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Innspill til jordbruksforhandlingene 2016 fra Østfold Bondelag 

Innspillet er basert på fylkesstyrets behandlinger av dette 18. februar og 10. mars 2016. 

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

Akershus Bondelag, samt innspill fra 15 lokallag, og ni produsentlag, avlslag og 

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

1. Oppsummering over de mest prioriterte tiltakene 

For å oppfylle Stortingets mål om økt matproduksjon prioriterer Østfold Bondelag 

følgende tiltak: 
 

 Det er særlig kornøkonomien som må løftes, men en økning her må også veies opp 

mot økonomien i de kraftfôrkrevende produksjonene. Prisnedskrivingstilskudd er 

avgjørende for å oppnå økt matproduksjon. 
 

 Tilskuddsordninga for drenering må fortsette som en langsiktig ordning. Areal- og 

løpemetersats for dreneringstilskudd må dobles. 
 

 Det settes av 100 mill. kroner årlig i perioden 2017 til og med 2023 til et ekstra 

investeringstilskudd for melkebruk som legger om fra båsfjøs til løsdrift i 

distriktstilskuddssonene D til og med J. Tilskuddet på inntil 1 mill. kroner per bruk, 

skal administreres av Innovasjon Norge, og komme som et tillegg til ordinært innvilget 

tilskudd fra de fylkesvise og bedriftsretta investeringsmidlene.  

 

 En fondsavsetningsordning for jordbruket må på plass. Østfold Bondelag vil innføre et 

”Klima-og miljøfond” etter modell av Skogfondet, der det kan avsettes midler til 

framtidige investeringer i jordveien, som kalking, grøfting, større vedlikehold av 

hydrotekniske anlegg, nydyrking og utvidelse av gjødsellager, særlig med henblikk på 

biogassproduksjon. 
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 Stimuleringstiltak som fører til økt produksjon av storfekjøtt hos både ammeku- og 

melkeprodusenter, særlig i marginale områder. Det innførte kvalitetstilskuddet på kr 

4,00 bør økes til kr 5,50 per kg. 
 

 Velferdsordningene må styrkes, noe som er et viktig element i forhold til rekruttering 

til næringa. Østfold Bondelag ønsker her særlig å prioritere avløsning til sjukdom og 

fødsel mv., sjukepengeordninga og avløsertilskuddet for ferie og fritid. 
 

 Økt fokus på forskning og utvikling, og da særlig innenfor sortsutvikling og 

plantevern, både innenfor korn- og grøntproduksjonene.  
 

 

 

Målpriser: 

a. Østfold Bondelag prioriterer særlig et løft på kornprisen, og foreslår en målprisøkning 

på 16 øre per kg korn. 
 

b. Økt innenlands produksjon av protein er ønskelig og nødvendig. Østfold Bondelag vil 

derfor øke målprisen på oljefrø og erter med 30 øre per kg. 
 

c. Målprisen på melk må dekke kostnadsveksten. Østfold Bondelag vil derfor heve 

målprisen på melk med 8 øre per liter. 
 

d. Svin er i dag i markedsbalanse etter flere år med overproduksjon. Ved økning i 

kraftfôrprisene må dette kompenseres med økt målpris på svin med kr 0,20 per kg.  
 

e. Målprisene for frukt, bær og grønnsaker økes med 5 % og poteter økes med 20 øre 

per kg. 

 

 

Forenklinger: 

Østfold Bondelag er for forenklinger som ikke medfører rekanalisering eller store 

strukturendringer. Østfold Bondelag mener at: 
 

a. Driftstilskudd for melk ikke bør gis til foretak med færre enn 5 kyr, og at 

distriktselementet i denne ordninga bør overføres til distriktstilskudd for melk. 
 

b. Dokumentasjonskravet i tilskudd til avløsning ved ferie og fritid må beholdes, samt 

stille krav til at dette tilskuddet kun kan benyttes til å dekke faktiske utgifter ved 

avløsning, dvs. fôring, melking, stell og tilsyn av husdyr. 
 

c. Beholde dagens ordning med tilskudd til avløsning ved sjukdom og fødsel mv., men 

ikke lenger kreve fradrag for verv, møtegodtgjørelser, omsorgslønn og godtgjørelse til 

fosterforeldre. Østfold Bondelag vil sterkt advare i mot å legge ordningen inn under 

NAV. 
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Innledning: 

Den politiske situasjonen 

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

forhandlinger endte med en avtale mellom Staten og Norges Bondelag, mens Norsk 

Bonde- og Småbrukarlag valgte å bryte med staten. 

 

I 2015 var jordbrukets krav på 950 mill. kroner, tilsvarende en mulig økning i inntektene i 

2016 på 24 200 per årsverk. Staten svarte med et tilbud som lå under en tidel av kravet, 

med ei ramme på 90 mill. kroner, hvorav en målprisøkning på 190 mill. kroner og et kutt i 

budsjettmidlene på 110 mill. kroner.  

 

Avtalen endte med ei en samla ramme på 400 millioner kroner finansiert med 315 

millioner i økte målpriser, 45 mill. i økte overføringer over statsbudsjettet, 30 mill. i 

overførte midler fra 2014 og 10 mill. i økning i inntektsfradraget. Dette mente partene ville 

gi grunnlag for en inntektsvekst på kr 13 000 per årsverk. 

 

En samla næringskomité skriver i sin innstilling til statsbudsjettet 2015 (Inst. 8 S (2014-

2015)): Det er et mål at norsk landbrukspolitikk skal stimulere til økt matproduksjon, med 

intensjon om økt selvforsyning, blant annet av hensyn til norske forbrukere og av 

beredskapshensyn. I statsbudsjettet for 2016 (Inst. 8 S (2015-2016) følger den samme 

komiteen opp med følgende: Komiteen vil understreke regjeringens særlige ansvar for å 

sikre norsk matproduksjon gjennom å legge til rette for god dyrevelferd og å sikre norske 

forbrukere ren og trygg mat. Østfold Bondelags uttalelse vil derfor ta utgangspunkt i disse 



Østfold Bondelag  4 av 22 

 
 Vår dato Vår referanse 

 14.03.2016 15/00852-2 

 

signalene og at hovedtrekkene i Stortingsmelding nr. 9 (2011-2012) om økt matproduksjon 

videreføres.  

 

Det siste året har Norge opplevd en stor nedgang i oljepris, at den norske krona har svekket 

seg og en økende arbeidsledighet. Årets lønnsoppgjør forventes derfor å bli svært 

moderate. Det er i dag et betydelig gap mellom hva et årsverk i jordbruket betaler seg i 

forhold til hva som er gjennomsnittlig lønnsnivå for en lønnsmottaker. Gode 

inntektsmuligheter er avgjørende for rekruttering inn i næringa og for å nå de ambisiøse 

målene for norsk landbruk. Østfold Bondelag mener at ambisjonsnivået for årets 

jordbruksforhandlinger må være at inntektsmuligheten for matprodusenter må bli 

høyere enn inntektsveksten til lønnsmottakere for å tette gapet mellom disse. Dette vil 

bidra til å sikre rekruttering til næringa og Stortingets mål om å øke matproduksjon 

og sjølforsyningsgrad. 
 

 

Østfold – et matkammer 

I Østfold brukes hele 19 prosent av arealet til jordbruksareal, bare Vestfold bruker mer. 

Østfold har store produksjoner innenfor alle av norsk matproduksjons viktige produkter; 

korn, melk, kjøtt, egg, grønt og bær. Fylket er størst i landet på kornproduksjon med 19 

prosent av landets produksjon, og er også store på fjørfeproduksjon. I Østfold utgjør det 

økologiske arealet 6 prosent, og den økologiske produksjonen utgjør en stor andel av total 

norsk produksjon. Vi er særlig store på økologiske egg (40 prosent), grønnsaks- (30 

prosent), korn- (17 prosent) og melkeproduksjon (10 prosent).  

 

Fylket har en variert og sammensatt næringsmiddelindustri, med stor foredling fra alle 

sektorer med unntak av melk, som hovedsakelig foredles på Kalbakken-anlegget til Tine. 

Østfoldjordbruket omfatter totalt over 5 700 arbeidsplasser i primærjordbruk og 

foredlingsindustrien. Den totale verdiskapingen av jordbruks- og næringsmiddelindustrien 

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

sammen 2,8 milliarder kroner i jordbruket og om lag 11,0 milliarder kroner i 

næringsmiddelindustrien, jf. Agri Analyse sin rapport Jordbruks- og matindustrifylket 

Østfold, rapport 8/2013. Å øke jordbruksproduksjon i Østfold er viktig for å bevare 

både matindustri og sysselsetting i fylket. 

 

 

Økt kornproduksjon er avgjørende for målet om økt sjølforsyning  
Hovedutfordringen med hensyn til å øke sjølforsyningen handler hovedsakelig om å øke 

norsk matkornproduksjon. Figuren nedenfor viser at kornarealene på landsplan har vært 

synkende siden 2002. Den samme trenden gjelder for Østfold fylke, hvor 

produksjonstilskuddsstatistikken viser at nedgangen har vært på hele 10,3 % i perioden 

2000 til 2015. Dette tilsvarer over 65 000 dekar, som kunne ha gitt grunnlag for det årlige 

brødforbruket til over 1,14 mill. innbyggere, tilsvarende 1/5 av Norges innbyggere hvert år.  
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I motsetning til de andre produksjonene er det geografisk begrenset hvor man kan 

produsere korn, og spesielt matkorn, i dette landet. Kornareal er derfor særlig viktige også i 

nasjonal sammenheng. En tydelig satsing på å heve kornøkonomien må til, om 

nedgangen i kornarealene skal snus. Med politisk vilje og friske midler kan målet nås. 

 

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

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

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

lager- og tørkekapasitet på gårdsnivå i kornproduksjon, og for å sikre melkeproduksjon og 

å øke grasbasert kjøttproduksjon. Investeringsvirkemidlene nasjonalt må styrkes vesentlig 

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

andel av dette.  

 

2. Pris, herunder korn/kraftfôr 

Østfold Bondelag prioriterer særlig et løft på kornprisene. Økt kornproduksjon fordrer 

økt kornpris. Østfold Bondelag vil derfor øke målprisen på korn med i snitt 16 øre per kilo.  

 

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

vurderinger rundt pris er omtalt under de ulike produksjonene.  
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3. Budsjettoverføringer   

Østfold Bondelag prioriterer følgende ordninger: 

 Øke rammen for investeringstilskudd vesentlig:  

 Det er i dag et stort behov for å modernisere og utvide dagens korntørker- og lager 

på gårdsnivå for bedre å kunne ta vare på kornkvaliteten. Det er viktig at små og 

mellomstore kornbruk også får mulighet til å modernisere tørke- og 

lagringskapasiteten sin. Rammen for fylkesvise og bedriftsretta tiltak må derfor 

økes vesentlig. 

 I tillegg er det et stort behov for midler for å møte kravet om løsdrift for storfe 

innen 2024. Slike investeringer er svært kostbare og i store deler av landet vil 

arealgrunnlaget være utfordrende med tanke på store driftsenheter. Østfold 

Bondelag foreslår derfor at det settes av 100 mill. kroner årlig i perioden 2017 

til og med 2023 til et ekstra investeringstilskudd for små og mellomstore 

melkebruk som legger om fra båsfjøs til løsdrift, og der arealgrunnlaget ikke 

tillater fjøs for mer enn 20-40 årskyr i sonene D til og med J for 

distriktstilskudd for melk. Tilskuddet på inntil 1 mill. kroner per bruk, skal 

administreres av Innovasjon Norge, og komme som et tillegg til ordinært innvilget 

tilskudd fra de fylkesvise og bedriftsretta investeringsmidlene. 

 

 Prisnedskriving: Det forutsettes at prisnedskrivingen på korn økes fra dagens nivå, og 

at et løft i kornprisen må kompenseres i størst mulig grad med prisnedskriving.  
 

 Frakttilskudd er viktig for å sikre et landbruk over hele landet. 

 

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

avløsning til sjukdom og fødsel mv., sjukepengeordninga og avløsertilskuddet for ferie 

og fritid for å sikre rekruttering til næringa. 

 

 Økte midler til forskning, rådgivning og kompetanseheving.  

 

 Innretning på virkemidlene: Østfold Bondelag ønsker en strukturprofil på tilskudd 

som reflekterer den faktiske strukturen i Østfold-jordbruket. Selv om budsjettmidler 

hovedsakelig brukes for å jevne ut forskjeller i inntektsmuligheter i de grovfôrbaserte 

produksjonene, er det viktig å merke seg at fjørfeproduksjon og svineproduksjon 

utvilsomt bidrar til heltids sysselsetting i kombinasjon med planteproduksjon på mange 

Østfoldbruk. I disse produksjonene brukes det i dag svært lite budsjettmidler. Østfold 

Bondelag mener derfor at det bør brukes budsjettmidler også til kraftfôrbaserte 

produksjoner, både som husdyrtilskudd (struktureffekt), prisnedskriving og 

kostnadsreduserende tilskudd. 
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4. Investeringer og kapitaltilgang 

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

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

er det viktig at det finnes investeringsvirkemidler slik at bønder, og særlig de unge, kan 

satse og lykkes med sin nytenking. Samtidig skal den tradisjonelle driften verdsettes og gi 

muligheter gjennom ordningene. Partnerskapet i Østfold har satt seg som mål at 

matproduksjonen i vårt fylke skal øke med 20 %. Økte investeringsvirkemidler må til for å 

oppnå dette målet. 

 

 Investeringsvirkemidler (IBU-midler): Det er i dag et stort behov for å modernisere, 

og utvide dagens korntørker- og lager på gårdsnivå. Dette for å kunne ta vare på 

kornkvaliteten, særlige i perioder med utfordrende innhøstingsforhold. Det er viktig at 

lager og tørker til korn prioriteres i de nasjonale føringene for de bedriftsretta 

investeringsvirkemidlene (IBU-midler) gjennom Innovasjon Norge. Østfold 

Bondelag mener at rammen for fylkesvise og bedriftsretta tiltak derfor må økes 

vesentlig.  
 

 I tillegg er det et stort behov for midler for å møte kravet om løsdrift for storfe innen 

2024. Slike investeringer er svært kostbare og i store deler av landet vil arealgrunnlaget 

være utfordrende med tanke på store driftsenheter. Østfold Bondelag foreslår derfor 

at det settes av 100 mill. kroner årlig i perioden 2017 til og med 2023 til et ekstra 

investeringstilskudd for små og mellomstore melkebruk som legger om fra båsfjøs 

til løsdrift, og der arealgrunnlaget ikke tillater fjøs for mer enn 20-40 årskyr i 

sonene D til og med J for distriktstilskudd for melk. Tilskuddet på inntil 1 mill. 

kroner per bruk, skal administreres av Innovasjon Norge, og komme som et tillegg til 

ordinært innvilget tilskudd fra de fylkesvise og bedriftsretta investeringsmidlene. 

 

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

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

slike lager.  

 

 Samtidig med investeringsvirkemidlene på gårdsnivå er det viktig å ha fokus på å 

utvikle ny kunnskap og spre denne. Derfor er BU-midlene og RK-midlene svært 

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

økes. Østfold Bondelag ser også med bekymring for at den nasjonale potten til 

utrednings- og tilretteleggingsmidler (BU) blei redusert fra 67 til 60 millioner kroner 

ved jordbruksoppgjøret 2015. Østfold Bondelag ønsker også å øke den nasjonale 

potten til utrednings- og tilretteleggingsmidler (BU-midler), minst tilbake til den 

summen som er i 2015, på 67 millioner kroner. Østfold får forholdsvis lite av den 

nasjonale potten. Østfold Bondelag mener at Østfold som et aktivt jordbruksfylke bør 

få mulighet til en større pott.  

 

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

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

og kostnadseffektiv foredling av innsatsmidlene. Rammevilkårene bør utformes slik at 
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innsatsmidlene i størst mulig grad brukes lokalt for å redusere utslipp av transport så mye 

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

biorest der det gir god miljøeffekt. 

o Det bør særlig stimuleres til bruk av bioenergi i produksjoner med stort 

oppvarmingsbehov, og til korntørkeanlegg.  

 

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

voksende næring. Østfold Bondelag er opptatt av at: 

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

bruk kvalitetssikringssystemet. 

o Inn på tunet-næringa trenger ambassadører på kjøpersiden. Stimuleringstiltak 

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

 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

må i størst mulig grad komme primærleddet til gode. 

 

 

5. Rekruttering og velferd  

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

næringa. Videre er gode utdanningsmuligheter og velferdsordninger avgjørende for 

at yngre vil inn i næringa. Østfold Bondelag mener at særlig avløsning ved sjukdom 

og fødsel mv., sjukepengeordninga og avløsning til ferie og fritid er sentrale 

ordninger, som det er viktig å styrke i årets jordbruksoppgjør. 

 

Utdanning  

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

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

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

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

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

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

Det må innføres et kompetansekrav i landbruket. 

 

Gratis førsteråd for nye matprodusenter etter modell av mentorordningen i 

Kompetanseløft Trøndersk landbruk. Det treårige prosjektet Kompetanseløft Trøndersk 
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landbruk omhandler ulike tiltak rettet mot å heve kompetansen i landbruket for å bidra til 

økt konkurransekraft i trøndersk landbruk. I dette prosjektet er det etablert en lavterskel 

mentorordning der en gårdbruker kan gjøre en formell avtale med en kollega som kan bistå 

med råd, veiledning og som diskusjonspartner i forbindelse med oppstart av ny produksjon 

på gården. 

 

 

Satsene på velferdsordningene må økes innenfor rammen. Særlig er det viktig å prioritere 

for å sikre rekruttering til næringa 

 

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

avløsning til sjukdom og fødsel mv., sjukepengeordninga og avløsertilskuddet for ferie og 

fritid ligge til grunn. Østfold Bondelag prioriterer følgende ordninger: 

 

1. I dag er den reelle kostnaden etter minstetariff over 300 kroner høyere per dag enn 

maksimalt refusjon til avløsning til sjukdom og fødsel mv. For å ta igjen tapt 

kostnadsutvikling bør tilskuddet ved sjukdomsavløsning økes til kr 1 800 per dag. 

 

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

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

 

3. Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Dette tilskuddet utgjør nesten 1,2 mrd 

kroner og er et grønt tilskudd i WTO-regelverket. For å beholde tilskuddet er det 

nødvendig at tilskuddet faktisk brukes til ferie og fritid. Østfold Bondelag er redd at 

enkelte bønder som er i en økonomisk pressa situasjon, kan velge bort ferien og heller 

bruke tilskuddet til annen avlastning. Etter ny forskrift er det nå mulig å benytte 

tilskuddet til refusjon av utgifter til vedlikehold og grovfôrproduksjon. Det er ikke 

lenger forvaltningens oppgave å kontrollere at tilskuddet brukes for å gi bonden ferie og 

fritid. På sikt kan det tenkes at tilskuddet brukes til ”maling av låver og øvrig 

vedlikehold”. En slik utvikling vil svekke ordningen, både samfunnets vilje til å bruke 

budsjettmidler på dette, og muligheten for å beholde dette som et ”grønt tilskudd”. 

Østfold Bondelag mener derfor at det vil være fornuftig å be om en innstramming på 

hva tilskuddet brukes til. Østfold Bondelag ønsker at: 
 Det må stilles krav til at tilskuddet til avløsning ved ferie og fritid begrenses til å 

dekke faktiske utgifter ved avløsning, dvs. fôring, melking, stell og tilsyn av 

husdyr. 

 Det må stilles krav til å kunne framlegge timeliste ved kontroll. 
 Tilskuddet til ferie- og fritidsavløsning må økes i takt med kostnadsutviklingen. 

Dette kan settes likt folketrygdens grunnbeløp (1G) og årlig justeres i takt med 

dette uten forhandlinger. 
 

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

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

den tar høyde for denne produksjonsformen. Østfold Bondelag opplever at det særlig er 

dagens telledato som slår skjevt ut. Forslag på løsning kan være: Lag en kolonne for 

antall produserte kull i produksjonstilskudd søknaden, hvor antall kull produsert 

inneværende år blir ført opp. Deretter kan man dele antall kull på det som ”ei vanlig 
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purke produserer” for eksempel 2,3 kull per år. Eksempel: 240 kull/2,3 = 104 purker. 

Avløsertilskudd kan således beregnes ut i fra dette. 

 

5. Østfold Bondelag støtter flertallet i rekrutteringsutvalgets rapport om at det må 

inneføres et kompetansekrav i næringa. Kompetansekravet må ikke bli 

tilbakevirkende. Det bør nedsettes ei gruppe/utvalg som skal se på den praktiske 

gjennomføringa, og når kravet skal tre i kraft. 

 

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

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

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

 

6. Grovfôrbaserte produksjoner 

Beitetilskudd 

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

annet melkeproduksjonen. Østfold Bondelag er bekymra for misforholdet mellom grovfôr- 

og kraftfôrkostnadene.  Østfold Bondelag mener at melkeproduksjonen i størst mulig grad 

bør baseres på grovfôr og beite, og at norskandelen i kraftfôret må økes. Ved å øke 

beitetilskuddet mener Østfold Bondelag at flere fôrenheter kan hentes fra denne 

ressursen og at kulturlandskapet holdes åpent.  
 

Det må gjøres en helhetlig vurdering om hvilke tiltak som bør styrkes for at norske 

drøvtyggere skal øke sitt opptak av gras på beite. Østfold Bondelag foreslår derfor at det 

settes ned ei gruppe som til jordbruksforhandlingene 2017 foreslår tiltak for å øke 

bruken av beiteressurser. 
 

Det stilles i dag krav om 16 uker sammenhengende beiting, hvor hovedandelen av 

energiopptaket skal skje gjennom beite. Østfold Bondelag ønsker at regelverket mykes opp 

slik at dyr kan holdes innendørs i værmessig ugunstige perioder, eller av andre 

dyrevelferdsmessige årsaker (for eksempel tuneflue), men likevel kunne motta 

beitetilskudd.  

 

 Beitetilskuddet bør styrkes med 10 prosent for samtlige satser. Ved å øke 

beitetilskuddet mener Østfold Bondelag at flere fôrenheter kan hentes fra denne 

ressursen og at kulturlandskapet holdes åpent.  

 

 For å stimulere til bruk av de marginale områdene forventer Østfold Bondelag at 

innmarksbeiter fortsatt vil være tilskuddberettiget med en faktor på 0,6 i forhold til 

fulldyrka arealer. 
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Storfe  

Det er betydelig underskudd av storfekjøtt i Norge. For å stimulere til satsing og etablering 

av ammekuproduksjon, samt en økt kvalitetsframfôring av kvige, ku og okse, foreslår 

Østfold Bondelag en harmonisering av sonene for distriktstilskudd for kjøtt på Østlandet.  

 

I dag slaktes en del kalv til for eksempel restaurantbransjen. Østfold Bondelag mener at en 

større andel av disse kalvene bør fôres fram til full slaktevekt. 

 

 Dyretilskudd: Det innførte kvalitetstilskuddet på kr 4,00 bør økes til kr 5,50 per kg. 

 

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

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

på slakt for foredlingsindustrien 

 

 

Sau/lam  

Sauenæringa i Østfold er en liten, men voksende næring i vårt fylke, og den opplever også 

et rovdyrpress. Produksjonen baseres i hovedsak på inngjerdede områder i innmark. Særlig 

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

næringa gjør at det er lønnsomhet i å opprettholde produksjonen. 

 

 Østfold Bondelag krever dekning på inntil 80 prosent av totalkostnaden til 

rovviltgjerder. Vi krever at det også gis tilskudd til vedlikehold. 

 

 Østfold Bondelag mener at ulltilskuddet bør i hovedsak tildeles ull av de beste 

kvalitetene, for å sikre avl på ull. Likevel mener Østfold Bondelag at det bør gis et lite 

tilskudd til de lavere klassene også for å sikre at ulla leveres til ullmottak. 

 

 

Melk (ku og geit) 

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

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

og utfordringene knyttet til vannmiljø.  

 

 Målprisen på melk må heves med 8 øre per liter, for å dekke inn kostnadsveksten 

 

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

driftstilskuddet bør overføres til distriktstilskudd melk 

 

 Østfold Bondelag mener det laveste intervallet for husdyrtilskudd for melkeku bør 

prioriteres ved en eventuell økning av ramma for ordningen. Østfold Bondelag vil 

heller prioritere det ekstraordinære investeringstilskuddet for omlegging fra bås- til 

løsdriftsfjøs (se kapittel om investeringsvirkemidler) 
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 Det et stort behov for midler for å møte kravet om løsdrift for storfe innen 2024. Slike 

investeringer er svært kostbare og i store deler av landet vil arealgrunnlaget være 

utfordrende med tanke på store driftsenheter. Østfold Bondelag foreslår derfor at det 

settes av 100 mill. kroner årlig i perioden 2017 til og med 2023 til et ekstra 

investeringstilskudd for små og mellomstore melkebruk som legger om fra båsfjøs 

til løsdrift, og der arealgrunnlaget ikke tillater fjøs for mer enn 20-40 årskyr i 

sonene D til og med J for distriktstilskudd for melk. Tilskuddet på inntil 1 mill. 

kroner per bruk, skal administreres av Innovasjon Norge, og komme som et tillegg til 

ordinært innvilget tilskudd fra de fylkesvise og bedriftsretta investeringsmidlene. 

 

 Østfold Bondelag mener at utøvende matprodusenter som et prinsipp skal ha mulighet 

til å eie sine egne produksjonsmidler. Østfold Bondelag foreslår derfor at det må 

innføres en tidsbegrensning på 5 år for utleie av melkekvote. 

 

 Som en følge av WTO-avtalens krav om at merkevareeksporten må fases ut innen 2020 

mener Østfold Bondelag at all statlig omsatt melkekvote for kvoteåret 2017 må holdes 

tilbake. 

 

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

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

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

ytterligere dyrking av gras i erosjonsklasse 3 og 4. 

 

 Østfold Bondelag støtter forslaget om å redusere avgiften over to år fra kr 1,00 til kr 

0,00 per anvendt liter melk for yoghurt og ferske oster gjennom 

prisutjevningsordningen for melk. Derimot mener Østfold Bondelag at man må være 

varsomme med å starte nedtrappingen av tilskuddet til merkevareeksport for brått, slik 

at det kan eksporteres Jarlsberg inntil WTO-avtalen setter en stopper for det i 2020. 

Østfold Bondelag er også sterkt bekymra over forslaget om å nedskalere 

innfraktsordningen fra 95 til 80 prosent. Dette vil gjøre det forholdsvis mye dyrere å 

hente melk fra gårder langt fra meieriene, og vil kunne være i strid med målet om et 

landbruk i hele landet. 

 

Østfold Bondelag er sterkt bekymret for forslaget om de ”tekniske justeringene” på 

distribusjonstilskuddet i de konkurransefremmende tiltakene. I dag er det kun Q-

Meieriene som er berettiget dette, og kun for inntil 100 mill. liter melk. Slik vi leser 

forslaget foreslås det å kunne gi dette til alle selskaper TINE SA ikke har en 

bestemmende innflytelse over. Slik vi ser det åpner dette forslaget for vertikal 

integrering, noe som vi i den seinere har konkrete eksempler på har vært svært uheldig 

for matprodusentene.  

 

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

konkurransekraften for de ferdigproduktene som er omfattet av konkurranse fra import 

fra EU. 
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7. Andre produksjoner 

Korn  

Østfold Bondelag er svært bekymret for utviklingen i kornproduksjonen. Fra 2000 til 2015 

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

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

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

utvikling og rekruttering i kornnæringa.  

 

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

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

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

er et nødvendig incitament for å oppnå landbruksmeldingas mål om økt matproduksjon.  

 

Østfold Bondelag mener at det må stimuleres til økt kornmengde og at riktig kornkvalitet 

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

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

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

dette.  

 

 Målprisen på korn må i gjennomsnitt økes med 16 øre per kg, og i størst mulig 

grad benytte prisnedskriving. 

 

Målprisene på de ulike kornslaga må følge etterspørselen i markedet, både på fôr- og 

matkorn. Fordi det produseres for mye matrug og havre til fôr i forhold til behov og 

avsetning i markedet, mener Østfold Bondelag at målprisene på disse ikke bør økes.  

 

Østfold Bondelag mener at målprisene for korn bør fordeles slik: 

 

Målpriser, kr per kg 

Kornslag Målpris Endring 1.7.2016 Ny målpris 

1.7.2016 

Hvete, matkorn 3,08 0,25 3,33 

Rug, matkorn 2,82 0,00 2,82 

Bygg, fôrkorn 2,63 0,16 2,79 

Havre, fôrkorn 2.39 0,02 2,41 

Oljefrø 5,56 0,30 5,86 

 

 

 Østfold Bondelag ønsker at kornoppkjøperne betaler mer for proteinrik fôrhvete. 

Denne prisen bør ligge mellom målpris på bygg og målpris på mathvete. 

 

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

sone 1. 

 

 Det må innføres et tilskudd på areal til små skifter under 10 dekar med korn 

(driftsulempetilskudd) i alle AK-soner for å sikre økt kornproduksjon. Dette vil være 
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en ordning det vil være enkelt å forvalte ettersom kartene nå er digitalisert, og fra 

omlegginga til e-stil vil benyttes ved søknad om produksjonstilskudd. 

 

 Arrondering påvirker kornøkonomien formidabelt. Små skifter med mer vendeteig og 

kanter med skygge gir redusert avling. Små skifter gir også mer tidsbruk per daa. 

Østfold Bondelag mener at tiltak for bedret arrondering må igjen på dagsorden. Lokale 

”jordskifteprosjekt” (både på eid og leid jord), mindre bekkelukkinger, planeringer og 

justering av åkerreiner, er eksempler på tiltak som er aktuelle, og som med ny 

kunnskap kan gjøres uten at miljøpåvirkningene blir for store. Slike tiltak er vel så 

viktig som et småskiftetilskudd. 
 

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

til arealer som ikke tidligere er grøfta, samt til nydyrkingsområder.  

 

 I kommuner der SMIL-midlene er brukt opp tidlig på året, må disse kunne benytte 

ubenyttede dreneringsmidler til reparasjon og i standsetting av hydrotekniske anlegg. 

 

 Det er i dag et stort behov for å modernisere, og utvide dagens korntørker- og lager på 

gårdsnivå. Dette for å kunne ta vare på kornkvaliteten, særlige i perioder med 

utfordrende innhøstingsforhold. Det er viktig at lager og tørker til korn prioriteres i 

de nasjonale føringene for de bedriftsretta investeringsvirkemidlene (IBU-midler) 

gjennom Innovasjon Norge. 

 

 Det må innføres et ”Klima- og miljøfond” av modell av Skogfondet, der det kan 

avsettes midler til framtidige investeringer i jordveien, som kalking, grøfting, større 

vedlikehold av hydrotekniske anlegg, nydyrking og utvidelse av gjødsellager, særlig 

med henblikk på biogassproduksjon. 

 

 Østfold Bondelag mener at det må utredes en differensiering av 

prisnedskrivingstilskuddet mellom kraftfôrkrevende og grovfôrbaserte produksjoner. 

 

 

 

Proteinvekster  (oljefrø, erter og bønner) 

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

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

å redusere problematikken rundt fusarium, mykotoksiner og andre soppsykdommer.  

  Prisen på oljefrø og erter må derfor økes med 30 øre per kg  
 

 

 

Genmodifiserte varer 

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

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

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

råvarer.  
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Beredskapslager  

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

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

 Potten til beredskapslager for såkorn må økes til 25 % av et normalårssalg av såkorn, 

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

 Beredskapslagring kan gjerne skje på gårdsnivå, for å sikre verdiskaping hos bonden. 

Man bør stimulere til investering i tørke- og lageranlegg for korn. 

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

Staten utenom jordbruksoppgjøret.  

 

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

produsenten stimuleres ved høyere betaling for kvalitet og kvantitet. Virkemidlene må 

styrkes til kvalitetsbetaling, og øre per kg vare. 

 

Østfold Bondelag mener at en bedring av økonomien i kornproduksjon, også vil bidra til et 

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

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

forskningsresultater omsatt i praktisk bruk.  

 
Også på korn er det et sterkt press på tollvernet. Mange av de industrielt bearbeidede 

landbruksvarene (RÅK) har svært lav eller ingen toll. Import og bruk av halvfabrikata og 

smakstilsatte produkter har da også økt formidabelt og utgjør nå en trussel mot avsetningen for 

norske råvarer. 25 prosent av norsk kornforbruk er via import av halvfabrikata. Det er 

viktig og nødvendig at norske landbruksvarer sikres avsetning i markedet gjennom et 

velfungerende tollsystem. Østfold Bondelag mener RÅK-ordningen er moden for en 

revurdering, og at det bør tas initiativ til å reforhandle hele ordningen. 

 

 

Grønnsaker, frukt, bær og potet  

Produksjonen i Østfold står for en stor del av verdiskapingen fra landbruket. Anbefalinger 

fra norske helsemyndigheter er at grøntinntaket bør dobles per capita i forhold til dagens 

inntak.  

 

Hovedprioriteringer:  

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

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

 Målprisen økes med 5 % for frukt, bær og grønnsaker og 20 øre per kg for poteter.  

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

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

fruktpakkerier. 

 Plantevernmiddelavgiften må tilbakeføres til næringa, og nye plantevernmidler må 

komme raskere ut til bonden. 

 Det må etableres en returordning for plantevernmidler som har mistet sin godkjenning, 

og ikke lenger kan benyttes i plantekulturene. 

 Det er i dag en uholdbar plantevernsituasjon for mange grøntkulturer. Østfold 

Bondelag krever at en ny off-label-ordning må søkes finansiert. 
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 Det må bli mulig å ta plantevernsertifikatet på engelsk. 

 Fjerne arbeidsgiveravgifta. 

 Det avsettes minimum 3 millioner kroner til forskning/utprøving av 

plantevernbekjempelse. Midlene bør øremerkes til småkulturer. 

 Overføringene til Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) må økes for å øke 

omsetning av norske grøntprodukter. 

 Bevilgningene til forskning og rådgivning må økes. 

 

Tollbeskyttelse 

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

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

store utfordringer for stivelsesproduksjonen fra potet i Norge. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

til produsenteide fruktpakkerier. 

 

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

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

preparater er en kontinuerlig jobb som er tidkrevende og kostnadskrevende.  

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

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

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

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

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

krevende skadegjørere som gjør stor skade i Norge.  

Samtidig som en jobber med kjemisk plantevern trengs det midler til utprøving og testing 

av nye og alternative bekjempingsmetoder. 

 

 

Gris, egg og kylling  

 

Svin  

I jordbruksforhandlingene 2015 blei husdyrtilskuddene for avlspurker redusert med 220 kr 

til kr 695 kr per avlspurke per dyr, mens slaktegristilskuddet blei redusert med 5 kr per gris 

til 18 kr per slaktegris. Etter flere år med overproduksjon er svineproduksjonen i dag 

tilnærmet i markedsbalanse. Østfold Bondelag mener det er viktig at konsesjonsgrensene 

på purker og slaktegris beholdes som i dag. 
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 Østfold Bondelag ønsker en vesentlig økning av målprisen på korn, med størst mulig 

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

med økt målpris på svin med kr 0,20 per kg 

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

mener at husdyrtilskuddet må tilbakeføres til kr 915 kr per avlspiurke og kr 23 per 

slaktegris. 

 Østfold Bondelag oppfordrer til etablering av en GPS-ordning (av modell fra 

grøntnæringa) for svineproduksjon 

 

 

Fjørfekjøtt  

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

sikkerhetsnett ved overproduksjon. På grunn av doblede konsesjonsgrenser, nedgang i 

kyllingkjøttforbruket og dagligvarekjedenes sterke makt ved innkjøp, frykter Østfold 

Bondelag at dagens situasjon med utkjøp av kyllingprodusenter vil vedvare. Det er viktig 

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

Østfold Bondelag oppfordrer til etablering av en GPS-ordning (av modell fra 

grøntnæringa) for kyllingproduksjon 

 Øke prisnedskrivingstilskuddet for korn.  

 Videreføre satser til biobrenselanlegg for å gjøre produsentene mindre avhengig av 

fossile energikilder. 

 

 

Egg  

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

Bondelag vil fremme forlag for å styrke eggproduksjonen: 

 Prisnedskriving av korn er viktig for denne næringa  

 Konsesjonsgrensene må opprettholdes  

 Tilskuddet for dyretall skal tilpasses dagens konsesjonsnivå på 7 500 verpehøner 

 Tilskuddet til verpehøner økes til kr 12 per dyr 

 Østfold Bondelag oppfordrer til etablering av en GPS-ordning (av modell fra 

grøntnæringa) for eggproduksjon 

 

 

 

Honning  

Østfold Bondelag mener næringsmessig birøkt bør prioriteres høyere. Bikuber til 

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

og proteinvekster.  

 

Østfold Bondelag krever at: 

 tollvernet på honning må om mulig økes  

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

 økologiske produsenter gis et ekstra produksjonstilskudd på kr 150 per kube 

 taket på 250 kuber fjernes 

 birøktere må på samme måte som andre husdyrprodusenter få mulighet til å søke 

bedriftsretta investeringsvirkemidler 
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8. Miljø- og klimavirkemidler (bl.a. RMP og SMIL) 

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

vannområder med store vannkvalitetsproblemer og ambisiøse mål for forbedring av 

vannkvaliteten, blant annet ved hjelp av miljøtiltak i landbruket.  

 

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

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

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

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

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

miljøinnsatsen. 
 

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

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

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

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

slik at de som er miljøbevisste ikke taper penger.  

 

Østfold Bondelag mener: 

 SMIL-midlene: I Østfold er kommunenes andel av SMIL-midler svært liten. Med så 

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

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

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

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

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

slangespreder til husdyrgjødsel, N-sensor eller miljøvennlig spesialutstyr i 

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

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

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

 

 Dreneringstilskuddet blei innført i 2013. Det er stort behov for grøfting i vårt fylke. 

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

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

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

2 000 per dekar. Løpemeterprisen må beholdes som i dag på kr 15 per meter, med en 

maksimalsats på kr 2 000 per dekar. For å øke matproduksjonen må tilskuddet også 

kunne gis til arealer som skal nydyrkes eller som ikke tidligere har blitt grøftet. 

 

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

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

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

liten lagerkapasitet. Midler til utvidet lagerkapasitet må derfor prioriteres. 

 

 I kommuner der SMIL-midlene er brukt opp tidlig på året, må disse kunne 

benytte ubenyttede dreneringsmidler til reparasjon og i standsetting av 

hydrotekniske anlegg. 
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 Regionalt miljøprogram (RMP):  

 RMP båndlegger buffersoner i stubb på 20 meter bredde på areal langs vassdrag. 

For å fravike dette kravet kreves en 6 meter bred grasdekt buffersone, noe som ikke 

er gjennomførbart for alle produsenter. Disse 20 meter-sonene må utløse tilskudd til 

endra jordarbeiding i erosjonsklasse 1. 

 

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

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

ordningen. Fylkene fra Østfold og langs kysten må inn i ordninga! Mange bønder 

opplever i dag betydelige tap, og kvalitetsforringelse på særlig gras- og 

grønnsaksavlinger pga beitende gjess. Det må synliggjøres fra forhandlingsutvalget 

at behovet vil være økende fremover, både til forskning og tiltak.  
 

 Gras på erosjonsutsatte områder: Miljømessig har jordbrukspolitikken de siste 

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

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

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

klima og kulturlandskap.  

 

 

Forslag til klimatiltak og virkemidler 

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

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

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

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

Erfaringer viser at informasjon og kunnskap gir motivasjon. 

 

 Vassjuk jord produserer lystgass, som er en svært potent klimagass. God grøftetilstand 

på matjordarealene er derfor godt for klimaet. Østfold Bondelag mener derfor at det 

må innføres et ”Klima- og miljøfond” av modell av Skogfondet, der det kan 

avsettes midler til framtidige investeringer i jordveien, som kalking, grøfting, 

større vedlikehold av hydrotekniske anlegg, nydyrking og utvidelse av 

gjødsellager, særlig med henblikk på biogassproduksjon. 

 

 Østfold Bondelag ønsker å videreføre ordninga som blei innført i 2015 med gratis 

førsteråd for klimatiltak på gårdsnivå.  

 

 

Økologisk landbruk  

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

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

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

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

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

areal. Dette innebærer at en stadig større andel av etterspørselen etter økologiske 
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produkter dekkes gjennom import. 

 

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

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

 

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

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

 

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

produktutvikling og informasjonstiltak. 

9. Forenkling 

Østfold Bondelag er for forenklinger som ikke medfører rekanalisering eller store 

strukturendringer. Østfold Bondelag mener at: 

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

ordninga bør overføres til distriktstilskudd melk. 

 

 Dokumentasjonskravet i tilskudd til avløsning ved ferie og fritid må beholdes, samt 

stille krav til at dette tilskuddet kun kan benyttes til å dekke faktiske utgifter ved 

avløsning, dvs. fôring, melking, stell og tilsyn av husdyr. 

 

 Beholde dagens ordning med tilskudd til avløsning ved sjukdom og fødsel mv., men 

ikke lenger kreve fradrag for verv, møtegodtgjørelser, omsorgslønn og godtgjørelse til 

fosterforeldre. Østfold Bondelag vil sterkt advare i mot å legge ordningen inn under 

NAV. 

 

10. Skatt / avgift / avskrivninger / fond 

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

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

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

Bondelag vil innføre et ”Klima- og miljøfond” av modell av Skogfondet, der det kan 

avsettes midler til framtidige investeringer i jordveien, som kalking, grøfting, større 

vedlikehold av hydrotekniske anlegg, nydyrking og utvidelse av gjødsellager, særlig 

med henblikk på biogassproduksjon. Ordning må også gjelde utleiere/bortforpaktere av 

jord. 

 

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

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

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

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

uten en ordning som tar ned risikoen.  
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Skatt 

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

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

God mulighet til å ivareta de røde låvene.  
 

Østfold Bondelag støtter forslaget om å fjerne formueskatt på arbeidende kapital. 

 

 

Avgifter 

Fjerne dokumentavgift på næringsdelen ved generasjonsskifte. Dette er en kostnad 

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

Bondelag er spesielt bekymra for dokumentavgiftens størrelse hvis priskontrollen i 

konsesjonsloven faller bort. 
 

Fjerne arbeidsgiveravgiften. Dette vil være en effektiv måte å få opp lønnsomheten på, 

spesielt i arbeidskrevende produksjoner som i grøntsektoren. 

 

Plantevernavgiften må tilbakeføres til næringa (se grønt).  

 

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

preparater, til destruksjon. 

 

11. Annet 

Avlingsskadeerstatning  

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

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

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

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

opplever skade, må komme inn under ordningen.  

 

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

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

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

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

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

kvalitetstap grunnet avlingsskaden. Østfold Bondelag ønsker å beholde taket på kr 

750 000, men å innføre flere vekstgrupper innen grøntkulturer, slik at grøntprodusentene 

får dekket sine reelle tap.  

 

Østfold Bondelag mener egenandelen kan opprettholdes, og det bør være en grense for 

minsteutbetaling av erstatning på for eksempel kr 20 000.  
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Forskning og veiledning  

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

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

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

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

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

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

 

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

 sortsutvikling, særlig i korn og på grønt 

 utfordringene med mykotoksiner 

 kostnadseffektive løsninger på biogass 

 utprøving av plantevernmidler, særlig småkulturer  

 

 

Rådgiving  

Østfold Bondelag mener en fortsatt styrking av veiledningstjenestene i landbruket er 

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

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

ligger i feltforsøk. 

 

 

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

en del av ordninga. 

 

 

 

 

 

 

Vi ønsker forhandlingsutvalget i Norges Bondelag lykke til med årets 

jordbruksforhandlinger. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Martha Mjølnerød Mina Mjærum Johansen 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 


