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Ved eksisterende ordning utbetales lammeslakttilskuddet etterskuddsvis med grunnlag i 

slakteleveranser foregående år. Utbetaling skjer i juni, men en av 4 produsenter har avvik 

mellom omsøkt antall lammeslakt og leveranseregisteret og får utsatt utbetalingen. En foreslår 

nå å flytte betalinga til slakteoppgjøret. I overgangsåret, 2016, blir det betalt ut halvt 

lammeslakttilskudd juni 2015 og halvt lammeslakttilskudd høsten 2016.  

 

Da de aller fleste lam slaktes om høsten, vil det for de aller fleste produsenter innebære en 

utsettelse av utbetalingen 3-4 måneder ut i tid. Mao, isolert sett svekkes likviditeten. På den 

annen side vil endringen innebære at tilskuddet utbetales med moms. Det er likviditetsmessig 

positivt og betyr at en får beholde moms på tilskuddet i om lag et halvt år, fram til 10.april 

etterfølgende år. 

 

Nye produsenter vil oppleve en likviditetsmessig forbedring, ved at tilskuddet kommer 8-9 

måneder tidligere. Med dagens ordning vil en i oppstartsåret ikke få utbetalt tilskudd før juni 

året etter. Nå vil tilskuddet komme om høsten i oppstartsåret.  

 

Hva blir den samlede likviditetsmessige effekten av dette?  

Legger man til grunn ei rente på 3 prosent og utbetaling av lammeslakttilskudd over 

slakteoppgjøret den 10.oktober, vil likviditeten svekkes med 1,2 mill. kr i overgangsåret 2016, 

og et tilsvarende beløp i 2017. For en gjennomsnittlig saueprodusent som leverer 73 

kvalitetslam, tilsvarer dette 180 kroner i svekket likviditet. Forutsetter man videre 30 års 

generasjonsskifte, vil den årlige styrkingen av likviditeten være om lag 0,3 mill.kr (halv effekt 

i 2016). Det betyr at i løpet av rundt 8 år, overstiger de positive likviditetsmessige forholdene 

de negative for næringa. 

 

De likviditetsmessige forholdene er mao små av omlegginga. I tillegg er de inntektsmessige 

effektene uendret for alle med stabil produksjon. Hovedgevinsten med omleggingen blir da 

forenkling for både bønder og forvaltning, ved at med utbetaling over slakteoppgjøret ”går 

dette automatisk”. 

 


