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1 Bærekraftig matproduksjon i hele landet 

1.1 Økt matproduksjon på norske ressurser 
Det er bred politisk enighet om økt norsk matproduksjon med intensjon om økt sjølforsyning. 
Et samlet Storting sluttet seg til ved behandlingen av jordbruksoppgjøret 2014. Jordbrukets 
forhandlingsutvalg er fornøyde med at et samlet Storting så tydelig vektlegger målet om økt 
norsk matproduksjon.  
 
Næringskomiteens flertall presiserer i innstillingen til Stortinget at ”reell økt 
sjølforsyningsgrad er avhengig av at økt matproduksjon skal være med grunnlag i norske 
ressurser”, og at ”Dette må legges til grunn ved utformingen av landbrukspolitikken”. Reell 
sjølforsyning og matsikkerhet forutsetter at mest mulig av norsk matproduksjon er basert på 
norske fôrressurser. Det er derfor avgjørende å legge til rette for at arealressursene utnyttes 
best mulig Det må produseres korn der det er naturgitte forutsetninger for det. Korn-
produksjonen må økes, med mål om økt norsk kornandel i kraftfôr og matmel. Gras- og 
beiteressursen i distriktene er en forutsetning for økt norsk matproduksjon. Det må legges 
bedre til rette for å utnytte beiteressursene i inn- og utmark over hele landet. Den geografiske 
produksjonsfordelingen i norsk landbruk må opprettholdes. 
 

1.2 Bærekraftig matproduksjon tilpasset klima og miljø 
Skal norsk matproduksjon sikres for fremtidig generasjoner må vi sørge for å ha en mest 
mulig bærekraftig matproduksjon. Jorda og utmarka må være i minst like god stand når den 
overlates til neste generasjon. Landbruket må gjøre sitt til å bidra til minst mulig utslipp. 
Samtidig er landbruket en del av klimaløsningen og det grønne skiftet. Vi bidrar til ny 
næringsutvikling. Klimaendringene fordrer at vi må tenke nytt i drifta, men kan også gi 
muligheter for nye sorter og dyrkningsformer. Et framtidsretta landbruk gir muligheter og 
stiller krav.  
 
For å øke produksjonen og omstille til mer klimasmart drift må arealeffektiviteten styrkes. 
Det er viktig å opprettholde en differensiert og spredt produksjonsstruktur. En vesentlig del av 
matproduksjonen i Norge skjer på små og tungdrevne arealer med betydelig driftmessige 
utfordringer. Ensretting og sentralisering gjør oss mer sårbare med et krevende klima og øker 
presset på jorda. Næringskomiteens flertall ved regjerings- og samarbeidspartiene viser ved 
behandlingen av jordbruksoppgjøret 2014 til sitt ønske ”om et miljøvennlig, bærekraftig og 
fremtidsrettet norsk landbruk med både store og små bruk i hele landet.” 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener det er avgjørende å ivareta en variert 
bruksstruktur over hele landet. Det gjør oss best i stand til å produsere maten på en 
bærekraftig og klimavennlig måte.  
 

1.3 Økt inntekt 
Styrket økonomi i matproduksjon er en forutsetning for økt matproduksjon og rekruttering. Vi 
må sikre økonomiske vilkår som gir handlingsfrihet til å ta framtidsretta valg som gir god 
agronomi. Norsk landbruk leverer trygg og ærlig mat. Norske matprodusenter er klare for å 
øke matproduksjonen. Det er viktig med gode velferdsordninger for å sikre rekruttering til 
næringa. Økonomien i næringa må styrkes. Det må sikres et velfungerende importvern slik at 
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markedsmulighetene kan utnyttes. I tillegg må budsjettmidlene økes for å sikre norsk 
matproduksjon med basis i norske ressurser over hele landet. 
 

1.4 Prioriteringer 
Økt inntekt, stimulering til økt matproduksjon på norske ressurser og bærekraftig, 

klimavennlig matproduksjon er overordnede målsettinger med dette kravet.  

Jordbrukets forhandlingsutvalg vil prioritere følgende i jordbruksoppgjøret: 
 

• Legge til rette for bruk av arealressursene og økonomiske virkemidler som sikrer et 
bærekraftig landbruk med variert bruksstruktur i hele landet. Dette ble også 
poengtert av Regjerings- og samarbeidspartiene ved behandlingen av jordbruksoppgjøret i 
2014: ”det må opprettholdes en differensiering i virkemidlene, som legger til rette for en 
variert bruksstruktur og sikrer bærekraftig produksjon på jordbruksarealene i hele 

landet.” 
 
• Styrke kornøkonomien. Dette kan gjøres både ved hjelp av pris og budsjettmidler. 

Prisnedskriving er viktig for å sikre økonomien i husdyrholdet. 
 
• Styrke økonomien i grovfôrbaserte produksjoner. Det må stimuleres til økt 

storfekjøttproduksjon. 
 
• Styrke virkemidler mot et mer klima- og miljøtilpasset jordbruk. Sette jorda og 

produsentene bedre i stand til å produsere mer per arealenhet i et stadig skiftende klima. 
Næringa må kunne tilpasse seg klimaendringer og være en del av løsningen i det grønne 
skiftet. Viktige virkemidler er rådgiving, forskning, utvikling, dreneringstilskudd og en 
fondsordning..  

 

• Øke investeringsvirkemidlene og innrette de slik at investeringene skjer i samsvar 
med ressursgrunnlaget. Det er stort investeringsbehov i norsk landbruk. Det er særskilte 
investeringsbehov for å imøtekomme kravet om løsdrift i melkeproduksjon fra 2024. Det 
må legges til rette for både oppgradering og nybygg. 

 

• Sikre avsetningen av norske råvarer i det norske markedet. RÅK-industrien må 
kompenseres for prisforskjeller i råvarepriser mellom EU og Norge, og PU-ordningen for 
melk må legge til rette for avsetning av meieriprodukter.  
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2 Grunnlaget for forhandlingene 
Bevilgninger over statsbudsjettet omfatter forhandlingene kalenderåret 2016 og 
eventuelle omdisponeringer innenfor rammen for 2015. Videre skal det forhandles om 
målpriser for perioden 01.07.2015 - 30.06.2016. 
 

2.1 Hovedavtalen for jordbruket 
Jordbruksforhandlingene er regulert gjennom Hovedavtalen for jordbruket. Avtalen hjemler 
organisasjonenes rett til forhandlinger om sentrale rammebetingelser for næringa. Gjennom 
Hovedavtalen påtar samtidig Jordbruket seg ansvar for å iverksette tiltak i samsvar med 
jordbruksavtalen (jfr. § 4.2 i Hovedavtalen). Hovedavtalen bygger på at det skal være et 
samsvar mellom de rettigheter Jordbruket har, og de plikter og det ansvar Jordbruket 
påtar seg. 
 
Gjennom Hovedavtalen for jordbruket har Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukar-
lag forhandlingsrett med Staten om priser og tiltak i jordbruket. Jordbruksoppgjøret er et 
inntektsoppgjør for yrkesutøvere i næringa. 
 
Jordbruksforhandlingene skal føres med sikte på å nå de mål og retningslinjer Stortinget har 
trukket opp for utviklingen i næringa på kort og lang sikt. Dette forutsetter at jordbruksfor-
handlingene må avklare både priser, tiltak og øvrige virkemidler på en slik måte at Jordbruket 
kan oppnå en inntektsutvikling i tråd med Stortingets forutsetninger, og innfri øvrige 
landbrukspolitiske mål. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg legger til grunn at jordbruksforhandlingene gjennom-
føres på grunnlag av forhandlingsprosedyren slik den er nedfelt i protokoll av 8. mai 
1993 mellom Norges Bondelag og Staten ved jordbruksforhandlingene i 1993, samt 
endringer som framgår av sluttprotokoll fra jordbruksforhandlingene 2003. 
 

2.2 Landbrukspolitiske føringer 

2.2.1 Overordna mål 

Ved behandlinga av kap. 1150 og 4150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m. i 
tilleggsproposisjonen for statsbudsjettet 2014 (Innst. 8 S (2013–2014)), uttalte en samlet 
Næringskomité bl.a. følgende vedrørende jordbruksoppgjøret 2013: «Komiteen viser til 
merknadene til landbruksmeldingen Meld. St. 9 (2011–2012) om landbruks- og 
matpolitikken, jf. Innst. 234 S (2011–2012). Komiteen viser til at den uttalte intensjonen med 
meldingen var å skape en bred forankring i Stortinget om landbrukspolitikken, og at 
meldingen hadde til hensikt å skissere politikken for de nærmeste 10–15 årene. 
 
Stortinget sluttet seg til følgende mål for norsk landbruks- og matpolitikk: 
• Matsikkerhet 
• Landbruk over hele landet 
• Økt verdiskaping 
• Bærekraftig landbruk 
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Dette vedtaket innebærer at det legges opp til at den landbaserte matproduksjonen kan øke i 
takt med etterspørselen fra en økende befolkning. Meldinga slår videre fast at: ”Gode 
inntektsmuligheter er det viktigste virkemiddelet for å nå de jordbrukspolitiske målene.”  
 
I kravet til jordbruksoppgjøret legger Jordbrukets forhandlingsutvalg til grunn de mål 
og retningslinjer som er trukket opp i Meld. St. 9 (2011-2012) ” Velkommen til bords” 
og Stortingets behandling i Innst.234 S (2011-2012).  
 

2.2.2 Regjeringsplattformen 2013 

Solbergregjeringens politisk plattform sier: ”Regjeringen vil opprettholde avtaleinstituttet i 
jordbruket, og legge vekt på forutsigbarhet og reformer som kan gi økt lønnsomhet, jfr 
samarbeidsavtalen.” 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg vil understreke nødvendigheten av forutsigbare 
rammevilkår. Dette er særlig avgjørende for å sikre rekruttering og framtidige 
investeringer. 
 

2.2.3 Stortingets mål om økt sjølforsyning og et bærekraftig landbruk 

Stortingets Næringskomité sin behandling av Innst. 8 S (2013–2014) om Statsbudsjettet for 
2014 den 4. desember 2013 uttaler: ”….Komiteen viser til at det er bred enighet om at norsk 
landbruk skal ha fokus på økt matproduksjon med intensjon om økt sjølforsyning.  Dette har 
blitt trukket frem av både den rød-grønne regjeringen og Solberg-regjeringen.” 
 
I Innst. 285 S (2013–2014) – om jordbruksoppgjøret 2014 sier et flertall bestående av AP, SP, 
KrF og V at ”…reell økt sjølforsyningsgrad er avhengig av at økt matproduksjon skal være 
med grunnlag i norske ressurser. Dette må legges til grunn ved utformingen av 
landbrukspolitikken.” 
 
Videre at 
”Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og 
Venstre, viser til at samarbeidspartiene ønsker et miljøvennlig norsk landbruk med både store 
og små bruk i hele landet. Flertallet understreker at vilkårene for jordbruksdrift er 
forskjellige i ulike deler av landet, og jordbruket bidrar også til andre viktige samfunnsgoder 
enn mat. Flertallet mener det derfor må opprettholdes en differensiering i virkemidlene, som 
legger til rette for en variert bruksstruktur og sikrer bærekraftig produksjon på 
jordbruksarealene i hele landet”. 
 
I Norge har vi en svært lav sjølforsyningsgrad. Dette gjør oss sårbare for framtidige 
endringer i den globale matvaresituasjonen. Jordbrukets forhandlingsutvalg legger i sitt 
krav til grunn:  

• Stortingets mål om at matproduksjonen skal øke  

• Merknaden fra næringskomiteens flertall om at den økte matproduksjonen skal 

skje med grunnlag i norske fôrressurser  

• At den norske geografien og topografien tilsier at vi skal ha differensierte 

virkemidler som legger til rette for en variert bruksstruktur og sikrer et 

klimavennlig og bærekraftig landbruk.  
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2.2.4 Inntektsutvikling 

En samlet næringskomité viser under behandling av Innst 8S (2013-14) om Statsbudsjettet for 
2014 til ”at det i Innst. 234 S (2011–2012) (Behandlingen av Landbruksmeldinga) ble skrevet 
en rekke felles komitémerknader. Komiteen ser dette som bredt forankrede føringer for 
landbrukspolitikken også de nærmeste årene. Komiteen viser til følgende komitémerknad i 
Innst. 234 S (2011–2012): «Komiteen er opptatt av at landbruket får rammevilkår som kan 
bidra til at næringens samlede lønnsomhet kan bedres i årene som kommer.» 
 

Komiteen viser til at det er bred enighet om at lønnsomheten i norsk landbruk må styrkes, og 
at dette kan gjøres både ved økt inntekt og lavere utgifter. 
 

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og 
Venstre, peker på at inntektssiden blant annet kan styrkes gjennom økt målpris eller økte 
overføringer over dette kapittelet, innenfor rammene av fremforhandlede handelsavtaler og 
med hensyn til utfordringer blant annet knyttet til grensehandel. Samtidig kan utgiftene blant 
annet reduseres ved reduksjon i skatter og avgifter, effektiviseringstiltak og bedre 
avskrivningsmuligheter.” 

 
Jordbrukets forhandlingsutvalg legger til grunn at lønnsomheten skal bedres og 
rekrutteringa styrkes. Årets jordbruksoppgjør må legge til rette for en reduksjon av 
inntektsforskjellen til andre grupper i samfunnet. Dette er nødvendig for å nå målet om 
økt matproduksjon med intensjon om økt sjølforsyning som er understreket av 
Stortinget både i behandlingen av Statsbudsjettet for 2014, i behandlingen av 
jordbruksoppgjøret i 2014 og på nytt ved behandlingen av Statsbudsjettet for 2015. 
 

2.2.5 Behandlingen av jordbruksoppgjøret 2014 og grunnlag for videre oppgjør 

Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre (samarbeidspartiene) inngikk en 
avtale om jordbruksoppgjøret 2014 etter at det ble brudd i forhandlingene.  
 
I Næringskomiteens behandling av jordbruksoppgjøret i for 2014 (mai 2014) viser H, FrP, 
KrF og V (flertallet) til denne avtalen, der en er enige om 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. Flertallet er enige om at statens tilbud til fremtidige jordbruksopp-
gjør skal være i tråd med de føringene som ligger til grunn i innstillingen til dette årets 
jordbruksoppgjør og Innst. 8 S (2013–2014)(Statsbudsjettet 2015 – vår anmerkning)” 
  
Om innretningen av jordbruksoppgjøret 2014 sier H, FrP, KrF og V videre at de ”..ønsker et 
miljøvennlig, bærekraftig og fremtidsrettet norsk landbruk med både store og små bruk i hele 
landet. Det legges til rette for at alle kan vokse og øke produksjonen, uten at dette går ut over 
dem som driver i små og mellomstore bruk. Distriktstilskuddene røres ikke og er de samme 
som under regjeringen Stoltenberg II.” 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg konstaterer at Stortinget gir avtalepartene en klar 
bestilling om å basere videre jordbruksforhandlinger på disse føringene gitt i 
Næringskomiteens behandling av jordbruksoppgjøret 2014 og Statsbudsjettet for 2015.  
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3 Bærekraftig matproduksjon 

Kravet til jordbruksforhandlingene 2015 bygger på målet om økt matproduksjon. 
Matproduksjonen må øke på en bærekraftig og klimavennlig måte som sikrer best mulig 
ressursutnyttning og høyest mulig framtidig matvaresikkerhet. 
 
I 2050 vil vi være 9 milliarder mennesker på jorda samtidig som klimaendringer utfordrer 
mulighetene for matproduksjon. FN`s klimapanel anslår at den globale matproduksjonen kan 
bli redusert med inntil to prosent hvert tiår samtidig som behovet for mat øker med 14 
prosent. Skal verdenssamfunnet ha mulighet til å øke matproduksjonen må alle tilgjengelige 
ressurser tas i bruk. Produksjonene må tilpasses de naturgitte forholdene. I følge FAO må 90 
prosent av økningen skje på eksisterende areal, mens bare 10 prosent kan skje ved å utvide 
arealet. Dette tilsier at de norske arealressursene blir verdifulle. Det må stimuleres til å øke 
produktiviteten pr arealenhet. For Norge vil det si å stimulere til økt produksjon av gras, korn, 
frukt, bær og grønnsaker. I tillegg må vi utnytte utmarksressursene best mulig. 
 
Jordbruk er svært følsomt for endringer og variasjon i klima. Vi er blant de sektorene som 
blir mest påvirket av ekstremvær. Klimaendringer påvirker jordbruket gjennom økt 
fordamping av fuktigheten i jorda og økt intensitet og hyppighet i ekstremvær. En produksjon 
spredt i hele landet gjør oss mindre sårbare for klimaendringer og ekstremvær. 
 
Jordbruket er avhengig av at vi tar klimautfordringene på alvor og tilpasser oss 
klimaendringene som allerede er i gang. Jordbruket må også bidra til å redusere utslipp av 
klimagasser. Klimagassutslipp fra biologiske prosesser er helt naturlig, men kan gjennom 
ulike tiltak reduseres. I planteproduksjonen kan klimagassutslipp reduseres ved å stimulere til 
bedre agronomi. Herunder drenering og optimal bruk av gjødsel. Dårlig drenert jord gir større 
lystgassutslipp.  
 

3.1 Utviklingstrekk i jordbruket 2005 - 2014 
Norsk jordbruk er preget av sterk vekst i arbeidsproduktiviteten og intensivering av 
husdyrproduksjonene. Dette har ført til at produksjonsvolumet i norsk jordbruk har holdt seg 
stabile for de fleste husdyrproduksjonene, på tross av at jordbruksarealet og arbeidsforbruket 
går ned.  
 
En effekt av dette er at en stadig større andel av husdyrproduktene produseres på kraftfôr, og 
at en stadig større del av råvarene til kraftfôr importeres. Tabellen under viser en 
sammenstilling av relative tall for utviklingen i noen viktige forhold for norsk jordbruk. 
Avgivelsesåret for Meld St nr. 9 (2011-2012) er satt til 100. 
 
  



Side 13 
 

Tabell 1 Sentrale utviklingstrekk 2005-2014. 2011=100 
 År 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 

1 Befolkning i Norge 93 94 95 96 97 99 100 101 103 104 
Areal og kraftfôr 

2 Jordbruksareal i drift 104 104 103 103 102 101 100 99 99 99 
3 Fulldyrka jord 105 105 104 103 102 101 100 99 99 99 
4 Kornareal 109 107 105 104 103 101 100 99 97 97 
5 Kraftfôrforbruk 93 94 96 100 97 99 100 105 107 107 

Husdyrproduksjonene 
6 Melk, ku 103 102 104 103 102 102 100 102 103 102 
7 Storfekjøtt 107 107 104 106 104 103 100 97 99 93 
8 Sau/lam 111 108 100 103 102 104 100 104 101 103 
9 Svin 86 89 90 94 95 98 100 102 99 100 

10 Fjørfe 67 74 83 99 96 98 100 106 116 118 
Import, landbruksvarer 
11 Import av 

landbruksvarer, verdi 
57 - 73 85 85 88 100 109 119 128 

12 Import av 
landbruksvarer,volum 

69 - 87 90 86 94 100 109 112 114 

Sjølforsyningsgrad* 
13 Selvforsyningsgrad 52 54 52 52 48 46 48 48 47 - 
14 Selvforsyningsgrad, 

jordbruk 
51 52 51 50 46 46 47 47 46 - 

15 Selvforsyningsgrad, 
jordbruk, produsert på 
norsk fôr 

47 48 45 45 42 39 41 40 37 - 

Arbeidsforbruk 
16 Arbeidsforbruk i 

jordbruket 
126 121 117 112 107 102 100 98 96 93 

Kilder: Landbruksdirektoratet, Resultatkontrollen, Totalkalkylen for jordbruket 
*: Linjene 13, 14og 15 viser selvforsyningsgraden i perioden 2005 - 2013, regnet på energibasis 
(Resultatkontrollen). Tallene for 2013 er foreløpige anslag. Tallene for 2014 er ikke klare. 

 
Utviklingen i produsert mengde viser en økning i husdyrproduksjonen, mens 
planteproduksjon har en negativ tendens. Fjørfekjøtt står for en betydelig del av økningen i 
perioden 2006 til 2014. Planteproduksjonen har en negativ utvikling i produksjonen i samme 
periode. Dette kan blant annet forklares med reduksjon i fulldyrka areal og at man ikke har 
klart å øke kornavlingene pr daa. 
 

 
Figur 1 Utvikling i produsert mengde i norsk jordbruk 2004-2015 i normaliserte regneskap. 
2006= 100. Foreløpige tall for 2014 og framregna for 2015.  
Kilde: Budsjettnemnda Totalkalkylen. 
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3.2 Lav sjølforsyningsgrad 
Samlet norsk produksjonen av plante- og husdyrprodukter er under halvparten av 
forbrukernes totale konsum. Matkornproduksjonen påvirker sjølforsyningsgraden mye. Den 
varierer mye mellom år avhengig av mengde og kvalitet i kornavlingene.  
 
Trekker vi inn import av råvarer til fôr er sjølforsyningsgraden beregnet til 37 prosent i 2013. 
På grunn av økt produksjon av fjørfekjøtt og egg, og høyere ytelse i melkeproduksjonen, har 
behovet for proteinrikt kraftfôr økt de siste åra. Kjøttbeinmel og fiskemel har tidligere vært 
viktige proteinkilder i norsk husdyrhold. Kjøttbeinmel har vært forbudt å bruke i kraftfôret de 
siste 10 årene. Fiskemel har fått stramme restriksjoner som har begrenset bruksområdet 
vesentlig. En har måttet erstatte disse med andre proteinkilder. Samtidig har norsk 
kornproduksjon blitt redusert. 
 
Som følge av sterk vekst i kornareal og kornavlinger økte sjølforsyningsgraden basert på 
norske fôrressurser fra 1970- tallet. Dette var resultat av en tydelig politisk satsing. Økt 
kornproduksjon er avgjørende for å øke sjølforsyningen. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg har i likhet med Stortingsflertallet som mål å øke 
sjølforsyningsgraden basert på norske fôrressurser. Evnen til å forsyne egen befolkning 
med mat, er viktig ut fra et beredskaps- og samfunnssikkerhetsperspektiv.  
 

3.3 Nedgang i norsk jordbruksareal 
Resultatkontrollen viser at store åker- og hagearealer har gått ut av drift i sentrale 
kornområder i løpet av de siste årene. Disse er delvis erstatta med eng og beite.  I en situasjon 
hvor vi ønsker å øke sjølforsyningsgraden og øker bruken av korn til kraftfôr, er det viktig å 
stimulere til at arealnedgangen for korn snus. Til tross for en betydelig nedgang i kornarealene 
i 2013 som ble forklart med vanskelige våronnforhold, fortsetter nedgangen i 2014. I følge 
Budsjettnemnda er det forventa en nedgang i kornarealet fra 2013 til 2014 med 21 000 daa. 
 
Jordbruksarealet i drift er redusert med 4,9 prosent fra 2005 til 2014. Derav tre prosent relatert 
til innføring av digitale kart. En kan ikke si om denne tre prosents nedgangen skyldes mer 
nøyaktige målinger, eller tidligere nedgang som ikke var fanget opp. Kornarealet er redusert 
med 378 000 daa fra 2005 til 2014. Til sammenligning er kornarealet i Buskerud og Oppland 
samlet på 383 000 daa.  
 
På Vestlandet og i Nord- Norges går betydelig eng og beitearealer ut av drift. Arealnedgangen 
kan forklares med at små teiger og arealer med vanskelig arrondering har gått ut av drift på 
grunn av effektivisering.  
 
Jordbruksareal omdisponeres til andre formål. I 2014 er det foreløpige tall på omdisponert 
dyrka mark 5300 daa. Dette er det laveste arealet som er omdisponert på mange år, samtidig 
som nydyrkingstalla øker noe fra 2013 til 2014.  
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Figur 2. Utvikling av fulldyrket jordbruksareal i daa pr innbygger i perioden 2005- 2014.  
Kilde: Budsjettnemnda, Resultatkontrollen 2015 
 
Litt over 3 prosent av landarealet i Norge er jordbruksareal, noe som innebærer at  
jordbruksarealet per innbygger er i underkant av 1,6 dekar fulldyrket areal. Tall fra FAO 
(2011) viser at Norge har et dyrket areal på 1,7 daa/innbygger, mens naboland som Finland og 
Sverige har hhv. 4,2 og 2,8 daa/innbygger.  
 

 
Figur 3: Endringer i korn og fulldyrka eng og beite arealer fra 2005 til 2014. Areal i 1000 
daa. Foreløpige tall i 2014. Fra og med 2005 har nytt kartverk medført en nedjustering av 
arealene (tilsvarende ca 3 prosent). Kilde: Budsjettnemda, Resultatkontrollen 2015. 
 
Det totale arealet går ned. Det er større nedgang i kornareal enn overgang til grasareal. Data 
fra Skog og Landskap viser at 10 % av kornarealet (knapt 300.000 dekar) ligger på skifter 
under 10 dekar, mens 30 % av engarealet (knapt 1,5 millioner dekar) ligger på skifter under 
10 dekar. Det er grunn til å anta at det er disse skiftene, i marginale områder av landet, som 
først går ut av drift ved for eksempel bruksnedlegginger. Dette synliggjør behovet for 
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målrettede virkemidler som kan sikre at disse arealene fortsatt ansees som driveverdige og 
ikke legges brakke. 
 

 
Figur 4 Arealstruktur korn og eng. Kilde: Skog oglandskap. 
 

3.4 Korn og kraftfôr 
Kornarealet er redusert til under 2,9 mill. dekar, og er nå det samme som på begynnelsen av 
70-tallet.  
 
Anvendelsen av norsk korn i kraftfôret avhenger av størrelsen på kornarealet, vær- og 
innhøstingsforhold. Importbehovet varierer følgelig avhengig av tilgangen på norske råvarer. 
Prognosen for kornsesongen 2014/2015 viser en økt tilgang på norsk korn med 15 prosent 
sammenlignet med de fem foregående åra. Kvaliteten er meget god. Den langsiktige 
utviklingen viser likevel at norsk kornproduksjon er fallende og at en stadig større andel av 
kraftfôrråvarene importeres. 
 
Kraftfôrforbruket i husdyrproduksjonen har økt jevnt de siste årene. Det skyldes særlig to 
forhold: 

- Norsk jordbruk har økt produksjonen av fjørfekjøtt, egg og svinekjøtt som følge av økt 
etterspørsel i markedet. 

- Fôringen er intensivert for å øke avdråtten i melkeproduksjonen.  

Kraftfôrprisen avhenger av flere faktorer enn prisen på norsk korn og sammensetningen av 
råvarer. Den vil i tillegg avhenge av størrelsen på prisnedskrivingstilskuddet, priser på 
importerte råvarer, eventuelle frakttilskudd og kostnadsutviklingen i kraftfôrindustrien. 
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Figur 5 Utvikling av arealet med korn og oljevekster i daa og norskandelen i kraftfôret målt i 
prosent. Kilde: Budsjettnemnda for jordbruket 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener landbrukspolitiske virkemidler må utformes slik 
at en hindrer areal å gå ut av drift, og at husdyrproduksjonen stimuleres til å utnytte 
norske fôrressurser. Korn må prioriteres arealer der det er naturgitte forutsetninger for 
det. 
 

3.5 Bruk av norske arealressurser 
En stadig mindre andel av jordbrukets totale fôrbehov produseres på norske arealressurser. 
Utviklingen svekker sjølforsyningen. Det er ikke er gjort tilstrekkelig grep for å stimulere til 
en produksjonsutvikling som i større grad baseres på gårdens arealressurser. For mange er det 
mer lønnsomt å øke forbruket av kraftfôr enn å utnytte gras- og beiteressurser når 
produksjonen av melk og kjøtt økes. Budsjettnemnda for jordbruket forventer en videre 
nedgang i norsk jordbruksareal og en ytterligere økning i kraftfôrforbruket. Det vil derfor 
være fornuftig å stimulere til økt arealproduktivitet og en styrking av virkemidler som gjør at 
den enkelte bonde finner det økonomisk lønnsomt å bruke tilgjengelig arealressurser.  
  
Jordbrukets forhandlingsutvalg prioriterer tiltak som sikrer mulighet for å øke norsk 
matproduksjon basert på norske fôrressurser og på en klimasmart og bærekraftig måte.  
Den geografiske produksjonsfordelingen i norsk jordbruk er avgjørende for 
sjølforsyningsevnen. For å opprettholde produksjonsfordelingen, må det både være 
lønnsomhet i kornproduksjon og grovfôrbasert husdyrhold i andre områder av landet.  
- Virkemidler som bidrar til å opprettholde en variert bruksstruktur over hele landet 

må prioriteres 

- Det må sikres økonomisk handlefrihet til å ta langsiktige og bærekraftige valg hvor 

driften er tilpasset ressursgrunnlaget 

- Det må stimuleres til økt norsk kornproduksjon  

- Det må stimuleres til økt bruk av grovfôr og beite  
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4 Inntektene må styrkes 

4.1 Inntektsutviklingen for jordbruket samlet 
Totalkalkylen er et sektorregnskap som skal vise totalverdiene som skapes i norsk jordbruk 
ved utnyttelse av norske produksjonsressurser, herunder jord. Det er det eneste materialet som 
utelukkende beskriver faktorer som påvirker inntekten avgrenset til jordbrukssektoren. 
Jordbruksforhandlingene omfatter inntektsmulighetene avgrenset til jordbrukssektoren. 
  
Inntektsutviklingen i jordbruket har siden 1992 i jordbruksavtalesammenheng blitt målt etter 
Totalkalkylen for jordbruket, normaliserte regnskaper. I normaliseringen utjevnes det for en 
del tilfeldig variasjon som i stor grad skyldes vær. I forhandlingene brukes totalkalkylens 
normaliserte regnskaper for å sammenligne inntektsutviklingen i jordbruket med inntekst-
utviklingen for andre grupper i samfunnet. Ved fastsetting av inntektsrammen ved årets 
jordbruksforhandlinger legger Jordbrukets forhandlingsutvalg til grunn at 
forhandlingene skjer for avtaleåret 2015/2016 på basis av beregnede inntekter og 
kostnader i jordbruket i Totalkalkylen for jordbruket. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener det er av stor betydning at partene har et felles 
tallgrunnlag for å belyse inntektsutviklingen som grunnlag for forhandlinger. Forhand-
lingsutvalget legger Stortingets behandling av Meld St. nr 9 (2011-2012) til grunn, og 
konstaterer at totalkalkylens normaliserte regnskaper fortsatt skal brukes for å måle 
inntektsutviklingen basert på resultatmålet ”Vederlag til arbeid og egenkapital”. 
 
Tabell 2  Utviklingen i inntekter og kostnader, samt vederlag til arbeid og 

egenkapital i flg. Budsjettnemndas normaliserte regnskaper 
 2013 2014 2015 
Sum produksjonsinntekter 29 130 30 532 31 153 
Direkte tilskudd 10 612 10 767 10 871 
Totale inntekter, mill. kr 39 743 41 299 42 021 
Driftskostnader  18 364 19 118 19 376 
Sum kapitalkostnader 7 509 7 693 7 910 
Sum kostnader, mill. kr 25 873 26 811 27 287 
Vederlag arbeid og kapital, mill. kr 13 869 14 489 14 735 
Realrente på lånt kapital 1 418 1 274 695 
Vederlag til arbeid og egenkapital, mill.kr 12 451 13 215 14 039 
Antall årsverk 48 100 47 000 45 900 
Kroner per årsverk 258 900 281 200 305 900 
Verdi skatteordning, kr/årsverk 30 000 29 700 31 900 
Vederlag til arbeid og egenkapital inkl. effekt av 
jordbruksfradraget. Kr/årsverk 288 900 310 900 337 800 
Inntektsendring, kr/årsverk  22.000 26 900 
Beregnet/forutsatt i fjor, etter ”avtale” 284 100 310 600 322 300 
Inntektsendring beregnet i fjor,  
og forutsatt etter ”avtale”  26.500 11.700 
Kilde: Budsjettnemnda for jordbruket. Utredning nr. 1. 2015 
 
Inntektsutvikling fra 2013-2014 
Inntektsutviklingen fra 2013 til 2014 etter totalkalkylens normaliserte regnskaper er av 
Budsjettnemnda beregnet til 21.900 kroner per årsverk. Fjorårets beregning viste en 
inntektsvekst på 26.500 kr/årsverk. Årets materiale gir mao en inntektsvekst som er 4.500 
kroner per årsverk svakere enn budsjettert i fjor. Det er vanskelig å peke på noen enkeltfaktor 
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som forklarer dette, men at den budsjetterte volumveksten av kylling uteble, noe mer bruk av 
handelsgjødsel og plantevernmidler enn budsjettert og økte emballasjekostnader trekker 
inntektsveksten ned.  
 
Inntektsutviklingen fra 2014 til 2015 
Fra 2014 til 2015 forventes inntektene å øke med 26.900 kroner per årsverk. Jordbruksopp-
gjøret i fjor la til grunn en inntektsvekst på 11.700 kr/årsverk. Den sterke budsjetterte 
inntektsveksten skyldes i hovedsak betydelig sterkere nedgang i realrenta på lånt kapital enn 
forutsatt i jordbruksoppgjøret. Den forventede forsterkede inntektsveksten vil derfor slå ulikt 
ut blant bønder avhengig hvor mye gjeld en har. Realrentenedgangen forventes å bli 1,10 
prosent i normaliserte regnskaper. Det gir en kostnadsreduksjon på 580 mill. kroner 
tilsvarende 12.600 kr/årsverk, som er 400 mill. kroner mer enn forutsatt i jordbruksoppgjøret. 
Også bedre markedsbalanse for svinekjøtt og prisnedgang på diesel og elektrisitet bidrar til 
inntektsvekst. På den annen side virker lavere produksjon av kylling og økt bruk av kraftfôr til 
melkeku i motsatt retning.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg konstaterer med tilfredshet at sett over to år forventes 
jordbruket å få inntektsutvikling som er om lag 10.700 kr/årsverk sterkere enn tidligere 
antatt. Hovedforklaringen ligger i en sterkere nedgang i realrenta på lånt kapital enn 
tidligere forutsatt. 
 

4.2 Inntektsutvikling og lønnsnivå for lønnstakere 
Inntektsdata for andre grupper er hentet fra rapport ”Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2014” 
fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) av 30. mars 2015.  
 
Tabell 3 Lønnsutvikling pr. årsverk for alle lønnstakere 

År Lønn Lønnsvekst fra året før 
Kroner Prosent 

2010 434.500 15.500 3,7 
2011 452.800 18.300 4,2 
2012 470.900 18.100 4,0 
2013 489.200 18.300 3,9 
2014 503.800 14.600 3,0 

Kilde: Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) 
 
Det er gjort følgende anslag for lønnsutviklingen i 2015: 
• Statistisk sentralbyrå (Økonomiske analyser 1/2015, des. 2014): 2,9 prosent 
• Norges Bank (Pengepolitisk rapport 1/2015, mars 2015): 3 prosent 
• Finansdepartementet (Meld. St.1 (2014-2015), okt. 2014): 3 ¼ prosent 
 
LO og NHO ble den 27. mars enige om et moderat lønnsoppgjør for 2015 som er beregnet å 
gi en lønnsvekst på 2,7 prosent. 
 
For 2016 har Statistisk sentralbyrå anslått lønnsveksten til 3,1 prosent, mens Norges Bank 
ligger på 3 ¼ prosent.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg legger til grunn en gjennomsnittlig lønnsvekst for alle 
lønnsmottakere på 2,9 prosent i 2015 og 3,1 prosent i 2016. 
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Tabell 4 Lønnsutvikling pr. årsverk for alle lønnstakere med Jordbrukets 
forhandlingsutvalg sine forutsetninger. 

År Lønn Lønnsvekst fra året før 
Kroner Prosent 

2015 518.400 14.600 2,9 
2016 534.500 16.100 3,1 

 

4.2.1 Jordbruket sammenlignet med andre grupper 

Stortinget har bestemt at inntektsutviklingen i jordbruket skal sammenlignes med ”andre 
grupper i samfunnet”. 
 

 
 
Figur 6: Inntektsutvikling for jordbruket og gjennomsnittlig lønnsmottaker siste 10 år.  
Kr/årsverk. Kilde: Budsjettnemnda og Tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene 
 
Figuren viser at samlet for hele 10-årsperioden er inntektsveksten i totalkalkylens 
normaliserte regnskaper inkludert effekt av jordbruksfradraget marginalt høyere enn lønns-
veksten for andre grupper i samfunnet. Da har en ikke tatt hensyn til at bøndene i perioden har 
fått økt trygdeavgifta fra 2012, tilsvarende en kostnad på 6.100 kr/årsverk. Gjør en det, er 
inntektsutviklingen perioden sett under ett, tilnærmet lik. Uten den forsterkede 
inntektsveksten fra 2013 til 2015 ville inntektsutviklingen i jordbruket vært svakere enn for 
andre grupper i samfunnet. 
 
I denne perioden er arbeidsforbruket i jordbruket redusert med 17.600 årsverk til 45.900 
årsverk i 2015. Av inntektsveksten står arbeidsproduktiviteten for nesten 94.000 kr/årsverk. 
Dette tilsvarer 57 prosent av inntektsveksten.  
 

4.3 Inntekt og inntektsutvikling for ulike produksjoner  
Totalkalkylen viser inntektssituasjonen for hele jordbrukssektoren. Referansebruk er 
beregninger på bruksnivå for ulike produksjoner, bruksstørrelser og områder. Beregningene 
omfatter 28 referansebruk. 10 av disse består av bruk fra hele landet, resten er sortert etter 
ulike driftsformer, etter størrelse og geografi. Alle referansebrukene bygger på regnskaps-
resultater fra NILFs driftsgranskinger. Gjennom referansebrukene får man et bilde av hvordan 
lønnsomheten varierer mellom ulike produksjoner. Siden referansebrukene bygger på 
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regnskapsresultater, gir de også et godt bilde av inntektsnivået for den enkelte næringsutøver. 
Tilsvarende vil en kunne se om lønnsomheten varierer mellom distrikter eller bruksstørrelser.  
 
Referansebrukene er en viktig del av forhandlingsmaterialet. De gir et godt bilde av den 
økonomiske situasjon for ulike produksjoner. 
 
Tabell 5 Vederlag til arbeid og egenkapital inklusive beregnet inntektsverdi før skatt av 

jordbruksfradraget, kroner per årsverk. Framregning til 2014 og 2015 
inklusive volumframregninger fra regnskapsåret 2013 

  Årsverk 2013 2014 2015 
1 Melk og storfeslakt. 25 årskyr, landet 1,958 304 800 336 800 375 900 
2 Korn. 375 dekar korn, landet 0,417 215 300 213 300 189 100 
3 Sau. 155 vinterfôra sauer, landet 1,296 213 900 234 000 256 400 
4 Melkeproduksjon geit. 125 årsgeiter, landet 1,772 280 400 304 400 333 500 
5 Svin/korn. 47 avlssvin + 377 dekar korn, landet 1,638 199 200 211 800 305 600 
6 Egg/planteprod. 6590 høner + 273 dekar korn, landet 1,479 356 800 315 700 286 600 
7 Potet/korn. 142 dekar poteter + 423 daa korn, landet 1,772 420 900 438 000 455 300 
8 Storfeslakt/ammeku. 30 ammekyr, landet 1,218 235 700 259 100 288 100 
9 Frukt og bær. 49 dekar frukt og bær, landet 1,761 288 800 292 000 283 300 
10 Fjørfekjøtt/planteprodukter. 126 143 fjørfeslakt, landet 0,922 694 800 688 000 439 900 
11 Økologisk melk og storfeslakt. 23 årskyr, landet 2,049 301 400 317 900 357 700 
12 Melk (de ⅓ minste brukene). 14 årskyr, landet 1,637 277 900 303 000 326 400 
13 Melk (de ⅓ største brukene). 38 årskyr, landet 2,241 308 900 348 700 410 000 
14 Melk (de 25 største brukene). 54 årskyr, landet 2,436 383 500 432 600 520 300 
15 Melk og storfeslakt. 28 årskyr, Østlandets flatbygder 2,054 327 400 359 700 402 600 
16 Melk og storfeslakt. 23 årskyr, Østl. andre bygder 1,943 329 200 362 100 403 100 
17 Melk og storfeslakt. 34 årskyr, Agder/Rogal. Jæren 1,816 300 200 340 100 396 500 
18 Melk og storfeslakt. 21 årskyr, Ag./Ro. andre bygder 1,812 282 200 313 100 350 100 
19 Melk og storfeslakt. 22 årskyr, Vestlandet 1,879 282 300 311 700 344 800 
20 Melk og storfeslakt. 27 årskyr, Trøndelag 2,118 287 500 319 200 361 800 
21 Melk og storfeslakt. 23 årskyr, Nord-Norge 1,971 325 300 359 500 409 500 
22 Korn. <400 dekar korn (231 dekar korn), Østlandet 0,332 115 000 111 200 97 700 
23 Korn (de 20 største brukene). 815 daa korn, Østlandet 0,680 360 900 363 900 344 700 
24 Korn/svin. 329 dekar korn + 26 avlssvin, Trøndelag 0,996 300 400 309 700 365 700 
25 Sau. 130 vinterfôra sauer, Vestlandet 1,378 164 700 181 200 194 100 
26 Sau. 158 vinterfôra sauer, Nord-Norge 1,195 282 700 305 400 331 500 
27 Sau (de 25 største). 270 vinterfôra sauer, landet 1,792 268 200 283 100 337 000 
28 Samdrift melkeproduksjon. 45 årskyr, landet 2,652 369 000 411 500 479 900 

1)
 

Verdien av inntektsposten «Fjørfekjøtt» og av kostnadspostene «Kraftfôr», «Annet innkjøpt fôr» og «Innkjøp av dyr» er i årets 

beregninger redusert med 14 prosent ut over den ordinære framregningen i budsjettåret 2015 på referansebruk 10 

Kilde: Budsjettnemnda for jordbruket. Utredning nr. 2. 2015 
 
Referansebrukene viser et forventet inntektsnivå som varierer mellom 97.000 kr/årsverk og 
opp til 520.300 kr/årsverk i 2015. Det er med andre ord store inntektsforskjeller, særlig 
mellom ulike produksjoner, men også størrelser og områder. Lavest er inntekta for de minste 
kornbrukene (ref bruk 22), og høyest for de største melkebrukene i 2015. 
 
Gjennomsnittsbruket for melk har et inntektsnivå på 376.000 kroner per årsverk i 2015. 
Lavest er inntektene for de minste melkeprodusentene (ref bruk 12) med 326.000 kr/årsverk, 
mens samdrifter og større melkeforetak har høyere inntekter enn gjennomsnittet. For 
tilnærmet like store bruk i antall kyr, er inntektene i melkeproduksjonen lavest på Vestlandet 
og Agder/Rogaland (ekskl. Jæren) og Trøndelag, mens de er høyest for Østlandet og Nord 
Norge. Sau og Storfekjøtt ligger noe lavere inntektsmessig enn melkeprodusenter.  
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Tabell 6 Endring i vederlag til arbeid og egenkapital inklusive beregnet inntektsverdi 

før skatt av jordbruksfradraget, kroner per årsverk. Framregning inklusive 
volumframregninger til 2014 og 2015 fra regnskapsåret 2013 

 
 

 Kroner pr 
årsverk 
2013 

Endring 

2013-2014 

Endring 
2014- 2015 Endring 

2013-2015 
1 Melk og storfeslakt. 25 årskyr, landet 304 800 32 000 39 100 71 100 
2 Korn. 375 dekar korn, landet 215 300 –2 000 –24 200 –26 200 
3 Sau. 155 vinterfôra sauer, landet 213 900 20 100 22 400 42 500 
4 Melkeproduksjon geit. 125 årsg., landet 280 400 24 000 29 100 53 100 
5 Svin/korn.47 avlss.+377 daa korn, landet 199 200 12 600 93 800 106 400 
6 Egg/pl.prod.6590 høn.+273 daa k. landet 356 800 –41 100 –29 100 –70 200 
7 Potet/korn.142 daa p.+ 423 daa k., landet 420 900 17 100 17 300 34 400 
8 Storfeslakt/ammeku. 30 ammekyr, landet 235 700 23 400 29 000 52 400 
9 Frukt og bær. 49 dekar frukt/bær, landet 288 800 3 200 –8 700 –5 500 
10 Fjørfekjøtt/pl.prod. 126143 fj.slakt, landet 694 800 –6 800 –248 100 –254 900 
11 Økologisk melk og storfeslakt. 23 årskyr  301 400 16 500 39 800 56 300 
12 Melk (de ⅓ minste brukene). 14 årskyr 277 900 25 100 23 400 48 500 
13 Melk (de ⅓ største brukene). 38 årskyr 308 900 39 800 61 300 101 100 
14 Melk (de 25 største brukene). 54 årskyr 383 500 49 100 87 700 136 800 
15 Melk og storfeslakt. 28 årskyr, Østl.fl.b. 327 400 32 300 42 900 75 200 
16 Melk og storfeslakt. 23 årskyr, Østl.a.b 329 200 32 900 41 000 73 900 
17 Melk og storfeslakt. 34 årskyr, Jæren 300 200 39 900 56 400 96 300 
18 Melk og storfeslakt. 21 årskyr, A/R.a.b 282 200 30 900 37 000 67 900 
19 Melk og storfeslakt. 22 årskyr, Vestl. 282 300 29 400 33 100 62 500 
20 Melk og storfeslakt. 27 årskyr, Tr.lag 287 500 31 700 42 600 74 300 
21 Melk og storfeslakt. 23 årskyr, Nord-N 325 300 34 200 50 000 84 200 
22 Korn. <400 dekar korn (231), Østlandet 115 000 –3 800 –13 500 –17 300 
23 Korn (20 største brukene). 815 daa Østl. 360 900 3 000 –19 200 –16 200 
24 Korn/svin. 329 daa k.+26 avlssv., Tr.lag 300 400 9 300 56 000 65 300 
25 Sau. 130 vinterfôra sauer, Vestlandet 164 700 16 500 12 900 29 400 
26 Sau. 158 vinterfôra sauer, Nord-Norge 282 700 22 700 26 100 48 800 
27 Sau (de 25 største). 270 vinterfôra sauer 268 200 14 900 53 900 68 800 
28 Samdrift melkeproduksjon. 45 årskyr 369 000 42 500 68 400 110 900 

2)
 

Verdien av inntektsposten «Fjørfekjøtt» og av kostnadspostene «Kraftfôr», «Annet innkjøpt fôr» og «Innkjøp av dyr» er i årets 

beregninger redusert med 14 prosent ut over den ordinære framregningen i budsjettåret 2015 på referansebruk 10 

Kilde: Budsjettnemnda for jordbruket. Utredning nr. 2. 2015 
 
Referansebrukene har stor variasjon i inntektsutvikling avhengig av produksjon, men også 
bruksstørrelse.  
 
Melk 
Inntektsutviklingen i melkeproduksjonen øker mye i 2015, særlig på grunn av stor 
etterbetaling. Melkeprisen øker med 54 øre/liter i 2-årsperioden. Melkeprodusentene forventes 
å få en sterkere inntektsvekst enn gjennomsnittet i jordbruket, men varierer mellom 
bruksstørrelser. De største melkebrukene forventes å få en langt sterkere inntektsvekst enn de 
mindre. Særlig fra 2014 til 2015. Dette skyldes tre forhold: 

• Sterk økning i melkepris slår mest inn når en regner inntekt per årsverk på de større 
brukene, fordi arbeidsforbruket per ku faller med økende størrelse.  

• Jordbruksoppgjøret 2015 flatet ut arealtilskudd grovfôr, og åpnet opp for tilskudd for 
mer enn 50 kyr (slår kun inn på ref bruk 14).  
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• Rentenedgangen treffer mest de større bruka som har mer gjeld per årsverk enn de 
mindre blant annet som følge av at investeringer er foretatt på senere tidspunkt. 

 
Inntektsveksten varierer også noe mellom landsdeler (referansebrukene 15 til 21).  
Veksten er sterkest for referansebruket på Jæren (nr 17). Dette har større melkevolum enn de 
andre og samtidig lavt arbeidsforbruk i forhold til produksjon og antall kyr. Den store 
økningen i melkepris virker mest inn på dette bruket. Også for referansebruket i Nord Norge 
(nr 21) er inntektsveksten større enn for de andre. Dette bruket har stort grovfôrareal per ku 
pga lavere avlinger, og får en sterk inntektsvekst som følge av utflatingen av arealtilskudd 
grovfôr (over 250 dekar) ved siste jordbruksoppgjør.   
 
Sau og storfekjøtt 
Både sau og storfekjøtt har dårligere inntektsutvikling enn melk fra 2013 til 2015, men om lag 
som gjennomsnittet for jordbruket. Størst er veksten for de større saueprodusentene (nr 27), da 
særlig fra 2014 til 2015. Omlegginger i tilskuddsordninger i jordbruksoppgjøret i fjor 
forklarer dette. For de minste brukene slår redusert husdyrtilskudd for de første 100 dyrene 
hardt inn, mens økte husdyrtilskudd for mer enn 200 sau og økt kvalitetstilskudd for 
lammeslakt virker positivt for de større brukene.  
 
Korn 
Kornprodusentene har svak inntektsutvikling, og en nedgang i 2015. En har regnet uendret 
kornpris til 2015, fordi dette er tall før årets jordbruksoppgjør og en endring i kornprisen kan 
først skje fra 1. juli med virkning for avlingsåret 2015. Siden tilskuddene for 
kornprodusentene ikke ble endret vesentlig ved forrige oppgjør, går inntekta ned i 2015 som 
følge av kostnadsvekst.  
 
Kraftfôrbaserte produksjoner 
Svineproduksjonen har kraftig inntektsoppgang i 2015 som følge av at en har markedsbalanse 
etter overproduksjon de foregående årene. Økonomien er likevel ikke fullt på høyde med det 
den var før overproduksjonen, jfr referansebruksberegninger i fjor for 2012), pga 
kostnadsvekst.  
 
For kylling har en ikke overproduksjon, men resultatet går betydelig ned i 2015. Dette skyldes 
svakt salg av kylling, slik at produsentene har fått redusert sine kontrakter med 14 prosent. I 
beregningene har en lagt inn et redusert volum på 14 prosent, og redusert kraftfôrkostnadene 
med 14 prosent og innkjøp av daggamle kyllinger.  
 
Eggprodusentene har også svak inntektsutvikling. Det er overproduksjon og det forventes å 
måtte førtidsslakte høns tilsvarende en produksjon på 2000 tonn egg i 2015. Prisen øker derfor 
ikke, mens kostnadene stiger. Blant annet øker kraftfôrprisen med 11 øre/kg fra 2014 til 2015. 
På 2 år forventes eggprodusentene å få en inntektsnedgang på 70.000 kr/årsverk.  
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Anslag for kostnadsutviklingen i 2016 
SSB har anslått en økning i konsumprisindeksen på 2,3 prosent i 2015 og Det tekniske 
beregningsutvalg for inntektsoppgjørene på 2,25 prosent. Den siste har Budsjettnemnda lagt 
til grunn i budsjetteringen av 2015.  
 
For 2016 har SSB lagt til grunn en generell prisvekst på 2,0 prosent. Både Norges Bank og 
private banker ligger tett opp mot SSBs anslag. 
 
Siden 2010 har prisindeksen for ikke-varige driftsmidler i jordbruket økt med 14 prosent. 
Konsumprisindeksen har i samme periode gått opp med 6,2 prosent. Det innebærer at den 
årlige prisveksten for driftsmidler i jordbruket har vært mer enn 1 prosentpoeng høyere enn 
den generelle prisstigningen. Dette viser at prisene for ikke-varige driftsmidler i jordbruket 
øker langt sterkere enn den generelle prisstigningen i samfunnet. En viktig årsak til den lave 
generelle prisstigningen, skyldes økt import av varer fra bl.a Kina, som i liten grad omfatter 
driftsmidler i jordbruket. I 2015 forventes prisene på driftsmidler i jordbruket å øke med 2,3 
prosent. Dette er om lag likt anslaget for KPI på 2,25 prosent, og skyldes nedgang i 
energikostnadene. Fra 2013 til 2014 økte prisene med 3,6 prosent, mens KPI steg med 2,0 
prosent. 
 
Mye av kostnadene i jordbruket påvirkes av lønnsutvikling i samfunnet. Prognosene om lav 
realinntektsvekst i 2015 og 2016 tilsier at kostnadsveksten på driftsmidler til jordbruket ikke 
vil få like sterk vekst som tidligere, sammenlignet med den generelle prisstigningen.  
 
Partene har de siste jordbruksoppgjørene lagt til grunn en kostnadsvekst noe over den 
generelle prisstigningen. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg legger til grunn en generell prisstigning på 2,25 prosent 
i 2015 og 2,0 prosent i 2016. For ikke-varige driftsmidler i jordbruket legger vi til grunn 
en prisstigning på 2,5 prosent i 2016.  
 
Det vises til produktivitetsberegninger fra Budsjettnemnda for jordbruket. De siste 10 årene 
har bruttoinntekta økt med 2 prosent (i faste kroner), mens vareinnsatsen har gått ned med 2,1 
prosent. Dette gir en årlig produktivitetsframgang for innsatsfaktorer på 0,4 prosent i 
perioden. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg legger til grunn en produktivitetsframgang på innsats-
faktorsiden på 0,4 prosent i 2016. Med en volumvekst på 0,5 prosent gir det en 
volumendring for ikke-varige driftsmidler på 0,1 prosent i 2016. 
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4.5 Kapitalkostnader 
Investeringer i jordbruket 

 
Figur 8 Utvikling i bruttoinvesteringer. Løpende kroner. Kilde Budsjettnemnda 

 
Bruttoinvesteringene har vært relativt stabile fra 2010. Bruttoinvesteringene er noe lavere i 
2014 enn året før, men går opp i 2015. Kapitalslitet øker med 95 – 135 mill. kroner per år i 
perioden. 
 
I Totalkalkylen utgiftsføres de nominelle rentekostnadene (betalte renter) mens en 
inntektsfører at den reelle verdien av lånene blir mindre ved en generell prisstigning.  
 
Realrente = nominell rente – generell prisstigning 
 

 
Figur 9: Utvikling i realrente normalisert regnskap. Prosent. Kilde Budsjettnemnda 
 
Siden 2010 har gjelda i norsk landbruk økt med 10,5 mrd. kroner, fra 45 mrd. kroner til 55,5 
mrd. kroner i 2015, men kostnadene knyttet til lånene synker som følge av rentenedgang.  
 
Kapitalkostnadene i tabell 7 for 2016 er beregnet av sekretariatet til Budsjettnemnda for 
jordbruket etter oppdrag fra partene, mens tallene for 2013-2015 er hentet fra Totalkalkylen. 
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Det er forutsatt uendret bruttoinvesteringsvolum og tegningsvolum av leasingkontrakter i 
2015. Øvrige forutsetninger er som angitt i foregående kapitler.  
 
Tabell 7  Nominelle og reelle rentekostnader på lånt kapital. Mill. kroner og prosent 
  2013 2014 2015 2016* 

Jordbruksgjeld  52200 54105 55665 57000 
Rentekostnader 2138 2160 1883 1753 
Renteprosent 4,10 3,99 3,38 3,08 
KPI-endring i prosent, normalisert 1,38 1,64 2,13 2,09 
Normalisert regnskap:     
- Effekt av finansiering 720 886 1186 1190 
- Realrente 1418 1274 695 563 
 
Dette gir redusert realrentekostnader på om lag 130 mill. kroner for 2016. 
 
For kapitalslit og leasing viser beregningene en fortsatt kostnadsvekst. Kapitalslitet øker med 
125 mill. kroner fra 2015 til 2016, og leasing med 85 mill. kroner, til sammen om lag 210 
mill. kroner. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg legger til grunn en økning i kapitalslitet med 125 mill. 
kroner, leasing med 85 mill. kroner og en nedgang i realrenta på lånt kapital med 130 
mill. kroner i 2016. 
 

4.6 Arbeidsforbruk 
Jordbruket er av næringer som har størst produktivitetsvekst. Budsjettnemnda har i år 
beregnet den totale produktiviteten til 1,5 prosent per år siste 10 år. Produktiviteten er først og 
fremst knyttet til redusert arbeidsforbruk, men inntektene øker også noe mer enn 
vareinnsatsen. Arbeidsproduktiviteten er beregnet til 4,4 prosent per år siste 10 år, mens 
kapitalproduktiviteten er 0,6 prosent per år. 
 
En utvalgstelling gjennomført i 2013, viser lavere nedgang i arbeidsforbruket etter 2010. Den 
årlige nedgangen disse årene har vært 2,2 prosent per år, mot gjennomsnittlig 4 prosent per år 
foregående 10-års periode. Budsjettnemnda har prognosert med 2,2 prosent årlig nedgang i 
arbeidsforbruket i årene etter 2013. Arbeidsforbruket er av nemnda anslått til 45.900 årsverk i 
2015. For 2016 gir prognosen 44.900 årsverk. 
 
Siden 2006 har bruksavgangen ligget på mellom 2 og 2,5 prosent pr år. Nedgangen i 
arbeidsforbruket skyldes både at antall foretak har gått ned og nedgang i arbeidsforbruket på 
det enkelte foretak, til tross for at de har økt produksjon. De nye tallene viser at nedgangen i 
arbeidsforbruket på det enkelte foretak nå har flatet ut. Dette viser at effektivitetsgevinsten nå 
er avtagende.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg forholder seg til prognosen for arbeidsforbruket gjort 
av Budsjettnemnda for jordbruket. Vi legger til grunn en nedgang i arbeidsforbruket 
fra 2015 til 2016 på 2,2 prosent. 
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4.7 Pris- og volumendringer i markedet  
Jordbruket vil ifølge totalkalkylen for jordbruket hente 30,2 mrd. kroner i markedet i 2015. 
Nesten 40 prosent av markedsinntektene kommer fra produkter uten målpris. De største 
produktene uten målpris er: Storfekjøtt, sau og lammekjøtt, fjørfekjøtt, egg, blomster og 
diverse hagebruksprodukter. For egg er det overproduksjon og for tiden små muligheter for 
økte priser. Enkelte fjørfeprodukter, blomster og flere hagebrukskulturer har svakt 
importvern. Prisutviklingen for disse vil avhenge av prisutviklingen internasjonalt, og 
mulighetene for prisøkninger er trolig noe begrenset. For storfekjøtt og sau/lam har prisene 
økt en god del de siste årene. Det er imidlertid fortsatt underdekning av norsk vare. 
Markedssituasjonen gir muligheter for økt prisuttak. Kyllingmarkedet har falt rask og mye 
pga sviktende tillit fra forbruker om at kjøttet inneholder antibiotikaresistente bakterier. En 
eventuell prisøkning på kylling i 2016 vil avhenge av om forbrukeren i større grad igjen 
etterspør kylling. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg legger til grunn at produkter uten målpris i 
gjennomsnitt vil få en prisutvikling tilsvarende prisveksten på målprisprodukter. 
 
Volumveksten i norsk landbruk målt etter normaliserte regnskaper har vært om lag 0,6 
prosent fra 2013 til 2014, og forventes å ha en marginal vekst på 0,1 prosent i 2015. Den lave 
veksten i 2015 relateres i første rekke til redusert produksjon og forbruk av kylling. Sett i et 
noe lengre perspektiv har produksjonsveksten siden 2006 vært om lag 0,25 prosent per år.  
 
Med utgangspunkt i målet om økt matproduksjon og den kortsiktige og langsiktige 
utviklingen i volumet av norskproduserte landbruksvarer legger Jordbrukets 
forhandlingsutvalg til grunn en volumvekst i 2016 på 0,5 prosent. Dette er en svakere 
utvikling enn den politiske ambisjonen.  
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5 Ramme og finansiering 

Det vises til kapittel 2.2 om landbrukspolitisk føringer. Det vises videre til kapittel 4 om 
inntektssituasjonen i næringa. Inntektsutviklingen i Totalkalkylens normaliserte regnskaper og 
budsjett viser at jordbruket vil kunne få en sterkere inntektsvekst målt over to år fra 2013 til 
2015 enn beregnet av budsjettnemnda i fjor og forutsatt i fjorårets jordbruksoppgjør. 
Hovedårsaken ligger i større realrentenedgang enn forutsatt.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg legger vekt på følgende ved dimensjonering av 
inntektskravet: 
• Ambisjonene fra et samlet Storting om: 

o  å øke norsk matproduksjon med intensjon om økt sjølforsyning 
o at lønnsomheten i norsk landbruk må styrkes  

• At jordbruket har hatt en bedre inntektsvekst enn tidligere beregnet og forutsatt i 
jordbruksoppgjøret som følge av nedgang i realrente. 

• At det legges vekt på moderasjon i lønnsoppgjørene for å sikre arbeidsplassene 
framover.  

 
Ut ifra en samlet vurdering av disse forholdene krever Jordbrukets forhandlingsutvalg 
at det legges til rette for økte inntektsmuligheter på 24.100 kr/årsverk. Forhandlings-
utvalget vil understreke at dette er et moderat krav for ei næring som inntektsmessig 
ligger lavt.  
 
For å oppnå en slik inntektsvekst krever Jordbrukets forhandlingsutvalg følgende: 
• Inndekning av kostnadsveksten fra 2015 til 2016. Dette gjelder: 

o driftskostnader 
o kapitalslit og leasing 
o rente på lånt kapital 

• Kronemessig lik inntektsvekst som andre grupper i samfunnet.  
• En moderat redusert inntektsforskjell til andre grupper. 
 
I oppbyggingen av krav til inntektsramme har Jordbrukets forhandlingsutvalg lagt til grunn 
følgende: 
• 2,9 prosent inntektsvekst for andre grupper i 2015 og 3,1 prosent i 2016 
• En generell kostnadsvekst (KPI) på 2,0 prosent i 2016, jf. SSB 
• En kostnadsvekst på ikke-varige driftsmidler i jordbruket på 2,5 prosent for 2016 
• En volumvekst på 0,1 prosent for ikke-varige driftsmidler i jordbruket for 2016 
• En reduksjon i bankenes utlånsrente på 0,3 prosentpoeng fra 2015 til 2016, jf. SSB. 
• En reduksjon i antall årsverk på 2,2 prosent tilsvarende 1.000 årsverk fra 2015 til 2016, jf 

prognose fra Budsjettnemnda for jordbruket 
• En prisvekst på produkter uten målpris tilsvarende prisstigningen på målprisprodukter. 
• En volumvekst på markedssida på 0,5 prosent i 2016. 
 
Dette gir følgende inntektsramme: 
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Tabell 8: Krav til inntektsramme for jordbruksoppgjøret 2015  

    Grunnlag Volum Pris 
Sum mill. 
kroner 

  Kostnadsdekning   
1 Driftskostnader 19376 0,1 % 2,5 % 500 
2 Kapitalslit og leasing  7190 210 
3 Realrente på lånt kapital i jordbruket  695     -130 
A SUM Kostnadsdekning       580 
  Økte inntektsmuligheter i markedet   
4 Økt produksjon av norske jordbruksvarer 30156 0,5 % 150 
5 Økte priser på varer uten målpris 11530   2,2 % 250 
B SUM Markedsmuligheter 400 
  Inntekt og arbeidsforbruk         
6 Kronemessig lik inntektsutvikling 14042 -2,2 % 16100 410 
7 Redusert inntektsforskjell lønnsmottaker     44900 8100 360 
C SUM Inntekt og arbeidsforbruk       770 

SUM Rammekrav (A-B+C), mill. kroner     24200 950 
 
Ramma gir grunnlag for en inntektsvekst for avtaleåret på om lag 24.200 kroner per årsverk 
etter at kostnadsveksten (linje A) er dekket inn og forutsatt at markedsmulighetene er utnyttet 
(linje B). Deler av ramma får inntektsvekst allerede i 2015, som følge av målprisøkninger fra 
1/7-2015. Dette vil gi en økt inntektsvekst i 2015 på om lag 4.500 kroner per årsverk, og 
ytterligere 19.700 kroner pr årsverk i 2016. Andre grupper i samfunnet forventes en 
inntektsvekst på om lag 16.100 kroner i 2016. Reduksjonen i inntektsforskjell til 
lønnsmottakere (8.100 kr/årsverk) skjer blant annet gjennom arbeidsproduktivitet. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg vil understreke at en inntektsvekst tilsvarende effekten 
av dette kravet er i nedre grense for å nå målene fra et samlet Storting om ”fokus på økt 
matproduksjon med intensjon om økt sjølforsyning”.  
 

5.1 Finansiering av kravet  
Tabell 9. Finansiering av rammekravet 
Finansiering  Mill. kr 
Målpris       380 
Budsjett 490 
Økt jordbruksfradrag 55 
Ledige midler       25 
SUM FINANISERING       950 
 
Det foreslås målprisøkning fra 01.07.2015 med helårsvirkning på 380 millioner kroner. Totalt 
tas det ut 780 mill. kroner i markedet gjennom økte målpriser, forventet prisoppgang på ikke-
målprisprodukter og volumøkning. Budsjettoverføringer skjer fra 01.01.2016. 
 
Inntektsvirkningen fra jordbruksfradraget er beregnet å øke med 55 mill. kroner som følge av 
økt næringsinntekt i 2016. 
 
25 mill. kroner i overførte midler fra 2014-budsjettet inngår i finansieringen av ramma. 
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5.2 Målpris 

5.2.1 Markeds- og produksjonssituasjonen for målprisprodukter 

Jordbrukets forhandlingsutvalg vil peke på at norske forbrukere er blant de som bruker minst 
andel av inntekten til å kjøpe mat. I 2012 brukte vi knapt 12 prosent av inntekta på mat og 
alkoholfrie drikkevarer. 
 
Korn 
Kornavlingene ble gode i sesongen 2014/15 etter tre år med lave avlinger. De er forventet å 
ende på 1162 million tonn. Dette er 14 prosent høyere enn gjennomsnittet for de siste 5 åra. 
Fra 2013 til 2014 ble kornarealet redusert med 16 500 daa. Dette er en lavere nedgang enn de 
siste årene, som kan forklares ved at arealet gikk veldig mye ned fra 2012 til 2013 som følge 
av sein våronn på Østlandet. Noe areal ble derfor ikke sådd, mens noe ble høstet som 
grønnfôr. Noe av dette arealet ble tatt i bruk i kornproduksjonen i 2014. De siste 3 årene har 
kornarealet gått ned med 172.000 dekar, tilsvarende 57.000 daa per år. For 2015 forventer 
budsjettnemnda en nedgang i kornarealet med 20.000 daa. 
 
Melk 
I 2014 ble det produsert 1 512 mill. liter kumelk og 19,4 mill.liter geitmelk. For 2015 er det 
prognosert med en produksjon på 1548 mill. liter kumelk og 19,4 mill. liter geitmelk. Det 
forventes at 80 prosent av produksjonsøkningen vil anvendes til pulver med lav pris, og 20 
prosent til modna oster. 
 
Forbruket av yoghurt og fast hvitost fortsetter å øke, samtidig som forbruket av drikkemelk 
synker. Forbruksveksten for yoghurt tas av import. Fettunderskudd har vært et problem noen 
år. For 2015 forventes det at behovet for smør dekkes av norskprodusert vare. For geitemelk 
er det fortsatt overproduksjon. 
 
Kjøtt og egg 
 
Tabell 10: Prognose 2015 for kjøtt og egg, utarbeidet mars 2015. 

  
Produksjon Endring 

Anslag 
import 

Salg prosent 
Markeds- 
balanse 

Storfe/kalv 79 500 + 1 % 7 570 (1) 95 600 + 2 % - 8 500 

Sau/lam 23 500 0 % 1 336 (2) 25 700 0 % - 900 

Gris 131 300 + 2 % 2 000 (3) 133 200 + 1 % + 100 

Egg* 61 300 + 1%  (4) 60 600 0 % + 700 

1. For storfe er det inkludert en antatt SACU-import av 4.921 tonn storfekjøtt m/ben, WTO-kvoten på 1084 tonn, EU-kvote 
på 900 tonn og GSP-kvote på 665 tonn (inkl ben) med biffer og fileter.  

2. Importen inkluderer WTO-kvoten på 206 tonn, import av 600 tonn fra Island og 530 tonn SACU m/ben. 
3. Inkludert spekk og småflesk (1.000 tonn), WTO-import på 400 tonn (av kvoten på 1.381 tonn) og EU-kvote på 600 tonn.  
4. Forutsetter ingen import av egg i 2015. 

 
Gris 
Det har i lengre tid vært overproduksjon av svinekjøtt. Situasjonen snudde i løpet av 
sommeren 2014. Det forventes nå markedsbalanse på svin i 2015  
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Hagebruksprodukter 
Målprisen er tatt ut bare for et mindretall av ”målprisproduktene” de siste avtaleårene. For 
inneværende avtaleperiode (2014/15) er det inntil videre bare isbergsalat og rosenkål som har 
oppnådd målprisen. 
 
Lave priser internasjonalt har presset den norske prisen. Importvernet er ikke tilstrekkelig for 
mange av grøntproduktene.  
 
Poteter 
Det ble meget gode avlinger for potet med det resultat at det er foretatt regulering av 5.000 
tonn matpotet. Det er også et betydelig overskudd av industripotet. På grunn av 
overproduksjonen har en ikke fått tatt ut målpris. I år med mer normale avlinger er målprisen 
tatt ut. Det gledelige er at norskandelen av matpotet i butikkene har steget etter å ha falt de 
senere år.  
 

5.2.2 Målprisendringer 

Jordbrukets forhandlingsutvalg understreker betydningen av å opprettholde et sterkt 
importvern for å sikre avsetning og prisuttak i det norske markedet.  
 
Fordelingen av målprisøkningen på 380 mill. kroner er gjort ut fra en markedsmessig 
vurdering for hvilke sektorer det er mulig å ta ut økte målpriser. 
 
Tabell 11: Målprisendringer fra 1. juli 2015 fordelt på målprisprodukter 

Produkt 
Mill.  

l/kg/kr 
Målpris, 
kr/l/kg 

Endring, 
kr/l/kg 

Endring, 
mill. kr 

Melk, ku og geit 1567,7 5,20 0,08 124,9 

Gris 131,6 31,64 1,05 138,2 

Poteter 185,7 4,04 0,18 33,4 

Grønnsaker og frukt 2218,5 2,5 % 55,5 

Matkorn 225,4 2,98 0,12 28,0 

Sum målprisendringer 380,0 
 
Målprisøkningen på frukt og grønnsaker er forutsatt fordelt på produkter i etterkant av 
forhandlingene. Målprisøkningen for melk forutsettes tatt ut på alle produkter, men hensyntatt 
konkurransen fra importerte meieriprodukter, slik jordbrukets forhandlingsutvalg har lagt opp 
til i kap 9.3.2 om prisutjevningsordningen. Økningen på 12 øre/kg for matkorn er et veid 
gjennomsnitt av 14 øre/kg prisøkning for mathvete og 0 øre/kg prisendring for matrug. 
 
Markedseffekter som følge av økte kraftfôrpriser 
Med utgangspunkt i en karbohydratandel på 70 prosent, fortsatt høye importpriser på soya og 
økt stedsfrakttilskudd på kraftfôr, antas det en gjennomsnittlig økning i kraftfôrprisen på 4,5 
øre per kg, jf. kap 9. I tabellen nedenfor er det beregnet hvor mange øre dette vil utgjøre pr kg 
i sluttproduktet for melk, storfe, egg, svin, kylling og kalkun, medregnet foreslått økning i 
frakttilskuddet. Det forutsettes at økningen på kraftfôrkostnadene tas ut i markedet. Det er 
usikkerhet omkring dette for egg og kylling på grunn av markedssituasjonen. 
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Tabell 12: Effekter av kraftfôrprisøkning regnet per kg produkt 

  Melk Storfe Egg Kylling Svin (komb.) Kalkun 

kg kraftfôr pr kg produkt 0,33 4,5 2,12 2,18 4,5 3,4 

Prisøkning i øre pr kg ved 4,5 
øre økning i kraftfôrprisen 1,5 20,3 9,5 9,8 20,3 

 
15,3 

 

5.3 Budsjettoverføringer 
I 2015 utgjorde budsjettoverføringer til jordbrukssektoren 1,19 prosent av de samlede 
utgiftene på Statsbudsjettet. Andelen er mer enn halvert siden årtusenskiftet. Korrigert for 
generell prisstigning har den reelle årlige veksten i budsjettoverføringene vært på moderate 1 
prosent i gjennomsnitt siden 2005. For 2015 ble budsjettoverføringene holdt uendret. 
 

 
Figur 10: Budsjettoverføringer til jordbruket i prosent av statsbudsjettet.  
 
Budsjettoverføringene er styringsverktøyet i landbrukspolitikken. Hovedmålet om økt norsk 
matproduksjon slik det er trukket opp av både Regjering og et samlet Storting, kan ikke nås 
uten at budsjettmidlene økes. Landbruket produserer også betydelig med kollektive goder, slik 
som vakkert kulturlandskap, biologisk mangfold, spredt bosetting og matsikkerhet. 
Fellesnevner for kollektive goder er at de ikke er omsettbare i et marked. For å sikre 
innbyggerne et tilfredsstillende nivå på disse godene, må staten på vegne av den enkelte 
innbygger gå inn med målrettede budsjettmidler til bøndene som produserer godene. 
 
Landbruksproduksjonen i Norge skiller seg klart fra andre europeiske land. Vår beliggenhet 
langt mot nord gir oss områder med unike produksjonsforhold. Dette gir muligheter, men 
begrenser også avlingsnivå og hva vi kan dyrke.  Matjorda og gårdene ligger spredt over hele 
landet, og drives under svært ulike produksjonsforhold. Om landbruksproduksjon 
konsentreres til områdene med de beste forutsetningene, vil redusere matproduksjon betydelig 
og økte behovet for import. 
 
I ”verdens rikeste land” er kostnadene generelt høye. Den norske bonden står overfor langt 
dyrere innsatsfaktorer og tjenester til produksjonen enn bønder i andre land. Resten av 
verdikjeden for mat må også forholde seg til et høyt kostnadsnivå. Matvareprisene må 
reflektere det norske kostnadsnivået, og er derfor nødt til å ligge over andre land. Likevel 
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bruker ikke norske husholdninger en større andel av inntektene på mat enn forbrukere i andre 
vestlige land. Disse spesielle utfordringene gjør at: 
• Vi må føre en nasjonal landbrukspolitikk der bondens inntekt kommer både fra marked og 

tilskudd. Tilskuddene må målrettes for å jevne ut de store ulikhetene i produksjonsvilkår. 
• Landbruket trenger beskyttelse gjennom et importvern med toll for å jevne ut 

kostnadsforskjellene knyttet til lønnsnivå, klima og topografi, mellom Norge og andre 
land. 

 
Jordbrukets forhandlingsutvalg vil understreke budsjettoverføringenes betydning for å 
drive en aktiv landbrukspolitikk, og vil også peke på følgende momenter: 
• Et nødvendig inntektsløft. Økte markedsinntekter og produktivitetsutvikling vil ikke alene 

være nok til å gi et inntektsløft.  
• Landbruk over hele landet. I mange områder er landbruket ryggraden i næringslivet. 

Budsjettmidler trengs for å kompensere for driftsulemper knyttet til topografi, klima og 
bruksstørrelse. 

• Bærekraftig og klimavennlig matproduksjon. Økt arealeffektiviteten gir mer klimavennlig 
drift, og det er viktig å opprettholde en differensiert og spredt produksjonsstruktur. For å 
utnytte norske arealressurser optimalt i landbruksproduksjonen trengs betydelige 
virkemidler for å sikre dette. 

 
Jordbrukets forhandlingsutvalg krever en økning i budsjettoverføringene på 490 mill. 
kroner for 2016.  
 

5.3.1 Struktur 

Ved siste jordbruksoppgjør ble alle øvre grenser for husdyr- og arealtilskudd flatet ut. I sin 
innstilling til Storting viser imidlertid flertallet i næringskomiteen til at ”samarbeidspartiene 
mener virkningen av politikken som nå vedtas bør være gjenstand for en grundig evaluering, 
og at det i jordbruksoppgjøres for 2015 gjøres rede for konsekvenser som er synlige på kort 
sikt.”. Offentliggjøringen av utbetalte tilskudd for søknadsomgangen i februar viser at på kort 
sikt har noen få enkelte produsenter fått mangedoblet sine tilskudd, mens en stor andel 
produsenter har gått ned eller stått tilnærmet i ro. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg vil legge til rette for at alle produsenter skal ha gode 
inntektsmuligheter. Små og mellomstore bruk må prioriteres ved fordeling av 
budsjettmidler. De utnytter også verdifulle areal, men nyter ikke godt av 
stordriftsfordeler. Små produsenter må kompenseres for småskalaulemper. Store 
produsenter kan utnytte stordriftsfordeler og trenger ikke samme tilskudd per dyr og 
dekar som mindre produsenter. 
 
Vi foreslår derfor at det innføres øvre grenser for husdyr og arealtilskudd med følgende 
grenser: 

• Ku (melk og ammeku):  100 kyr 
• Andre storfe:   500 storfe 
• Geit:     250 melkegeit 
• Sau:     400 sau over 1 år 
• Grønnsaker:    400 dekar 
• Frukt:     100 dekar 
• Bær:     200 dekar 
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5.3.2 Forenkling 

Bønder ønsker, i likhet med andre næringsdrivende, enkle og lite byråkratiske virkemidler. 
Jordbrukets forhandlingsutvalg er positive til forenklinger som reduserer tidsforbruket 
for bonden og forvaltningen, men understreker at forenklinger ikke må være et hinder 
for å nå de overordnede målene for norsk landbruk. Det er avgjørende å minimere 
omfordelingseffektene når forenklinger foretas. 
 
Ved behandlingen av fjorårets jordbruksoppgjør uttaler Stortingets næringskomité: 
”Komiteen viser til at det i avtalen om jordbruksoppgjøret 2014 er enighet om en parts-
sammensatt utredning om forenkling i landbruket.” 
 
Arbeidsgruppa har avlevert en delrapport av 15.03.15 og vil komme med en endelig rapport 
innen utgangen av året. Arbeidsgruppa har bl.a fått som mandat å ”foreslå et 
virkemiddelsystem med færre og enklere ordninger, og som er mer målrettet mot økt effektiv 
matproduksjon, på små og store bruk over hele landet”. Færre ordninger kan man få enten 
ved å fjerne ordninger, slå sammen ordninger, eller lage nye ordninger som ivaretar formålet 
til ordninger som avvikles. 
 
I delrapporten peker arbeidsgruppa på noen forenklinger som er mulig å foreta. 
Arbeidsgruppa mener det kan vurderes: 

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

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

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

 
Jordbrukets forhandlingsutvalg har vurderte forslagene fra arbeidsgruppa og vil foreslå 
at enkelte av disse gjennomføres allerede i år. Forhandlingsutvalget ønsker å 
opprettholde rentestøtteordningen og tilskudd til vinterskadet eng. Forhandlings-
utvalget vil avvente ytterligere forslag til neste års jordbruksoppgjør da den endelige 
rapporten foreligger slik at en kan se alle forslag i en større sammenheng.  
 

5.3.3 Ledige midler  

Det vises til forbruksprognose fra SLF av 22/2-2015 med oppdatering 10/4-2015, og 
fordelingsskjema oversendt fra LMD i flere omganger, sist 15/4-2015.  
 
Overførbare midler fra 2014 utgjør 30,1 mill. kroner, hvorav 4,36 mill. kroner er ubrukte 
midler til spesielle driftsutgifter (e-stil). Disse midlene anses som forhåndsdisponert og vil 
ikke påvirke inntekts holdes utenom i finansiering av rammen. Prognosen for 2015 viser at det 
ikke vil oppstå ledige midler, men være et behov på 8,4 mill. kroner. 
 
I alt er 21,7 mill. kroner til disposisjon. Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at hele 
beløpet brukes på prisnedskrivingstilskudd korn fra 1. juli 2015. I tillegg hentes 15 mill. 
kroner fra LUF (SMIL, ubrukte midler fra dreneringstilskudd) for å fullfinansiere økt 
prisnedskrivingstilskudd korn fra 1. juli 2015. Avsetningen til dreneringstilskudd 
foreslås økt med 15 mill. kroner i 2016.  
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5.3.4 Prisnedskrivning til råvarepriskompensasjon 

RÅK-industrien er en viktig avtaker av norske råvarer. 
Derfor er både norske bønder og matindustrien helt 
avhengig av en velfungerende RÅK-ordning med 
tilstrekkelig høye prisnedskrivingssatser. I 2014 økte 
kvantumet ferdigvarer som mottok tilskudd med 5 
prosent.   
 
Importen av RÅK-varer har økt kraftig siden ordningen ble innført. Importen av yoghurt økte 
eksempelvis med 658 prosent i mengde fra 2005 til 2015. Tilsvarende importøkning for 
deiger var 203 prosent. Fra 2013 til 2014 økte importverdien med 10 prosent (0,3 prosent i 
mengde). 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener det er viktig å opprettholde konkurranseevnen 
til RÅK-industrien. RÅK-satsene må jevnlig justeres for å oppfylle RÅK-ordningens 
intensjoner om å utjevne prisforskjeller i råvarepriser mellom EU og Norge. På denne 
måten kan en sikre avsetning av norske råvarer i det norske markedet.  
 
Det er budsjettert med 189,7 mill. kroner i totalramme for tilskudd til RÅK-ordningen. Det er 
stor usikkerhet knyttet til prognosering av denne posten da det er svingninger i volumer, inter-
nasjonale råvarepriser og valutakurser. Landbruksdirektoratet har beregnet at ved en 
videreføring av internasjonale priser fra mars og en valutakurs på 8,39 euro, vil det være et 
behov for 15 mill. kroner i 2015 og 63 mill. kroner i 2016 for å gi full råvarepris-
kompensasjon. Med dagens satser er det særlig for meieriprodukter (pulver og ost) at 
kompensasjonen er lav.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å tilføre ordningen 15 mill. kroner i 2015 fra 
ledige midler for å øke prisnedskrivningssatsene fra 1. juli 2015. Videre foreslås det en 
økning i budsjettet for 2016 med 63 mill. kroner for å gi full råvarepriskompensasjon, 
og ytterligere 10,4 mill. kroner for å ta høyde for økt behov av økte målpriser og 
forventet prisoppgang på ikke-målprisprodukter. Dette gir et budsjett for 2016 på 265,1 
mill. kroner. Satsene må justeres oftere enn årlig i situasjoner der priser og valutakurser 
svinger mye. Målet er å kompensere for råvareprisforskjeller, verken mer eller mindre. 
 

5.4 Økonomiske utslag av kravet 
Det er foretatt beregninger av sekretariatet i Budsjettnemnda for jordbruket på 
referansebrukene som viser utslag av kravet. I resultatene for 2015 er det ikke justert for 
virkningen av Jordbrukets forhandlingsutvalg sitt krav, resultatene for 2016 er fullt utslag av 
kravet (helårsvirkning), men det er ikke lagt inn produktivitetsvekst på referansebrukene.  
 
Følgende forutsetninger er lagt til grunn: 

• En generell kostnadsvekst på 2,0 prosent, og 2,5 prosent for ikke-varige driftsmidler. 
• Økte priser på ikke-målprisprodukter på 2,2 prosent  
• Redusert rente på 0,3 prosent i 2016 
• Økt gjennomsnittlig kraftfôrpris på 4,5 øre/kg som følge av økte fôrkornpriser, 

korrigert for økt prisnedskrivingstilskudd og 70 prosent karbohydratandel, samt økt 
stedsfrakttilskudd. 

  

Andel norsk råvare i RÅK-varer, 2013 
Matkorn 71 prosent 
Bær- og fruktproduksjon 19 prosent 
Melk 14 prosent 
Egg 10 prosent 
Potet 5 prosent 
Kjøtt 1 prosent 
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Tabell 13. Vederlag til arbeid og egenkapital pr årsverk à 1845 timer, helårsvirkning 
inkludert kostnadsvekst fra 2015 til 2016 og økt inntekstverdi av skattefradraget som følge av 
økte inntekter. Ingen endring i arbeidsproduktiviteten. 

     2016 

   2015  
Inkl. 

skatt* 
2016-
2015 

NR Referansebruk  Årsverk A B B-A 

1 Melk og storfeslakt, 25 årskyr. Landet 1) 1,958 375 900 391 000 15 100 

2 Korn, 375 dekar korn. Landet 0,417 189 100 231 600 42 500 

3 Sau, 155 vinterfôra sauer. Landet 1,296 256 400 273 000 16 600 

4 Melkeproduksjon geit, 125 årsgeiter. Landet 1,772 333 500 348 600 15 100 

5 Svin og korn, 47 avlssvin + 377 dekar korn. Landet 1,638 305 600 354 100 48 500 

6 Egg og planteprod., 6590 høner + 273 daa korn. Landet 1,479 286 600 285 000 -1 600 

7 Poteter og korn, 142 daa poteter + 423 daa korn. Landet 1,772 455 300 490 300 35 000 

8 Storfeslakt/ammeku, 30 ammekyr. Landet 1,218 288 100 308 600 20 500 

9 Frukt og bær, 49 dekar frukt og bær. Landet 1,761 283 300 299 800 16 500 

10 Fjørfekjøtt og planteprodukter, 126 143 fjørfeslakt. Landet 0,922 439 900 411 000 -28 900 

11 Økologisk melk og storfeslakt, 23 årskyr. Landet 2,049 357 700 372 600 14 900 

12 Melk, de ⅓ minste melkebrukene, 14 årskyr. Landet 1,637 326 400 340 200 13 800 

13 Melk, de ⅓ største melkebrukene, 38 årskyr. Landet 2,241 410 000 429 300 19 300 

14 Melk, de 25 største melkebrukene, 54 årskyr. Landet 2,436 520 300 545 100 24 800 

15 Melk og storfeslakt, 28 årskyr. Østlandets flatbygder 2,054 402 600 419 900 17 300 

16 Melk og storfeslakt, 23 årskyr. Østlandets andre bygder 1,943 403 100 419 100 16 000 

17 Melk og storfeslakt, 34 årskyr. Agder/Rogaland, Jæren 1,816 396 500 416 400 19 900 

18 Melk og storfeslakt, 21 årskyr. Agder/Rogaland a.bygder 1,812 350 100 367 200 17 100 

19 Melk og storfeslakt, 22 årskyr. Vestlandet 1,879 344 800 359 400 14 600 

20 Melk og storfeslakt, 27 årskyr. Trøndelag 2,118 361 800 378 300 16 500 

21 Melk og storfeslakt, 23 årskyr. Nord-Norge 1,971 409 500 426 300 16 800 

22 Korn, <400 dekar korn (231 dekar korn). Østlandet 0,332 97 700 130 600 32 900 

23 Korn, de 20 største brukene, 815 dekar korn. Østlandet 0,68 344 700 396 000 51 300 

24 Korn og korn/svin, 329 daa korn + 26 avlssvin. Trøndelag 0,996 365 700 411 700 46 000 

25 Sau, 130 vinterfôra sauer. Vestlandet 1,378 194 100 207 200 13 100 

26 Sau, 158 vinterfôra sauer. Nord-Norge 1,195 331 500 350 300 18 800 

27 Sau, de 25 største sauebrukene, 270 v.f. sauer. Landet 1,792 337 000 357 200 20 200 

28 Samdrift melkeproduksjon, 45 årskyr. Landet 2,652 479 900 500 000 20 100 
  

1) Referansebruk 1 er plassert i arealsone 4. Et tilsvarende bruk i sonene 5, 6 og 7 vil få en 

ytterligere økning på 1400 kr/årsverk til 16 500 kr/årsverk.  

 
Utslagene for referansebrukene er mindre enn det gjennomsnittlige utslaget av kravet på 
24.200 kr/årsverk jf. kap 5.1. Dette skyldes at flere tilskuddsposter som er økt mye, ikke 
regnes inn i inntektsutslagene for referansebrukene. Dette gjelder bl.a. LUF, RÅK-ordningen, 
matkorntilskudd, frakttilskudd kjøtt og hele post 77 (utviklingstiltak). Til sammen er det satt 
av om lag 120 mill. kroner til disse ordningene.  
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6 Klimavennlig og bærekraftig matproduksjon 

6.1 Framtidens matproduksjon 
Klimaendringene er den største utfordringen vi står overfor i dag. FNs klimapanel 
konkluderer entydig: klimaendringene er i gang, og konsekvensene for matproduksjon kan bli 
dramatiske. FNs klimapanel anslår at den globale matproduksjonen kan bli redusert med inntil 
to prosent hvert tiår, samtidig som behovet for mat øker med 14 prosent. Skal 
verdenssamfunnet ha mulighet til å øke matproduksjonen må alle tilgjengelige ressurser tas i 
bruk, og produksjonene må være tilpasset de naturgitte forholdene. 
 
Blant risikomomentene for verdens matproduksjon er: 
• at den globale oppvarminga fører til nedgang i matproduksjonen, spesielt i varme strøk. 

Matproduksjonen kan komme til å avta så mye som ti prosent for hver grad temperaturen 
stiger. 

• at stadig mer av maten kommer fra et fåtall dyre- og plantearter. Mye av det mangfoldet 
av arter som verdens landbaserte matproduksjon har bestått av, og som er vår garanti 
dersom sykdommer eller naturskader rammer de dominante artene, er borte eller nesten 
borte.  

• at monokulturer, ensidig drift, kunstgjødsel og kunstig vanning kan over tid ødelegge 
sentrale produksjonsområder for eksempelvis korn, ris og soya, og nedgangen kan komme 
brått. 

• at store åker-, gras- og beitearealer blir ødelagt av erosjon fra vind og vann, eller bygd ned 
av veier, hus og industribygninger. Dette skjer i en tid da det aller meste av verdens 
dyrkbare jord allerede er tatt i bruk til landbruk eller andre formål. Verdens areal for korn- 
og grasproduksjon øker ikke lenger. 

• at underjordiske vannbassenger uten tilførsel av nytt vann eller med liten tilførsel tappes, 
slik at vannet må hentes fra stadig dypere nivå. Igjen er det slik at det er vanskelig eller 
umulig å slå fast på forhånd når vanntilgangen uteblir.  

• at snø- og isbreer i verdens høyfjell smelter på grunn av oppvarminga. Mens nedbør 
magasinert som snø og is har gjort at verdens bønder i tusenår har fått tilført vann i 
tørketidene etter snø- og issmelting i fjellet, kommer vannet nå allerede i regntidene, når 
det ikke trengs. California utgjør et dramatisk eksempel. 

• at den globale oppvarminga gjør at havnivået stiger, slik at landbruksområder nær 
havnivå, for eksempel i de store og fruktbare elvedeltaene i Asia, kan havne under vann i 
løpet av noen tiår eller et hundreår.  

• Økt bruk av antibiotika i husdyrhold og som medisin til mennesker fører til at resistente 
bakterier utvikler seg, og derfor i verste fall at et av de største medisinske framskritt i 
menneskenes historie kan bli verdiløst om noen år eller tiår. 

 
Landbruket er helt avhengig av at naturen er i balanse slik at produksjonsgrunnlaget ivaretas. 
Skal vi sikre fremtidige generasjoner mulighet for trygg og sunn mat må maten produseres på 
en bærekraftig måte, slik at ressursene tas vare på. Samtidig setter matproduksjonen spor i 
naturen og bidrar til klimagassutslipp. Framtidas matproduksjon må være klimasmart: vi må 
både kutte klimautslippene fra matproduksjonen og tilpasse matproduksjonen til en ny 
klimavirkelighet. Begge deler krever konkret, langsiktig arbeid i næringa og politisk vilje til 
handling.  
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6.1.1 Landbruket er en del av klimaløsningen og det grønne skiftet 

Landbruket kan levere lavutslippsløsninger. Energi, drivstoff, varme og grunnlaget for 
utallige nye produkter basert på primærnæringenes ressurser gir både klimaløsninger og stort 
potensial for ny verdiskapning.  
 
Politisk satsing og bred jobbing over flere år med å koble ulike forsknings- og 
utviklingsmiljø, og bevisstgjøring av potensialet i de ressursene som forvaltes av landbruket 
begynner å gi resultater.  
• Gjennom bioenergiprogrammet produseres det nå biovarme tilsvarende et halvt Alta 

kraftverk med basis i norske landbruksressurser.  
• Ved Mære landbruksskole testes det ut en varemelagerteknologi som kan bidra til å 

redusere energibehovet i norske veksthus med 80 prosent, samtidig som produksjonen 
øker og klimagassutslipp reduseres.  

• Biogassproduksjon har vært et prioritert klimatiltak i jordbruket som også bidrar med 
fornybar energi. Etter hvert begynner det nå å bli flere mulige løsninger for produksjon 
med basis i husdyrgjødsel. Noen gode eksempler er: 

o En rimelig reaktor står nå i full skala og produserer gass ved en grisegård i 
Porsgrunn. Dette er en reaktor som forskerne mener kan dekke de fleste behov ved 
et norsk gårdsbruk. 

o Biogass Rogaland er etablert og det arbeides nå aktivt for å etablere gårdsanlegg 
og bruk av husdyrgjødsel i større industrielle biogassanlegg.  

o Ved Greve Biogass i Vestfold er det nå avtalt store leveranser av husdyrgjødsel inn 
i industriell biogassproduksjon. 

• Det viser seg at sol og vind kompletterer hverandre slik at man kan gi jevn ladning til et 
batteri gjennom året. Testing av vindtrykk og solinnstråling ved to gårdsbruk i Aurskog 
Høland viser at 250 m2 med solceller er nok til å drifte et moderne melkefjøs. 

• I kombinasjon med kompost fra husholdningene kan biorest (husdyrgjødsel etter 
biogassproduksjon) være meget verdifull til jordforbedring. Dette kan viser seg særlig 
nyttig i jordbruksområder med få husdyr.  

 

6.1.2 Viktige grep 

Jordbrukets forhandlingsutvalg mener det er vesentlige å styrke virkemidler som 
stimulerer til å ivareta en variert produksjonsstruktur hvor produksjonen er tilpasset 
det lokale ressursgrunnlaget, og best mulig rustet til å takle klimaendringer. Det er 
særlig to spor det må jobbes langs: målrettet informasjon om hva som kan gjøres på 
hver enkelt gård, og et økonomisk handlingsrom til å gjøre nødvendige investeringer i 
jord, for eksempel grøfting og andre tiltak som øker jorda sin bindingsevne av karbon. 
Det må lønne seg å ta klimasmarte og bærekraftige grep.  
 
Viktige grep for bærekraftig og klimasmart utvikling av norsk landbruk og matproduksjon: 
• Sikre næringa en bruksstruktur som gjør oss i stand til å takle klimautfordringene, og til å 

kunne bruke ressursene på en bærekraftig måte.  
• Utnytte ressursene og forvalte dem slik at de gir mest mulig produksjon med minst mulig 

klimaavtrykk. Det forutsetter at bonden har kunnskap og handlingsrom til å ta 
klimasvennlige og bærekraftige valg. 

• Utvikle og ta i bruk fornybare energiløsninger, og å bidra til å binde mest mulig karbon i 
jord og skog. 
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Jordbrukets forhandlingsvalg prioriterer følgende tiltak: 
• Gratis førsteråd for klimatiltak på gården. Gjennom rådgivningstjenesten bør det innføres 

et tilbud om gratis førsteråd for klimatiltak på gården. Rådgivningen må tilpasses den 
enkelte gård.  

• Fond med skattefordel etter modell fra skognæringen. Det er et stort behov for 
investeringer på gården og i jordvei for å redusere klimagassutslipp fra jord, øke avlingene 
og redusere avrenning. For å øke handlingsrommet slik at nye investeringer skal skje må 
det etableres en frivillig ordning for investeringsfond med skattefordel etter modell av 
skogfondsordningen, slik det står beskrevet i regjeringserklæringen. Fondsordningen kan 
gjennom skattefordeler bidra til å rette investeringer inn mot klima- og miljøtiltak på 
gården. (Se nærmere omtale i kap 7.14.4.) 

• Styrking av eksisterende program som kan bidra til å utløse næringspotensialet i 
landbruket som leverandør av klimaløsninger og fornybare løsninger.  

o Stimulere til utvikling og bygging av nye løsninger på gårdsbruket 
o Sikre bonden grunnlag for økonomi i biogassproduksjon 
o Stimulere til økt produksjon i skogen 

• Stimulere til investeringer i miljøvennlig lagring av husdyrgjødsel 
• FoU for klimatilpasset landbruk. Det trengs ny kunnskap og utvikling av teknologi, 

driftsmetoder, arter og sorter som gjør næringa i stand til å redusere klimautslipp, tilpasse 
næringa til klimaendringer og utvikle fornybar energi.  

• Miljøvirkemidlene er sentrale for å kunne gjøre bonden i stand til å ta miljøvennlig valg. 
Tiltak for å styrke vannmiljø er prioritert.  

 
Jordbrukets forhandlingsutvalg er tilfreds med at arbeidsgruppa som skal se på 
klimautfordringene i landbruket nå er oppnevnt. Dette er et viktig arbeid for videre 
utvikling av en klimavennlig og bærekraftig norsk matproduksjon.  
 

6.2 Utvikling av gratis førsteråd for klimavennlig landbruk 
Det finnes få, om noen, enkeltløsninger eller reguleringer som vil gi store reduksjoner av 
klimaavtrykket fra matproduksjonen. Men mange mindre forbedringer av drift og innkjøp av 
mer klimavennlige innsatsfaktorer vil kunne redusere utslippene. For å kunne identifisere 
hvilke områder det er hensiktsmessig å endre praksis, gjøre investeringer eller kjøpe inn andre 
innsatsfaktorer, trenger den enkelte gårdbruker verktøy for å vurdere mulighetene på eget 
bruk. For å trygge og sikre matproduksjonen og økonomien i næringa er det også avgjørende 
at næringen iverksetter adekvate klimatilpassingstiltak til riktig tid. Rådgivningen på disse 
områdene må derfor styrkes. Tilsvarende ordning er etablert i Sverige. Erfaringen der er gode.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at det etableres et bredt anlagt 
rådgivningstilbud for klimavennlig landbruk. Tilbudet gjennomføres i regi av Norsk 
Landbruksrådgiving. Det etableres en styringsgruppe for prosjektet bestående av 
faglaga, Landbruksdirektoratet og Norsk Landbruksrådgiving. Det settes av 2,5 mill. 
kroner for etablering av rådgivningstilbudet i 2016. 
 

6.3 Klima og miljøprogrammet 
For 2015 er det innvilget 18 mill. kroner til Klima- og miljøprogrammet, hvorav 10 mill. 
kroner går til fylkesvise tiltak og 8 mill. kroner til sentrale tiltak. For 2015 er det 42 søknader 
på de sentrale midlene.  
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Rapportene fra FNs klimapanel viser at klimaendringene kommer raskere enn tidligere antatt. 
Hvordan dette vil slå ut i forhold til været er det ulik oppfatning om, men de fleste miljøer 
innen klimaforskningen mener det øker uforutsigbarheten betydelig.  For å møte en slik 
situasjon mener Jordbrukets forhandlingsutvalg det er nødvendig med økt kunnskap knyttet til 
klimabetinga problemstillinger. Det må utvikles verktøy slik at kunnskap og kompetanse om 
miljøtiltak i ulike driftsformer blir lett tilgjengelig for den enkelte gårdbruker. Utvikling av 
mer kostnadseffektive metoder for drenering må prioriteres. 
 
Det gjelder også å finne gode løsninger for å bidra til å redusere klimagassutslipp. Det må 
utvikles løsninger som kan tas i bruk på det enkelte gårdsbruk, og bidra til å styrke 
økonomien. Det er viktig med en fortsatt satsning på kompetansebygging og utvikling av 
teknologier som kan fungere i norsk landbruk, klima og bruksstruktur tatt i betraktning. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å øke klima- og miljøprogrammet med 3 mill. 
kroner til 21 mill. kroner. Videre foreslår vi å endre fordelingen mellom sentrale og 
fylkesvise midler da vi mener de sentrale midlene har størst effekt. Vi foreslår at 
sentrale midlene øker med 7 mill. kroner til 15 mill. kroner, mens fylkesviser midler 
reduseres med 4 mill. kroner til 6 mill. kroner. 
 

6.4 Bioenergiprogrammet  
Satsingen på bioenergi gjennom Bioenergiprogrammet bidrar til å øke jordbrukets 
inntektsmuligheter gjennom levering av trevirke til flising og energiproduksjon. Dette er et 
viktig satsingsområde for å redusere jordbrukets utslipp av klimagasser og erstatte fossilt 
brensel/elektrisk kraft med fornybar bioenergi. Bevilgningen til bioenergiprogrammet er for 
2014 på 60 mill. kroner. Det er fortsatt stor etterspørsel i programmet, og det er ønskelig med 
ytterligere innsats. Det må informeres bredere om programmet. Samordningen mellom 
Innovasjon Norge og Enova må forbedres.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at bioenergiprogrammet økes med 7 mill. 
kroner til 67 mill. kroner. Herav settes 1 mill. kroner til prosjekter for utvikling av 
energisparing og varmeteknologi i veksthus. 
 

6.4.1 Energikostnader i veksthusnæringa 

For produksjon i veksthus er kostnadene til energi en stor utfordring. Også andre er avhengige 
av å bruke betydelige mengder energi i avgrensede perioder, for eksempel f.eks. 
vanningsanlegg og korntørker. 
 
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. 
 
Norsk Gartnerforbund har i prosjektet “Energieffektivisering og redusert klimautslipp i 
veksthusnæringen” oppnådd betydelige klimaforbedringer i veksthusnæringa. Dette 
arbeidet bør videreføres. 
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Jordbrukets forhandlingsutvalg vil understreke at dagens støtteordninger til 
investeringer i energiomlegging og energieffektivisering gjennom Enova og Innovasjon 
Norge må opprettholdes og videreutvikles. 
 

6.5 Biogassproduksjon 
Husdyrgjødsel er en verdifull ressurs som ved bruk av biogassreaktor kan gi store mengder 
fornybar energi, samtidig som man oppnår betydelige reduksjoner i klimagassutslipp.  
 
Det er innført et tilskudd på 30 kroner pr tonn husdyrgjødsel som blir brukt til biogass 
produksjon. Dette tilskuddet har økt interessen for å sette i gang slik produksjon og er mottatt 
med tilfredshet av næringen.  Flere matavfallsanlegg er under bygging og planlegging. I flere 
av disse anleggene er husdyrgjødsel aktuelt brukt som et substrat for å få ut mer gass.  
 
Avtalepartene ble enige om å få på plass en ordning for tilskudd til husdyrgjødsel til 
biogassproduksjon under jordbruksforhandlingene i 2012. Siden forskriften kom på plass 
først fra 01.01.2015, er det for 2015 en disponibel ramme på 5,0 mill. kroner innenfor 
LUF til dette formålet. Prognosene som gjelder for utbetaling de nærmeste par årene 
tilsier at det ikke er behov for å sette av nye midler til ordningen for 2016.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg er opptatt av å få i gang en større produksjon av 
biogass av husdyrgjødsel, og vil jobbe videre langs flere spor for å bidra til dette. Satsen 
for levert gjødsel videreføres med 30 kr/tonn. Da det gjenstår ubrukte midler, er det 
ikke behov for å sette av nye midler til ordningen for 2016. 
 

6.6 Miljøvennlig lagring av husdyrgjødsel 
Det må stimuleres til investeringer i miljøvennlig lagring av husdyrgjødsel. Gode 
lagringsmuligheter sikrer et optimalt spredetidspunkt av hensyn til gjødseleffekt og avrenning. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg forventer at dette tas hensyn til når fylkene tildeler 
midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket (IBU). 
 

6.7 Skog som klimatiltak 
Det er viktig å få opp avvirking og tilvekst i skogen for å øke bindingen av karbon og økt 
verdiskapning. Bevilgningen til skogbruket over jordbruksavtalen har økt de siste årene. Om 
lag ¾ av bevilgningen går til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, herav om lag halvparten til 
vegbygging, drift i bratt terreng osv. og skogkultur, miljøtiltak mv. Den siste fjerdedelen går 
til investeringer i kystskogbruket (veger og kaianlegg for utskiping av tømmer), 
skogbruksplanlegging og diverse kompetansehevende tiltak rettet mot gardsskogeiere, 
veiledere, skogsarbeidere osv. med Skogbrukets Kursinstitutt som en sentral aktør. Ved 
fordelingen av midlene for 2015 ble avsetningen til Kystskogbruket sterkt redusert.  
 
Klimaendringer forsterker behovet for økt satsning på skogsveger. Bevilgningen ble økt for 
2015. Også til skogkultur har det vært en viss økning, mens andre områder har stått mer eller 
mindre stille. Den økte hogstaktiviteten vi opplever øker behovet for ungskogpleie og 
bevilgninger til dette formålet. Det er store tømmeressurser i kystskogbruket som per nå ikke 
utnyttes. Prioriteringene foretas mellom Landbruks- og matdepartementet, faglagene i 
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jordbruket og med Skogeierforbundet og Norskog som viktige bidragsytere. Fordelingen av 
bevilgningen til skogbruk skjer i egne drøftingsmøter mellom partene på høsten. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg ønsker å opprettholde bevilgningen til skog på 214 mill. 
kroner. Avsetningen til kystskogbruket må økes slik at de store tømmerressursene i 
disse områdene kan utnyttes.  
 

6.8 Endringer av miljøvirkemidlene 

6.8.1 Oppfølging av arbeidsgruppe miljøvirkemidler 

En partssammensatt arbeidsgruppe har utredet virkemidlene i miljøprogram i jordbruket med 
sikte på å oppnå bedre måloppnåelse for miljø, forenklinger for næring og forvaltning, 
reduksjon i antall støtteordninger og økt formålseffektivitet ved virkemiddelbruken. Sentrale 
rammebetingelser for og utviklingen av gjeldende miljøvirkemidler, henger blant annet 
sammen med naturgitte forhold som ulikt klima og topografi, teknologiske forhold som mer 
effektive innsatsvarer og maskiner, og politiske forhold som kanaliseringspolitikken, 
internasjonale handels- og miljøforpliktelser og sektoransvar for miljø. Rapporten viser at 
gjeldende virkemidler i stor grad gjenspeiler avveininger mellom målretting og forenkling, 
der virkemidlene er ment å utfylle og balansere hverandre. Samtidig viser gjennomgangen at 
det er potensial for å gjøre forenklinger i virkemidlene og redusere antall ordninger. Det er 
også potensial for økt målretting. Det pekes i denne sammenheng på at virkemidlene for 
vannmiljø og utslipp til luft ikke er gode nok i dag. Arbeidsgruppen foreslår endringer som 
kan gjennomføres både på kort og lengre sikt.  
 
Utredningen er oversendt arbeidsgruppen som utreder forenkling av virkemidlene, som vil 
arbeide videre med anbefalingene. Forenklingsgruppa vil komme tilbake til dette arbeidet i 
endelig rapport ved utgangen av året, og vil hovedsakelig se videre på alternative løsninger til 
virkemiddelsystem på lengre sikt (graden av samordning og sentralisering av virkemidlene, jf. 
rapportens kapittel 7). 

Arbeidsgruppen mener følgende endringer kan gjennomføres på kort sikt: 

• Samordne enkelte regionale beitetilskudd med nasjonale beitetilskudd og samordne 
tilskudd til bevaringsverdige storferaser med regionale tilskudd til bevaringsverdige 
husdyrraser slik at det etableres nasjonale ordninger. 

• Avvikle regionale tilskudd til lett høstharving, tilskudd til utsatt omlegging av eng, 
tilskudd til jordarbeidingstiltak på areal i lavere erosjonsklasser innen nedbørsfelt der 
vassdraget ikke er sårbart og tilskudd til stubb i områder med jordtap. 

• Evaluere AK-tilskuddet med sikte på å få bedre kunnskap om miljøeffekten av 
ordningen. 

• Vurdere muligheten for å samordne regionale tilskudd til bratt areal med AK-
tilskuddet. 

• Vurdere virkemidler for bedre utnyttelse av næringsressurser/helhetlige løsninger for 
utslipp til luft og vann. 

• For tilskudd og satsninger der både KLD og LMD gir støtte, forslår arbeidsgruppen å 
avvikle tilskudd til fredete bygninger, slå sammen Verdensarvsatsingen og Utvalgte 
kulturlandskap i jordbruket, samt å jobbe videre med å samordne søknadsprosesser. 
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Jordbrukets forhandlingsutvalg viser til at forenklingsgruppa vil gjøre en helhetlig 
vurdering av muligheter og konsekvenser ved samordning av sentrale og regionale 
virkemidler.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg vil opprettholde tilskudd til lett høstharving, utsatt 
omlegging av eng og jordarbeidingstiltak i lavere erosjonsklasser, samt tilskudd til 
verneverdige bygninger.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at tilskudd til stubb i områder med jordtap 
avvikles. Ordningene Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og Verdensarvsatsingen slås 
sammen, og saksbehandlingen mellom miljø- og landbruksforvaltningen for tilskudd til 
utvalgte naturtyper samordnes. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener øvrige forslag fra arbeidsgruppa må vurderes 
nærmere, og ses i sammenheng med arbeidet i forenklingsgruppa. Dette gjelder blant 
annet de konkrete samordningsforslagene fra arbeidsgruppa for miljøvirkemidlene 
(beitetilskudd, bevaringsverdige husdyrraser og tilskudd bratt areal). 
 

6.8.2 Regionale miljøprogram - RMP 

Regionale miljøprogram (RMP) utformes som 4-årige programmer som fastsettes i samråd 
med faglaga. RMP er et viktig virkemiddel for at det gjennomføres miljøtiltak som er 
relevante for jordbruket i det enkelte fylke. Rammen for RMP ble redusert med 12,0 mill. 
kroner til 436,5 mill. kroner for aktivitetsåret 2014 med utbetaling i 2015.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg vil fremheve at en målrettet miljøinnsats forutsetter mulighet 
til å gjøre prioriteringer som er tilpasset de enkelte fylkenes særskilte behov. Endelig 
fastsettelse av RMP skal skje i et eget møte mellom Fylkesmannen og fylkeslagene i Norges 
Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.  
 
Det må sikres en forvaltning av RMP som er brukervennlig der vilkårene for å få tilskudd er 
tydelige og lett tilgjengelige for søkere av tilskudd. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg viser til at det i forskrift om produksjonstilskudd og 
RMP er bestemmelser om avkorting og bortfall av tilskudd ved regelverksbrudd og 
feilaktige opplysninger. Jordbrukets forhandlingsutvalg viser til at 
landbruksmyndighetene i slike saker skal gjøre en skjønnsmessig vurdering slik at det 
blir proporsjonalitet mellom avkortinger og feilen som er begått. 
 
Vannmiljø 
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. Det er i 
forvaltningsplanene som har vært på høring store forventninger til at landbruket skal øke 
innsatsen for å redusere avrenningen til vassdragene.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg 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 
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har stor effekt for å hindre erosjon og avrenning fra arealer med korn/poteter/grønn-
saker. Satsene for dette tilskuddet bør økes slik at flere bønder stimuleres til å 
gjennomføre dette tiltaket. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg ser at det er behov for å øke andelen midler som 
benyttes til vannmiljøtiltak, og foreslår at RMP styrkes med 5 mill. kroner. Fordeling av 
midlene skjer i forhandlingene. 
 
Forvaltning av gås 
Det er siden 2006 avsatt midler over jordbruksavtalen til å forebygge avlingskader i Nord-
Trøndelag og Nordland forårsaket av gås. Det gis tilskudd for å sette av beitearealer på 
innmark. Ordningen bidrar til en mer langsiktig og forutsigbar forvaltning av de øvrige 
jordbruksarealene. Selv om det jaktes både i Norge og Danmark, øker bestanden.   
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å øke de fylkesvise RMP-rammene for Nord-
Trøndelag og Nordland med 0,5 mill. kroner hver, som øremerkes tilskudd til 
beitearealer til kortnebbgås og kvitkinngås. Forhandlingsutvalget forutsetter at 
Miljøverndepartementet bidrar med midler til å støtte opp om ordningen.  
 

6.8.3 Spesielle miljøtiltak i landbruket - SMIL 

Formålet med SMIL er å sikre natur- og kulturminneverdier i jordbrukets kulturlandskap og 
redusere forurensingen fra jordbruket utover det som kan forventes ved vanlig jordbruksdrift. 
SMIL er et søknadsbasert investeringstilskudd som kan brukes på tre typer tiltak: 
kulturlandskapstiltak, forurensingstiltak og planleggings- og tilretteleggingsprosjekter med 
sikte på å få gjennomført konkrete miljøtiltak. Det utfyller de øvrige nasjonale og regionale 
miljøvirkemidlene som er rettet mot årlig drift og skjøtsel. Tilskudd til drenering inngår også i 
SMIL-ordningen, og har som formål å øke produktiviteten av arealene og å redusere faren for 
erosjon og overflateavrenning. Tilskudd til gjerding er et godt virkemiddel for å øke 
beitebruken og ivareta kulturlandskapet.  
 
SMIL hadde en total ramme på 225 mill. kroner i 2014, av dette var 100 mill. kroner avsatt til 
dreneringstilskudd. I 2015 er rammen, eksklusive dreneringstilskudd, redusert med 30 mill. 
kroner.  
 
Drenering 
Tilskudd til drenering ble innført fra 2013. I jordbruksavtalene for 2012, 2013 og 2014 ble det 
avsatt 100 mill. kroner til drenering over SMIL-ordningen, satsen er kroner 1000 per daa og 
kroner 15 pr meter for usystematisk drenering. Formålet med midlene er å øke 
produksjonspotensialet på tidligere grøfta jordbruksjord ved å forbedre grøftetilstanden, samt 
redusere faren for erosjon og overflateavrenning.  
 
God drenering vil bidra til lavere utslipp av lystgass fra jordbruksjorda, hindrer erosjon og det 
gir bedre vekstvilkår for plantene og dermed høyere avlinger. Landbrukstellingen fra 2010 
viser et grøftebehov på ca. 800 000 dekar totalt for norsk landbruk. Kostnadene ved drenering 
er høye. I områder med lite stein ligger kostnadene pr. dekar på om lag 4000 kroner (bruk av 
Rådahlshjul). I store deler av landet er kostnadene to til tre ganger så høye dersom 
dreneringsarbeidet må utføres med gravemaskin. 
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Figur 11: Dreneringstilskudd 2013 og 2014 
  
Behov for drenering er stort. Fra rapport om økt norsk kornproduksjon: 
”Med en investering på kroner 4000 trengs det en meravling på ca. 130 kg per dekar for å 
dekke grøftekostnadene når grøftene har en varighet på 30 år og rentekravet er på 5 prosent. 
Det tilsvarer en avlingsøkning på ca. 35 prosent og dette ligger langt over det en kan forvente 
i gjennomsnitt. Med 1000 kroneri tilskudd vil behovet for meravling reduseres til 100 kg per 
dekar. Dette betyr at kun ”bløthullene” er lønnsomme å drenere uten støtte. Ekspertgruppen 
mener det er betydelige arealer hvor dårlig drenering er årsaken til at avlingspotensialet ikke 
tas ut fordi det ikke har vært bedriftsøkonomisk lønnsomt å drenere. Ekspertgruppen vil 
derfor peke på at dreneringsbehovet i kornproduksjonen er betydelig, både på eid og leid 
areal. Dersom en skal drenere leid jord med en 10-års leieavtale, vil kravet til avlingsøkning 
være betydelig høyere” 
 
Kun 55 og 62 prosent av tilskuddet er innvilget i henholdsvis 2013 og 2014. 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. 

 
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener drenering av jord er et nødvendig tiltak for å 
vedlikeholde jordressursen. Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår:  
• Støttesatsen for drenering dobles til kroner 2000 per daa, satsen pr løpemeter til 30 

kroner per meter og rammen for tilskudd økes med 15 mill. kroner, til 115 mill. 
kroner.  

• For å sikre uavbrutt framdrift gjelder økt støttesats fra 1. juli 2015 
• Areal som ikke tidligere har blitt grøftet gjøres berettiget tilskudd fra 2016 
• Samlet bevilgning til SMIL settes til 210 mill. kroner for 2016. 
 

6.9 Mat og folkehelse 
Matvareberedskap er samfunnssikkerhet. Tilgang til sunn mat og vann er blant menneskers 
aller mest grunnleggende behov, og dermed viktige forutsetninger for samfunnssikkerhet. For 
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å vurdere sårbarheten i norsk matproduksjon og matforsyning, er det viktig med kunnskap om 
hvilke faktorer som kan påvirke dette på kort og lang sikt.  
 
Internasjonalt er det til dels store problemer knyttet til medisinbruk i dyreholdet. Også i Norge 
har vi den senere tiden fått oppleve problemer med antbiotikaresistente bakterier i kylling og 
svin. Hvordan maten produseres har også betydning for innholdet i maten.  
 
Ulike fôrsammensetninger gir ulikt innhold av ulike næringsstoffer. Ved NMBU er det 
gjennomført forskning der en har byttet ut tilskuddet av soyaolje i kraftfôr med rapsolje og 
linolje og gitt dette til kylling. Resultatet er redusert innhold av arakidonsyre i kjøttet, og økt 
innhold av EPA. 
 
Innholdet av ulike næringsstoffer og fettsyrer antas å påvirke forekomsten av de mange 
kroniske sykdommene som f.eks. diabetes 2, kreft og hjerte- og karsykdommer. Jordbruket 
mener at måten maten produseres på, må løftes høyere i den offentlige debatten om landbruk, 
og at sammenhengen mellom produksjonsmåte og folkehelse må tillegges større vekt og 
belyses ytterligere. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår derfor at det nedsettes en arbeidsgruppe som 
skal utrede sammenhenger mellom produksjonsmåte, mat og folkehelse. 
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7 Investering og næringsutvikling 

Investeringskostnadene for bygninger har økt langt mer enn den generelle prisveksten, ikke 
minst som følge av høye arbeidskraftskostnader. For å øke norsk matproduksjon må det 
investeres i framtidsretta produksjonskapasitet. Høye byggekostnader kombinert med lav 
inntjening gjør det nødvendig med gode investeringsvirkemidler. Meld. St 9 (2011-2012) slår 
fast at mange gardsbruk har et stort etterslep i investeringer: ”Økte investeringer er nødvendig 
for å fornye driftsapparatet, bedre lønnsomhet, økt produktivitet og av hensyn til 
dyrevelferden. Gode investeringsordninger er viktige for rekrutteringen til landbruket, og det 
er samtidig nødvendige ordninger for å kunne nå de sentrale landbrukspolitiske målene om 
økt matproduksjon og et landbruk over hele landet.” 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg er opptatt av at de regionale investeringsstrategiene 
utformes og tilpasses slik at de ivaretar næringas ulike investeringsbehov. Samtidig 
mener forhandlingsutvalget det fortsatt må legges sentrale føringer ved tildeling av 
investeringsvirkemidler. Det må særlig prioriteres tiltak som:  
• Bidrar til å utnytte de totale arealressursene og sikre utnytting av ressursgrunnlaget 

på det enkelte bruk, med formål å øke matproduksjonen 
• Oppgraderer driftsapparatet for å styrke velferden for folk og dyr og slik at 

gardsbruket blir en attraktiv arbeidsplass 
• Gjør næringa bedre i stand til å møte klimautfordringene 
 

7.1 Fylkesvise IBU-midler 
De fylkesvise midlene til investering og bedriftsutvikling i landbruket (IBU) er et sentralt 
virkemiddel for å fremme investeringer i næringa. Midlenes omfang, utforming og innretning 
har stor betydning for strukturutviklingen, disponeringen av arealressursene og 
produksjonsfordelingen i norsk landbruk. Hvordan disse midlene innrettes og tildeles, er 
derfor sentralt for hvordan norsk landbruk vil utvikle seg framover. Jordbrukets 
forhandlingsutvalg viser til at Innovasjon Norge er gitt i oppdrag å forvalte investerings- 
og bedriftsutviklingsmidlene i landbruket, jf. omtale i kapittel 7.4.  
 
I så godt som alle fylker har etterspørselen i 2014 etter investeringsmidler vært større enn 
disponible rammer. Det har derfor vært nødvendig å foreta stramme prioriteringer. I flere 
fylker er i praksis ramma disponert alt i løpet av første halvår. Dette understøtter behovet for 
et løft i den samla ramma for de bedriftsrettede midlene.   
 
Landbruket har betydelige utfordringer knyttet til investeringer i jord og bygninger for å 
fornye driftsopplegget og imøtekomme miljøkrav. I melkeproduksjonen er det særskilte 
investeringsbehov for å imøtekomme kravet om løsdrift i storfehold fra 2024.  
 
Investeringstilskuddet er et målrettet virkemiddel for å bedre økonomien i 
investeringsprosjekter. Investeringsvirkemidlene må økes og innrettes slik at 
investeringene blir mulig å gjennomføre og skjer i samsvar med ressursgrunnlaget på 
bruket. Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å styrke de fylkesvise IBU-midlene med 
20 mill. kroner, det vil si en økning av ramma fra 528 i 2015 til 548 mill. kroner for 
2016.  Det forutsettes at faglaga har styring over bruken av investerings- og 
programmidlene i jordbruksavtalen som er lagt til Innovasjon Norge jf. kap. 7.4. 
Forslaget til økning i IBU er betinget av innføring av en trappetrinsmodell jf. kap. 7.1.1.  
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Rammene for fylkesmannens utviklings- og tilretteleggingsmidler reduseres med 6 mill. 
kroner til 61 mill. kroner.  
 

7.1.1 Trappetrinnmodell for investeringstilskudd for melk og storfekjøtt 

Som følge av kostnadsutviklinga finansierer investeringstilskuddet en stadig mindre andel av 
den totale investeringa. En modell for avtakende prosentvis støtte vil bedre dekke behovet for 
investeringsstøtte til forbedringer og opprustinger av eksisterende bygninger, i tillegg til 
nødvendig nybygging. Dette er viktig for å heve standardene og møte krav innen miljø, helse 
og sikkerhet, også i eldre men fremdeles godt brukbare driftsbygninger. Løsdriftskravet for 
storfe aktualiserer en slik tilskuddsmodell spesielt for investeringer innen melk og 
storfekjøttproduksjon. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår følgende modell for investeringstilskudd innen 
melk og storfe: 
 
Tabell 14: Trappetrinnmodell for investeringstilskudd, melk og storfe 
Kostnadsanslag Sats Maks akkumulert 

tilskudd. Kr 
0 til 1 million 45 prosent 450 000 
1 til 2 millioner 35 prosent 1800 000 
2 til 10 millioner 20 prosent 22 400 000 
10 millioner → 10 prosent 3 2 400 000+  
 
En slik modell vil stimulere til ei fornying av melkeproduksjonen på mindre og mellomstore 
bruksstørrelser, som i dag er mest i risikosonen for å avvikle produksjonen.  
 

7.1.2 Ny forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling, presiseringer 

Ny forskrift for de fylkesvise investeringsmidlene ble fastsatt i høst og gjort gjeldende fra 
1.1.2015. Jordbrukets forhandlingsutvalg ber om følgende endringer og presiseringer i 
den nye forskriftens § 3c Tiltaksgrupper og tilskuddsnivå: 
 
Investeringer i produksjonsanlegg 
Til investeringer i faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter, kan det gis 
tilskudd til inntil 33 prosent av godkjent kostnadsoverslag for tiltaket. For investeringer 
innen melk og storfe gis tilskudd etter trappetrinnsmodell. 
 
Om påbegynte tiltak 
Ifølge den nye forskriften kan det ikke kan gis tilskudd til tiltak som er påbegynt før søknaden 
er avgjort. I EØS-reglene er det understreket at prosjekt ikke skal være påbegynt før søknad er 
sendt. Sjøl om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket ikke er meldt eller 
notifisert til ESA, så kan vi vanskelig se hvorfor midlene skulle være undergitt strengere 
regelverk enn det ordinære. Jordbrukets forhandlingsutvalg ber om at tidspunktet i 
forskrifta blir endret til «søknad er sendt». 

                                                 
1 450 000 + 350 000 = 800 000 
2 450 000 + 350 000 + 1 600 000 = 2 400 000 
3 Eksempelvis med ei godkjent investeringsramme på 15 mill. kroner, blir akkumulert tilskudd kroner2 900 000. 
Det er opp til det regionale partnerskapet å fastsette et eventuelt kronemessig tak på tilskuddet etter at denne 
beløpsavgrensinga er tatt ut av den nasjonale forskriften, som en konsekvens av jordbruksoppgjøret i fjor. 
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7.1.3 Frukt og bær 

For å forbedre økonomien i norske frukthager er det nødvendig med kvalitetsheving og 
høyere avlingsnivå.  Fornyelse av frukthagene er avgjørende for å få dette til. Kostnadene for 
å etablere en ny frukthage er betydelige. I tillegg gir ikke investeringen avkastning før det har 
gått 4-5 år. 
 
I sitt oppdragsbrev til IN for 2015 skriver LMD følgende: ”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.” 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg krever at ordningen med investeringsstøtte til 
nyplanting og fornying av frukttrefelt og dekkesystemer i frukt og bær, hjemlet i 
tiltaksgruppen Investeringer i produksjonsanlegg, forskriftens § 3 pkt 5 ”Andre tiltak”, 
videreføres. 
 
Dette er store investeringer med en tidshorisont som tilsier at de bør behandles på samme 
måte som investeringer i faste anlegg innen andre produksjoner.  
 
Det må kunne gis tilskudd til: 

• Rydding, fornying og nyetablering av frukttrefelt.  
• Vanningsanlegg – behov for fornying og sikring mot lengre tørkeperioder. 
• Nyanlegg for lager med kjøling, pakkelinjer og lager som sikrer optimal 

pakking, kvalitetssortering og lagring. 
 

7.1.4 Miljøvennlig lagring av husdyrgjødsel 

Se omtale i kap 6.6. 
 

7.2 Omdømmemidler (LMD) 
Budsjettet for denne posten ble i 2015 redusert med 5 mill. kroner og er på 4 mill. kroner. Det 
vises til delrapport fra arbeidsgruppe forenkling som foreslår at disse midlene kan avvikles. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg støtter forslaget fra forenklingsgruppa om at det ikke 
settes av omdømmemidler for 2016. Bevilgningen på 4 mill. kroner føres over til 
utviklingsprogrammet for landbruk og reindriftsbasert vekst og verdiskaping. 
 

7.3 Rentestøtte 
Låneramme for rentestøtte er 1 mrd. kroner. Rentestøtteordningen har vært viktig for å 
stabilisere kapitalutgiftene til låntakerne, og har også bidratt til å øke bankenes sikkerhet og 
utlånsvilje. Rentestøtta har per i dag redusert betydning på grunn av det lave rentenivået, men 
vil kunne være viktig i framtida ved større renteøkninger. Med dagens rentestøtte på 0,8 
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prosent vil et lån på 1 mill. kroner gi en rentestøtte på kr. 62 000 fordelt over 15 år, eller 
tilsvarende 310 000 kroner over 15 år for et lån på 5 mill. kroner.  
 
Forenklingsgruppa har foreslått at rentestøtteordingen kan avvikles og legges under 
investeringstilskudd. Dette vil ha både fordeler og ulemper. De siste årene har rentestøtta 
belastet innvilgningsramma for LUF med +/- 60 mill. kroner per år. Ramma for investerings-
tilskuddet (de fylkesvise IBU-midlene) må derfor heves tilsvarende for at det samla tilbudet 
om investeringstøtte ikke skal bli redusert ved en omlegging av ordningene. Men selv om en 
fra og med 2016 ikke skulle tilby nye låntakere rentestøtte, vil innvilga støtte fremdeles 
belaste LUF, om enn avtakende, fram til de siste lånene er innfridd over en 15 års periode fra i 
dag.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg går inn for å beholde rentestøtteordningen i sin 
nåværende form. Låneramma videreføres på 2015-nivå, dvs 1 mrd. kroner.  

7.4 Innovasjon Norge. Styring, regionalt partnerskap 
Jordbrukets forhandlingsutvalg forutsetter at faglaga har reell innflytelse på 
utformingen av de regionale strategiene og bruken av investeringsmidlene, medregna 
prioritering/fordeling av utviklings- og tilretteleggingsmidlene.  
 
Det regionale partnerskapet som inkluderer faglaga, Innovasjon Norge, fylkesmannen og 
fylkeskommunen, må også samarbeide om utforming og innhold for det regionale 
bygdeutviklingsprogrammet (RBU). Jordbrukets forhandlingsutvalg forutsetter at RBU 
med underprogram, fastsettes i samråd med faglaga. 
 
Landbruksmidlene i Innovasjon Norge skiller seg fra selskapets øvrige midler ved at de er en 
del av jordbruksavtalens ramme og derfor skal allokeres i overensstemmelse med partenes 
retningslinjer og styringssignal. Dette nødvendiggjør tydelige og avklarte styringslinjer fra 
avtalepartene overfor IN, både sentralt og ute i fylkene. Aktørene må forholde seg til en 
etablert rolledeling, der avtalepartene styrer mens IN forvalter midlene etter avtalte 
investeringsstrategier. 
 
Vi registrerer at Regjeringa har fremmet forslag til endringer i Lov om Innovasjon Norge. 
Jordbruket gir sin støtte til dagens forvaltningsmodell der de bedriftsretta investeringsmidlene 
i jordbruksavtalen, samt programmidler, legges inn som en del av INs portefølje. Midlene 
forvaltes av selskapet etter nærmere retningslinjer fra partene i jordbruksoppgjøret. Dette 
forutsetter at faglaga er representert i IN ute i regionene, siden det er disse som praktisk 
håndterer de aktuelle tilskudds- og låneordningene. Denne representasjonen blir per i dag 
ivaretatt ved vår deltaking i styrene for INs regioner og sentralt, samt gjennom de nevnte 
fylkesvise partnerskapene. Jordbrukets forhandlingsutvalg viser til at en lovendring som 
reduserer faglagas representasjon og innflytelse i INs styringsstruktur nasjonalt og/eller 
regionalt, vil måtte medføre ei ny vurdering av systemet for forvaltning av 
investeringsmidlene over jordbruksavtalen.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg krever at avtalepartene gjennomgår 
forvaltningssystemet for investeringsmidlene dersom Stortinget vedtar endringer i Lov 
om Innovasjon Norge. Formålet med gjennomgangen er å sikre næringas styring over 
bruken av investerings- og programmidlene i jordbruksavtalen som er lagt til 
Innovasjon Norge. Dette for å sikre at målene om økt matproduksjon basert på norske 
ressurser nås, samt styrking av den landbruksbaserte næringsutviklinga. 
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7.5 Områderetta innsats, fjellandbruk 
Som ledd i ei områderetta satsing er det avsatt 6 mill. kroner årlig til en treårig satsing på 
fjellandbruket fra 2014 til og med 2016. Satsinga er avgrensa til to samarbeidsprosjekt som 
inkluderer 6 fylker i fjellområda: 4 mill. kroner til fylka Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, 
Oppland og Hedmark, og 2 mill. kroner til fylka Buskerud og Telemark. Satsinga skal sees i 
sammenheng med Kommunal- og moderniseringsdepartementets satsing retta mot fjellområda 
og arbeidet med Nasjonal strategi for verdiskaping basert på natur- og kulturarven. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å videreføre bevilgningen på 6 mill. kroner til 
satsinga på fjellandbruket i Nord- og Sør-Trøndelag, Hedmark, Oppland og i Buskerud, 
Telemark.  
 

7.6 Forskning 
Det er behov for å heve forskningsinnsatsen for å nå målet om økt matproduksjon og samtidig 
løse klima- og miljøutfordringene.  Forskningsmidler over jordbruksavtalen er et viktig bidrag 
i den målrettede løsningsbaserte forskningen og legger grunnlag for verdiskaping og 
innovasjon. 
 
Forskningsmidlene bevilges til forskning gjennom hele verdikjeden, fra primærproduksjon, til 
prosessering, og helt ut i markedet. Norge har sterke forskningsmiljøer og næringsaktører 
langs hele verdikjeden. 
 
Norsk landbruk har et kvalitetsmessig fortrinn. Forskningen skal bidra til at dette kan 
opprettholdes og styrkes ytterligere. Viktige momenter i årene som kommer vil være 
kunnskap om hvordan bonden best kan ha en klimaeffektiv produksjon med minst mulig 
miljøbelastning, samt ivareta mattrygghet, dyrevelferd og dyrehelse.  
 
For 2016 ønsker Jordbrukets forhandlingsutvalg at følgende prioriteres:  

• Kunnskap som kan gi bedre grovfôrkvalitet og fôrkvalitet  
• Teknologiutvikling og metodikk som kan bidra til bedre sortsutvikling tilpasset 

regionale behov 
• Praktisk rettet forskning om agronomi i et endret klima og konsekvenser av 

klimaendringer 
• Bioøkonomi 

 
Forhandlingsutvalget oppfordrer til at man for temaene klima og klimavennlig 
energiteknologi ser på mulighetene for samarbeid med forskningsrådets programmer som 
omfatter disse temaene, slik at man innenfor disse kan finansiere forskningsprosjekter særlig 
rettet mot landbruket.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at bevilgningen til forskning over jordbruks-
avtalen økes med 5 mill. kroner til 58 mill. kroner for 2016.  
 

7.7 Matmerk 
Matmerk arbeider innenfor fem hovedområder: 

• Drifting av kvalitetssikringssystemet i landbruket (KSL)  
• Profilering og drift av merkeordninger  
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• Forvaltning av Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket (KIL)  
• Markedstjenester  
• Generisk markedsføring av økologisk mat  

 
Det er ikke rom for å prioritere en økning i revisjonstakten eller de andre tiltakene som er 
foreslått fra Matmerk under KSL. 
 
KIL-midlene ble ved jordbruksoppgjøret i 2014 plassert under RLK-midlene, altså en 
overføring fra Matmerk.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at bevilgningen til Matmerk reduseres med 1 
mill. kroner og settes til 51 mill. kroner for 2016. Videre påpekes at 2 mill. kroner som 
Matmerk fikk tildelt i 2014 for en såkalt ”matkulturenhet” skal tilbakeføres LUF. 
 
Database over lokalmatprodusenter 
Det ble satt av 1 mill. kroner i avtaleåret 2013-2014 til Matmerk for å opprette en database for 
lokalmatprodusenter i samarbeid med Bondens marked og Hanen. Det er blitt gjort en viktig 
jobb i forhold til å samkjøre kravene fra de ulike dagligvarekjedene og HORECA til nå å være 
ett felles krav til småskalaleverandørene. Dette vil forenkle arbeidet for de produsenter som 
ønsker å levere til flere av kjedene. Det er meget viktig at terskelen for å registrere seg i den 
åpne delen av databasen er lav, for å få flest mulig av de aktuelle produsentene inn i 
databasen.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg forventer at man får på plass databasen med en 
oversikt over alle lokalmatprodusenter i henhold til det opprinnelige oppdraget fra 
avtalepartene. Muligheten for videre utvikling av databasen skal skje i samråd med 
faglaga. 
 

7.8 Utviklingsprogrammet – landbruks- og reindriftsbasert vekst og 
verdiskaping 

Utviklingsprogrammet for landbruksbasert vekst og verdiskaping grupperer tiltakene i 
finansiering, kompetanse og omdømme. Programmet skal skape økt vekst og verdiskaping 
innen lokalmat, reiseliv, reinnæringen, Inn på tunet, innlandsfisk og andre tilleggsnæringer 
basert på landbrukets ressurser.  
  
De siste årene har salget av lokalmat hatt en stor økning i dagligvarehandelen. Ifølge en 
undersøkelse gjennomført av AC Nielsen ble det i 2014 solgt matspesialiteter for over 3,5 
mrd. kroner. Dette er en økning på 16,5 prosent fra 2013. I tillegg har Bondens marked hatt en 
økning siste året på 11 prosent og omsatte for 58 mill. kroner i 2014.  
 
Reiselivet er en sektorovergripende næring der et levende landbruk over hele landet utgjør en 
vesentlig del av det totale reiselivsproduktet. Landbrukets ressurser i form av kulturlandskap, 
gårder, lokal mat, infrastruktur og utmarksarealer utgjør den fremste arena for det grønne 
reiselivet. Reiseliv er en del av inntektsgrunnlaget for mange bønder og grunneiere og bidrar 
til å forankre reiselivsnæringen som en viktig distriktsnæring. Undersøkelsen ” Mat og 
Reiseliv” viser at ca 80 prosent av næringssjefene og bønder mener tilbud og aktiviteter til 
turister innen serveringsvirksomheter vil ha meget stor eller ganske stor betydning for 
området der de bor. 
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Målgruppen for utviklingsprogrammet er bønder og forpliktende produsentsammenslutninger, 
samt reiselivsbedrifter som har fokus på lokal mat. Programmet ledes av en egen 
styringsgruppe.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at bevilgningen til Utviklingsprogrammet 
opprettholdes på 90 mill. kr. Dette beløpet inkluderer overføring av omdømmemidlene 
på 4 mill. kroner. Innenfor denne ramme prioriteres: 
• Aktivitet rettet direkte inn mot produsentene. 

• En tilrettelegging av forpliktende produsentsamarbeid.  

• At det rettes fokus på en mentorordning mellom etablerte produsenter og nye. Det er 
viktig at mentorene kan faget for å overføre kunnskapen til de som er i 
etablererfasen. 

7.8.1 Kompetansenettverk for småskala matproduksjon 

Kompetansenettverket består av fem kompetansenav og finansieres over 
Utviklingsprogrammet for lokalmat og grønt reiseliv. Deres målgruppe er små matbedrifter 
med mindre enn ti ansatte. Kompetansenavene utarbeider tilbud til lokale matbedrifter som 
foredlingskurs, seminarer, studieturer, hospitering, besøksordning, mentorordning og 
tilknytning til nettverket. Kompetansenavene er viktige for å få flere produsenter til å satse på 
lokalmat. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å opprettholde kompetansenavene. 
 

7.8.2 Inn på tunet 

Satsingen 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 Jordbrukets forhandlingsutvalg vektlegge følgende 
satsingsområder: 
• Merkevarebygging. Godkjenningsordninga må vedlikeholdes og videreutvikles i takt 

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

• Forpliktende og forretningsmessig samarbeid mellom næringsaktører for å kunne 
tilby et godt nok tilbud til kjøperne, og konkurrere for å vinne fram i anbudsrunder. 

• Markedsarbeid. Følge opp tiltak i kommunikasjonsstrategien rettet mot kjøpergruppene 
• Forskning og dokumentasjon på effektene av IPT for brukerne 

 
Jordbrukets forhandlingsutvalg ber om at programnotatet for Utviklingsprogrammet 
gjennomgås for å sikre oppfølging av de overnevnte satsingsområdene innen IPT. 
Styringsgruppa for programmet bør drøfte behov og muligheter for ei satsing overfor 
kommunene i form av et ”IPT-løft 2”  
 
Skatt og avgift 
Inntekter fra IPT-virksomhet må inngå som en del av jordbruksinntekta, og som grunnlag for 
jordbruksfradrag. I dag må IPT resultatberegnes spesielt for seg, da blir det et problem å 
synliggjøre alle kostnader i drifta, og en får heller ikke nytta jordbruksfradraget for den 
næringsvirksomheten. 
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Reglene for mva-kompensasjon er uklare og eksempler viser at retten til slik kompensasjon 
for fakturerte IPT-tjenester tolkes svært innskrenkende av skattemyndighetene. Blant annet 
har Sivilombudsmannen påpekt dette i en uttalelse fra januar i år (jf. S-OM-sak 2013/967) I 
uttalelsen kritiseres skattemyndighetene for å innskrenke privates rett til mva-kompensasjon 
kun til tjenesteområder der mottakerne har særskilte rettskrav, for eksempel i henhold til 
Sosialtjenesteloven, men ikke tilbud med grunnlag i Barnevernsloven eller Opplæringsloven. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at inntekter fra IPT-virksomhet inngår som en 
del av jordbruksinntekta.  
 
Reglene for mva-kompensasjon for IPT-tjenester må presiseres og forenkles, for å sikre 
tilbyderne rammevilkår på dette området på linje med tilsvarende tjenesteproduksjon i 
kommunal regi. 
 

7.9 Konfliktforebyggende tiltak jordbruk/reindrift  
I 2011 ble LUF-delen av konfliktforebyggende tiltak mellom reindrift og jordbruk ble flyttet 
fra sentrale BU-midlene til egen ordning.  
 
I Reindriftsavtalen for 2015/16, er RUF-delen (Reindriftens utviklingsfond) av denne 
ordninga satt til 1,5 mill.kr. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg legger til grunn ei 50/50 fordeling mellom RUF og LUF, 
og foreslår tilsvarende et beløp på 1,5 mill. kroner fra LUF. 
 

7.10 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområder 
Ordningen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en oppfølging av nasjonale mål om 
ivaretakelse av kulturlandskapet og er et samarbeid og spleiselag mellom 
landbruksmyndigheter og miljømyndigheter ved Landbruksdirektoratet, Riksantikvaren og 
Miljødirektoratet. Ordningen ble etablert i 2008. De utvalgte områdene er ikke sikret gjennom 
et formelt vern, men gjennom frivillige avtaler mellom staten og grunneierne. 
 
Den partssammensatte arbeidsgruppa for miljøvirkemidlene foreslår i sin rapport ”Helhetlig 
gjennomgang av miljøvirkemidler i jordbrukspolitikken” å slå sammen støtten til 
verdensarvområder og utvalgte kulturlandskap til en ordning under jordbruksavtalen. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg støtter forslaget fra arbeidsgruppa som utreder 
forenkling av virkemidlene om å slå sammen ordningene. Forhandlingsutvalget foreslår 
å videreføre bevilgningen på totalt 9 mill. kroner.  
 

7.11 Styrking av arbeidet for GMO fri mat og fôr  
Norge har i dag en restriktiv genteknologilov og praksis i forhold til å ta i bruk genmodifiserte 
organismer i matproduksjonen. Denne politikken er basert på en føre-var holdning og har bred 
støtte blant forbrukere, produsenter og beslutningstakere i Norge.  
 
Både lovgivning og næringsutøvere er imidlertid under press. WTO avtalen legger føringer på 
matområdet og GMO er også et tema som man må forvente er sentralt i de pågående TTIP 
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forhandlingene. Samtidig er de organiserte forbrukermotstandene styrket både i Europga og 
andre verdensdeler. EU har vedtatt at nasjonalstaten selv kan bestemme om de vil forby 
dyrking av GMO.   
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener denne utviklingen styrker Norges muligheter til fortsatt 
å opprettholde en restriktiv politikk, og ikke minst norsk landbruks mulighet til å få kjøpt 
GMO frie fórvarer til en akseptabel pris. Det er likevel behov for en målrettet innsats for å 
sikre et GMO fritt Norge i årene framover. Nettverket for GMO fri mat og fôr som består av 
16 miljø-, forbruker-, solidaritets- og landbruksorganisasjoner, har i flere år arbeidet for å spre 
kunnskap om GMO og for å ivareta norsk lovgivning på dette området. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å avsette 1,5 mill. kroner til GMO 
informasjonskampanje for 2016 og 2017. Medlemsorganisasjonene i nettverket bidrar 
med tilsvarende i egeninnsats. Midlene skal brukes til koordinering av arbeidet 
nasjonalt og internasjonalt. Sentralt i arbeidet er kunnskapsbasert informasjons- og 
aktivitetsarbeid rettet mot forbruker og beslutningstakere. Informasjonskampanjen 
driftes av nettverket for GMO fri mat og fôr. Beløpet finansieres av tidligere avsatte 
midler til ”matkulturenheten” i Matmerk, jf. kap 7.7. 

 

7.12 Forvaltningsplan for gås i Østfold 
I jordbruksavtalen for 2013, jfr Prop. 164 S (2012–2013) slått fast følgende: ”Videre vil 
miljøforvaltningen, i samarbeid med landbruksforvaltningen, revidere nasjonal 
forvaltningsplan for gås. Planen skal legge til rette for en helhetlig og bærekraftig forvaltning 
av gås i Norge. Det skal tas utgangspunkt i eksisterende forvaltningsplaner”. Dette arbeidet 
er ikke fulgt opp.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at det i Østfold etableres et pilotprosjekt der 
bønder, grunneiere og det offentlige utvikler en regional forvaltningsplan for gås og en 
tiltaksplan for oppfølging av denne. Prosjektet må dekke flere kommuner med 
utfordringer knyttet til forvaltning. Det avsettes 0,4 mill kroner til pilotprosjektet som 
finansieres over LUF. 
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7.13 LUF oppsummert  
 
Tabell 15:  Innvilgningsramme for LUF. Mill. kroner. 

 Oversikt over innvilgingsramme for LUF  2014 2015 Krav 2016 Endring 

fra 2015 

Bedriftsretta midler til investering og utvikling (IBU) 528 528 548 20 

Tilrettelegging for næringsutvikling og verdiskaping 
  

  0 

   Utviklings- og tilretteleggingsmidler (FM) 1) 67 67 61 -6 

   Tilskuddsmidler til nasjonale prosjekt (IN) 8 0 0 0 

   Omdømmemidler (LMD) 9 4 0 -4 

Områderetta innsats- arktisk landbruk, fjellandbruk 13 6 6 0 

Rekruttering, (likestilling) og kompetanse i landbruket 2) 26 30 26 -4 

Forskning 53 53 58 5 

Matmerk 3) 56 52 51 -1 

Utviklingsprogrammet landbruks- og reindriftsbasert vekst 
og verdiskaping 

66 90 
90 0 

Bioenergiprogrammet 25 60 67 7 

Skogbruk 204 214 214 0 

Friskere geiter - kompensasjonstilskudd 19 15 0 -15 

Midler til konfliktforebyggende tiltak jordbruk/reindrift 1,5 1,5 1,5 0 

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 225 195 210 15 

Investeringsstøtte til organisert beitebruk 11 9 14 5 

Klima- og miljøprogram 18 18 21 3 

Biogass 4) 2 2 0 -2 

Støtte til verdensarvområdene, Utvalgte kulturlandskap 11 9 9 0 

Spesialrådgiving energi i veksthusnæringen 1 1 0 -1 

Utviklingstiltak innen økologisk landbruk 32 30 32 2 

Forvaltningsplan  gås Østfold 
  

0,4 0,4 

SUM innvilgningsramme LUF 1375,5 1384,5 1408,9 24,4 

Rentestøtte 5) 57,2 62,3 60 -2,3 

SUM innvilgningsramme inkl. rentestøtte 1432,7 1446,8 1468,9 22,1 

 
1)  Satsinga på økoloisk landbruk videreføres med 7 mill. kroner. 
2) Avsatte midler til Grundersatsing på 4 mill. kroner i 2015 var en engangbevilgning. 
3)  I 2014 ble Matmerk tildelt 2 mill. kroner for en såkalt ” matkulturenhet”. Dette tilbakeføres nå LUF. 1,5 mill. kroner 
settes av til GMO- informasjonskampanje. Resterende 0,5 mill. kroner går til styrking av fondet. 
4) Ordningen videreføres, men siden forskriften kom på plass først fra 1. januar 2015 er det tilstrekkelig med midler 
disponibelt til denne ordningen, og det er derfor ikke behov for å tilføre nye midler for 2016. 
5) Anslag hentet fra Forbruksprognosene til Landbruksdirektoratet 
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7.14 Kapitalsituasjonen i LUF 
Det vises til Landbruksdirektoratets statusrapport om Landbrukets Utviklingsfond (Rapport nr 
10/2015).  
 
Fondskapitalen i LUF består av utestående investeringslån og innskudd i Norges Bank. 
Utestående investeringslån er ikke likvide, samtidig som det til enhver tid tilligger fondet et 
betydelig ansvar i form av innvilga, ikke utbetalt tilskudd/rentestøtte. Regnskapet for LUF 
viser et underskudd for 2014 på 34 mill. kroner. Ved jordbruksoppgjøret i fjor ble 
egenkapitalen styrket gjennom tilførsel av engangsmidler på 110 mill. kroner. LUF har i 
gjennomsnitt fått 169 mill. kroner i ekstrabevilgninger de siste 10 årene. 
 
Det endelige resultatet for 2014 viser et mindre underskudd enn prognosen som var på 325 
mill. kroner. Dette skyldes, i tillegg til tilførselen av engangsmidler, at utbetalingene ble 179 
mill. kroner lavere enn prognostisert, hovedsaklig pga. lavere forbruk av midlene til 
drenering, der søknadspågangen har vært mindre enn antatt. 
 
Ved utgangen av året var fondets egenkapital 2 027,5 mill.kr.  
 
Oppdaterte prognoser for 2015 sier at fondet vil gå med underskudd på 177 mill. kroner, dette 
er knapt 100 mill. kroner lavere enn tidligere prognoser (274 mill. kroner). Prognosen for 
utbetalt er redusert, da særlig dreneringsordningen har gitt lavere utbetalinger enn tidligere 
forventa, jf tilsvarende som for 2014. I 2016 venter Landbruksdirektoratet ut fra sine 
prognoser en nedbygging av fondet med 222 mill. kroner. 
 

7.15 Risikolån og tapsfond 
I mange distriktskommuner, der pantegrunnlaget på eiendommene er lavt, begrenses 
mulighetene til å framskaffe tilstrekkelig lånekapital, sjøl om driftsøkonomien i 
utbyggingsprosjektet er tilfredsstillende. I disse områda spesielt, er det et behov for 
toppfinansiering for å finansiere opp ei tilstrekkelig samla kapitalpakke sammen med 
ordinære lavrisikolån og IBU-tilskudd. 
 
Tross nytteverdien av risikolån for den enkelte låntaker, er IN-regionene tilbakeholdne med å 
bruke det. Årsaken er at en ikke ønsker å bruke av fylkets IBU-ramme til tapsavsetning, siden 
det direkte reduserer beløpet som kan nyttes til investeringstilskudd.  
 
Det bør vurderes å etablere et nytt risikofinansieringsinstitutt som bidrar til å realisere 
Regjeringas og Stortingets mål landbruk over hele landet og ambisjoner om økt 
matproduksjon. Et risikofinansieringsinstitutt vil sammen med de ordinære 
finansieringsordningene i IN og hos bankene kunne bidra til å øke antall gode prosjekter som 
realiseres.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår ei partsammensatt arbeidsgruppe, som skal 
vurdere modeller og vilkår for et utvida tilbud om risikolån for landbruket inkludert 
etablering av et tilhørende tapsfond. Arbeidsgruppen leverer sin rapport med forslag til 
partene i forkant av jordbruksforhandlingene 2016. 
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7.16 Målretta skatteendringer  
I Regjeringas politiske plattform står det at regjeringa vil: 
• ”Redusere skattesatsen på gevinst ved salg av virksomheter i jordbruket til ordinær 

kapitalbeskatning.  
• Åpne for en fondsordning i jordbruket etter modell av skogbruket 

7.16.1 Skattekostnaden ved generasjonsskifte er økt 

Fra 2014 er egenfinansieringsevnen svekket som følge av innføring av kontinuitet for 
gave/arv ved eierskifte. For et gjennomsnittsbruk øker skattekostnaden i størrelsesorden 4-
500.000 kroner i avskrivningsperioden. Den største skatteøkningen rammer gardsbruk med 
godt vedlikeholdt driftsløsøre der en vesentlig andel av egenkapitalen overføres neste 
generasjon som gave. Skatteøkningen rammer særlig de første 5-8 årene etter overdragelse.  
 

7.16.2 Gårdssparing for Ungdom 

Ordningen med boligsparing for ungdom er et viktig bidrag til egenfinansiering ved kjøp av 
bolig. Tilsvarende bør det etableres en spareordning med skattefordel for ungdom under 35 år 
som letter finansieringen ved kjøp av landbrukseiendom. Det må kunne avsettes inntil kr. 
150 000,- pr. år. 
 

7.16.3 Regjeringens skatteforslag må prioriteres 

Med omtalen i regjeringens politiske plattform om redusert skattlegging av realisasjonsgevinster 
stopper de fleste salgene nå opp. Det er derfor avgjørende at denne endringen gjennomføres 
snarest mulig, allerede i revidert nasjonalbudsjett for 2015. Salg av separat jordbruksareal bør 
videre være skattefritt, jf. skattereglene for alminnelig jord- og skogbruk fram til 2005. Dette vil 
være et viktig tiltak for å redusere omfanget av leiejord.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg viser til regjeringens mål om å ”bruke målrettede 
skatteendringer for å styrke bondens økonomiske stilling”, og forutsetter at næringas 
samlede skatte- og avgiftsbelastning reduseres. Forhandlingsutvalget mener skattesatsen 
for realisasjonsgevinster må reduseres snarest mulig. 
 

7.16.4 Klima og miljøfond med skattefordel 

Investeringer i miljøtiltak kjennetegnes ved at de i varierende grad øker inntjeningen og bedrer 
driftsresultatet. Det er derfor viktig at en har mulighet til å sette inn virkemidler som bidrar til å 
redusere den økonomiske belastningen ved disse investeringene. Etableringen av en egen 
fondsordning for klima- og miljøtiltak vil være et slikt virkemiddel. Avsetninger til ”skattefunn” 
og avsetningen til skogfond i skogbruket er eksempler på lignende ordninger i andre næringer. 
 
I tillegg til at ordningen kan benyttes til investeringer med klima- og miljøformål i 
driftsapparatet og jordvegen, vil det også kunne fungere som en inntektsutjevnende ordning. 
Ordningen styrker samtidig bondens muligheter for å takle økonomiske utfordringer i år med 
avlingssvikt og øker finansieringsevnen gjennom den løpende drifta. For å unngå at avsatte 
midler blir stående på fondet som ”død” kapital, kan det legges inn krav om at avsatte midler 
maksimalt kan ligge i fondet i for eksempel 10 år.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg forventer at Regjeringa fremmer forslag om et klima- 
og miljøfond med skattefordel i forbindelse med statsbudsjettet for 2016.   
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8 Velferd og rekruttering 

Gode fungerende velferdsordninger er viktig for næringa. Muligheten til ferie og fritid på lik 
linje med andre grupper i samfunnet er avgjørende for rekruttering og likestilling. En av 
årsakene til at mange unge vegrer seg for å ta over gårdsbruk, er at mulighetene for ”normal” 
ferie og fritid blir mindre enn i mange andre yrker. Sikker tilgang til avløsertjenester er 
basisberedskap ved sykdom. Det er fortsatt etterslep i velferdsordningene selv om partene har 
prioritert en økning i satsene de siste årene. Bonden får mindre fritid og større egenandel ved 
sykdom, som tilslutt tærer på den fysiske og psykiske helsen. Det er derfor viktig at 
velferdsordningene holder tritt med kostnadsutviklingen ellers i samfunnet.  
 

8.1 Avløsning ved sjukdom m.m. 
Formålet med ordningen er å medvirke til å dekke kostnadene til avløsning i jordbruket ved 
sykdom, dødsfall, svangerskap og fødsel. Ordningen har til hensikt å ta vare på dyrehelse, 
velferd og drift. Den er viktig for rekruttering, men også viktig for å sikre kvinner inn i yrket. 
Fødselspenger og omsorgspermisjon er viktig.  
 
I 2014 var den reelle kostnaden for avløsning etter minstetariff på 1785 kroner per dag 
samtidig som maksimal dagsats til avløsning ved sykdom på 1 500 kroner. Særlig ved 
langvarig sykdom vil behovet for egenfinansiering av avløsning kunne bli en stor økonomisk 
belastning ved langvarig sykdom. Saksbehandlingstid og utbetaling av tilskudd kan ta lang 
tid. Dette medfører også usikkerhet og stor økonomisk belastning. I veksthusproduksjonen / 
grønnsaksproduksjonen varierer prisene mye fra år til år og dermed også inntekten. Enkelte år 
kan produksjonen også gi underskudd. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener tilskuddet ved avløsning ved sykdom må dekke 
en større andel av avløserutgiftene. Dette er spesielt viktig for langtidssykemeldte. 
Maksimal dagsats foreslås økt med 50 kroner til 1550 kroner per dag. Jordbrukets 
forhandlingsutvalg mener at kravet om næringsinntekt fra foretaket på minimum 1/2 G 
må utvides slik at de siste tre år regnes som grunnlag. Nyetablerte må slippe krav til 
næringsinntekt i etableringsåret. 
 

8.1.1 Sykepengeordningen 

Sykepengeordningen er en tilskuddsordning som skal sørge for at jordbrukere skal få 100 
prosent av sykepengegrunnlaget ved sykdom fra 17. dag i sykemeldingsperioden. For 2015 lå 
bevilgningen på 88 millioner kroner.  
 
I jordbruksoppgjøret for 2014 fikk Landbruksdirektoratet i oppgave å gå gjennom 
sykepengeordningen for jordbruket (Rapport nr. 5 /2015). Det skulle utredes om ordningen 
burde avvikles og at det skulle gjennomføres en gjennomgang med sikte på forenkling.  
 
Landbruksdirektoratet anbefaler å videreføre ordningen. En avvikling vil ikke føre til 
forenkling for hverken bonden eller forvaltningen, men heller et inntektstap ved sykdom for 
plante- og honningsprodusenter, skogbrukere og jordbruksforetak med mindre produksjoner. 
Landbruksdirektoratet anbefaler i stedet fem endringer i utformingen av ordningen.  
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• Fastsette klarere regler for ordningen.  
Målgruppe og tildelingskriteriet bør komme tydelig frem og forskriftsfestes i 
jordbruksavtalen, og i egen avtale mellom LMD og NAV. Både jordbruk og skogbruk 
får i dag ekstra sykepenger uten at dette kommer klart frem.   

• Bevilgningen over jordbruksavtalen bør fortsatt dekke folketrygdens faktiske utgifter. 
Bevilgningene samsvarer relativt godt med folketrygdens faktiske utgifter. Det 
anbefales at et kontaktpunkt for informasjonsutveksling med NAV opprettes. Slik kan 
partene få et bedre grunnlag for hva som skal bevilges til sykepengeordningene over 
jordbruksavtalen.     

• Inntektskravet bør holdes uendret, men sykepengegrunnlaget bør beregnes ut fra jord- og 
skogbruksrelatert næringsinntekt. 

I dag blir all næringsinntekt medberegnet i sykepengegrunnlaget. Det anbefales at 
sykepengegrunnlaget kun bør beregnes ut fra næringsinntekt fra jord- og skogbruk.  

• Skogbrukere bør fortsatt være omfattet av ordningen. 

• Dagens rolle- og oppgavefordeling bør videreføres og formaliseres. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener sykepengeordningen må opprettholdes, og 
støtter Landbruksdirektoratets foreslåtte endringer til utforming av ordningen. 
Bevilgningen på 88 mill. kroner opprettholdes i samsvar med de faktiske utgiftene.   
 

8.2 Avløsning ved ferie og fritid 
Avløsning til ferie og fritid utgjør basis i velferdsordningene og betyr i tillegg mye for 
rekruttering til næringen. Ferie og fritid er viktig med tanke på likestilling til andre grupper i 
samfunnet og er med på å redusere faren for sykdom. Veksthusproduksjon er i hovedsak 
helårsproduksjon. Jordbrukets forhandlingsutvalg mener derfor en ikke kan skille mellom 
helårs veksthusprodusenter og andre helårsprodusenter.  
 
I dag er det årlige maksimalbeløpet 73 500 kroner for avløsning ved ferie og fritid, det 
tilsvarer ca. 41 dager med avløser. I 1998 var maksimalbeløpet 48 000 kroner som tilsvarer 46 
dager. Mens landbruket har fått færre dager til ferie og fritid har utviklingen ellers i samfunnet 
gått motsatt vei.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener det er viktig å ha gode velferdsordninger som 
sikrer muligheten for regelmessig ferie og fritid. Forhandlingsutvalget foreslår å øke alle 
tilskuddssatser tilsvarende den generelle lønnsveksten i samfunnet, prognosert til 3,1 
prosent til et maksimalbeløp på 75 800 kroner. Forhandlingsutvalget går også inn for at 
helårs veksthusprodusenter får rett til ferie- og avløsertilskudd. 
 

8.3 Landbruksvikar  
Landbruksvikarordningen gir en trygghet til hver enkelt bonde. Den maksimale dagsatsen ved 
sykdomsavløsning er blitt foreslått økt fra 1500 kroner til 1550 kroner per dag. En tilsvarende 
økning i egenandelen for brukeren vil kompensere avløserlagene for stadig økende 
lønnsutgifter. Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at egenandelen for brukeren økes 
tilsvarende økningen i dagsats ved sykdomsavløsning til 1550 kroner per dag.  
 
Norske landbrukstjenester tok i 2008 over forpliktelsen med å stille beredskap ved sykdom. 
Tilskuddet per årsverk til landbruksvikartjenesten er i dag 270 200 kroner og har stått i ro 



Side 62 
 

siden 2008. Å ha vikarer med høy kompetanse er en trygghet til brukeren og en sikkerhet ved 
sykdom og ulykker. Jordbrukets forhandlingsutvalg mener at en god landbruksvikar-
ordning med riktig kompetanse er viktig for bonden og skaper en trygghet i hverdagen. 
Tilskuddet foreslås økt med 5000 kroner per landbruksvikar. Forhandlingsutvalget 
viser videre til at økt dagsats ved sykdom også gir en positiv effekt for 
landbruksvikarordningen. 
 

8.4 Tidligpensjon 
Ordningen for tidligpensjon til jordbrukere har som mål å øke rekrutteringen til næringa. 
Satsene ble sist økt med virkning fra 2007. Forhandlingsutvalget legger til grunn at 
jordbrukere skal ha tilsvarende sosiale vilkår på linje med samfunnet for øvrig. 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å øke maksimalbeløpene med 10 000 kroner fra 
100 000 kroner til 110 000 kroner for en enbrukerpensjon og fra 160 000 kroner til 170 
000 kroner for tobrukerpensjon.  
 

8.5 Rekruttering og kompetanse 
Jordbrukets forhandlingsutvalg viser til jordbruksoppgjøret for 2014 der det ble det nedsatt en 
partssammensatt arbeidsgruppe som skal utrede og foreslå tiltak som bedrer rekrutteringen 
både til det tradisjonelle landbruket og bygdenæringene. I arbeidet skal en analysere 
forskjeller i rekruttering både mht til geografi og kjønn. Gruppa skal særskilt vurdere 
kompetansebehov, herunder behov og muligheter for å stille kompetansekrav. Arbeidet skal 
være ferdig i løpet av 2015.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener målrettede rekrutteringstiltak er viktig for å 
styrke rekruttering til næringa. Forhandlingsutvalget ser fram til forslagene fra 
rekrutteringsgruppa. Forhandlingsutvalget mener følgende er særlig viktig:  

• investeringsvirkemidler 
• gode utdanningsmuligheter 

 

8.5.1 Kompetansemidler 

Fylkeskommunale midler  
Aktivitetsmidlene er et viktig bidrag til å holde kostnadene nede ved gjennomføring av 
agronomutdanning for voksne, kurs og andre kompetansebyggende tiltak.  
 
Kvinneandelen bønder er lav, bare omlag 14 %. Etter en positiv utvikling noen år tilbake, ser 
det nå ut til at kvinneandelen bønder synker. Likestilling må settes på sakskartet som prioritert 
oppgave, og LMD må omgjøre sitt vedtak om å fjerne likestilling mellom kjønnene som 
embetsoppdrag overfor Fylkesmennene.  
 
En viktig målsetting i likestillingsarbeidet må være å øke bevisstheten omkring kvinnebønder 
blant menn og kvinner innad i næringa, faglaga og forvaltninga samt øke kunnskapen om 
virkemidler og tiltak som gjør at kvinner velger landbruket som yrkesvei. Det blir videre 
svært viktig å øke andelen kvinner som tar over gårdsbruk på odel. 
 
Kompetansemidlene har avgjørende betydning for både grunnutdanning for voksne og for 
etter- og videreutdanning, bl.a. utvikling av fagskoleutdanning. Det er viktig å slå fast at ved 
bruk av midlene til rekruttering til utdanning må det gjelde landbruksrettet utdanning, ikke 
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naturbruk generelt. Det må legges vekt på tiltak som bidrar til å styrke rekrutteringen til de 
offentlige og private naturbrukslinjene i den videregående skole. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å videreføre bevilgningen på 20 mill. kroner til 
fylkeskommunene til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket. 
Forhandlingsutvalget vil understreke at bruken av midlene skal skje i et nært samarbeid 
med næringa representert ved faglaga i det enkelte fylke. 
 

8.5.2 Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket (KIL) 

KIL- midlene på 6 mill. kroner forvaltes av Matmerk og skal bidra til kompetanseutvikling 
gjennom utvikling av nye kompetansegivende tilbud eller til videreutvikling av eksisterende 
kompetansegivende tilbud. Av midlene har 1 mill. kroner vært avsatt til nødvendige kurs for 
avløsere og landbruksvikarer.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg forslår å videreføre bevilgningen på 6 mill. kroner. 
 

8.5.3 Gründerkompetanse i landbruket 

I jordbruksoppgjøret for 2014 ble det avsatt 4 mill. kroner til utvikling av gründerkompetanse 
i landbruket. Målsettingen er økt rekruttering og å løfte fram flere gode gründere gjennom 
«beste praksis ». Videre skal arbeidet synliggjøre viktigheten av landbruks- og 
gartnerutdanningens mange alternativer for yrkeskarriere. Det skal utarbeides et eget mandat 
for arbeidet i samarbeid med avtalepartene. Satsingen skal gjennomføres i samarbeid med 
Innovasjon Norge, utdanningsinstitusjoner, Ungt Entreprenørskap, NILF, representanter fra 
næringa og andre relevante aktører. 

Vi forstår det slik at satsingen ses noe i sammenheng med arbeidet i den partssammensatte 
arbeidsgruppen. Bondelagets forhandlingsutvalg mener at det er viktig at arbeidet med 
utdanning prioriteres i programmet for gründerkompetanse.   

Jordbrukets forhandlingsutvalg vil peke på at rekruttering til landbruksnæring og rekruttering 
til landbruksutdanning henger nært sammen. Rekruttering er et kontinuerlig arbeid som ikke 
kan løses i kortsiktig prosjektarbeid. Slik er det uttrykt i sluttrapporten fra Velg Landbruk: 
”Rekruttering til utdanning er et arbeid som aldri tar slutt – det kommer stadig nye 
ungdommer som søker utdanning, og i det perspektivet er en treårig prosjektperiode svært 
kort.” - - - ”Norge vil i overskuelig framtid være avhengig av at det utvikles innenlands 
kompetanse innen landbruksfagene, og så lenge rekrutteringen til de nødvendige 
utdanningene ikke er tilstrekkelig vil det være behov for ekstra innsats på området.” 
 
Antall søkere til landbruksutdanning på alle nivå må øke for å nå samfunnet og næringas 
målsettinger om økt matproduksjon. Det må utdannes flere både til primærproduksjon, 
rådgiving, forskning, utdanning og forvaltning. Vi trenger en langsiktig satsing på å få flere til 
å utdanne seg innen landbruksfag på alle nivå. Innsatsen må forsterkes gjennom felles satsing 
mellom det offentlige, organisasjonene og utdanningsinstitusjonene som bl.a. viderefører 
erfaringene fra Velg Landbruk og Framtidas landbruksutdanning. En satsing på landsplan vil 
også kunne gi felles verktøy for rekrutteringsarbeidet i fylkene. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at av de avsatte midlene til gründerkompetanse 
øremerkes det 2,0 mill. kroner til videreføring av arbeid med rekruttering til utdanning. 
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9 De enkelte produksjonene 

9.1 Korn og kraftfôr 
Kornarealet er redusert med over 800 000 daa siden 1991. Et stadig fallende kornarealet øker 
behovet for import av råvarer. Dette er også beskrevet i kapittel 3. Reduksjonen i 
kornkvantumet øker importbehovet og reduserer den reelle sjølforsyningsgraden.  
 
Meld. St. 9 (2011–2012) tar opp at de klimatiske forhold begrenser arealene som er egnet til 
matkornproduksjon, og framholder at «Kornarealene, og spesielt matkornarealene, er en 
viktig faktor for Norges matsikkerhet og sjølforsyningsgrad. Med landets begrensede areal for 
matproduksjon er det viktig med et sterkt jordvern og en politikk som utnytter 
jordbruksarealet.» 
 
En økt satsing på kornproduksjonen vil øke verdiskapningen og matvaresikkerheten.  
Svak økonomi i kornproduksjonen fører til at arealet i stedet brukes til gras. Går utviklingen 
for langt, vil det svekke grasproduksjonen i distriktene, som igjen vil si gjengroing og lavere 
produksjon i norsk jordbruk totalt sett.   
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg vil opprettholde produksjonsfordelingen i norsk 
landbruk. Det må produseres korn der det er naturgitte forutsetninger for det. 
Kornproduksjonen må økes, med mål om økt norsk kornandel i kraftfôr og matmel. Det 
forutsetter at kornøkonomien prioriteres i årets oppgjør. 
 

9.1.1 Kornøkonomi og struktur 

Både kornareal og antall jordbruksbedrifter med korn har hatt en nedgang over flere år. Antall 
jordbruksbedrifter med korn har blitt redusert med 48 prosent fra 1999 til 2014. I samme 
periode ble totalt antall jordbruksbedrifter redusert med 39 prosent. Kornarealet per 
jordbruksbedrift økte fra 150 til 250 dekar. Jordbruksbedriftene over 500 dekar har stort sett 
økt gjennom hele perioden både relativt sett og i absolutt antall. Kornbøndene fordelt etter 
størrelse er vist i figuren under.  Det er kun 4 % av kornbøndene som har over 800 daa. 
Vederlaget til arbeid og egenkapital per årsverk er høyest på de største kornbruka, men 
inntektsutviklinga har vært svak, også om man ser 10 år tilbake. For de minste bruka har 
utviklingen vært negativ.  
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Figur 12:  Prosentvis andelen av kornbøndene fordelt etter størrelse. Et gjennomsnittlig 
kornbruk er på 250 daa. 61 prosent av kornprodusentene er under 300 daa. Kilde: 
Resultatkontrollen 2015 
 

9.1.2 Målpris 

Jordbrukets forhandlingsutvalg legger til grunn at soyaprisene på verdensmarkedet forblir 
høye. Dermed vil ikke målprisøkningene på korn påvirke prisutjevningsbeløpet. 
Landbruksdirektoratet har som følge av høye priser satt både prisutjevningsbeløp og toll lik 
kroner 0 pr tonn for viktige proteinråvarer.  
 
Med bakgrunn i at karbohydratandelen i kraftfôret i snitt er på 70 prosent de siste fem åra 
legger forhandlingsutvalget tilgrunn at endringene i målprisen redusert for prisnedskrivings-
tilskuddet vil utgjøre 70 prosent av prisøkningen på kraftfôret som følge av jordbruksavtalen. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener en styrking av kornøkonomien må primært skje 
gjennom økt kornpris for å stimulere til økt volum, og dermed økt mat- og 
fôrkornproduksjon. Forhandlingsutvalget foreslår en styrking av kornprisen på 12 øre 
pr kg for fôrkorn (unntatt fôrrug) og oljevekster og 14 øre pr kg for mathvete. 
Målprisen økes ikke for matrug, da det forventes et overskudd. 
 

9.1.3 Prisnedskrivingstilskudd 

Ordningen med prisnedskrivingstilskudd spiller en nøkkelrolle i norsk landbrukspolitikk. 
Prisnedskrivingstilskuddet bidrar til å sikre konkurransekraften i husdyrproduksjonen, og 
bidrar til en effektiv arealutnyttelse ved å jevne ut verdien av korn som fôr i områder med og 
uten kornproduksjon. Økt kornpris kan i prinsippet videreføres som høyere råvarepris for 
kraftfôr og matmel, eller det kan kompenseres gjennom økt prisnedskriving. Hele 
verdikjedeperspektivet må ligge tilgrunn i denne vurderingen. Avsetningen av norsk korn er 
avhengig av lønnsomheten i norsk matmelindustri og husdyrproduksjon, og deres 
avsetningsmuligheter i det norske matvaremarkedet.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å øke prisnedskrivingstilskuddet med 5,5 øre 
pr kg korn fra 1. juli 2015. Dette finansieres med ledige midler og ubrukte midler fra 
dreneringstilskudd, jfr kap 5.3.3. En forventa økning i kraftfôrprisen som følge av 
prisøkning i kravet, økt stedsfrakttilskudd og økt prisnedskrivingstilskudd vil utgjøre 
om lag 4,5 øre pr kg i gjennomsnitt. 
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9.1.4 Arealtilskudd korn 

Regjeringen foreslo i statens tilbud i fjor et kutt i arealtilskudd på korn. Dette ble reversert i 
forliket om jordbruksoppgjøret på Stortinget. Imidlertid ble satsene kun reversert i sone 1 til 
4. Dette betyr at sone 5,6 og 7 nå har lavere arealtilskudd enn sone 4. Arealtilskuddet skal 
utjevne inntektsforskjeller som følge av ulikt avlingsnivå mellom de ulike sonene. Det er ikke 
avlingsforskjeller som tilsier lavere arealtilskudd i sone 5-7. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at arealtilskuddet i sone 5 til 7 for korn får lik 
sats som sone 4. I tillegg foreslår vi å øke arealtilskuddet i alle soner med 8 kroner per 
dekar for å styrke kornøkonomien. Totalt en økning i arealtilskuddet til korn med 26 
millioner kroner.  
 

9.1.5 Matkorntilskudd 

I jordbruksavtalen i 2013 ble matkorntilskuddet endra til kun å bli utbetalt til norsk korn. 
Aktørene i næringa er tilfreds med omlegginga som sikrer verdikjeden for norsk 
matkornproduksjon. Tidligere har man sett en økning i RÅK- importen. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å øke matkorntilskuddet med 2 øre/kg. I tillegg 
får matkornet ordinært prisnedskrivingstilskudd.  
 

9.2 Grovfôrbaserte produksjoner 
Grovfôrbasert husdyrhold utgjør den viktigste delen av matproduksjonen i distriktene, og de 
utnytter gras- og beiteressursene. En satsing på grovfôrbaserte produksjoner er følgelig viktig 
i målet om økt matproduksjon på norske ressurser og for å bevare et åpent kulturlandskap. 
Markedet gir også muligheter for å øke den innenlandske produksjonen av lam og storfekjøtt. 
 

9.2.1 Arealtilskudd grovfor 

Arealtilskudd bidrar til å sikre en variert bruksstruktur og bidrar til å nå målet om et aktivt 
jordbruk over hele landet. Tilskuddet skal medvirke til å styrke og jevne ut inntekter mellom 
ulike produksjoner og distriktene. 
 
For å styrke økonomien og bruk av grasarealene i distrikts- Norge foreslår Jordbrukets 
forhandlingsutvalg en styrking av arealtilskuddet for grovfôr i sone 5, 6 og 7 med 8 
kroner pr daa. Det gir en økning på totalt 33 mill. kroner.  
 

9.2.2 Beitetilskudd 

Regjeringa sier i sin politiske plattform ”Beitedyr bidrar positivt til å opprettholde 
kulturlandskapet”. For å øke norsk matproduksjon på norske ressurser er beitebruk essensielt. 
Utmarksbeite må benyttes og beitetrykket må holdes oppe for at ressursene som ligger ut i 
utmark skal kunne nyttes i fremtiden. Beitebruk er viktig for god dyrevelferd, og bidrar til 
økologisk og økonomisk bærekraftig produksjon av mat, og er den mest effektive måten å 
utnytte en ressurs ingen andre kan utnytte. Beitebruk er også grunnleggende for ivaretakelse 
av det biologiske mangfoldet og bevare et åpent kulturlandskap. Flere antall dyr på beite øker 
tilskuddet alene med 14 mill. kroner 
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Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å styrke beitetilskuddene med 60 mill. kroner. 
 
Satsene for utmarksbeitetilskudd økes med 

• 21 kr/dyr for kyr, storfe og hest  
• 18 kr/dyr for sau, lam og geit   

 
Satsene for beitetilskudd på innmark økes med 7 kr/dyr for kyr, storfe, hjort, hest og 
lama. 
 
Ved gjennomgangen av teknisk jordbruksavtale 18. desember ble bestemmelsen om 
fylkesmannens mulighet til å dispensere fra kravet om at innmarksbeiteareal skal være 
avgrenset med permanent gjerde mot utmark fjernet. Denne endringen medførte at mange 
beitebrukere fikk redusert utbetalingen av arealtilskudd ved utbetalingen i februar 2015.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg vil foreslå at kravet om permanent gjerde mot utmark 
blir fjernet som kriterium for å kunne motta innmarksbeitetilskudd. Jordbrukets 
forhandlingsutvalg mener at utmåling og tildeling av innmarksbeitetilskudd kan foretas 
på grunnlag av det kartfestede innmarksbeitearealet. Det er selvsagt en forutsetning at 
arealet blir beitet, og at forholdet mellom beiteareal og dyretall er ivaretatt slik det er 
bestemt. 
 

9.2.3 Investeringsstøtte til organisert beitebruk 

Tilskudd til tiltak i beiteområder kan gis til registrerte lag eller enkeltpersoner som iverksetter 
investeringstiltak og/eller planleggings- og tilretteleggingsprosjekter i beiteområder. Blant 
annet kan det søkes om tilskudd ved innkjøp av elektronisk overvåkingsutstyr, hvor det kan 
gis tilskudd for inntil 70 prosent av godkjent kostnadsoverslag. Posten ble i fjor redusert med 
2 mill. kroner til 9 mill. kroner. 
De i underkant av 900 beitelagene som er med i ordningen organisert beitebruk (OBB) har 80 
prosent av sauen og 25 prosent av storfeet som er på utmarksbeite. Beitelagene sikrer en mer 
smidig og effektiv beitebruk og er viktig for å nå mål om økt bruk av utmarksbeite. 
Det er i år påpekt behov for økt investeringsstøtte til elektronisk overvåkningsutstyr og 
vedlikehold av gjerder, sperregjerder, beitekartlegging etc. Elektronisk overvåkningsutstyr er 
tatt i bruk i økende grad de senere årene. Styringsgruppa for Nasjonalt beiteprosjekt 2009 – 
2012 gav i 2013 klar tilråding om å øke midler til bruk av elektronisk overvåkningsutstyr og 
investering i org. beitebruk.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg viser til at posten ikke er tilført økte midler siden 2012 
og ble i fjor redusert med 2 mill. kroner. Elektronisk overvåkningsutstyr og vedlikehold 
av gjerder er viktig for å nå målet om økt bruk av utmarksbeite. Forhandlingsutvalget 
foreslår at posten økes med 5 mill. kroner.  
 

9.3 Melkeku 
Melkeproduksjonen er ryggraden i norsk landbruk. Den veier tyngst i verdiskaping og 
sysselsetting, er spredt over hele landet, står for en vesentlig andel av bruken av 
jordbruksarealer, og utgjør en bærebjelke i mange lokalsamfunn. Ved Stortingets behandling 
av jordbruksoppgjøret i 2012 viser næringskomiteen til Landbruks- og matmeldinga (Meld. 
St. 9 (2011–2012)): ”Melkeproduksjon er avgjørende for å kunne nå målet om et levende 
landbruk over hele landet og andre landbrukspolitiske mål”.   
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Antall foretak med melk er mer enn halvert siden årtusenskiftet. I en medlemsundersøkelse 
fra TINE SA i 2012 svarer én av tre melkeprodusenter at de vurderer å legge ned 
produksjonen innen fem år. I 2024 inntrer kravet om løsdrift for fjøs bygd før 1/1-1995. Om 
lag 50 prosent av kuplassene befinner seg fortsatt i båsfjøs. En må forvente at avgangen av 
antall foretak vil fortsette og forsterkes, dersom det ikke settes i verk tiltak for å motvirke 
dette. For å kunne øke matproduksjon og styrke sjølforsyningen, mener Jordbrukets 
forhandlingsutvalg at nedgangen i antall melkeprodusenter må bremses. 
 
Tall fra Landbruksdirektoratet viser at en gjennomsnittlig besetning har 25 kyr, men hele 2/3 
deler av produsentene som har en mindre besetning enn gjennomsnittsbesetningen. Bare rundt 
8 prosent av melkeprodusentene har mer enn 50 kyr. 
 

 
 
Figur 13: Antall melkeprodusenter i 2013 fordelt etter antall kyr i besetningen (Kilde: SLF 
produksjonstilskuddstatistikk) 
 
Siden 2002 har andelen av fôret til melkekua henter fra beite sunket fra 17,5 prosent til 9,7 
prosent. I samme periode har kraftfôrandelen økt fra 36 prosent til 44 prosent. Dette 
innebærer dårligere utnyttelse av grovfôrressursene.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg vil ha en sterkere stimulans til økt bruk av grovfôr-
ressurser, både på inn- og utmark. Forhandlingsutvalget mener distrikts- og 
strukturprofilen i tilskuddsordningene må styrkes for å sikre melkeproduksjon tilpasset 
arealgrunnlaget på det enkelte bruk. 
 

9.3.1 Målpris 

Selv om melkeprisen i Europa er lav, er det fortsatt importvern på de volumtunge produktene, 
drikkemelk og faste modnede oster. En forutsetning for å beholde og utvikle økonomien i 
melkeproduksjonen, opprettholde et landbruk over hele landet og sikre norsk produksjon, er 
en videreføring av prosenttollen på disse varene. 
 
Med en forventet kostnadsvekst på 2,5 prosent for ikke-varige driftsmidler, tilsvarer dette en 
kostnadsvekst på om lag 9 øre/liter melk for et gjennomsnittlig melkebruk. Jordbrukets 
forhandlingsutvalg har etter en grundig vurdering av mulighetene for inntektsvekst for 
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melkeprodusentene, sett opp mot risiko for volumfall som følge av svekket 
konkurransekraft kommet til at målprisen må øke med 8 øre/liter til 5,28 kroner/liter.  
 

9.3.2 Prisutjevningsordningen (PU) 

PU-ordningen er viktig for å sikre lønnsomhet i produksjon av produkter hvor mulighet til 
prisuttak nasjonalt er begrenset for å øke markedet for de mest prisfølsomme 
produktgruppene. Uten ordningen ville en fått et merkbart fall i norsk melkeproduksjon. 
 
2014 ble et nytt rekordår med hensyn til import av meieriprodukter til Norge. Importen av ost 
overskred 12.200 tonn. Mellom 35 og 40 prosent av osteimporten kommer ut over etablerte 
importkvoter. Den samlede importen av yoghurt passerte 7.500 tonn. Det ble importert 
nærmere 5000 tonn smaksatt yoghurt innenfor EØS-avtalens protokoll 3 («RÅK-produkter»).  
Den øvrige yoghurt importen importeres med full tollbelastning. I 2014 økte markedet for 
yoghurt med 3,5 prosent, men en fikk nedgang i norsk produksjon på 2,1 prosent.  
 
Det vises til høring på endring av forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk. 
Landbruksdirektoratet foreslår en reduksjon i avgiften for disse produktene (Prisgruppe 1) fra 
1,45 kr/liter til 1,25 kr/liter. De legger vekt på at endringen skal være balansert og ikke for 
brå, og at en på sikt bør gjøre ytterligere reduksjoner trinnvis.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg er enig i at avgiften bør reduseres, men med den takten 
Landbruksdirektoratet legger opp til, frykter vi at store deler av yoghurtmarkedet raskt vil 
kunne overtas av importerte varer. Dette strider mot Stortingets mål om økt norsk produksjon. 
Råvareprisen på melk i Europa er lav som følge av russisk importforbud, lavere etterspørsels-
vekst fra Kina og bortfall av melkekvotesystemet i EU. Det er grunn til å tro at situasjonen vil 
vedvare. Jordbrukets forhandlingsutvalg mener det må tas grep raskt for å sikre 
yoghurtmarkedet på norsk råvare og foreslår å avvikle avgiften for prisgruppe 1.  
 
Landbruksdirektoratet skriver i høringsbrevet at prisgruppe 4 (ferske oster unntatt mysoster, 
dagligvare) har en konkurranseflate mot yoghurt i prisgruppe 1, og at dette taler for å se disse 
prisgruppene i sammenheng. I denne prisgruppa ligger blant annet produktene ”Skyr” og 
”Gresk yoghurt”. Vi foreslår derfor også å fjerne avgiften for denne prisgruppa.  
 
Etterspørselen etter smør fikk en klar positiv dreining for et par siden. Vi registrerer at 
direktoratet foreslår å redusere tilskuddet for biproduktgruppe B2 (Fløte til smør dagligvare) 
med 25 øre/1 fra 4,78 kr/l til 4,53 kr/l. Jordbrukets forhandlingsutvalg mener en bør 
trappe tilskuddet ytterligere ned, da betalingsviljen for smør er relativt stor og foreslår 
en reduksjon på 1 kr/kg for denne biproduktgruppa. Dette frigjør nesten 23 mill. kroner. 
 
Utover inndekning gjennom reduserte tilskudd for smør, foreslås det å øke avgifta for 
prisgruppe 2 (Ikke smakssatte dagligvare) og redusere tilskuddet for prisgruppe 5 
(Modne oster dagligvare) og 10 (Modne oster industri) med 8,2 øre/liter. 
 
Utover dette foreslår forhandlingsutvalget å ta kjernemelk ut av ordninga. Avgift på 
kjernemelk hindrer innovasjon og presser kjernemelk over i fôrmarkedet. 
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9.3.3 Tilskudd 

Sammen med geit og sau, er beitende storfe også avgjørende for å opprettholde et levende 
kulturlandskap og biologisk mangfold, noe som er verdifullt for både turistnæring og 
fastboende. Melkeproduksjonen har gode forutsetninger for å bruke norske beiteressurser. 
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener det er viktig å stimulere til kombinasjonen melk og 
storfeslakt og vil derfor prioritere å løfte tilskudd som påvirker kjøttproduksjonen på 
melkebrukene.   
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å øke satsene for: 
• Beitetilskudd med 21 kr/dyr for utmarksbeite og 7 kr/dyr for storfe m.m. på 

innmarksbeite. 
• Arealtilskudd grovfôr økes i sone 5,6 og 7 med 8 kr/daa. 
• Driftstilskudd melk med 12.000 kr/foretak 
• Distriktstilskudd kjøtt med 20 øre/kg i sone 2 og 40 øre/kg i sone 3-5 
• Storfeslakttilskudd med 34 øre/kg 
• Det innføres et tak på 100 kyr for husdyrtilskudd 
 

9.3.4 Krav om løsdrift i 2024 

Investeringskostnadene i driftsbygninger og annet driftsapparat har økt betydelig de siste 
årene. I TINE SAs medlemsundersøkelse svarer hele 46 prosent at driftsbygningen er den 
viktigste begrensingen for framtidig produksjon. Det er et stort etterslep på investeringssida i 
melkesektoren. Mange må også investere for å tilfredsstille offentlige krav innen husdyr-
produksjonen, gjødselanlegg m.m. I 2024 inntrer kravet om løsdrift for fjøs bygd før 1/1-
1995. Om lag 50 prosent av kuplassene befinner seg fortsatt i båsfjøs. Det er viktig at 
investeringsmidlene økes og innrettes slik at en får gode investeringer tilpasset 
ressursgrunnlaget. For å unngå volumfall i norsk melkeproduksjon etter 2024 er det viktig å 
stimulere til en økt investeringstakt. Det vises for øvrig til kap 7.1.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener det må legges til rette for å styrke lønnsomheten 
og investeringsmulighetene i melkeproduksjon, uavhengig av foretaksform og størrelse.  
 

9.3.5 Kvoteordninga for melk 

Melkekvoteordninga ble innført i 1983 med den hensikt å tilpasse melkeproduksjonen etter 
markedets behov i en overskuddssituasjon, og har som formål at melkeproduksjonen skal 
bidra til å nå de ”målsetninger Stortinget har fastsatt, herunder distriktsprofil og variert 
bruksstruktur”.  Jordbrukets forhandlingsutvalg mener kvoteordningen for melk er 
avgjørende for å tilpasse produksjonen til markedets behov, samt å sikre en livskraftig 
melkeproduksjon med variert bruksstruktur over hele landet. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at i fylker med overskudd av statlig kvote gis ut 
gratis kvote til søkere under 35 år med landbrukseiendom. Kvotene fordeles ut innenfor 
de samme omsetningsregionene som de ble trukket inn fra. Det legges opp til at søker 
kan få tildelt inntil 150 000 liter. Søkere som allerede disponerer kvote ved 
søknadstidspunktet, kan også få tildelt rekrutteringskvote, men ikke mer enn at samlet 
kvote ikke overstiger 150 000 liter. Tiltaket dekkes av omsetningsavgifta for melk. 
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Ved fjorårets jordbruksoppgjør ble det gjort flere større endringer i kvoteordninga for melk. 
Jordbrukets forhandlingsutvalg var uenig i disse grepene, men vil ut fra hensynet til 
forutsigbarhet ikke foreslår andre endringer i årets jordbruksoppgjør enn tiltaket nevnt 
over. 
 

9.3.6 Omsetningsregioner for melkekvote 

I jordbruksoppgjøret 2014 ble det bestemt at det skulle nedsettes en arbeidsgruppe som skulle 
se på produksjonsregionene for kumelkkvoter i kvoteordningen for melk.  
 
Rapporten påpeker at melkeproduksjonen er viktig for jordbruket i alle fylker, både når det 
gjelder sysselsetting og verdiskaping. Rapporten viser også at når melkekvoter flyttes fra 
områder som er lite egnet for annen planteproduksjon enn gras, vil dette medføre en reduksjon 
i jordbruksarealet i disse områdene. En slik flytting av melkekvoter vil ha en negativ effekt på 
sysselsetting, verdiskaping og arealbruk i områder hvor melkeproduksjonen går ned. Samtidig 
kan en sammenslåing av produksjonsregioner for melkekvoter medføre at melkeproduksjonen 
flyttes til områder som i dag blir brukt til kornproduksjon. Dette vil få negative konsekvenser 
for den geografiske produksjonsfordelingen, og vil medføre en ytterligere reduksjon av 
kornarealet.  
 

 
Figur 14: Kvoteetterspørsel   
 
Rapporten viser at etterspørselen etter kvote varierer mye mellom fylker som også grenser 
opp mot hverandre. F.eks er etterspørselen høy i Rogaland, og lav i Hordaland. Høy i 
Oppland, lav i Buskerud. Høy i Nordland, lav i Troms. Risikoen for store kvoteforflytninger 
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og endret produksjonsfordeling vil være stor dersom en slår sammen fylker med så ulik 
etterspørsel etter kvote i nye omsetningsregioner. 
 
Arbeidsgruppa har vurdert tre alternativer til dagens inndeling av produksjonsregioner i 
forhold til hensynet til en kostnadseffektiv matproduksjon, hensynet til målet om landbruk i 
hele landet og hensynet til utviklingsmulighetene for produsenter i alle regioner. 
Alternativ A: 3 regioner 
Alternativ B: 5 regioner 
Alternativ C: 9 regioner 
 
Analysene av alternativene viser at færre og større regioner etter alt å dømme vil bidra til at 
melkeproduksjonen konsentreres ytterligere. Vår vurdering er at alle alternativene vil bidra til 
å endre den geografiske produksjonsfordelingen mellom korn og grasproduksjon, forsterke 
arealnedgangen og svekke muligheten til å nå målet om økt matproduksjon og et landbruk i 
hele landet. Sterkest vil disse negative effektene være av færrest regioner.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener dagens fylkesvise omsetningsregioner for 
melkekvote må beholdes. Endringer av kvoteregionene vil få store konsekvenser for 
norsk landbruk og mulighetene for å nå målene i landbrukspolitikken. Eventuelle 
endringer må drøftes i en helhetlig sammenheng i den varslede stortingsmeldingen om 
landbrukspolitikken, og ikke i jordbruksoppgjøret.  
 

9.3.7 Bevaringsverdige storferaser 

I Norge har vi seks historiske landraser som er definert som genetisk bevaringsverdige: 
Telemarkfe, Sidet Trønder og Nordlandsfe (STN), Vestlandsk Fjordfe, Østlandsk Raukolle, 
Vestlandsk Raukolle og Dølafe. Det har vært en økning siden bevaringsarbeidet for disse 
rasene startet på 1980-tallet, men likevel er tre av Norges historiske landraser definert som 
kritisk utrydningstruet av FN's organisasjon for mat og landbruk (FAO), dvs. at antallet 
avlshunndyr er under 300.  Dette gjelder rasene Dølafe (130 avlskyr), Vestlandsk raukolle 
(119 avlskyr) og Østlandsk raukolle (166 avlskyr). Videre defineres rasene Telemarkfe, 
Vestlandsk Fjordfe og STN som utrydningstruet.  
 
Verden domineres i dag av få storferaser, og en ser en svekking av det genetiske mangfoldet 
blant husdyra. De bevaringsverdige storferasene har et genetisk mangfold en kan få nytte av i 
framtida. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å øke satsen på tilskudd til bevaringsverdige 
storferaser med 500 kroner til 2 500 kroner per dyr. 
 

9.4 Geit 
Det har i flere år vært et betydelig overskudd av geitemelk, men dette overskuddet har blitt 
redusert vesentlig fra i fjor til i år, og forventes ikke å øke i 2015. Det er i tillegg 
forventninger til økt salg av hvit geitost. I følge Tine utvikler markedet for geitmelkprodukter 
seg positivt, men produksjonen er fortsatt større enn salget slik at en del geitmelk anvendes til 
lav lønnsomhet. Forholdstallet for disponibel kvote for geitemelk ble derfor videreført med 
0,97 i disponibel kvote for 2015. Jordbrukets forhandlingsutvalg forventer at Tine 
fortsatt prioriterer produktutvikling og etterspørselsstimulerende tiltak.  
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I 2014 ble det solgt kvoter på ca 0,5 mill. liter geitmelk fra 9 produsenter, hvorav 20 prosent 
ble solgt til Staten. Ingen statlige kvoter er solgt ut igjen etter 2012. Jordbrukets 
forhandlingsutvalg mener at geitmelkkvoter som omsettes gjennom den statlige 
omsetningsordningen ikke bør videreselges.  
 
For å styrke økonomien i geiteholdet utover målprisøkningen på 8 øre/liter, foreslås å: 
• Øke grunntilskuddet med 10 øre/liter 
• Øke driftstilskuddet med 12.000 kroner/foretak 
• Styrke utmarksbeitetilskuddet med 18 kr/geit, jfr kap 9.2.1 
• Øke satsene for arealtilskudd grovfôr i sone 5-7 med 8 kr/daa. 
• Det innføres et tak på husdyrtilskudd med 250 melkegeit. 
 

9.4.1 Prosjektet ”Friskere geiter”. 

Prosjektet ”Friskere geiter” har siden 2001 sanert geitebesetninger for sjukdommene CAE, 
byllesjuke og paratuberkulose. Prosjektet har gitt næringa et betydelig løft, og ytelsen per geit 
forventes i 2015 å ligge på 672 liter/geit, en økning på 60 prosent siden årtusenskiftet.  
 
Status for prosjektet er at de siste saneringene blei gjennomført i 2013. Ettersom man kan få 
kompensasjonstilskudd for bortfall av avløser og produksjonstilskudd ved gjenoppbygningen 
av geitebesetningene i inntil 3 år etter sanering, vil det bli gitt tilskudd til og med 2016. I 2014 
ble det utbetalt 11 mill. kroner i kompensasjonstilskudd. Utbetalinga for 2015 og 2016 vil 
trolig ligge på samme nivå eller lavere. I tillegg ligger det 8 mill. kroner i udisponerte midler 
som ikke vil bli brukt i 2015. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg forutsetter at de 8 mill. kroner i udisponerte midler for 
2015 dekker opp behovet i 2016.  
 

9.5 Storfekjøtt 
Storfekjøtt står for den største verdiskapningen i kjøttsektoren, og er en sentral del av 
grunnlaget for norsk kjøttindustri. Mordyrtallet i melkeproduksjonen er fortsatt synkende, og 
den årlige økningen i antall ammekyr er mindre enn behovet. Det må settes inn tiltak på flere 
områder om vi skal dekke etterspørselen etter storfekjøtt. Ut fra et samlet hensyn til 
energiutnyttelse og lavt utslipp av klimagasser er kombinert melk- og kjøttproduksjon 
effektivt. Samtidig er ammekubesetninger bedre rusta til å utnytte arealer som bare kan høstes 
gjennom beiting og er således en suksessfaktor i forhold til å nå målet om økt matproduksjon 
på norske ressurser. Virkemidlene må innrettes slik at det blir mer attraktivt å produsere 
storfekjøtt både i kombinasjon med melkeproduksjon og på rene kjøttfebruk. 
 
Underskuddet av storfe i år ser ut til å bli på om lag 8 500 tonn. Produksjonen forventes å øke 
med 1,4 prosent sammenlignet med 2014. Det skyldes i hovedsak forventet økning i 
slaktevektene og noe økt kuslakting. Engrossalget av storfekjøtt forventes å øke med 2 
prosent sammenlignet med 2014.  
 
Næringa har i tidligere krav pekt på at det bør stimuleres til flere kalver per kyr i 
ammekyrbesetninger. Det er nå innført et produksjonskrav for melkeku og ammeku. Kua må 
ha kalvet i løpet av de siste 15 månedene. Dette tiltaket bør stimulere til økt produksjon. 
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Figur 15: Fordeling av antall ammekyr og melkekyr de siste 10 åra. Storfe i alt er vist i 
sekundæraksen. Kilde: Budsjettnemnda, Totalkalkylen, 2015 
 

9.5.1 Kvalitetstillegg 

I 2013 ble det innført kvalitetstillegg for storfekjøtt. Det er kun storfe med kvalitet O eller 
bedre, med unntak av slaktekategori ku som mottar kvalitetstilskudd for storfe. Dette utgjorde 
ca 57 prosent av totalvolumet av storfeslakt i 2014. I 2015 er det forventa en økning i 
kvantumet i forhold til 2014. Det er venta nedgang i antall slakta okser, men slaktevektene er 
forventa å øke. Dette ser ut til å være et godt tiltak for å øke lønnsomheten i produksjonen og 
er godt mottatt i næringa.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å øke satsen for kvalitetstillegg fra 3,70 med 
0,34 kr/kg til 4,04 kr/kg kjøtt. Dette utgjør en bevilgningsøkning på om lag 15 mill. 
kroner. Det foreslås ingen endringer i kvalitetskravene.  
 

9.5.2 Stimulering av kjøttproduksjonen i distriktene 

For å stimulere til at storfekjøttproduksjonen skjer i distriktene som har store gras- og 
beitearealer tilgjengelig økes distriktstilskuddene for kjøtt i sone 2 til 5 og arealtilskuddet til 
grovfôr i sone 5,6 og 7. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å øke distriktstilskudd kjøtt med 20 øre/kg i 
sone 2 og 40 øre/kg i sone 3-5. Satsen for arealtilskudd grovfôr foreslås økt med 8 kr/daa 
i sone 5-7. 
 

9.5.3 Driftstilskudd 

Satsene for driftstilskudd ammeku foreslås økt med 5000 kr/foretak for mer enn 40 
ammekyr og 125 kr/dyr for 6-39 ammekyr.  
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Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at det innføres et tak på husdyrtilskuddet på 
100 ammekyr og 500 andre storfe.  
 

9.5.4 Definisjon av kjøttferaser 

Jordbruksavtalens punkt 7.2.2 definerer storfe slik: 
• Melkeku: Ku som har kalvet i løpet av de siste 15 måneder og som er i melkeproduksjon 

hos foretak som enten har disponibel kvote eller lokalforedlingskvote. 
• Ammeku: Ku som har kalvet i løpet av de siste 15 måneder, men som ikke er melkeku. 
 
Dersom foretaket driver kumelkproduksjon må kua i tillegg være av minst 50 pst. av 
kjøttferasene Hereford, Charolais, Aberdeen Angus, Limousin, Blonde d´Aquitaine, Highland 
Cattle, Dexter, Piemontese, Galloway eller Salers. Det samme gjelder Kjøtt-Simmental, 
såfremt far er renraset Kjøtt-Simmental. 

• Øvrig storfe: Storfe som foretaket ikke kan få tilskudd for som melkeku eller ammeku. 

Jordbrukets forhandlingsutvalg viser til at avtalepartene fastsetter hvilke raser som skal 
defineres som kjøttfe, og dermed gis tilskudd som ammeku. Som grunnlag for en slik 
beslutning bes Landbruksdirektoratet utarbeide en vurdering.  
 

9.6 Sau og lam 
Norge er et land med gode produksjonsmuligheter for lammekjøtt. Med de naturgitte 
beiteressursene vi har, er det gode forutsetninger for å oppnå markedsbalanse. Derfor er det 
viktig å styrke økonomien og stimulere til bruk av beiteressursene slik at vi kan ta hele landet 
i bruk. Bønder som holder småfe er den største husdyrgruppen i Norge. De bidrar sterkt til 
bosetting og levende bygder i distrikts-Norge. 
 

9.6.1 Telledato før utslipp på beite 

Til jordbruksoppgjøret i fjor leverte en arbeidsgruppe en rapport som utredet 
produksjonstilskuddet til sau/lam og geit/kje (Rapport 4/2014). Formålet med arbeidet var å 
stimulere til økt kjøttproduksjon og et bedre forvaltningsregime.  
Rapporten drøftet: 
1. Innføring av et felles husdyrtilskudd til sau over 1 år uavhengig av driftsform 
2. Innføre husdyrtilskudd til lam og kje som skal brukes i avl  
3. Flytte telledato til beiteslipp i utmark og la husdyrtilskuddet omfatte både lam og voksen 

sau 

I rapporten 14/2014 fra SLF «Forslag til endringer i forvaltningsregime for 
produksjonstilskudd og avløsertilskudd», anbefaler SLF å gå over til 1 søkedato (20/8), men 
for sau fastsettes et eget tidspunkt for registrering før beiteslipp, 15. mai. Jordbrukets 
forhandlingsutvalg anbefalte å beholde systemet for 2015, men å endre telledato i 2016. 
Endring av telledato vil ha flere positive sider. Søyer som har lammet vil være berettiget 
produksjonstilskudd og bonden vil ikke bli dobbelt straffet for rovvilttap.  
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener det er riktig å endre telledato for husdyrtilskudd 
sau til utslippsdato, men vil ikke fastsette en dato da utslippsdato kan variere. 
Forvaltning gis mulighet til kontroll før dyra sendes på utmarksbeite. Registreringsdato 
for avløsertilskudd anbefales å følge telledato.  
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Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår en teknisk omlegging av husdyrtilskuddet som følge 
av at telledatoen for sau er foreslått flytta. Omleggingen innebærer at alle vinterfôra sauer skal 
få husdyrtilskudd, i motsetning til i dag hvor sauer under ett år ikke er berettiga tilskudd. En 
har lagt til grunn 25 prosent gjennomsnittlig påsett. Dette gir reduserte satser pr dyr, samtidig 
som intervallene er økt med 25 prosent, jf. vedlagte fordelingsskjema. 
 
Ved en slik omlegging er det mulig på et senere tidspunkt å endre tilskuddsomfanget til å 
omfatte også fødte lam på telletidspunktet. Dette vil stimulere ytterligere til produksjon. 
Jordbrukets forhandlingsutvalg vil ikke foreslå dette i år fordi en ønsker å vurdere 
effektene av den sterke økningen i satsene for lammeslakttilskudd som ble gjort i fjor. 
Endringen skjedde bl.a på bekostning av satsene for husdyrtilskudd. 
 

9.6.2 Utbetaling av lammeslakttilskudd 

I dag må bonden søke om lammeslakttilskudd etterskuddsvis sammen med 
produksjonstilskuddet, med utbetaling i juni. Det ligger en betydelig forenkling for bonde og i 
forvaltningen dersom tilskuddet utbetales ved slakteoppgjøret, slik en har valgt å gjøre med 
det nyetablerte kvalitetstilskuddet for storfekjøtt. Samtidig vil en løpende utbetaling gi en 
likviditetsmessig forbedring, da utbetalingene vil kunne komme 8 til 9 måneder tidligere. 
Viser til delrapport fra arbeidsgruppe «Forenklinger». 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å endre utbetaling av lammeslakttilskudd til å 
foregå over slakteoppgjøret for alle lam slaktet etter 30/6-2016. For å unngå problemer 
med flytting av penger mellom budsjettår, foreslår vi at satsene for lammeslakttilskudd 
levert i 2015 utbetales med halv sats i juni 2016, samtidig som en får halv sats for 
leveranser i 2016, men da utbetalt kontinuerlig med leveransene. 
 

9.6.3 Økonomien i saueholdet 

Inntektsnivået i denne næringen ligger lavt. Det er prognosert en underdekning på 900 tonn 
sau/lam for 2015 inkludert importkvoter. For å dekke markedet med norskprodusert sau og 
lam, må økonomien styrkes. Lammekjøttproduksjonen har gode forutsetninger til å utnytte de 
norske beiteressursene.  
 
Mange steder er det ikke ressursgrunnlag til å ha større besetninger. For å dekke 
markedsbehovet med norsk sau og lam og samtidig utnytte ressursene, er det derfor 
nødvendig å stimulere produksjonen på de mindre brukene. I fjor økte kvalitetstilskuddet 
lammeslakt med 294 til 500 kroner per dyr. 
 
For å styrke økonomien i saueproduksjonen er husdyrtilskuddet i intervallet 1-125 sau er økt 
med 40 mill. kroner.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å:  
• Øke satsene for husdyrtilskudd med 40 millioner kroner. 

• Styrke utmarksbeitetilskuddet med 18 kr/sau, jf. kap 9.2.1 
• Øke satsene for arealtilskudd grovfôr med 8 kr/daa i sone 5-7. 
• Innføre et tak på husdyrtilskuddet på 400 sau over 1 år per 1.1.  
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9.7 Hjort 
Det er i dag ca 90 hjortefarmer. Disse produserer ca 190 tonn kjøtt. Det meste selges direkte 
ut i markedet av oppdretterne selv. Norsk Hjorteavlsforening mener det er et stort 
utviklingspotensial for hjorteoppdrett og anslår at det er marked for å flerdoble dagens 
produksjon av hjortekjøtt. 
 
Hjorteoppdrett utnytter beiteressursene godt, holder kulturlandskapet i hevd, bidrar til lokal 
verdiskapning og sysselsetting i distriktene. Hjorteoppdrett er også med på å øke 
sjølforsyningsgraden ved bruk av grovfôrressurser som er i tråd med Meld. St.9 (2011- 2012). 
 
Hjorteoppdrett trenger daglig tilsyn og har kostnader knytta til fôring, gjerdehold, 
maskinpark, m.m. I tillegg er det kostnader knyttet til håndteringsanlegg for slakting og 
videreforedling.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å øke satsen for husdyrtilskudd til dyr over 1 
år med kroner 90 pr dyr fra 210 til 300 kroner pr dyr.  
 

9.8 Kraftfôrbaserte produksjoner 

De kraftfôrkrevende produksjonene henter mesteparten av inntektene fra markedet. Samtidig 
er det viktig å opprettholde en variert bruksstruktur og geografisk spredning også i disse 
produksjonene. Det gir oss en unik mulig til å bekjempe utbrudd av sykdom med betydning 
for dyre- og folkehelsa. Disse produksjonene er videre viktige supplement til andre plante- og 
husdyrproduksjoner som grunnlag for mange kombinasjonsbruk.  

 

9.8.1 Svin 

Svineproduksjonen utgjør store volumer med stor betydning for slakterier, kraftfôrindustri og 
servicebransjen over hele landet. Den norske modellen med relativt små svinebesetninger 
spredt over alle landsdeler, er en sikkerhet for trygg forsyning av svinekjøtt.  

Svinemarkedet var i 2014 preget av overskudd og lave priser i første halvår og underskudd i 
andre halvår. Overskuddet ble regulert med å gi kompensasjon for lavere slaktevekter og det 
ble utført reguleringseksport. Det prognoseres med at tilførselen av slaktegris øker med om 
lag 2 prosent i 2015.  Dette skyldes først og fremst økte slaktevekter. Det er nå balanse i 
markedet og engrossalget er prognosert å øke med om lag 1 prosent fra foregående år. 
Markedsbalansen vil være avgjørende for muligheten til å realisere målprisen. Etter mange år 
med overskudd i markedet og tiltak for å redusere produksjonen er det nå mulig og behov for 
å gjøre tiltak som bedrer vederlag til arbeid og egenkapital hos svineprodusentene. Målprisen 
på gris har stått i ro siden 2012. Prosentvis har prisene på svinekjøtt økt om lag som den 
generelle prisstigningen i samfunnet, men langt mindre enn lønnsutviklinga.  
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Figur 16: Prisendringer på svinekjøtt sammenlignet med generell prisstigning (KPI) og 
lønnutvikling i samfunnet siste 10 år. 2004=100 
 

Jordbrukets forhandlingsutvalg mener balansen i svinemarkedet gir muligheter til å øke 
målprisen med 1,05 kroner pr kg til 32,59 kr.  
 
Purke står for ca 8 prosent av den totale svinekjøttproduksjonen. Det er en utfordring å få 
omsatt all purke og det har direkte overslagseffekter på uttak av pris på slaktegris. 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å ta purke inn i markedsordningen for gris. 
 

9.8.2 Fjørfe 

Norsk fjørfenæring består av ca 1400 bønder som forsyner det norske markedet med egg, 
kylling- og kalkunkjøtt.  
 
Egg 
For 2015 viser prognosen et overskudd av egg med 700 tonn. Det er iverksatt førtidsslakting 
av høner. Markedsregulator melder om utfordringer i å håndtere overskuddet av egg, og er 
bekymra for eventuelle nyetableringer. Jordbrukets forhandlingsutvalg deler denne 
bekymringen. Det vil gå utover økonomien til produsentene. Mange har relativt nylig 
investert i nye anlegg og har behov for å holde en høy og jevn produksjon.  
 
For å unngå nyetableringer i dagens krevende markedssituasjon foreslår jordbrukets 
forhandlingsutvalg at det i markedsordningen for egg åpnes opp for at 
markedsregulatorer i en overskuddssituasjon fritas for mottaksplikt fra nye 
produsenter i en tidsavgrenset periode.  
 
Dette kravet innebærer en økt kostnad på kraftfôr på 4,5 øre/kg. Dette tilsvarer en 
kostnadsvekst for eggprodusenter tilsvarende ca 9,5 øre/kg egg. Varemottaker burde ha 
muligheter for å kompensere dette gjennom en økt pris, og dermed beholde dagens økonomi 
uendret. 
 
Kylling og kalkun 
En samlet fjørfenæring har vedtatt en handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier, kalt 
ESBL- bærende E.coli. Planene er iverksatt. Hele verdikjeden, fra import av rugeegg til 
ferdige slaktekyllingfileter, er omfattet av planen som har fem hoveddeler: 
Kunnskapsoppbygging, overvåkings- og kartleggingstiltak, gjennomgang av smittevernrutiner 
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og -praksis, gjennomgang av antibiotikatilråding og –praksis og kommunikasjon.Norsk 
fjørfebransje har også et felles mål om utfasing av Narasin. 
 
Konsesjonsgrensene for slaktekylling og kalkun ble vedtatt doblet i 2014. Dette gir 
bekymringer knytta til den langsiktige markedssituasjonen. Produksjonen av kylling økte med 
1,5 prosent i 2014. Dette er en utflating sammenlignet med tidligere. 2013 hadde en vekst i 
produksjonen på 15 prosent. Markedssituasjonen utfordres nå av sviktende tillit til 
kyllingprodukter. I 2015 er det forventa at volumet på kylling vil reduseres med 14 prosent. 
Dette gir store utfordringer i produsentøkonomien. Kalkunmarkedet økte noe i 2014 
sammenlignet med 2013. Markedet er i balanse.  
 

9.9 Frukt og grønt 
Frukt- og grøntsektoren produserer varer som er viktig for den norske folkehelsa. Forbruket 
av frukt og grønt er økende og det er ønskelig at 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. Frukt- og grøntsektoren har derfor store muligheter for å 
ekspandere, men er avhengige av et velfungerende importvern for å utnytte potensialet.  
 
Det vises 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. Jordbrukets forhandlingsutvalg mener at det må legges en mer offensiv ambisjon 
for grøntsektoren, enn å dekke dagens andel av forbruket i de periodene det er tollvern.  
 
Norskproduserte grønnsaker utgjør litt under halvparten av det totale grønnsakmarkedet. 
(Friske grønnsaker + fryste og konserverte på annen måte). Norskprodusert vare har over 
lenger tid gradvis tapt markedsandeler, dvs. ikke klart å ta del i veksten i grønnsaksmarkedet.  
 

9.9.1 Tiltak for produsentøkonomien 

Produksjon av frukt og grønt er generelt kapitalkrevende og forutsetter kostbart spesialutstyr. 
Videre er selve produksjonen kostnadskrevende mht. gjødslingsbehov, investeringer i vanning 
og kjølelager. En tilfredsstillende produsentøkonomi er helt avgjørende for at produsenter skal 
våge å satse videre i en bransje med stort investeringsbehov og relativt høy risiko. 
 
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). Økte målpriser gir ikke alene tilstrekkelig 
effekt i forhold til å bedre inntektsmulighetene. Samtidig er det nødvendig å øke målprisene 
slik at det gis vekstmuligheter.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår følgende endringer i målpris: 

• Målprisen for frukt, bær og grønnsaker økes med 2,5 prosent 
• Målprisen for potet økes med 18 øre per kg.      
• 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 
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9.9.2 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 tilsvarende 15 prosent.  
 
Det har i løpet av de siste vel 20 år vært 4 markedsreguleringer innen matpotet, ca. hvert 
femte år. Etter at Omsetningsrådet i desember 2014 bevilget inntil 11,2 mill. kroner til 
markedsregulering av inntil 5 000 tonn matpotet, vil forbruket til avsetningstiltak hagebruk i 
2015 bli i størrelsesorden 13 mill. kroner. Gjennomsnittelig årlig forbruk 2006-2015 er på 4,0 
mill. kroner. 
 
Opplysningskontoret for blomster og planter (OBP) driver opplysningsvirksomhet for 
norskproduserte blomster og planter. OBP finansieres av blomsterprodusentene med noe 
støtte fra grossistene.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg 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 

 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at Post 70.11 Avsetningstiltak hagebruk og 
potet økes med 0,5 mill. kroner til 4,4 mill. kroner, kollektiv dekning av 
omsetningsavgift økes med 3,5 mill. kroner hvorav 3 mill. kroner til OFG og 0,5 mill. 
kroner til OBF. 
 
De to ordningene ” Kollektiv dekning av omsetningsavgift hagebruk” og ”Avsetningstiltak for 
hagebruk og potet” slås sammen. Det legges til grunn at Omsetningsrådet ved en slik 
sammenslåing får den nødvendige myndighet til å forvalte den samlede bevilgningen, og 
fordele midlene på de ulike aktivitetene. 
Totalt økes post 70.11 Avsetningstiltak med 4,0 mill. kroner. 
 

9.9.3 Distriktstilskudd for frukt, bær og veksthus grønnsaker (73.17) 

Bevilgningen på post 73.17 er på 89,1 mill. kroner. 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.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår en økning av Distriktstilskuddet til frukt, bær 
og veksthusgrønnsaker med om lag 5 prosent, dvs. 5 mill. kroner. Tomat gis en sterkere 
økning enn de andre produksjonene (+10 prosent) og frukt i sone 5 øker med 40 øre/kg. 
 

Det innføres et ekstra tilskudd til industribær på 2 kroner utover eksisterende tilskudd. 
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9.9.4 Distriktstilskudd for potetproduksjon i Nord-Norge 

For å bidra til potetproduksjon i Nord-Norge, gis det et distriktstilskudd på kroner1,30 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.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at tilskuddet utvides til også å gjelde 
frilandsgrønnsaker i Nord-Norge på lik linje med poteter og med samme sats pr. kg. 
 

9.9.5 Prisnedskriving potetsprit og potetstivelse (70.13) 

Posten er på 42,4 mill. kroner. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at satsen for tilskudd til potetstivelse økes fra 
3,50 kroner til 4,00 kr/kg. Dette kan gjøres innenfor eksisterende bevilgning. 
 

9.9.6 Areal- og kulturlandskapstilskudd (74.17) 

Arealavgrensningen for grønnsaker, frukt og bær i arealtilskuddet ble fjernet ved 
jordbruksoppgjøret 2014. 
  
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår følgende:  
• Arealtilskuddet for frukt økes med 150 kroner per dekar i alle soner 
• Arealtilskudd for bær økes med 50 kroner per dekar i sone 1-4 og med 150 kroner 

per dekar i sone 5-7 
• Arealtilskudd for grønnsaker økes med 100 kroner per dekar 
• Det innføres en øvre grense for arealtilskudd på 400 daa for grønnsaker og 200 

dekar for bær, og 100 dekar for frukt  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg prioriterer fellestiltak for de andre produksjonene framfor 
økningen av satsene for arealtilskuddet. 
 

9.9.7 Tilskudd til fruktlager (77.17) 

Tilskuddet til fruktlager er svært viktig for å sikre en rasjonell produksjon på fruktbruk i 
distriktene gjennom felles innovasjon, markedstilpassing og logistikk. Tilskudd til fruktlager 
er på 13 mill. kroner.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at bevilgningen til tilskudd til fruktlager 
videreføres. 
 

9.10 Pelsdyr 
I en situasjon der en avventer Stortingets behandling av den framlagte NOU om 
pelsdyrhold i Norge, mener jordbrukets forhandlingsutvalg at det ikke bør gjøres 
endringer i postene på jordbruksavtalen som berører denne produksjonen, men 
videreføre eksisterende rammevilkår. Ordningen med fraktilskudd for pelsdyrfôr 
videreføres med 17,8 mill. kroner for 2015. 
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9.11 Birøkt 
Næringa genererer betydelige verdier for norsk landbruk gjennom pollinering av frukt, bær og 
oljevekster. Pollineringsverdien utgjør anslagsvis 150 millioner kroner. Birøkterne bidrar også 
til pollinering av ville vekster og er dermed med på å opprettholde artsmangfoldet. 
 
Norge har gode forutsetninger for birøkt og næringa egner seg godt som distriktsbasert 
tilleggsnæring. Arealet av norske nyttevekster tilsier et behov for langt flere bifolk til 
pollinering.  
 
Tall fra Norges Birøkterlag viser at trenden i nedgangen av antall bikuber har snudd. Antall 
birøktere har økt, mens antall bikuber ikke har økt like mye. Det er fortsatt stor underdekning 
på norsk honning. I 2014 solgte Honnningsentralen 1196 tonn honning, og av dette er 355 
tonn norsk honning. Bedre økonomi, rekruttering og kompetanseheving er viktig for å øke 
rekrutteringen og produksjonene av norsk honning.  
 
Salg av honning øker hvert år og for å dekke etterspørselen er en avhengig av å importere. 
Dette ivaretar imidlertid ikke pollineringsbehovet. Importen er også utfordrende fordi norsk 
honning ikke klarer å konkurrere prismessig med importert honning, dette gjelder også når 
honning importeres med full toll. I dag er man derfor helt avhengig av markedets preferanse 
for norsk honning.  
  
Jordbrukets forhandlingsutvalg går inn for at kubetilskuddet økes med 100 kroner/ 
kube til 500 kr/kube. Erstatningsordningen for tap av bifolk fjernes. 
 

9.12 Økologisk landbruk 

9.12.1 Status og utvikling 

Økologisk areal økte fram til 2012, men har siden gått ned. I 2014 ble arealet redusert med 
22 000 daa (inkl. karensareal), og utgjør 5,1 prosent av totalt jordbruksareal (inklkarensareal). 
Nedgangen omfatter også areal i karens, og har trolig sammenheng med fjerning av 
omleggingstilskuddet i 2014. 80 prosent av det økologiske arealet består av eng-, beite-, fôr- 
og frøproduksjon. 
 
Produksjonen av økologisk korn og egg har økt betydelig, mens den har gått noe ned for 
melk. Kjøtt fra firbeinte dyr har økt noe, men fjørfekjøtt har gått noe ned. 
 
Tabell 16: Oversikt over økologisk areal og produksjon 2013 og 2014 Kilde: 

Landbruksdirektoratet 
 Økologisk produksjon Endring 

prosent 
Økologisk andel i prosent av 

total produksjon 
 2013 2014  2013 2014 
Økologisk areal (daa) 478 251 461 318 -3,5 4,9 4,7 
Karensareal (daa)   43 998   38 743 -11,9 0,44 0,39 
Totalt øko + karens 522 249 500 061 -4,2 5,3 5,1 
Korn (tonn) 10 004 10 938 28,8 1,1 0,8 
Mjølk (mill.l) 54,5 51,8 -4,9 3,6 3,4 
Kjøtt (storfe, sau/lam og gris)            2 168 2 231 2,9 0,9 1,0 
Fjørfekjøtt (tonn) 213 208 -2,4 0,2 0,2 
Egg (tonn) 2 290 2 825 23,3 3,8 4,7 
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Anvendelsen av økologisk råvarer har økt, særlig skiller fjørfe seg positivt ut jf. tabellen 
under. Like fullt er det fremdeles en betydelig andel av økologiske råvare som ikke blir solgt 
som økologisk i sluttmarkedet. Dette gjelder særlig kjøtt og melk.  
 
Tabell 17: Andelen økologisk råvarer solgt som økologisk merket vare 

 2013 2014 
Melk 43 % 48 % 
Kjøtt (storfe, sau/lam og svin) 30 % 27 % 
Fjørfe 76 % 98 % 
Egg 85 % 82 % 

 
Debio har registrert en nedgang i antall økologiske primærprodusenter (2230 i 2014, 220 
færre enn i 2013). Årsaken til nedgangen er sammensatt, men viktige elementer er en kraftig 
økning i kontrollgebyrer, og problemer med leveringsavtaler. Mange produsenter savner 
faglige nettverk og anerkjennelse for arbeidet de gjør. 
 
Omsetningen av økologisk produkt har økt betydelig de siste årene innen både 
dagligvarehandelen og HORECA (hotell, restaurant og catering). I 2014 økte omsetningen i 
dagligvarevarehandelen med nærmere 30 prosent, til en omsetningsverdi på 1,74 mrd. kroner. 
Omsetningen til HORECA økte med over 20 prosent og abonnementsordninger økte med 46 
prosent. Alle matvaregrupper hadde salgsvekst også i 2014.  
 
Tross positiv markedsutvikling for økologiske produkter de siste årene, går antall økologisk 
foretak og økologisk areal ned. Etterspørselssøkningen gjelder også varer vi har gode 
forutsetninger for å produsere i Norge. Det er særlig underskudd på grønnsaker, frukt/bær og 
korn. På den andre siden har vi råvarer som produseres økologisk, men som ikke selges som 
økologisk til markedet.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg er bekymret for nedgangen i økologisk areal og antall 
produsenter som driver økologisk, når markedet er økende. Økologiske produkter er en 
viktig del av mangfoldet som norske bønder skal levere forbrukeren, og norsk landbruk 
skal ta del i forbruksveksten. I et lite og sårbart marked, som det økologiske fortsatt er, 
er det ekstra viktig med forutsigbarhet for en god økonomi i primærproduksjonen, om 
norsk landbruk skal være i stand til å levere. Virkemidlene til økologisk jordbruk må 
prioriteres til tiltak som øker produksjon av økologiske varer der gapet mellom 
produksjon og etterspørsel er størst. 
 

9.12.2 Tilskudd til økologisk areal og husdyr 

I likhet med andre produksjoner er det viktig med stabile tilskuddsatser for å redusere risiko. 
Omleggingstilskuddet ble fjernet med virkning fra 1.1.2014. Som en kompensasjon for dette 
ble det innført økologisk arealtilskudd for 2. karensår. I 2014 ble det innført økt 
husdyrtilskudd for alle husdyrslag og lik sats for alle soner. 
 
Det er særlig to hovedutfordringer for det økologiske landbruket som adresseres i årets 
oppgjør:  

• Mangel på norsk produksjon av økologiske grønnsaker, frukt og bær  
• Nedgang i omlagt areal og karensareal.  
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Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår: 

• Å doble satsene for arealtilskudd for grønnsaker, frukt, bær og potet. Dette utgjør en 
økning i bevilgningen på i underkant av 5 mill. kroner.  

• Øke satsen for arealtilskudd grovfôr med 15 kr/daa til 40 kr/daa. 
• Videreføre satsene for husdyrtilskuddet  
• Innføre et ekstra tilskudd på kroner 150,- per bikube for å stimulere til økt 

honningproduksjon, jfr kap 9.11.  
 

9.12.3 Korn 

Det er viktig å stimulere til økt økologisk kornproduksjon. Vekstskifte er et viktig tiltak for å 
styrke kornproduksjonen. I 2014 ble prisnedskrivingstilskuddet for økologisk korn økt for å 
legge til rette for økte priser på økologisk korn.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg vil videreføre prisnedskrivingstilskuddet for økologiske 
korn, og forventer at markedsaktørene opprettholder prisdifferansen mellom 
konvensjonelt og økologisk korn.  
 

9.12.4 Utviklingstiltak innen økologisk landbruk 

For 2015 er det satt av 30 mill. kroner til utviklingstiltak innen økologisk landbruk som 
Landbruksdirektoratet forvalter. Det var en reduksjon på 8 mill. kroner fra 2014. Videre ble 
det bestemt at midlene skulle målrettes ytterligere og at de i all hovedsak skulle prioriteres til 
foregangsfylkesatsingen og prosjekter som skal bidra til økt omsetning i markedet.   
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å øke utviklingsmidlene med 2 mill. kroner til 
32 mill. kroner. Forhandlingsutvalget viser til forslaget fra forenklingsgruppa om at 
midlene skal prioriteres til større tiltak. Tiltak som setter fokus på å styrke hele 
verdikjeden for økologisk mat bør prioriteres. 
 
Fra foregangsfylker på melk pekes det på 4 grunner til at melkeprodusenter kutter ut 
økologisk husdyrhold:   
1. Merprisen har gått ned 
2. Grovfôrtilskuddet har gått ned fra 75kr pr da til 25 kr pr da 
3. Kraftforprisen har gått opp 
4. De føler de blir ”uglesett” fordi de får en merpris som ikke tas ut i markedet 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg er bekymret for avgangen av økologiske produsenter, 
og ser at det er behov for et større fokus på rekruttering og holdningsarbeid. Det 
foreslås at noe av utviklingsmidlene målrettes mot et rekrutteringsprosjekt som skal 
bidra til økt motivasjon og anerkjennelse av økologiske produsenter. Aktuelle aktører 
kan være Norsk Landbruksrådgiving, Oikos og faglaga.  
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10 Tilskuddsordninger 

10.1 Fraktordninger 
Jordbrukets forhandlingsutvalg vil understreke at frakttilskudd er en viktig del av 
pristilskuddene i jordbruksavtalen. Formålet med pristilskuddet er blant annet å redusere 
kostnader og utjevne distriktsforskjeller i produksjonen og omsetning av jordbruksprodukter. 
Ordningen med frakttilskudd skal virke utjevnende på pris til produsent over ulike avstander 
mellom produsentene og mottakeranlegget. Følgelig er fraktordningene viktige for å 
opprettholde jordbruksarealet i drift over hele landet, ha en variert bruksstruktur og sikre 
konkurransedyktigheten i distriktsjordbruket.  
 
Frakttilskudd på kjøtt 
Frakttilskudd på kjøtt ble evaluert av NILF vinteren 2013/2014. Evalueringen konkluderer 
med at fraktkostnader i stor grad utjevnes mellom produsenter. Ordningen omfatter gris, 
storfe og småfe. Tilskuddet utbetales til godkjente slakteri og utmåles på basis av avstand fra 
kommunesenter til nærmeste aktuelle slakteri.  
 
Frakttilskudd kraftfôr 
Det gis frakttilskudd ved transport av kraftfôr fra produksjonsanlegg til husdyrprodusentene i 
distriktene. Fraktsatsene er differensiert på fôr til drøvtyggere, svin og fjørfe. Fraktordningen 
for kraftfôr har styrka utjevningen av fraktkostnader mellom distriktene og de sentrale 
jordbruksområdene.   
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg vil styrke fraktordningene på kjøtt og kraftfôr med 
henholdsvis 12 og 10 millioner kroner for å kompensere for økt transportutgifter og 
legge til rette for reduserte kostnader i distriktsjordbruket.  
 
 
10.2 Driftsvansketilskudd 
I Meld. St. nr. 9 (2011-2012) ble vist til områder av landet med en særlig negativ og 
bekymringsfull utvikling for jordbruket. Det er spesielt pekt på Telemark, Agderfylkene, 
Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.  
 
I rapporten ”Tydeligere distriktsprofil”, avgitt av partssammensatt arbeidsgruppe i 2013 ser en 
at også områder i andre fylker har en svak utvikling på mange parametre. Arbeidsgruppa 
analyserte utviklingen på et sett egendefinerte regioner der en har tatt hensyn til 
kommunegrenser, fylkesgrenser og naturgitte forutsetninger. Arbeidsgruppa konkluderte med 
at regionene som samlet hadde hatt størst relativ nedgang i analysen av jordbruksindikatorer, 
var områdene mot svenskegrensen i Hedmark, deler av Agder og Telemark, Vestlandskysten 
fra Midt- Hordaland til og med Sunnmøre, midtre deler av Sør-Trøndelag, Salten, Troms og 
Vest-Finnmark. Arbeidsgruppa så også på enkeltvariabelen ”Fulldyrka areal”. Den største 
relative nedgangen i fulldyrka areal var i deler av Hedmark, Valdres, deler av Telemark og 
Agder, området fra Sunnhordland til Sogn og Fjordane, deler av Troms og Vest-Finnmark.  
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Figur 17: Relativ utvikling i fulldyrka jordbruksareal 1999-2010. 
 
Som ett av flere mulige tiltak pekte arbeidsgruppa på å utrede videre et driftsvansketilskudd. 
Dette ble gjort året etter. Det vises til rapporten ”Jordbruksarealer med driftsulemper” fra 
arbeidsgruppen som fikk i oppdrag å utrede muligheten for å målrette virkemidler mot bruk 
eller områder med spesielle driftsulemper. Arbeidsgruppa konkluderte med at det vil være 
teknisk mulig med dagens kartgrunnlag å etablere en ordning som kan brukes til utmåling av 
et slikt tilskudd. 
 
Driftsulemper er knyttet til fysiske forhold som gjør det tyngre å drive et bestemt jordbruksareal. 
Jordbruksdrift på slike arealer krever større ressursinnsats og har større driftskostnader per dekar 
enn jordbruksdrift ved enklere driftsforhold. Arealer med driftsvansker gjelder særlig små 
jordteiger og brattlendte arealer, eller jord som ligger lang unna nærmeste aktive gårdsbruk. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener et driftsvansketilskudd vil kunne være et målrettet 
tiltak for ta vare på areal med stort potensial for å gå ut av produksjon. 
 
 
10.2.1 Utforming av ordningen 
I følge Skog og landskap vil det være mulig å utvikle en metode for å identifisere dyrka mark 
hvor strukturelle forhold som helling og arealutforming er av en slik karakter at det på grunn 
av driftskostnadene kan være utfordrende å opprettholde disse arealene. Beskrivelsen som 
følger er basert på vurderinger fra Skog og landskap. 
 
Datagrunnlag 
Det er to sett av sentrale datagrunnlag som nyttes i modellen; markslagsfigurer og en 
terrengmodell. 
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Markslagsfigurer: Enheten «markslagsfigur» er et sammenhengende areal med enhetlig 
arealklassifisering. Markslagsfigurene er detaljert avgrenset, men kan gå på tvers av 
eiendomsgrenser. Ordningen nytter markslagsfigurer med arealklasse 21 (Fulldyrka) og 22 
(Overflatedyrka).  
 
Dette kartgrunnlaget ajourføres kontinuerlig av kommunene med periodisk etterkontroll av 
Skog og landskap. 
 
Terrengmodell: Ordningen gjør bruk av Statens kartverk DTM10 (terrengmodell med 10 
meter oppløsning). Dette er den mest detaljerte terrengmodellen med nasjonal dekning som 
finnes pr. i dag.  
 
Beregningsmetode 
Helling er beregnet som gjennomsnittlig helling mellom nabopunkter innenfor hver 
markslagsfigur. Måleenheten som benyttes er «relativ helling» hvor 0 angir en helt flat figur, 
mens 1 angir en helling med 100 meter fall per 100 meter horisontal forflytting (45 grader).    
 
Utforming er beregnet som forholdstallet mellom arealet av den minste konvekse 
mangekanten som omgir markslagsfiguren og arealet av figuren selv. En markslagsfigur som 
fyller sin mangekant, dvs. har en regulær og lettbrukt utforming, vil få en utformingsindeks 
lik 1, mens økende grad av uhensiktsmessig utforming med øyer, svinger og buktninger i 
ulike retninger gir en utforming som nærmer seg 0.  
 
Driftsvanskeindeks er beregnet ved formelen 
 
 Indeks = Utforming x (1 – Helling) 
 
Indeksen, slik den er utformet, innebærer at de to faktorene styrker hverandre. En indeks nær 
1 angir en hensiktsmessig utformet markslagsfigur i flatt terreng. En uhensiktsmessig 
utformet figur i bratt terreng vil ha en indeks nærmere 0. Det er ikke foretatt noen vekting av 
de to faktorene.  
 
Indeksen beregnes individuelt for den enkelte markslagsfigur, men kan aggregeres til 
landbrukseiendom, kommunenivå eller andre administrative enheter. Ved aggregering 
beregnes et arealveid gjennomsnitt, slik at hver enkelt markslagsfigur bidrar relativt til 
figurens arealandel i den aggregerte enheten. 
 
Resultat 
Skog og landskap har foretatt en beregning for hele landet. Fig. 11 viser en skjematisk 
framstilling av hvordan det norske jordbruksarealet fordeler seg mht. driftsvanskeindeks. 
 
Datasettet inneholder 554.673 markslagsfigurer og dekker totalt 9.036.674 dekar. Indeksen 
for dette materialet varierer fra 0,007 til 0,992. Gjennomsnittet ligger på 0,744. 
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Figur18: Skjematisk framstilling av driftsvanskeindeksens fordeling på landsnivå 
 
Det kumulative arealet dyrket mark for stigende verdier av indeksen utgjør en tilnærmet 
logistisk kurve. Det er små arealer hvor man finner de laveste indeksverdiene, storparten av 
arealene har midlere verdier, mens en liten del av arealet kan oppvise de aller høyeste 
indeksverdiene. Ved hjelp av denne kurven kan vi anslå hvor store arealer som har en indeks 
under en angitt terskelverdi. 
 
Tabell 18: Eksempel på noen terskelverdier (også angitt ved hjelpelinjer i figuren) 

Strukturindeks Antall dekar Antall figurer Andel figurer 
< 0,4 100.000 6.000 1 % 
< 0,5 500.000 27.000 5 % 
< 0,6 1.850.000 90.000 16 % 

 
Markslagsfigurene med indeksverdi < 0,5 omfatter om lag 500.000 dekar mens 
markslagsfigurene med indeksverdi < 0,6 omfatter om lag 1.850.000 dekar. Dette gjelder 
landsnivå. 
   
Om indeksen aggregeres opp til ”Landbrukseiendommer” vil utfallet av indeksen forskyves 
og generelt bli noe høyere. For eksempel forventes terskelverdien for de første 500.000 dekar 
ved slik aggregering å ligge noe høyere enn 0,5. Dette er en naturlig følge av at hver 
rapporteringsenhet da omfatter større og mer varierte arealer. 
 
Nøyaktighet 
Indeksen skissert her er en indikator på utfordrende strukturer, ikke en presis måling av 
utfordringene. Indeksen inkluderer ikke forhold som figurstørrelse, avstand mellom figurene 
eller andelen figurer under et gitt areal. Om indeksen skal aggregeres fra figurnivå til et 
overordnet nivå kan noen av disse forholdene inkluderes. Det betyr imidlertid at indeksen blir 
mer komplisert, men ikke nødvendigvis at den blir mer presis.  
 
I et nytt forvaltningsregime for produksjonstilskudd vil trolig kart bli inkludert i løsningen. Søker 
vil da kunne tegne inn hvilke arealer det søkes tilskudd for og hva som dyrkes på disse arealene. 
Dette vil gi mer og bedre opplysninger om skifter og teiger på den enkelte landbrukseiendom. 
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Dette er opplysninger som man i dagens system ikke har noen fullstendig oversikt over. I 
rapporten ”Jordbruksarealer med driftsulemper” pekes det på at avledet av disse nye 
opplysningene som kartfunksjonaliteten gir, vil det trolig kunne utformes nye tilskuddsordninger 
som bl.a. kan rette seg mot driftsulemper. Kartfunksjonaliteten kan således gi bedre målretting av 
tilskudd basert på relativt objektive kriterier. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at fram til neste års jordbruksforhandlinger gis 
Skog og Landskap i samarbeid med Landbruksdirektoratet i oppdrag å utforme en 
tilskuddsordning basert på en driftsvanskeindeks. Indeksen må utarbeides 
enkeltbruksnivå som utgangspunkt for beregning av et driftsvansketilskudd pr 
foretaksnivå. Tilskuddet utmåles per dekar. Ordningen iversettes som et pilotprosjekt i 
et formålstjenelig antall kommuner i områder med sterkest arealnedgang, (jf. figur 17) 
fra søknadsomgangen 31/7-2016. Utredningen finansieres over post 1150.01 
”Driftskostnader, utredninger og evalueringer”. 
 

10.3 Tilskudd til planteavl med mer 

10.3.1 Tilskudd til frøavl 

Formålet med tilskudd til frøavl er å fremme dyrking og frøforsyning av gras med 
klimatilpassede sorter. Tilskudd til frøavl omfatter: 
• Pristilskudd som senker frøkjøpernes innkjøpspris 

• Arealtilskudd for å kompensere for avlingstap i etableringsåret 

• Garantiordning for rødkløver ved lave avlinger 

• Overlagringstilskudd for å stimulere såvareforretningene til å overlagre såfrø 

I Norge er vi avhengig av sorter med god vinterherdighet. Hvitkløver er avgjørende i mange 
frøblandinger og dyrkerne bør tilbys samme garantiordningen som ved dyrking av rødkløver. 
Satsene for pristilskudd og arealtilskudd i forskrift om tilskudd til frøavl m.m bør justeres.  
 
Rammen for tilskudd til frøavl ble økt i 2014 for å ta høyde for regelverksendringer og 
satsendringer og disse bør ferdigstilles. Jordbrukets forhandlingsutvalg mener at 
tilskudd til frøavl må forbeholdes frø som benyttes til jordbruksformål. Tilskudd til 
frøavl foreslås bevilget i tråd med forbruksprognosen til landbruksdirektoratet på 10,02 
millioner kroner.   
 

10.3.2 Beredskapslagring av såkorn 

Beredskapslagring av såkorn ble reetablert etter jordbruksavtalen i 2011. Pr 1.juli 2014 var det 
lageret 7 737 tonn såkorn på lageret. Mot 1 476 tonn året før. Et beredskapslager av såkorn er 
positivt med tanke på å sikre sorter tilpasset norske forhold i år med utfordringer i 
såkorntilgangen. Såvareforretningene har prognosert et lager på 8000 tonn 1.7.2015. 
Størrelsen på lageret vil variere mellom år. Forskrift om beredskapslager av såkorn fastsetter 
et tak på beredskapslageret. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at det gis bevilgning til beredskapslager av 
såkorn i tråd med prognosen på 7,5 millioner kroner i 2016. Det vil si en økning på 3,8 
millioner kroner fra 2015. 
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10.4 Tilskudd til kvalitets og salgsfremmende tiltak 

10.4.1 Utvikling av plantemateriale - Graminor  

Graminor AS har ansvar for all foredling av jord- og hagebruksvekster i Norge. Formålet er å 
sikre at produsentene har tilgang på variert og sykdomsfritt sortsmateriale som er egnet for 
norske forhold. Selskapet ønsker nå å investere i ny teknologi som avkorter tidsperioden fra 
kryssing til ny godkjent sort. Dette vil kunne øke konkurransekraften i forhold til utenlandske 
selskaper og sikre raskere tilgang på nye sorter i jordbruket. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å styrke Graminors arbeid med utvikling av 
plantemateriale med 1 mill. kroner. 
 

10.4.2 Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler 

Mat som er produsert på en mest mulig miljøvennlig måte og med minst mulig rester av 
plantevernmidler antas å være sentralt for omdømmet til norsk matproduksjon. Det er behov 
for et kontinuerlig arbeid med å redusere avhengighet og risiko ved bruk av plantevernmidler 
på grunn av forventede klimaendringer og resistensproblematikk.  
 
I tråd med EØS- komiteens vedtak i 2014 har Stortinget samtykket til innlemmelse av EUs 
rammedirektiv for bærekraftig bruk av plantevernmidler i EØS-avtalen. Dette direktivet 
legger blant annet til grunn at landene har en Handlingsplan for å redusere risikoen knyttet til 
planetvernmidler og redusere avhengigheten av slike midler.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg forutsetter at en ny handlingsplan ferdigstilles i 2015 og 
at midlene som finansierer handlingsplanen over post 77.15 brukes til jordbruksformål.  
 
I tillegg til midler til oppfølging av handlingsplanen har det over denne ordningen også vært 
avsatt midler til styrking av datagrunnlaget for bruk av plantevernmidler i småkulturer.  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 
kostnadskrevende.  
 
Det er spesielt utfordrende å finne kjemiske ugrasmidler godkjent til bruk i korsblomstrede 
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.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at det avsettes 11 millioner kroner til 
handlingsplanen for 2016 over post 77.15. Av dette skal inntil 2 millioner kroner kunne 
benyttes til styrking av datagrunnlaget for plantevernmidler som kan være aktuell å 
benytte i småkulturer.  
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10.4.3 Styrking av kvalitets- og salgsfremmende tiltak 

Tabell 19: Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak, mill. kroner 

Ordning 2014 2015 Forslag 2016 
Tilskudd til produsentsammenslutninger 0,10 - - 
Utvikling av plantemateriale - oppformering 11,00 11,00 11,50 
Utvikling av plantemateriale - Graminor  22,46 22,46 23,46 
Utvikling av plantemateriale - Nordisk 1,20 1,20 1,20 
Kvalitetstiltak settepotetavl 7,24 7,50 7,50 
Tilskudd til premieringsordning økologisk kjøtt 0,10 - - 
Handlingsplan plantevernmidler1) 11,00 9,00 11,00 
SUM 52,10 51,16 54,66 
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.  
 
Jordbruket er helt avhengig av friskt plantemateriale og et godt sortsutvalg tilpasset både 
dyrkingsbetingelsene og markedet. Spesielt er det mangel på attraktive sorter innen 
grøntsektoren. Utviklingen av plantemateriale er langsiktig og kontinuerlig prosess. 
Klimaendringene forsterker behovet for planteforedling.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at post 77.15 økes med 3,5 mill. kroner. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg forventer at midlene som har blitt flyttet til NLR blir 
brukt til veiledning av økologiske primærprodusenter og være et ledd i 
spydspissfunksjonen det økologiske landbruket skal ha til det norske landbruk.  
Det er viktig at midlene NLR forvalter og midlene til de fylkesvise BU- midlene blir 
brukt for å stimulere til at flere produsenter velger å legge om.   
 

10.5 Tilskudd til landbruksrådgiving 
Norsk landbruk er i rask utvikling, og bondens muligheter til å utnytte gårdens 
produksjonsressurser på en agronomisk god måte er viktig for å kunne øke matproduksjonen. 
Det er avgjørende å øke fôrproduksjon med basis i norske ressurser. NLR et viktig verktøy for 
å møte de utfordringene landbruket står overfor. Riktig kompetanse er av stor betydning når 
det gjelder å møte utfordringer knyttet til klimaendringer, miljø- og kvalitetskrav. Dette 
krever et styrket rådgivningsapparat. Næringa har i dag et godt utbygd, uavhengig 
rådgivningsapparat gjennom Norsk landbruksrådgivning (NLR).  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg forventer at den vedtatte nye strukturen sikrer 
helhetlig rådgivning over hele landet.  

10.5.1 Rådgivningstilbud for klimasmart landbruk 

Det er i dag ikke noe etablert enhetlig rådgivningstilbud for klima i landbruket. Noen av 
Norsk Landbruksrådgivings enheter har de siste årene gjennomført enkelte prosjekter for å 
utarbeide verktøy og opplegg for klimarådgivning. Disse har hatt ulike innfallsvinkler og 
omhandlet ulike tema innen klima og energi.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener at det må etableres et bredt anlagt 
rådgivningstilbud for klimasmart landbruk. Det vises til kap. 6. Det må settes av 2,5 
millioner kroner for utvikling av rådgivningstilbudet i 2016. 
 



Side 92 
 

10.5.2 Byggteknisk planlegging 

Fra 1. januar 2010 har NLR hatt ansvar for et landsdekkende nett av byggtekniske plan-
leggere. Dette er det bevilget midler til over jordbruksavtalen. Jordbrukets forhandlingsutvalg 
følger opp ”Rapport om byggteknisk rådgiving i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) – Behov 
for tilskudd fra 2012” av 15. mars 2011 fra NLR. Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår 
en bevilgning på 6,0 mill. kroner i 2016 til byggteknisk planlegging.  
 

10.5.3 Maskinteknisk rådgiving 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å holde bevilgningen på 2,2 mill. kroner for 
2016. 
 

10.5.4 Veiledning grøntsektoren 

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 landbruksrådgivningen 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.  
 
Av posten til rådgiving på grøntsektoren skal det spesielt legges vekt på maskin og 
driftsteknisk rådgiving tilpasset fruktproduksjon i vanskelig terreng og krevende vått klima.  
 
Det innføres nå et nytt plantemiddelregelverk i løpet av mars måned. I følge ny forordning 
skal søknader om bruke av et allerede godkjent preparat utover preparates ordinære 
godkjenning (tidligere kalt off-label søknader) nå 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. Endringene 
i regelverket innebærer at NLR ikke har mulighet for å få dekket inn sine kostnader. 
Kostnadene er beregnet til om lag 400.000 kroner i året framover.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg viser til at det ved jordbruksoppgjøret 2014 ble avsatt 
4,5 mill. kroner til veiledning innenfor grøntsektoren gjennom Norsk 
Landbruksrådgiving. Jordbrukets forhandlingsutvalg legger til grunn at denne 
øremerkede bevilgningen økes til 5,0 mill. kroner. Innenfor bevilgningen avsettes 0,5 
mill. kroner til off-label søknader. 
 

10.5.5 HMS-rådgivning 

Fra 1.1.2014 Landbrukets HMS-tjeneste en del av tjenestetilbudet fra Norsk 
Landbruksrådgivning. Det er forutsatt at LHMS sitt tjenestetilbud ivaretas, videreutvikles og 
knyttes nærmere til produksjonsfaglig virksomhet og rådgivning. Jordbrukets 
forhandlingsutvalg forventer at endringsprosessene som foregår i Norsk Landbruksrådgivning 
bidrar til styrking av arbeidet med effektiv norsk matproduksjon uten alvorlige skader og 
ulykker.  
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Jordbrukets forhandlingsutvalg forventer at Kvalitetssystem i landbruket (KSL) får status som 
bransjestandard landbruk på Arbeidstilsynets forvaltningsområde, på samme måte som det er 
bransjestandard på Mattilsynets forvaltningsområde. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg vil understreke at bevilgningen til NLR også må brukes til 
forebyggende arbeid knyttet til psykisk helse. 

10.5.6 Oppsummering 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at bevilgningen på post 77.13 økes med 2 mill. 
kroner for 2016 og fordeler seg som følger:  
 
Tabell 20: Forslag til bevilgning til Norsk Landbruksrådgivning 2016. Mill.kr. 
 2015 Forslag 2016 

Grunntilskudd til rådgivingsaktivitet, NLR  48,8  48,8  
Rådgivningstilbud for klimasmart landbruk - 2,5 
Byggteknisk planlegging, NLR 6,0 6,0 
Maskinteknisk rådgiving, NLR 2,2 2,2 
Veiledning grøntsektoren 4,5 5,0 

HMS –rådgiving 14,0 14,0 
Prosess fusjon NLR og Landbrukets HMS 1,0 - 

Økologisk rådgiving 6,0 6,0 
SUM  82,5 84,5 

 

10.6 Endringer i forvaltningsregime for produksjonstilskudd  
Til jordbruksoppgjøret i 2014 hadde Landbruksdirektoratet, jfr rapport 14/2014, utredet ulike 
modeller for forvaltning av produksjonstilskuddene og avløsertilskudd ved ferie/fritid. Videre 
ble muligheten for å bruke husdyrregistret i utmåling av tilskudd drøftet. Også mulighetene 
for samordning med regionale miljøprogram (RMP) og bruk av kartløsninger er omtalt. 
Bakgrunnen for utredningen var knyttet til arbeidet med å utvikle et nytt fagsystem (eStil). 
For forvaltningen er innsparingspotensialet særlig knyttet til omlegging til en årlig 
søknadsomgang (nåverdi over 10 år beregnet til 77 mill.kroner), og ved samordning med 
regionale miljøprogram (RMP).  
 
Modellene ble drøftet i fjorårets oppgjør og Landbruksdirektoratet har arbeidet videre med 
konkretisering av disse problemstillingene, jfr rapport 3/2015, med følgende hovedspørsmål:  

- Budsjett/likviditetsmessige effekter av omlegging til eventuelt en søknadsomgang, dvs 
valg av utbetalingstidspunkt i omleggingsåret 

- Valg av tidspunkt for registrering av dyretall/areal, herunder mulighet for 
gjennomføring av kontroll 

- Grad av samordning med RMP 
- Bruk av kartløsninger 

Alternativene som er utredet er: 
- Modell A: Registreringsdato 1.1.  
- Modell B: Registreringsdato 31.7. 
- Modell C: Registreringsdato 31.7., løpende utbetaling og faste satser 
- Modell D: «Sverige-modellen», registreringsdato 1. april, søknadsopplysningene skal 

ajourholdes av søker underveis 
- Modell E: Én søknadsomgang: To registreringsdatoer (1.1. og 31.7.) 
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For bonden er tidsbruket i selve søknadsprosedyren begrenset og besparelsen ved omlegging 
til en søknadsomgang er anslått til 20 min pr bruker. Viktigere for bonden er eventuelle 
likviditetsmessige effekter og praktiske konsekvenser av valg av tidspunkt for registrering av 
datagrunnlag, herunder registrering av tiltak i RMP. En registreringsdato vil forsterke 
”telledatoproblematikken”, og vil kunne føre til senere utbetaling av enkelte tilskudd.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg er positiv til at det innføres en felles søknadsomgang for 
produksjonstilskudd, avløsertilskudd og RMP forutsatt at omleggingen medfører 
raskere utbetaling av tilskuddene slik at bondens likviditet forbedres. Omleggingen gir 
videre innsparingseffekter for forvaltningen. Modell E, med to registreringsdatoer, 
søknadsfrist 20. august og med utbetaling av tilskudd januar/februar påfølgende år, 
framstår samlet som det beste alternativet.  
 
Forhandlingsutvalget mener videre at: 

- For sau/lam gjøres følgende tilpasninger:  
o lammeslakttilskuddet utbetales over slakteoppgjøret 
o særskilt registreringsdato ved tidspunkt for beiteslipp 

- kartløsning utvikles og etableres som standard 
- det etableres felles søknadsprosedyre og –frist for produksjonstilskudd, 

avløsertilskudd og RMP. eStil utvikles slik at det tas høyde for at RMP fortsatt 
forvaltes på fylkesnivå. Brukerne må kunne gjøre endringer i datagrunnlagene for 
RMP-søknaden fram til 1. november.  

 

10.7 Erstatninger 

10.7.1 Tilskudd til vinterskade på eng 

I 2014 var det lite vinterskadet eng. Utbetalingene i 2013 kommer av store utvintringsskader 
foregående år. Da var skadene betydelig i Rogaland og Vestlandet. Men også andre landsdeler 
har i enkeltår vært utsatt for vesentlig utvintringsskade. Ordningen er viktig for å redusere det 
økonomiske tapet ved slik skade. 
  
Jordbrukets forhandlingsutvalg viser til forslag fra arbeidsgruppe for forenkling om å 
avvikle tilskudd til vinterskadet eng. Forhandlingsutvalget vil opprettholde 
erstatningsordningen for vinterskadet eng.  
 

10.7.2 Tilskudd til erstatningsordninger ved klimabetinget avlingssvikt 

Formålet med erstatningsordningen er å gi kompensasjon for å redusere økonomisk tap for 
foretak med betydelig avlingssvikt. I 2014 var det få søknader om avlingssvikt. Egenrisikoen 
er på 30 prosent før ordningen kommer i inngrep. I 2013 ble maksimaltak for utbetaling for 
klimabetinget avlingssvikt hevet til 750.000 kroner. En utfordring med dagens ordning er at 
satsene ikke oppdateres når prisene på vareproduktet øker.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg krever at satsene for utmåling av klimabetinget skader 
oppdateres rutinemessig. 
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10.8 Tilskudd til dyreavl med mer 
Posten inneholder tilskudd til å utjevne seminkostnadene for storfè og svin, nedskriving av 
kostnader for veterinære reiser og tilskudd til avlsorganisasjoner. Tilskuddene er viktige for å 
opprettholde produksjonsfordelingen og en variert bruksstruktur over hele landet.  

10.8.1 Tilskudd til veterinære reiser 

For 2015 er det avsatt 40 mill. kroner til ordningen. Prognosene viser et overforbruk på 1,6 
mill. kroner.  
 
Etter en gjennomgang av ordningen til jordbruksforhandlingene 2014 har 
Landbruksdirektoratet utarbeidet forslag til ny forskrift om reisetilskudd ved veterinære reiser 
(herunder ved semintjenester) og endringer i forskrift om tilskudd til utjevning av kostnader 
til semintjenester. Samtidig foreslås tilskuddene til semintjenester samordnet. De foreslåtte 
endringene vil særlig forenkle forvaltningen av ordningene gjennom bedre 
kontrollmuligheter. Videre gjelder enkelte endringer tilpasning til statens økonomiregelverk.  
 
Det legges opp til at satser for utjevning av reiseutgifter og reisetid, samt maksimalbeløp pr reise 
skal festsettes i jordbruksavtalen slik at Landbruks- og matdepartementet kan fastsette nye 
forskrifter gjeldende fra 1. juli 2015. 
 
Landbruksdirektoratet må etablere rutiner for innhenting av informasjon slik at en framover har et 
bedre grunnlag for å vurdere nivået på satsene. Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at 
maksimalbeløpet fastsettes gjennom senere drøftinger mellom avtalepartene når denne 
informasjonen foreligger. 
  
Gjennomgangen av ordningen viser store geografiske variasjoner i veterinærutgiftene. Det er 
behov for å styrke ordningen generelt og distriktsprofilen spesielt.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår nye satser slik:  

- Kilometertilskudd eget skyssmiddel: økes fra kroner 8,10 til 9,10  
- Sats reisetid: økes fra kroner 270,- til 300,- time 

 
Satsøkningene medfører økt bevilgningsbehov på 4 mill. kroner.  
 

10.8.2 Tilskudd semintjenester 

For 2015 er det avsatt 30,7 mill. kroner til ordningen. Tilskuddet til inseminering skal utjevne 
kostnader til inseminering slik at bønder over hele landet får semintjenester til tilnærmet lik 
pris.  
 
Med unntak for jordbruksoppgjøret 2011, da avsetningen til ordningen økte med 700 000 kr, 
har tilskuddene til semintjenester har vært uendret siden slutten av 1990-tallet. I utkast til 
forskrift foreslås det å innføre en ny beregningsmodell for å fordele tilskuddet mellom Geno 
og Norsvin, samt en samordning med tilskudd til veterinære reiser slik at det ikke gis tilskudd 
til samme reise fra begge ordninger. Bondelagets forhandlingsutvalg mener de økonomiske 
konsekvensene for bonden av de foreslåtte endringene er mangelfulle, og forutsetter at 
Landbruksdirektoratet framover kan presentere utslagene av den nye fordelingsnøkkelen. 
Foreløpige vurderinger viser at Genos andel av tilskuddet øker. Jordbrukets forhandlingsutvalg 
foreslår en økning på 1,0 mill. kroner for å styrke utjevningen av seminkostnader. 
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10.8.3 Tilskudd avlsorganisasjoner 

Ordningen skal bidra til avlsmessig framgang og populasjoner av friske husdyr tilpasset 
miljøet. Ordningen skal videre sikre genetisk variasjon i populasjonene og bygge på 
bærekraftige prinsipp basert på en tilstrekkelig stor effektiv avlspopulasjon og inkludering av 
funksjonelle egenskaper i avlsmålet. For 2015 er det avsatt 14,2 mill. kroner til tiltaket.   
 
Ordningen forvaltes av Landbruksdirektoratet som fordeler midlene etter samråd med 
avtalepartene. De senere årene er midlene fordelt mellom Tyr, Norges Birøkterlag, 
Fjørfelaget, Norsk Sau og Geit og Pelsdyralslaget.  
 
Ved fordeling av midler for 2015 søkte nye organisasjoner om midler. Av søkerne Avlslaget 
for sidet Trønderfe og Nordlandsfe (STN), Landslaget for Telemarksfe og Nord Norsk 
Hestesenter innvilget Landbruksdirektoratet mot Norges Bondelags råd tilskudd til STN. 
Vedtaket er påklaget av de øvrige nye søkerne. Etter at det i jordbruksforhandlingene for 2003 
ble åpnet for støtte til bevaringsverdige husdyrraser over jordbruksavtalen ble det for 
budsjettåret 2005 avklart at støtte til organisasjonene for disse husdyrrasene skulle kanaliseres 
gjennom Genressursutvalget, jfr budsjettpost 1139, post 71 i Landbruks- og 
matdepartementets budsjett.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at bevilgningen videreføres med 14,2 
mill.kronerfor 2016. Fordelingen av tilskudd til de ulike avlsorganisasjonene skjer i et 
eget møte mellom avtalepartene.  
 
Tabell 21: Tilskudd til dyreavl m.m. Budsjett 2015 og forslag for 2016. Mill.kroner 
 Budsjett 2015 Forslag 2016 Endring
Tilskudd til veterinære reiser 40,0 44,0 4,0 
Tilskudd til semintjenester 30,7 31,7 1,0
Tilskudd til avlsorganisasjoner 14,2 14,2 -
SUM  84,9 89,9 5,0
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11 Internasjonale forhold 

Krevende topografi og klima og et høyt kostnadsnivå, gjør norsk landbruk helt avhengig av et 
solid importvern og mulighet for å bruke økonomiske virkemidler til å opprettholde 
produksjon i hele landet. Regjeringen slår også fast i sin regjeringserklæring at norsk landbruk 
er avhengig av et importvern. 

11.1 WTO 
På ministermøtet på Bali i desember 2013 fikk de fastlåste forhandlingene i Doha-runden i 
Verdens Handelsorganisasjon (WTO) en ny giv. Forhandlingene om en ny avtale har pågått 
siden 2001, men mellom 2008 og 2013 var det mer eller mindre stillstand i forhandlingene. 
Under ministermøtet i desember 2013 ble medlemslandene enige om en ”minipakke”. Viktige 
elementer i denne pakken var en enighet om handelsforenkling (forenkle tollpassering), en 
erklæring om eksportstøtte, regler for tollkvoteadministrasjon og utarbeiding av en ordning 
for oppkjøp til matvarelager i utviklingsland.  
 
Uenighet om gjennomføring av forhandlingspakken førte til stopp i forhandlingene sommeren 
2014. Men medlemmene ble høsten 2014 enige om den videre gangen i forhandlingene. Siden 
begynnelsen av 2015 er forhandlingene i gang igjen med ambisjoner om å ha et 
arbeidsprogram klart i juli 2015, og framforhandle en avtale innen desember 2015. En 
eventuell ny WTO-avtale kan få store og dramatiske konsekvenser for norsk landbruk 
gjennom et svekket tollvern og mindre muligheter for å gi økonomisk støtte.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg forventer at regjeringen i eventuelt nye WTO-
forhandlinger ikke gir innrømmelser som svekker det norske importvernet eller 
muligheten for å gi økonomisk støtte som sikrer norsk matproduksjon.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg forutsetter at regjeringen benytter det 
handlingsrommet som ligger i nåværende WTO-avtale, og fortløpende vurderer behov 
for omlegging fra kronetoll til prosenttoll. Tidligere endringer til prosenttoll må ikke 
endres med mindre man ser at kronetollen likevel gir best beskyttelse.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg forutsetter at Regjering og Storting ikke gjør 
tilpasninger til et eventuelt framtidig resultat. Det er viktig å utnytte det 
handlingsrommet vi har best mulig. Dette omfatter både importvern, bruk av 
budsjettmidler og eksportstøtte. Alle tre element er avgjørende for norsk landbruk. 
Eksempelvis er 8,5 prosent av norsk melkeproduksjon avhengig av eksport av Jarlsberg. 
Det vil få dramatiske konsekvenser for norsk landbruk å fjerne anledningen til å bruke 
eksportstøtte. 
 

11.2 EØS og andre bilaterale handelsavtaler 
Landbruket blir særlig berørt av EØS-avtalen gjennom artikkel 19 og protokoll 3. I tillegg blir 
landbruket berørt av bilaterale handelsavtaler, blant annet gjennom EFTA. 
 
Artikkel 19 regulerer handelen med basis landbruksvarer. Artikkelen slår fast at 
liberaliseringen skal skje på gjensidig fordelaktig basis og innenfor landbrukspolitiske 
rammer til de respektive partene. Den siste forhandlingsrunden endte med en økning av de 
tollfrie kvotene på ost fra 4500 tonn til 7200 tonn, og tollfrie kvoter på storfe (900 tonn), 
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kylling (800 tonn) og svin (600 tonn). I tillegg har vi sett en økt import fra EU utenom 
kvotene. Importen av landbruksvarer fra EU er mer enn doblet siden 2000. Dette gir økt press 
inn på det norske landbruksvaremarkedet, og gjør det vanskeligere å produsere det norske 
matmangfoldet norske forbrukere vil ha.  
 
Selv om Norge gjennom forhandlingene også får økte tollfrie kvoter inn til EU-markedet, har 
det vist seg å være vanskelig å utnytte disse. Handelsbalansen mellom EU og Norge blir 
derfor stadig mer skjev, og kan ikke kalles gjensidig fordelaktig.  
 
Regjeringen har i 2015 startet opp ny forhandlingsrunde med EU om artikkel 19. Vi forventer 
at regjeringen i disse forhandlingene forhindrer en ytterligere skjevhet i denne ubalanserte 
handelsbalansen mellom EU og Norge. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg forventer at regjeringen i de pågående artikkel 19-
forhandlingene ikke gir innrømmelser som bidrar ytterligere til å svekke det norske 
importvernet, og dermed mulighetene for en lønnsom produksjon over hele landet. Det 
er uforenelig med Regjeringens og Stortingets mål om økt norsk matproduksjon. 
 
Protokoll 3 i EØS-avtalen regulerer handelen med bearbeidede landbruksvarer. Varene er i 
utgangspunktet del av den frie vareflyten. For å kompensere for ulik råvarepris i EU og Norge 
kan partene benytte toll, prisnedskriving og eksportstøtte innenfor RÅK-ordningen 
(råvarepriskompensasjonsordningen). Ordningen er viktig for avsetningen av norske råvarer. 
71prosent av norsk matkorn og 14prosent av norsk melk anvendes i RÅK-produkter.  
 
Mens EUs priser på landbruksvarer er redusert og har nærmet seg verdensmarkedsprisen 
siden ordningen ble innført i 1994, har norsk pris økt. Dette er ikke kompensert med økt toll 
inn til Norge eller lavere toll inn til EU. Norge må derfor bruke stadig mer midler til 
prisnedskriving for å utjevne råvareprisforskjellen, for å kompensere for styrket 
konkurransekraften i EUs landbruksvareindustri. Importen av RÅK-varer har økt fra rundt 2,5 
milliarder kroner i 1995 til over 10 milliarder i 2014. Siden 2005 har samlet importverdi økt 
med 116prosent og volumet med 49prosent. 
 
RÅK-importen tar i dag store markedsandeler og begrenser inntektsmulighetene for 
primærprodusenter og industri. Jordbrukets forhandlingsutvalg forventer at 
Regjeringen styrker konkurransekraften for norske RÅK-varer (Protokoll 3).  
 
I tillegg til EØS-avtalen har Norge fremforhandlet flere bilaterale handelsavtaler blant annet 
gjennom EFTA. Rundt 25 avtaler er allerede inngått, og flere er under forhandling. 
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg forventer at Regjeringen i de bilaterale 
handelsforhandlingene ikke gir innrømmelser på landbruk for å oppnå markedsadgang 
på andre forhandlingsområder. Norge er et lite og sårbart marked, og selv små kvoter 
kan forstyrre markedsbalansen. 
 

11.3 TTIP og eventuell avtale mellom USA og Norge/EFTA 
EU og USA startet forhandlinger om et transatlantisk handels- og investeringspartnerskap 
(TTIP) i 2013. Selv om Norge ikke er direkte omfattet av denne avtalen vil den få 
konsekvenser for Norge blant annet gjennom en harmonisering av deler av SPS-regelverket 
som faller under EØS-regelverket, samt et økt press på import til det norske markedet. Det 
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kan også få konsekvenser for RÅK-ordningen dersom avtalen skulle innebære at EU endrer 
sine systemer for tollberegning for bearbeidede landbruksprodukter. 
 
Ifølge en rapport Nærings- og Fiskeridepartementet la fram i april 2014 vil derimot 
rammevilkårene for norsk landbruk og landbruksbasert matindustri bli dramatisk forverret 
dersom EFTA/Norge skulle inngå en tilsvarende frihandelsavtale med USA. Rapporten slår 
fast at det for norsk jordbruk og matindustri ikke vil være tjenlig å starte med 
handelsforhandlinger mellom EFTA/Norge og USA. 
 
En eventuell handelsavtale mellom USA og EFTA vil sannsynligvis på samme måte som i en 
handelsavtale mellom EU og USA, inneholde bestemmelser om markedsadgang, intern støtte, 
eksportkonkurranse og tollkvoteadministrering. Dersom Norge bedrer markedsadgangen for 
USA,  kan vi dessuten forvente krav om tilsvarende betingelser fra EU, som gjennom EØS-
avtalen kan kreve at ingen andre land skal ha bedre betingelser inn i det norske markedet.  
 
På det offensive området er det lite realistisk at norske bedrifter i vesentlig grad vil kunne 
utnytte eventuelle tollettelser for eksport av jordbruksprodukter til USA.  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg vil advare sterkt mot at det startes forhandlinger 
mellom EFTA og USA eller Norge og USA om en handels- og investeringsavtale som 
omfatter landbruksvarer. En slik avtale vil kunne føre til kraftig økt import av 
landbruksvarer fra USA, noe som vil kunne svekke norsk landbruksproduksjon og 
matindustri dramatisk. 
 
 



År 2015 Justert pr. 23.4.yy Ramme: 950,0 Budsjett 490,0

Fordeling 2015 - 2016 Dato 23.04.2015 kl

Mill. kr

490,0

 - 0,0

= 490,0

+ 380,0

= 870,0

+ 25,0

 = 895,0

+ 55,0

 = 950,0

Målpriser fra 01.07

Mill.  

l/kg/kr

Målpris, 

kr/l/kg

Endring, 

kr/l/kg

Endring, 

mill.  kr

1567,7 5,20 0,08 124,9

131,6 31,64 1,05 138,2

185,7 4,04 0,18 33,4

2218,5 2,5% 55,5

225,4 2,98 0,12 28,0

380,0

1000 tonn

Målpris, 

Kr/kg

Endring, 

Kr/kg Mill. kr

180,2 2,98 0,14 25,2

25,2 2,82 0,00 0,0

405,4 2,55 0,12 48,6

218,2 2,33 0,12 26,2

122,2 0,12 14,7

Fôrrug 15,4 0,00

2,0 0,12 0,2

47,8 0,12 6,0

8,6 5,48 0,12 1,0

1025,1 0,12 122,0

Anslag endring i kraftfôrpris

1000 tonn Andel

Ref. pris 

kr/kg

Endring, 

kr/kg

Endring, mill. 

kr

1430 77,3% 2,49 0,065 93,0

420 22,7% 3,87 0,000 0,0

1850 0,050 93,0

Sum (inkl. stedsfrakt) 0,045

Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter

Omdisponering overførte midler

Avtalepriser fra 1.7

Sum avtalepriser og tilskudd

Melk, ku og geit

Gris

Sum til fordeling

Inntektsverdi justert jordbruksfradrag

" Ramme for oppgjøret"

Nettoeffekt av tilskudd

Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter

Poteter

Norsk matkorn

Sum målprisendringer

Produkt

Karbohydrat kraftfôr

Protein o.a.

Sum (før stedsfrakt)

Såkorn

Erter til modning

Prisendringer norsk korn

Bygg

Havre

Förhvete

Grønnsaker og frukt

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd

Markedsordningen for korn

Sum korn og oljevekster

Hvete, matkorn

Oljevekster

Rug, matkorn



Post

Budsjett 

2015
1)

Endring 2016

01 12,500 -2,500

21 0,000 0,000

50.11 1 205,653 24,400

50 1 205,653 24,400

70.11 24,400 4,000

70.12 189,700 75,370

70.13 42,400 0,000

70 256,500 79,370

71 49,100 -0,300

73. 11 132,800 0,000

73.13 609,700 1,900

73.15 833,050 37,600

73.16 7,500 0,000

73.17 80,200 4,900

73.18 342,700 22,000

73.19 535,200 52,900

73.20 48,600 3,700

73 2 589,750 123,000

74.11 1 353,300 65,900

74.14 2 585,210 47,900

74.16 788,700 59,900

74.17 3 149,200 41,900

74.19 436,500 3,000

74.20 108,200 7,600

74 8 421,110 226,200

77.11 84,900 6,519

77.12 13,720 3,800

77.13 82,500 2,000

77.14 17,800 0,000

77.15 51,160 3,500

77.17 13,000 0,000

77 263,080 15,819

78.11 1 188,919 13,500

78.12 165,600 7,700

78.14 88,000 0,000

78.15 64,000 1,185

78.16 91,235 1,585

78 1 597,754 23,970

14 395,447 489,959

30,000 0,000

1000 tonn

Målpris 

kr/kg Sats, kr/kg

Endring, 

kr/kg

Endring, mill. 

kr

12,0 0,00 0,00 0,0

180,0 3,87 0,00 0,00 0,0

10,0 0,05 0,00 0,0

202,0 0,0

0,0

0,0

Distriktstilskudd på frukt, bær og grønnsaker

Direkte tilskudd, kan overføres

Tilskudd til matkorn

Tilskudd til erstatninger  m.m. 

Avsetningstiltak

Areal- og kulturlandskapstilskudd 

Velferdsordninger, kan overføres

Tilskudd til frøavl med mer

Regionale miljøprogram

Tilskudd til rådgivning

Tilskudd til dyreavl med mer

Produksjonstilskudd,  husdyr

Driftskostnader, utredninger og evalueringer

Tilskudd til  LUF 
2)

Spesielle driftsutgifter (kan overføres)

SUM  KAP. 4150 

Tilskudd til avløsning ved sykdom mv

Tilskudd til pelsdyr

Soyamel

Sildemel

Post 85

Kap. 1150 og kap. 4150 Jordbruksavtalen, mill. kroner

Pristilskudd (overslagsbevilgning)

Tilskudd til norsk ull

Distriktstilskudd egg

Pristilskudd melk

Pristilskudd kjøtt

Tilskudd til tidligpensjonsordning

Tilskudd til fruktlager

Beitetilskudd

Utviklingstiltak, kan overføres

Frakttilskudd

Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket 

SUM  KAP. 1150 

1) Saldert budsjett

Kap. 4150  Prisutjevningsbeløp

Andre fôrstoffer

Tilskudd til råvareprisordningen m.v.

Tilskudd til potetsprit og potetstivelse

Markedsregulering, kan overføres

Fondsavsetninger

Tilskudd til prisnedskriving korn

Tilskudd til avløsning for ferie/fritid

Tilskudd til økologisk jordbruk

Post …. Andre inntekter

Sum kap. 4150

Tilskudd til landbruksvikarordingen

Driftstilskudd, melkeproduksjon

Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak



Mill.   kg Sats, kr/kg

Endring, 

kr/kg Ny sats kr/kg

Endring, mill.  

kr

4,362 32,00 32,00 0,0

Mill. l. Sats, kr/l

Endring, 

kr/l Ny sats kr/l

Endring, mill.  

kr

19 3,26 0,10 3,36 1,9

203,5 0,00 0,00 0,0

332,9 0,12 0,12 0,0

241,7 0,31 0,31 0,0

527,3 0,44 0,44 0,0

124,2 0,54 0,54 0,0

51,9 0,67 0,67 0,0

54,9 0,92 0,92 0,0

3,3 1,13 1,13 0,0

13,4 1,71 1,71 0,0

11,7 1,80 1,80 0,0
1 564,8 0,00 0,0

1,9

1) Omfatter landet utenom sone B-J

Mill. kg Sats, kr/kg

Endring, 

kr/kg Ny sats kr/kg

Endring, mill. 

kr

22,8 3,81 3,81 0,0

0,3 5,15 5,15 0,0

23,1 0,0

Kvalitetstilskudd storfekjøtt 45,00 3,70 0,34 4,04 15,3

20,4 0,00 0,00 0,0

52,9 4,55 0,20 4,75 10,6

17,6 7,35 0,40 7,75 7,0

7,4 11,30 0,40 11,70 3,0

3,1 13,30 0,40 13,70 1,2

7,8 5,10 5,10 0,0

0,8 11,90 0,40 12,30 0,3

0,6 13,80 0,40 14,20 0,2

Sone 5 Gris 0,2 5,40 5,40 0,0

9,4 1,10 1,10 0,0

1,8 0,20 0,20 0,0

122,0 22,3

37,6

Sone  B

Sone  C

Sone  A
 1)

Sone  D

Sone  J

Distriktstilskudd, kjøtt

Sone  2 Storfe, sau og geit

Sone 4 Sau

Sum distriktstilskudd,  kjøtt

Sum distriktstilskudd, melk

1) Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal + Agderfylkene

Sau

Grunntilskudd, kjøtt

Sone  1 Storfe, sau og geit

Sone 5 Sau

Geit

Sum pristilskudd kjøtt

Sone  5 Storfe og geit

Sone  3 Storfe, sau og geit

Sone  4 Storfe og geit

73.11 Tilskudd til norsk ull

73.13  Pristilskudd, melk

Sum post 73.13  Pristilskudd, melk

Sum  grunntilskudd,  kjøtt

Agd./Vestl. 
1 

Kylling og kalk.

Ull 

Distriktstilskudd

Sone 4 Gris 

Grunntilskudd geitmelk

Sone  E

Vestlandet og Agder
1 

Gris

Sone  F

Sone  I

73.15 Pristilskudd, kjøtt

Sone  G

Sone  H



Mill. kg Sats, kr/kg

Endring, 

kr/kg Ny sats kr/kg

Endring, mill. 

kr

5,5 0,45 0,45 0,0

13,7 0,22 0,22 0,0

2,4 1,20 1,20 0,0

0,0

1 000 tonn Sats, kr/kg

Endring, 

kr/kg

Ny sats, 

kr/kg

Endring, mill. 

kr

Epler, pærer og plommer, kirsebær

1,7 1,67 0,07 1,74 0,1

1,7 2,25 0,09 2,34 0,2

4,9 4,92 0,40 5,32 1,9

0,1 2,64 0,11 2,75 0,0

0,1 3,20 0,13 3,32 0,0

0,4 5,90 0,40 6,30 0,1

5,2 1,67 0,07 1,74 0,3

0,0

4,8 1,42 0,06 1,48 0,3

2,9 3,26 0,13 3,39 0,4

0,0 5,37 0,21 5,58 0,0

21,7 3,3

Kvantumsgrense

Tomat 103 400 

1,8 1,35 0,14 1,49 0,2

3,7 2,71 0,27 2,98 1,0

Slangeagurk 151 800 

3,1 0,80 0,03 0,83 0,1

0,8 1,59 0,06 1,65 0,1

Salat 220 000 

6,7 0,50 0,02 0,52 0,1

2,3 0,99 0,04 1,03 0,1

18,4 1,6Sum tilskudd grønnsaker

73.17 Distriktstilskudd, frukt og bær og grønnsaker

Sone  1-3

Sone  4-7

Sone  1-3

Sone  4-7

Sone  1-3

Sone  4-7

Pressfrukt

Bær

Sone  1-3

Sone  4-5

Sone 6-7

Sum distriktstilskudd frukt og bær

Sone  1

Sone  2-4

Sone 5

Moreller

73.16 Distriktstilskudd egg

Trøndelag

Sum distriktstilskudd egg

Sone  1

Sone  2-4

Sone 5

Nord Norge

Vestl.



Mill. kr

Endring, mill. 

kr

85,5 0,0

119,0 12,0

130,0 10,0

8,0 0,0

342,5 22,0

1 000 tonn Sats, kr/kg

Endring, 

kr/kg Ny sats kr/kg

Endring, mill. 

kr

940,5 0,468 0,055 0,523 51,7

10,0 1,43 0,055 1,485 0,6

9,2 1,92 0,055 1,975 0,5

0,1 3,13 0,055 3,185 0,0

1,8 0,85 0,055 0,905 0,1

0,2 1,50 0,055 1,555 0,0

961,8 52,9

1 000 tonn Sats, kr/kg

Endring, 

kr/kg Ny sats kr/kg

Endring, mill. 

kr

187,0 0,26 0,02 0,28 3,7Tilskudd norsk matkorn 

Frakt kraftfôr

Frakttilskudd slakt

Sum 

Økologiske fôrerter

Økologisk korn 

73.18 Frakttilskudd

Korn

73.19 Prisnedskrivning norsk korn

Sonefrakt korn

Frakttilskudd egg

Sum 

73.20 Tilskudd norsk matkorn

Fôrerter

Oljevekster, lupiner og bønner

Økologiske oljevekster, lupin, bønner



Antall

Sats 

kr/bruk/dy

r Sats-endring

Ny sats 

kr/bruk/dy

r

Endring, 

mill.  kr

644 118 000 12 000 130 000 7,7

Kumelk Nord-Norge 934 133 000 12 000 145 000 11,2

7 293 125 000 12 000 137 000 87,5

293 133 000 12 000 145 000 3,5
47 953 2 875 125 3 000 6,0

261 115 000 5 000 120 000 1,3

-51,3

Sum driftstilskudd, melk og ammeku 65,9

Fra Til Antall dyr Sats kr/dyr

Endring 

kr/dyr

Ny sats 

kr/dyr

Endring, 

mill. kr

1 16 130 470 4 028 0 4 028 0,0
17 25 40 291 2 072 0 2 072 0,0

26 50 42 748 1 000 0 1 000 0,0

51 100 11 983 800 0 800 0,0

100 + 437 800 -800 0 -0,3

225 928 -0,3

1 50 71 297 3 980 0 3 980 0,0

51 100 1 785 800 0 800 0,0

100 + 399 800 -800 0 -0,3

71 696 -0,3

1 500 534 445 800 0 800 0,0

1 297 800 -800 0 -1,0

1 125 27 513 1500 0 1 500 0,0

126+ 250 4 500 550 0 550 0,0

250 + 291 550 -550 0 -0,2

32 304 -0,2

1 100 672 465 1 000 -1 000 0 -672,5

101+ 90 075 250 -250 0 -22,5

762 540 -695,0
1 125 840 581 0 848 848 712,8

126 500 111 969 0 200 200 22,4

501+ 1 164 0 0 0 0

953 714 735,2

961 550 500 0 500 0,0

9 975 300 0 300 0,0

35 055 40 0 40 0,0
1 006 580 0,0

1 35 25 318 915 0 915 0,0

1 35 5 319 765 0 765 0,0

1 35 1 937 1 202 0 1 202 0,0
32 574 0,0

1 1400 987 212 23 0 23 0,0

1 1400 202 788 19 0 19 0,0

Sum 1 190 000 0,0
1 1 000 587 743 10 0 10 0,0
1 1 000 26 856 24 0 24 0,0

1 001 5 000 2 185 339 10 0 10 0,0

2 799 938 0,0

3 985 1000 0 1 000 0,0

1 250 28 959 400 100 500 2,9

og ammegeiter

Sum

Andre storfe

og ammegeiter

500 +

Sum

Sum

Ammekyr

Sum

Verpehøner Sør-Norge
Verpehøner Nord-Norge

Bikuber 4)

Sum

Tillegg:  

Avlsgris Sør-Norge 2)

Sum

kval.  O og bedre

Kjeslakt over 3,5 kg

Sau over 1 år v beiteslipp

74. 11 Driftstilskudd, melk og ammeku

Kumelk Jæren

Kumelk rest Sør- Norge

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser 

74.14   Tilskudd til husdyr

Melkekyr

Dyr
Geitemelk

40 og flere kyr  

Sum

Ammekyr         6-39 kyr   

Foretak

Foretak

Foretak

Foretak

Foretak

Andre storfe

Sum

Sau over 1 år

Melkegeit

Lammeslakt

Verpehøner, landet

Økologiske lammeslakt

Avlsgris Jæren

Slaktegris  Jæren

Slaktegris 2)

Avlsgris Nord-Norge

Unghester < 3 år



Hjort over 1 år 5 666 210 90 300 0,5

2 660 2000 500 2 500 1,3

Bunnfradrag 35 pst. 
1)

41 766 6 000 0 6 000 0,0

560 000 0 560 000 0,0

4,8

Sum produksjonstilskudd, husdyr 47,9

Antall dyr Sats kr/dyr

Endring 

kr/dyr

Ny sats 

kr/dyr

Endring, 

mill. kr

255 491 396 21 417 5,4

1 996 548 141 18 159 35,9

617 449 438 7 445 4,3

2 320 717 59 59 0,0

14,3

Sum beitetilskudd 5 190 205                              59,9

Antall

 Sats 

kr/daa

Endring 

kr/daa

Ny sats 

kr/daa

Endring, 

mill. kr

Kulturlandskapstilskudd alt areal 9 176 575 186 0 186 0,0

41 766 6 000 0 6 000 0,0

6 004 721  33,2

2 934 587 26,0

123 216 0,0

68 223 -1,8

45 828 1,7

-17,2

9 176 575 41,9

Arealtilskudd, grovfôr

Antall  daa

 Sats 

kr/daa

 Endring 

kr/daa

Ny sats 

kr/daa

Endring, 

mill. kr

417 041 75 0 75 0,0

326 104 0 0 0 0,0

1 107 504 110 0 110 0,0

3 331 858 210 8 218 26,7

703 872 236 8 244 5,6

118 341 286 8 294 0,9

6 004 721 33,2

Antall  daa

 Sats 

kr/daa

 Endring 

kr/daa

Ny sats 

kr/daa

Endring, 

mill. kr

1 265 510 127 8 135 10,1

1 099 472 192 8 200 8,8

417 372 227 8 235 3,3

149 709 210 25 235 3,7

2 524 210 25 235 0,1

Sum korn, alle soner 2 934 587 8,9 26,0

Beløpsavgrensing 

1) Bunnfradrag produksjonstilskudd fordeles med 35 pst. tilskudd husdyr og 65 pst. arealtilskudd

Sone 1

Arealtilskudd, grovfôr

Arealtilskudd, korn

Arealtilskudd, grønnsaker

Beitetilskudd: Storfe m.m.

Småfe m.m.

Arealtilskudd, potet

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser 

Sum, AK-tilskudd

Arealtilskudd, korn

74.17 Areal- og kulturlandskapstilskudd

Bunnfradrag, 65 pst
  1)

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser

Kyr, storfe, hest

Sau, lam, geit

Utmarksbeitetilskudd:

Sone 6

AK-tilskudd, frukt, bær og planteskoleareal

Sum grovfôr alle soner

Sone 2

Sone 5

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser

Bevaringsverdige husdyrraser

Sone 7

Sone 1

Sone 6 - 7

35%

2) Unntatt Jæren

74.16  Tilskudd til dyr på beite

Sone 5

Sone 3 - 4

1) Bunnfradrag produksjonstilskudd fordeles med 35 pst tilskudd husdyr og 65 pst arealtilskudd

Sone 2 og 3

Sone 4 



Antall  daa

 Sats 

kr/daa

 Endring 

kr/daa

Ny sats 

kr/daa

Endring, 

mill. kr

Potet sone 1 -5 118 375 80 0 80 0,0

Potet sone 6 -7 4 841 930 0 930 0,0

Sum poteter, alle soner 123 216 0,0

1 400 54 533 550 100 650 5,5

400 + 13 332 550 -550 0 -7,3

358 1 550 100 1650 0,0

68 223 -1,8

1 100 8 431 700 150 850 1,3

100 + 341 700 -700 0 -0,2

1 100 11 699 1 450 150 1600 1,8

100 + 0 1 450 -1450 0 0,0

20 471 2,9

1 200 14 869 1 000 50 1050 0,7

200 + 2 851 1 000 -1000 0 -2,9

1 200 7 544 1 450 150 1600 1,1

200 + 93 1 450 -1450 0 -0,1

25 357 -1,2

Antall daa

 Sats 

kr/daa

 Endring 

kr/daa

Ny sats 

kr/daa

Endring, 

mill. kr

72 609 300 0 300 0,0

4 348 1 000 1000 2000 4,3

1 027 500 500 1000 0,5

5 271 500 0 500 0,0

43 694 25 15 40 0,7

274 867 25 15 40 4,1

401 816 9,6

401 816 0 0 0 0,0
0 250 250 0,0

0 0,0

Antall dyr Sats kr/dyr

Endring 

kr/dyr

Ny sats 

kr/dyr

Endring, 

mill. kr
8 500 2 800 0 2800 0,0
4 000 2 000 0 2000 0,0

17 443 600 0 600 0,0

39 144 450 0 450 0,0
1 374 200 0 200 0,0

Bikuber 1 448 0 150 150 0,2

256 402 0 402 0,0

10 198 260 0 260 0,0

0,2

-2,2

7,6

Frukt sone 5 -7

Bær sone 5 - 7

Grønnsaker sone 1 - 5

Arealtilskudd, øvrige vekster

Grønnsaker sone 6 - 7

Frukt sone 1 - 4

Grovfôr og annet økologisk areal

Melke- og ammegeit

Melkekyr

Grønnsaker, frukt og bær

Sum arealtilskudd økologisk areal

Areal i 2. og 3. års karens
Omleggingstilskudd økologisk areal

Avlsgris

Slaktegris

Sum tilskudd til økologisk husdyrproduksjon

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser 

Sum tilskudd til økologisk jordbruk

Sum grønnsaker, alle soner

Sum frukt, alle soner

Bær sone 1 - 4

Sau over 1 år

Poteter

Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon

Andre storfe
Ammekyr

Grønngjødsling

Sum bær, alle soner

74.20 Tilskudd til økologisk jordbruk

Arealtilskudd 

Innmarksbeite 

Kulturlandskapstillegg

Korn til modning



Økt sats

Antall dyr Sats kr/dyr

Endring 

kr/dyr

Ny sats 

kr/dyr 3,1%

Endring, 

mill. kr

228 381 3176 98 3 275

71 254 972 30 1 002

532 627 587 18 605

31 768 766 24 789
762 540 509 16 525

50 243 1161 36 1 196

1 548 902 40 1 42

4 434 873 10 0,3 10,5

28 461 1161 36 1 196

1 256 289 9 297

4 095 237 3,55 0,11 3,66

73 576 237 0,43 0,01 0,45

Økologisk slaktekylling 31 408 1,70 0,05 1,75

45 606 318 10 328

148 823 93 3 96

5 566 395 12 407

Satsendringer 18,2

Maks kr 

per 

kr/foretak

Endring, 

kr/foretak

Nye satser, 

kr/foretak

Endring, 

mill. kr

7 920 73 500 2 300 75 800 18,2

-22,9

Sum tilskudd til avløsning for ferie og fritid 13,5

Hjort

Andre storfe

Melkegeit og melkesau

Ammekyr

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser 

78.11  Tilskudd for avløsning til ferie og fritid

Verpehøner, -ender, -

Slaktekylling

Hester

Gjess, ender, kalkuner,livkylling

Avlskaniner

Minktisper

Slaktegris

Melkeku 

Avlsgris

Avkorting

Sau, ammegeit

Revetisper

antall foretak m. maks. 

utbetaling

Sum effekt av maksimalsatsen



Mill. kr

Endring, mill. 

kr

Budsjett 

2016

3,9 0,5 4,4

20,5 3,5 24,0

0,0 0,0

24,4 4,0 28,4

Mill. kr

Endring, mill. 

kr

Budsjett 

2016

27,7 0,0 27,7

162,0 0,0 162,0

8,0 8,0

1,8 1,8

0,6 0,6

65,0 65,0

189,7 75,4 265,1

Mill. kr

Endring, mill. 

kr

Budsjett 

2016

20,0 0,0 20,0

22,4 0,0 22,4

0,0 0,0

42,4 0,0 42,4

Mill. kr

Endring, mill. 

kr

Budsjett 

2016

40,5 0,0 40,5

5,8 0,0 5,8

0,3 -0,3 0,0

2,5 0,0 2,5

49,1 -0,3 48,8

Mill. kr

Endring, mill. 

kr

Budsjett 

2016

40,0 3,9 43,9

30,7 1,0 31,7

14,2 0,0 14,2

1,6 1,6

84,9 6,5 91,4

Tilskudd til avlsorganisasjoner

Tilskudd til veterinære reiser

Tilskudd til semin

Sum 

Justert bevilgningsbehov 

70.12 Tilskudd til råvareprisordningen m.v.

Sum 

77.11 Tilskudd til dyreavl med mer

70.13 Tilskudd til potetsprit og potetstivelse

Behov knyttet til produkter uten målpris

Eksportstøtte XR prognose

Erstatning ved tap av bifolk

Erstatning svikt i honningprod.

Avsetningstiltak hagebruk

Kollektiv dekning omsetningsavgift

Justert bevilgningsbehov 

Sum 

70.11 Avsetningstiltak

PNS, prognose

Tilskudd reparasjon av vinterskadd eng

Potetsprit

Potetstivelse

Sum 

Erstatning ved avlingssvikt i planteprod.

Justert bevilgningsbehov  prognose

71 Tilskudd til erstatninger  m.m. 

Målprisjustering melk

Endret målpris potet

Sum 

Justert bevilgningsbehov prognose  



Mill. kr

Endring, mill. 

kr

Budsjett 

2016

10,0 0,0 10,0

3,7 0,0 3,7

3,8 3,8

13,7 3,8 17,5

Mill. kr

Endring, mill. 

kr

Budsjett 

2016

11,0 0,5 11,5

22,5 1,0 23,5

1,2 0,0 1,2

7,5

9,0 2,0 11,0

0,0 0,0

51,2 3,5 47,2

Antall dager Sats kr/dag

Endring 

kr/dag

Endring, mill. 

kr

231 336 1 500 50

231 336 725 24 5,6

2,1

7,7

Antall årsverk Sats kr/å.v.

Endring 

kr/å.v.

Endring, mill. 

kr

237 270 200 5 000 1,2

0 270 200 0 0,0

1,2

78.16 Tilskudd til tidligpensjonsordning

Antall Sats 

Endring 

kr/pers

Endring, mill. 

kr

654 100 000 10 000 6,5

Tobruker 125 160 000 10 000 1,2

-6,2

1,6

Enbruker

Sum

78.12 Tilskudd til avløsning ved sykdom mv

Sum 

Kvalitetstiltak settepotetavl

Justert bevilgningsbehov prognose

77.12 Tilskudd til frøavl med mer

77.15 Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak

Sum 

Justert bevilgningsbehov 

78.15 Tilskudd til landbruksvikarordingen

Sum

Justert bevilgningsbehov prognose

Antall avløsningsdager

Justert bevilgningsbehov prognose

Sum

Gjennomsnittsberegning

78.14 Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket 

Tilskudd per vikar

Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av 

plantevernmidler

Utvikling av plantemateriale - "Prebreeding"

Tilskudd til lagring av såkorn

Utvikling av plantemateriale - oppformering

Utvikling av plantemateriale - Graminor

Justert bevilgningsbehov 

Tilskudd til frøavl


