullt som av matprodusenter. Vi ønsker imidlertid noen 

særskilte IPT-tiltak i tillegg under to av kategoriene. Det er følgende: 

 

 
Finansieringstiltak 

 
Kompetansetiltak 

 
Omdømmetiltak 

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

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

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

 

 

Tiltak innenfor Utviklingsprogrammet 

Finansieringstiltak Kompetansetiltak  Omdømmetiltak 

 
Vekstordning for bedrifter 
med vekstpotensial på 30 % 

 

 
Forretningsutvikling 
Kompetansetilbud gjennom IN 
(kursporteføljer reiseliv og 
landbruk)  
 

Fylkesovergripende, nasjonale og 
internasjonale aktiviteter: 

 Matarrangement 

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

Bedriftsnettverk 
kommersielle og 
kunnskapsdrevne 
 

Matfaglige kompetansetilbud  
gjennom fem kompetansenettverk 
(lavterskel tilbud) 

Kampanjer:  

 Bygdeturismekampanjen er 
nasjonal markedsføring av 
små mat- og 
reiselivsbedrifter  
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