
Lammeslakttilskudd. 

Av Anders J. Huus.  Seniorrådgiver på næringspolitisk avdeling i Norges Bondelag 

 

Med ½-sats for lam levert 2015 og ½-sats for 2016 vil bevilgning på 470 mill. kroner betales 

ut både i 2015, 2016 og 2017, og videre framover gitt uendret sats. For næringa samlet sett 

blir altså ingen endring i de økonomiske rammevilkårene.  

 

Eksempel. En bonde leverer 100 lam berettiget tilskudd hver høst.  

 

 

Stabil produksjon: 

For 2015 regnskapet vil denne bonden få utbetalt: 

100 x 500 kr/lam = 50.000 kroner i juni 2015.  (Disse lammene ble levert i 2014, og 

utbetalingen juni 2015.) 

 

For 2016 regnskapet vil denne bonden få utbetalt: 

100*500 kr/lam* ½ = 25.000 kroner i juni 2016. (Disse lammene ble levert i 2015 og 

utbetalingen skjer i juni 2016) + 

100*500 kr/lam*1/2 = 25.000 kroner fra september og ut året (Disse lammene leveres altså 

høsten 2016 og utbetales over slakteoppgjøret) 

Til sammen for 2016 blir det altså inntektsført 50.000 kroner i lammeslakttilskudd. Det 

samme som i 2015. 

 

For 2017 regnskapet vil bonden få utbetalt: 

100*500 kr/lam = 50.000 kroner (Lam levert høsten 2017 og utbetalt kontinuerlig over 

slakteoppgjøret). 

 

Oppstart 

a) Oppstart med første lammeleveranse høsten 2016. 

Effekt: Mottar ½ sats for alle lam høsten 2016 inntektsført på 2016 regnskapet.  Med 

utbetaling over produksjonstilskudd vil utbetalingen først komme i 2017. I eksemplet over vil 

bonden tjene 25.000 kroner. 

 

b) Oppstart med første lammeleveranse høsten 2017 

Effekt: Mottar full sats for alle lam høsten 2017 inntektsført på 2017 regnskapet. Med 

utbetaling over produksjonstilskudd vil utbetalingen først komme i 2018. I eksemplet over vil 

bonden tjene 50.000 kroner. 

 

Avvikling 

a) Avvikler mellom 2. januar 2016 og høsten 2016 

Effekt. Mottar ½ sats for alle lam levert høsten 2015 utbetalt juni 2016 og inntektsført i 2016. 

Med utbetaling over produksjonstilskudd vil en ha fått full sats. I eksemplet over vil bonden 

tape 25.000 kroner. 

 



b) Avvikler etter leveranser høsten 2016 og fram til 31/12-2016 

Effekt. Har mottatt ½ sats for alle lam levert høsten 2016 og inntektsført i 2016+ halv sats for 

lam 2015 utbetalt juni 2016. Til sammen 50.000 kroner. Ved gammel ordning, ville bonden 

ikke kunne søke produksjonstilskudd per 1/1-2017 og da heller ikke få mottatt 

lammeslakttilskudd i juni 2017. I eksemplet over vil bonden komme ut i 0. 

 

 

c) Avvikler mellom 2. januar 2017 og høsten 2017. 

Effekt. Har mottatt halv sats for leveranser høsten 2016, inntektsført 2016 samt halv sats for 

leveranser høsten 2015 utbetalt juni 2016. Med utbetaling over produksjonstilskudd vil en i 

tillegg ha fått også full sats utbetalt i 2017. I eksemplet over vil bonden tape 50.000 kroner. 

 

d) Avvikler etter leveranser høsten 2017 og fram til 31/12-2017 

Effekt. Har mottatt full sats for leveranser høsten 2017 og inntektsført i 2017. Vil ikke være 

søker av produksjonstilskudd per 1/1-2018 og da ikke få mottatt lammeslakttilskudd i juni 

2018. I eksemplet over vil bonden komme ut i 0. 

 

 

Effekten av avvikling senere år vil være den samme som i c) og d). 

 

Gårdsoverdragelse 

Ved utbetaling over produksjonstilskudd vil hvem som mottar tilskuddet (gammel eier) kunne 

være en del av kjøpesummen. Ved ny ordning mottar tidligere eier lammeslakttilskuddet 

sammen med leveransen og lammeslakttilskuddet vil ikke påvirke kjøpesum. Ellers vil 

gårdsoverdragelse ha samme effekt som stabil produksjon, men ny eier vil oppleve tidligere 

utbetaling av tilskudd ved å få den på høsten.  

 

Hvis ordningen avvikles en gang i framtida. 

Eks. Jordbruksoppgjøret 2017 bestemmer Stortinget at ordningen avvikles. 

 

Med ny ordning: Vil siste utbetaling være høsten 2017, for leveransene 2017 

Med gammel ordning: Vil siste utbetaling være juni 2017, for leveransene 2016. En vil da 

ikke få utbetalt lammeslakttilskudd i 2018. 

 

Mao: Om ordningen avvikles vil saueprodusentene komme uendret ut av ny ordning eller 

eksisterende ordning. 

 

 

 

Husk: Det er et avvik mellom søknadsdata og kontrolldata for 26 % av alle som søker 

lammeslakttilskudd. Disse søknadene må behandles manuelt. Dette er ressurskrevende og kan 

føre til senere utbetaling enn i juni. 



 


