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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 
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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 
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Akershus Bondelag   
Innspill til jordbruksforhandlingene 2016  Vår dato: 

       Saksbehandler: Anders Klaseie 
 
Til 

 
Kopi til 

Forhandlingsutvalget i Norges Bondelag  Representantskapet i Norges Bondelag 

1. Oppsummering over de mest prioriterte tiltakene 
  

1.1 Akershus Bondelag mener at dette må få høyest prioritet i år:  
 

1. Kornøkonomien:  
Det trengs en bedring i kornøkonomien tilsvarende en prisøkning på 40 øre/kg korn. Dette nivået er 
nødvendig for å redusere etterslepet i forhold til andre produksjoner.  Bedringen i kornøkonomien 
fordeles på økt kornpris tatt ut i marked, økt prisnedskrivingstilskudd og økt arealtilskudd, samt 
andre tiltak som tilskudd til grøfting, investeringer i gårdstørking og lagring.   
 

- Kornprisen må økes, differansen mellom matkorn og fôrkorn økes. Kraftfôrprisen tåler også 
en økning, særlig til drøvtyggere. 

- Det må innføres en egen målpris på proteinrik fôrhvete.  
- Arealtilskuddet til korn må økes, utrede en differensiering etter skiftestørrelse. 
- Prisnedskrivingstilskuddet må prioriteres for å unngå for kraftig prisøkning videre i 

verdikjeden, og sikre at det er lønnsomt å bruke norsk råvare.   
- Grøftetilskuddet må økes til 2000kr/daa. Ikke tidligere grøftet og nydyrkingsarealer må tas 

inn i ordningen.  
- Det må settes av mer midler til investering til korndistriktene. Midlene må prioriteres både til 

tiltak i jorda og til gårdstørking og lagring av korn.   
 
Hvorfor er det lurt å øke kornprisen/kornøkonomien? 
- Karbohydratimporten øker fordi vi har for lite korn, i tillegg er det høyt fokus på importen av 
proteinråvarer til kraftfôr. Akershus Bondelag mener at den økte bruken av importerte 
kraftfôrråvarer er det som truer norsk landbruks legitimitet mest. Det vil være i alles interesse å greie 
å øke andelen norsk korn i kraftfôret. Skal vi greie dette må økonomien for kornbonden styrkes. 
 
Mange tror at kornet vil bli produsert uansett, og at det går bra med færre kornbønder. Vi mener at 
tallenes tale er klar, kornareal og avlinger går ned. En variert bruksstruktur er nødvendig for å sikre 
god agronomi og å utnytte alle arealene. Felleskjøpets utredningsprosjekt, fra høsten 2015, viser at 
stordrift på korn ikke automatisk gir bedret lønnsomhet, og at svaret på bedring av kornøkonomien 
ikke er å rasjonalisere vekk enda flere kornbønder.  
 
 
2. Miljøvirkemidlende:  
Vannmiljø er, i tillegg til klima, den viktigste miljøfaktoren i landbruket. Dette er også en miljøfaktor 
som det fra myndighetene er mye fokus på. Jordbrukets påvirkning på vannmiljø er viktig ovenfor 
opinionen, og for landbrukets omdømme. Bøndene vil gjøre en innsats for vannkvaliteten, men da 
må det kompenseres økonomisk og midler til disse ordningene må prioriteres.  
 

- RMP og SMIL er lokalt forankrede og godt fungerende ordninger som må tilføres mer midler 
og styrkes. Det er avgjørende at disse ordningene består og ”ikke forenkles vekk”. 

- Miljøutfordringene er størst i kornområdene, Akershus må få en større andel av RMP-potten.  
- Endringene de nasjonale rammene for RMP fra fjorårets forhandlinger må reverseres.  
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1.2 Punktvis oppsummering av de andre innspillene.  
Dette er en kort soppsummering av våre forslag og innspill. Vi oppfordrer til å lese hele innspillet vårt 
for en mer helhetlig fremstilling av temaene.   
 
Grønt: 

- Gjeninnføre tak på arealtilskuddet i frukt- og grøntproduksjonen 
- Målprisen bør økes med 5 % for frukt, bær og grønnsaker og 20 øre for poteter. 

 
Husdyr og grovfôr: 

- Distriktstilskudd per kg på kjøtt og melk må føres over til andre parametre. Dagens pott til de 
ulike sonene i distriktstilskuddet skal beholdes, men pengene må gis til bruk av areal, beiting 
og til mordyr/kalver. 

- Det må settes ned en partsammensatt arbeidsgruppe som skal jobbe med innretningen på 
distriktstilskuddet, og lønnsomhet og intensivering av grovfôrproduksjonen i Norge. 

 
Beiting: 

- Potten til beitetilskudd må økes, tilskuddsatsen for inn- og utmark økes og slås sammen. 
 
Kraftfôrkrevende husdyr: 

- Produksjonsøkningen må komme i kornområdene. Det gir mindre frakt av fôr og kjøtt, og 
husdyrgjødsla trengs for å opperettholde produktiviteten i jorda.  

 
Birøkt: 

- Satsene for tilskudd per kube økes til 500 kr/kube. Det må også innføres et ekstra tilskudd på 
150 kr/kube for økologisk.   

 
Rekruttering og velferd:  

- Akershus Bondelag støtter et kompetansekrav. 
- Sykdomsavløsing: samordningen av tilskudd med lønnsinntekt utenfor gården må fjernes.  
- Tilskudd til avløsing ved ferie og fritid: Taket må heves til 1G, og så følge utviklingen av denne 

fremover.  
 
Økologisk: 

- Det er i dag stort underskudd i markedet for økologisk korn, grønt, frukt og bær. Det er en 
situasjon som må utnyttes og det må satses på og legges til rette for økt produksjon. Dette er 
svært viktig for å unngå at det etablerer seg varige importkanaler.  

 
Skatt og avgift: 

- Det bør opprettes en mulighet for å sette av penger skattefritt til fond som kan brukes til å 
gjøre investeringer i jorda (grøfting, hydroteknikk) og i bygninger (korntørke- og lager). 

 
Annet: 

- Tilskudd til kanthogst og rydding av beiter for virke til bioenergi bør gjeninnføres. 
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2. Pris 
2.1 Kornøkonomien 

Norsk kornproduksjon må sees på som en langsiktig matvareberedskap. Klimaendringene vil påvirke 
verdens matproduksjon og det vil mest sannsynlig bli mer og mer nødvendig med en egen innenlands 
produksjon av korn. Klimaforskning viser at vi kan få bedre betingelser, mens mange av de store 
korndyrkingsområdene vil få dårligere. Det viktigste i en slik langsiktig beredskapstankegang er å 
holde jorda og kunnskapen i hevd! Dessverre ser vi mange utviklingstrekk som tyder på at norsk 
kornproduksjon ikke har den nødvendige positive utviklingen. Bedret kornøkonomi er svaret på en 
bedre utvikling for kornproduksjonen. Landbruket, og især planteproduksjon, er en viktig 
forutsetning for den økte satsingen på bioøkonomi og ”det grønne skiftet” som kommer for fullt inn i 
samfunnet fremover.   
 
Mange tror at kornet vil bli produsert uansett, og at det går bra med færre kornbønder. Vi mener at 
tallenes tale er klar, kornareal og avlinger går ned. En variert bruksstruktur er nødvendig for å sikre 
god agronomi og å utnytte alle arealene. Felleskjøpets utredningsprosjekt, fra høsten 2015, viser at 
stordrift på korn ikke automatisk gir bedret lønnsomhet, og at svaret på bedring av kornøkonomien 
ikke er å rasjonalisere vekk enda flere kornbønder.  
 
Akershus Bondelag krever en bedring i økonomien tilsvarende en prisøkning på 40 øre/kg korn i 
årets jordbruksoppgjør. Dette nivået er nødvendig for å redusere etterslepet i forhold til andre 
produksjoner. Bedringen i kornøkonomien fordeles på økt kornpris tatt ut i marked, økt 
prisnedskrivingstilskudd og økt arealtilskudd, samt andre tiltak som tilskudd til grøfting, 
investeringer i gårdstørking og lagring.   
 
Matkorn  
Matkornproduksjon må være bærebjelken i kornøkonomien. Matkorn er den mest klimavennlige 
matproduksjonen. Derfor må det være gode insentiver for å satse på matkorn. Prisdifferansen 
mellom matkorn og fôrkorn må økes. Økt produksjon av matkorn er en effektiv måte å øke vår 
selvforsyningsgrad, korn er fleksibelt og kan brukes som fôr dersom kvaliteten blir for dårlig, eller om 
det skulle bli produsert mer matkorn enn markedet trenger. Gjennomgående er kostnadene til 
innsatsfaktorer som gjødsel, plantevern og tørking høyere enn i fôrkornproduksjonen. For å 
opprettholde, og øke produksjonen av matkorn, må produksjonen være attraktiv økonomisk og de 
høye produksjonskostnadene utlignes gjennom økt matkornpris. Matkorn bør gjøres så attraktivt at 
flere tar risikoen med å satse på matkorndyrking. En del av denne risikoen kan også oppveies ved å 
øke prisen for proteinrik fôrhvete. 
 
Mer proteinrikt fôrkorn 
Akershus Bondelag ønsker at det skal innføres en målpris på proteinrik fôrhvete som ligger mellom 
målpris på bygg og målpris på mathvete.  
 
Kraftfôrbransjen ønsker mer proteinrik hvete i kraftfôret, dette kan demme opp for noe av bruken av 
importerte kraftfôrråvarer. For å motivere bøndene til å dyrke mer hvete, og gi en sikkerhet dersom 
det blir fôr, må proteinbetalinga for fôrhvete økes. Med svak kronekurs og høye priser på 
proteinråvarer på verdensmarkedet vil det være god økonomi for landet å øke egen 
proteinproduksjon. Derfor kan det gis mer betalt for protein i fôrkorn. For å gi rom for økt 
proteinbetaling må prisen økes, dette trenger ikke å gi dyrere kraftfôr dersom det fører til redusert 
behov for innkjøp av dyrt protein på verdensmarkedet. Kraftfôrprodusentene kan også i dag betale 
ekstra for proteinrik fôrhvete, men vi mener at dette ikke blir prioritert høyt nok. En målpris vil gi 
makta til avtalepartene, der politikken skal utformes. Det er mye politikk i kornprising.  
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Hvorfor er det lurt å øke kornprisen/kornøkonomien? 
- Karbohydratimporten øker fordi vi har for lite korn, i tillegg er det høyt fokus på importen av 
proteinråvarer til kraftfôr. Akershus Bondelag mener at den økte bruken av importerte 
kraftfôrråvarer er det som truer norsk landbruks legitimitet mest. Det vil være i alles interesse å greie 
å øke andelen norsk korn i kraftfôret. Skal vi greie dette må økonomien for kornbonden styrkes.  
 
Akershus Bondelag er glade for Norsvins mål om 100 % norsk svinefôr innen fem år. Dette vil kreve 
en satsing på kornproduksjonen. Markedssituasjonen for de kraftfôrkrevende produksjonene er 
vanskelig, vi har derfor forståelse for at det ikke er rom for stor økning i kraftfôrprisen for disse uten 
å kompensere med økt prisuttak eller andre ordninger for å opperettholde økonomien.  
 
Akershus Bondelag mener at det må tas tak i utviklingen med stadig mer bruk av kraftfôr til 
drøvtyggerene. Det er slik at prisen på kraftfôret er lik i hele landet men prisen per kg kjøtt/melk til 
bonden (pga distriktstilskuddet) er høyere. Den høye produktprisen gjør at bytteforholdet mellom 
kraftfôrpris og produktpris blir for gunstig. Prisen på kraftfôret gjenspeiler heller ikke kostnadene ved 
å produsere grovfôr, og dermed får man en lavere verdi på grovfôret, og de økonomiske insentivene 
for å satse på godt grovfôr går ned. Med dette som bakgrunn mener vi at kornøkonomien kan 
styrkes ved å øke kraftfôrprisen mer til drøvtyggere. Mer om distriktstilskudd kommer i kapittel 3.4.   
 

2.2 Kjøtt 
Grovfôrbasert 
Stortingsflertallet ønsker en økt sjølforsyning av grovfôrbasert kjøttproduksjon. Akershus ønsker å 
være med å ta sin del av denne økningen. Storfe og sau utfyller hverandre godt med tanke på 
utnyttelse av ressursene i vårt fylke. Nyetablering av ammeku er ikke stor nok til å dekke nedgang i 
antall melkekyr. Det er stor fare for økte importkvoter ved vedvarende underskudd av storfe.  
 
Kraftfôrbasert 
Det er nå overproduksjon av egg og kylling, det er dermed lite å hente i økt pris der. På svin derimot 
opplever man nå en balanse i markedet, dette må utnyttes ved å ta ut en høyere pris. Svin er den 
største forbrukeren av norsk fôrkorn og er derfor en svært viktig produksjon for Akershus. Akershus 
Bondelag mener at man må øke prisen på svinekjøtt, og med det gi svinebonden et løft i økonomien 
samtidig som man kan forsvare et nødvendig løft i kornprisen.  
 

2.3 Melk 
Dessverre ser vi nå en økt RÅK-import i melkemarkedet, dette hullet i tollvernet må tettes! 
Melkeprisen er også historisk lav i Europa. Vi tror derfor ikke det er mye å hente på økt melkepris nå, 
men en viss økning for å kompensere for økte kostnader må legges til grunn. Mer av økningen i 
melkemarkedet må dekkes med norsk melk.  
 

2.4 Grønnsaker 
Målprisen bør økes med 5 % for frukt bær og grønnsaker og 20 øre for poteter. Målprisen skal i 
prinsippet gjenspeile produksjonskostnader inklusive eget arbeid og kapitalkostnader. Det er 
fremdeles behov for å heve målprisen.   

3. Budsjettoverføringer  
3.1 Arealtilskudd korn 

For at ikke den akutt nødvendige forbedringen av kornøkonomien skal gi for store økte kostnader 
videre i verdikjeden, må også arealtilskuddet på korn økes. Dette er avgjørende for å få brukt den 
begrensede jordressursen som egner seg til korn, til korn. Kornbonden henter i dag 75 % av inntekta 
fra avling, det er dermed rom for å øke arealtilskuddet på korn uten at det vil føre til en 
ekstensivering av korndrifta. Avling vil uansett være avgjørende for økonomien.  
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Arrondering 
20 % av kornet blir produsert på skifter under 20 daa. Arrondering påvirker kornøkonomien 
formidabelt. Små skifter med mer vendeteig og kanter med skygge gir redusert avling. Små skifter gir 
også mer tidsbruk per daa. Derfor må det utredes om en løsning for å holde disse arealene i 
produksjon kan være å differensiere arealtilskuddet etter skiftestørrelse.  
 
Parallelt med dette mener vi at tiltak for bedret arrondering igjen må på dagsorden nasjonalt. Det 
legges til rette for 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.  
 

3.2 Prisnedskrivingstilskudd 
Primært mener Akershus Bondelag at kraftfôrprisen kan økes, særlig til grovfôretende dyreslag. 
Samtidig er prisnedskrivingstilskuddet viktig for å sikre at det er lønnsomt å bruke norske råvarer i 
kraftfôret. For å unngå for brå prisøkning videre i verdikjeden er prisnedskrivingstilskuddet også et 
treffende virkemiddel. Prisnedskrivingstilskuddet må prioriteres sterkere i årets 
jordbruksforhandlinger.   
 

3.3 Matmeltilskudd 
Vi viser til avsnittet om matkorn. Det er viktig at matmeltilskuddet økes slik at norsk korn forblir 
konkurransedyktig. Importen av halvfabrikata bakevarer er fortsatt i økning og er blitt en trussel for 
norsk matmelindustri og dens arbeidsplasser. Akershus Bondelag mener at matmeltilskuddet må 
forbeholdes norsk korn, og på den måten styrke den norske produksjonen.  
 

3.4 Tilskudd til grovfôr og grovfôretende husdyr 
Akershus har mange arealer som har store utfordringer med erosjon, avrenning og forurensing av 
vassdrag. Disse arealene egner seg best for gras, og da trengs det dyr for å ete dette graset. Dette er 
en vinn-vinn situasjon med økt produksjon av kjøtt til et marked med underdekning, og grasdekke 
som effektivt hinder for avrenning. Akershus har også store arealer med høyproduktive beiter som 
må utnyttes for økt produksjon av mat på norske arealer.  
 
Det er en stor utfordring å holde mordyrantallet oppe for storfe. Det må derfor sees på om man kan 
legge mer av økonomien både på melkeku og på ammeku over på kalven. Det er viktig at det er god 
økonomi i å levere kalv som markedet etterspør.  
 
For småfe er kvalitetstilskuddet som ble innført i 2014 nå på et passende nivå. En økning utover den 
generelle kostnadsøkningen kan gi for sterke insentiver til økt lammetall, og dermed økt kraftfôrbruk 
for å få slaktemodne lam på høsten. Det er beitetilskuddet som må prioriteres i årets oppgjør.  
 
Akershus er det fylket som har lavest kraftfôrandel per produserte liter melk, samtidig som vi har høy 
ytelse. Dette viser at det er mulig å bruke mer grasressurser til de grovfôretende dyreslagene. Man 
kan godt tenke seg at den høye grovfôrandelen i Akershus kommer som følge av bedre grovfôr. 
Kostnaden i grovfôrdyrking er i stor grad tilknyttet arealet som drives. I Akershus drives 
grasproduksjonen intensivt fordi man ofte har alternativ bruk av arealet til korn, akershusbonden tar 
også med seg erfaringer fra kornproduksjonen inn i grasproduksjonen og er dermed en dyktig 
agronom og jordbruker. Dermed oppnås både bedre og billigere grovfôr. Et annet viktig moment er 
at man med intensiv grovfôrdyrking får høye proteinavlinger per dekar, dette vil gi redusert behov 
for importerte proteinråvarer.  
 
Konserndannelsen i samvirkene og effektive ordninger for frakttilskudd gjør at det nå er så godt som 
lik pris på innsatsfaktorer, som gjødsel og kraftfôr og på våre produkter som kjøtt og melk, i hele 
landet. Dette, sammen med argumentene rundt kraftfôrforbruk til grovfôretende dyr over, gjør at 
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Akershus Bondelag mener at det må settes i gang en prosess for å gjøre om på distriktstilskuddet for 
husdyr. Vi mener at det ikke er forholdene inne i fjøset som setter skillet mellom distrikt og sentrale 
strøk. Kua skal melkes morgen og kveld, og lamminga må overvåkes døgnet rundt enten fjøset ligger 
på Romerike eller i Alta.  
 
Akershus Bondelag mener derfor at distriktstilskudd per kg på kjøtt og melk må føres over til andre 
parametere. Vi ønsker et landbruk over hele landet, og mener oppriktig at distriktene trenger 
pengene og mer til. Men dagens innretning gir uheldige konsekvenser. Dagens pott til de ulike 
sonene i distriktstilskuddet skal beholdes, men pengene må gis til bruk av areal, beiting og til 
mordyr/kalver. Dette vil gi en mer balansert produksjon, og man vil bremse de uheldige 
konsekvensene dagens innretning har; Dette handler ikke bare om kraftfôr, men også om klima, 
trafikk og dyrehelse. Vi ser en tendens til at det blir kjørt både dyr (kalver), fôr og produkter (kjøtt og 
melk) tilbake, fra soner med lite distriktstilskudd til soner med mer. Det er også sannsynlig at ytelsen 
går noe ned med mer bruk av grovfôr. Vi tror det er bra og en bedre pris på mordyr og kalv må 
innrettes slik at det økonomisk kompenserer for dette.  
 
Det er avgjørende for norsk matproduksjon på norske ressurser at det gis økt lønnsomhet i 
grovfôrproduksjonen. Økt arealtilskudd til grovfôr vil gi økt lønnsomhet, men vi er usikre på om det 
er treffende nok. Akershus Bondelag mener at det må settes ned en partsammensatt 
arbeidsgruppe som skal jobbe med innretningen på distriktstilskuddet, og lønnsomhet og 
intensivering av grovfôrproduksjonen i Norge. 
 
Til slutt vil vi vise til at svarene på ”Questbacken” både i Akershus og for hele landet viser en stor vilje 
til å øke kraftfôrprisen for å sikre Norsk Landbruks omdømme. Derfor er tiden inne for å gjøre noe 
med dette nå.     
 

3.5 Kraftfôrkrevende husdyr 
Akershus Bondelag ser også at distriktstilskudd på de kraftfôrbaserte dyreslagene gir en utfordrende 
fordeling. Som nevnt over mener vi at forholdene inne i fjøset ikke er mye forskjellig etter hvor i 
landet fjøset ligger. Vi har svineprodusenter i Akershus som spør om de må flytte ut i distriktene for å 
berge økonomien i produksjonen, er det riktig at det skal være slik? Husdyrproduksjon i 
kornområdene har mange fortrinn som vi mener det må legges mer vekt på. Den viktigste er at vi har 
mye ledig spredeareal, og det er faktisk et stort behov for husdyrgjødsel for å opperettholde 
produktiviteten i jorda som kan bli dårligere av ensidig kornproduksjon uten husdyrgjødsel. En annen 
grunn er at fôret blir produsert i kornområdene, og det meste av markedet er her. Vi mener at dette 
er argumenter som må hensyntas i virkemiddelutformingen, også med tanke på å bevare 
legitimiteten til norsk landbruk. 
 

3.6 Beitetilskudd 
Beiting er den mest effektive måten å høste ressurser som ingen annen kan utnytte. I tillegg gir 
beiting flotte kulturlandskap, og man knytter sterke bånd til opinionen siden ”alle” liker å se dyr på 
beite. I Akershus er det store beiteressurser som ikke er utnyttet, de mest frodige beitene er de som 
er nært innmarka, dette er det mye av i Akershus. Mange av beitene som tidligere ble plantet igjen 
består nå av hogstmoden skog, Akershus Bondelag mener at det må stimuleres slik at disse blir 
tilbakeført til beiter etter hogst. Det er også viktig at eksisterende beiter sikres bærekraftig bruk for 
økt norsk matproduksjon. Akershus Bondelag krever at potten til beitetilskudd økes, og at 
tilskuddsatsen for inn- og utmark slås sammen og økes. 
 

3.6 Produksjonstilskudd til bier 
Produksjonstilskudd i birøkt gir en minstegaranti for drift. Skal vi ha næringsrettet birøkt i Oslo og 
Akershus, må økonomien sikres og satsene for tilskudd per kube økes til 500 kr/kube. Det må også 
innføres et ekstra tilskudd på 150 kr/kube for økologisk.   
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4. Investeringer og kapitaltilgang 
4.1 Investeringsvirkemidler 

Det er et enormt behov for investering i Akershus. Samtidig er det et faktum at Akershus er av de 
fylkene som får minst til investering totalt sett, og at vi får aller minst enten man måler potten mot 
areal eller antall bønder. Akershus Bondelag krever derfor at det settes av mer penger til 
investering, og at en større andel av investeringsvirkemidlene går til vårt fylke.  
 
Akershusbonden kan bidra til å løse de store utfordringene i norsk landbruk, fallet i 
kornproduksjonen og underdekningen i storfekjøtt. Men da må vi få midler til investering på lik linje 
med resten av landet. I tillegg til behovet for økt produksjon er det også mange som har behov for 
oppgraderinger for å tilfredsstille krav til bruker- og dyrevelferd. Dette gjelder særlig i forbindelse 
med generasjonsskifte, der midler til mindre investeringer for å oppgradere driftsapparatet vil gi økt 
lyst til å ta over gården.  
 

4.2 Ekstra fokus på investering korn 
Akershus Bondelag mener fokuset på å opprettholde kornproduksjonen også må holdes høyt ved 
prioritering av investeringsvirkemidler. Det viktigste produksjonsmidlet i kornproduksjonen er jorda. 
Investeringer i jordveien må bli berettiget investeringstilskudd.  
 
Gårdstørking og lagring av korn 
Den relativt sterke rasjonaliseringen av kornproduksjonen, med nedleggelse av mindre gårdsbruk og 
tilhørende kornanlegg, har gitt større behov for direkte mottak i innhøstingen både på lokale møller 
og hos kornkjøper. Dette har gitt systemene store utfordringer når det gjelder både å ivareta kvalitet 
på varen, og ikke minst i forhold til å få til en rasjonell og bærekraftig logistikk. Høsten 2015 måtte 
mange mottak stenge i perioder, og dette skapte store problemer for alle parter. På kornmottakene 
tørkes det stort sett utelukkende med fossilt brensel. På gårdene ligger det godt til rette for å tørke 
med kaldlufttørker med tilskudd fra solvarme, og ikke minst med varmlufttørker basert på 
biobrensel. Sammen med redusert behov for transport, gir dette samlet en betydelig miljøgevinst.        
Økte tilskuddsrammer både til utvidelser av eksisterende anlegg, og bygging av nye anlegg på 
gårdene, vil kunne øke mottakskapasitet i hektiske perioder, bedre ivaretakelse av kvaliteten på 
kornet, bedre mulighet til å øke verdien av ulike partier/sorteringer, og bedre beredskapslagringen. 
Mer desentralisert lagring gjør det mulig å lagre mer korn på samme sted fram til det går inn i 
videreforedling og produksjon. Ved å prioritere budsjettmidler til dette formålet, oppnås en 
langsiktig styrking av kornøkonomien. 
 

4.3 Andre poster under Landbrukets utviklingsfond (LUF) 
Lokalmatprogrammet er overført til regional forvaltning. Fordelingen til fylkene har samme 
fordelingsnøkkel som investeringsmidler, og vi mener at Akershus får for lav prioritering. Det er viktig 
ikke å miste av syne at landbruket rundt de store byene er landbrukets beste ambassadører for å 
bygge legitimitet for norsk matproduksjon. Utvikling av ulike bygdenæringer vil utvilsomt øke 
kontakten på en positiv måte. 
 
Behovet for næringsutvikling, og fokus på lokalmat, er minst like stort her hvor landbruksnæringen 
nærmest drukner i skyggen av andre aktører. Mange gårdsbruk i Akershus har i dag et svakt 
næringsgrunnlag, og mange har et ønske om å skape seg en bærekraftig arbeidsplass på gården. For 
mange er det en stor utfordring å klare slike etableringer. Ofte er minimumsfaktoren arbeidskraft i 
våre områder. Akershus er et stort pressområde, og vi opplever at det er stadig større problemer 
med transportkapasiteten. Etablering av lokale arbeidsplasser vil være transport- og 
samfunnsøkonomisk lønnsomt, og det vil opperettholde livskraftige bygdesamfunn også utenom de 
store tettstedene.  
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5. Rekruttering og velferd 
Styret i Akershus Bondelag støtter et kompetansekrav. Men det er utfordrende at en så stor andel av 
”questbacksvarene” både nasjonalt og i eget fylke er negative. Dette er dermed et tema det må 
jobbes mer med i organisasjonen. Styret mener at kompetansekravet er viktig for å greie målene om 
økt matproduksjon, sikre vårt omdømme, sikre et solid utdanningssystem med mer.  
 

5.1 Velferdsordninger 
Sykdomsavløsing 
Et flertall av våre lokallag legger vekt på velferdsordningene for sykdom og svangerskap som et viktig 
tiltak for å sikre rekruttering. Landbruksvikarordningen er en god ordning, men ordningen forvitrer. 
Tilskudd pr. årsverk landbruksvikar utvikler seg ikke i forhold til kostnadsutviklingen. Egenbetaling har 
økt i takt med dagsats under sykdom. Dette medfører en dårligere og dårligere ordning som blir 
dyrere for brukerne. Satsen må følge kostnadsutviklingen. Krav til næringsinntekt for nyetablerte for 
å få tilskudd under sykdom, er urimelig. Dette er et viktig moment med tanke på rekruttering av unge 
til næringen. Videre er det urimelig med kravet om avkorting mot andre lønnsinntekter. Dette slår 
svært uheldig for de som har måtte ta annet arbeid utenom gården og som har husdyrproduksjon. Er 
de syke, så er det merkostnader til vikar i fjøset. For å få likebehandling, må samordningen av 
tilskudd med lønnsinntekt utenfor gården, fjernes. 
 
Tilskudd til avløsing ved ferie og fritid.  
Akershus Bondelag mener at taket må heves til 1G, og så følge utviklingen av denne fremover. På den 
måten slipper vi årlige kamper for å få hevet tilskuddet i tråd med kostnadsøkningen. 
Dokumentasjonskravet er litt mer tveegget, for tilskuddets legitimitet er det viktig at det faktisk blir 
brukt til avlasting for bonden, men det kan ikke stilles krav til at bonden skal ta seg fri.  

6. Grovfôrbaserte 
Dette er grundig omhandlet i kapittel 2 og 3.  

7. Andre produksjoner 
Hovedprioriteringer grønnsaker, frukt, bær og potet  

 Tollvern. Enhver reduksjon av toll vil svekke den norske produksjonen av potet, frukt, bær og 
grønt i Norge. Med jevne mellomrom utsettes vi for dumpingpriser fra utlandet.  For å 
forhindre dette, må det fastsettes en nedre prisgrense på hvert produkt. Når prisen på 
importen er lavere enn denne, må det ansees som dumping og importen må stoppes.  På 
samme måte må ikke norsk overproduksjon løses ved å dumpe varene i utlandet. 

 Arbeidsgiveravgift. Dagens regjering har gått inn for å forenkle avgiftsnivået i Norge. Vårt 
forslag vil være å fjerne arbeidsgiveravgiften, grøntnæringen er spesielt arbeidskrevende og 
en reduksjon eller bortfall av arbeidsgiveravgiften vil bety mye for vår næring.  

 Plantevernmiddelavgiften må tilbakeføres til næringa, eller fjernes i sin helhet.  
Off Label. Ny ordning må søkes finansiert. Returordning på utgåtte plantevernmidler. 
Plantevernsertifikat på engelsk. Det avsettes minimum 3 millioner kr til forskning/utprøving 
av plantevern- bekjempelse, midlene øremerkes til småkulturer. 

 Vanningsanlegg. Investering i vanningsanlegg er kostbart, men nødvendig. Oppgradering av 
gamle anlegg, samt etablering av nye anlegg, er noe som bør vektlegges i form av økte 
investeringstilskudd, hvis målsetningen er å øke produksjonen og rekruttering i grønt 
sektoren. Det foreslås dekarsatser tilsvarende som for grøftetilskudd.  

 FOU. Midler til anvendt forskning og rådgivning som fremmer innovasjon, god agronomi og 
økt matproduksjon.    

 Arealtilskudd. Det var feil å fjerne taket på arealtilskuddet. Ingen tak vil gi uheldige effekter 
mht jordleiepriser, økte transportkostnader og negative konsekvenser med tanke på miljøet. 
Man bør se på soneinndelingen for å hindre uheldige effekter. Vi ser allerede nå en rask 
strukturendring, der store produsenter får avtaler med kjedene.  
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8. Miljø- og klimavirkemidler 
I landbruket er det mye fokus på å minske klimapåvirkningen. Vi støtter målsettingen om et fossilfritt 
jordbruk innen 2030. Gode avlinger gir lavere klimautslipp, og det er derfor viktig at man hele tiden 
har fokus på dette når det gjelder å utvikle miljø- og klimatiltak.  
 
Presisjonslandbruk er på vei inn og dette vil gi svært gode muligheter for å redusere 
klimapåvirkningen. N-sensor, GPS-styrte sprøytebommer og gjødselspredere gjør at innsatsfaktorene 
plasseres der det trengs, dette sparer både kostnader og miljø. Som et eksempel kan vi nevne at 
praktiske forsøk viser at N-sensor gir 3,1 % økt avling med 13 % redusert gjødsling.  
 
Vannmiljø er, i tillegg til klima, den viktigste miljøfaktoren i korndyrkingen. Dette er også en 
miljøfaktor som det fra myndighetene er høyt fokus på. Bøndene vil gjøre en innsats for 
vannkvaliteten, men da må det kompenseres riktig og det må balanseres mot mulighetene økt 
matproduksjon. Jordbrukets påvirkning på vannmiljø er viktig ovenfor opinionen, og for landbrukets 
omdømme, det må derfor være vilje til å prioritere midler innenfor de eksisterende ordningene til 
kornområdene.  
 

8.1 Grøfting og hydroteknikk  
Det er fremdeles et stort etterslep i grøftinga i Akershus, dette viser at 1000kr/daa i grøftetilskudd 
ikke er nok. Grøfting er et viktig virkemiddel for å øke avlingene, slik at vi når målene om for økt 
matproduksjon og lønnsomhet. Mye av kornproduksjonen i Akershus skjer i sårbare vannområder 
hvor god grøftetilstand og velfungerende hydrotekniske anlegg er nødvendig for å redusere 
avrenningen til vassdragene.  
  
Ordningen med grøftetilskudd har vært operativ siden sommeren 2013. Vi mener ordningen må 
videreføres og styrkes i årets jordbruksoppgjør. Statisitikken over brukte midler viser at 1000 kr per 
daa ikke er utløsende nok. Det står igjen ubrukte midler. Vi kan nå regne med at de billigste 
prosjektene er gjort, og at en heving av satsen er nødvendig for å få mer grøfting. Det viser seg i 
praksis at det er svært vanskelig å få grøfting til en pris under 5000 kr/daa. For å få mer grøfting må 
ordningen med grøftetilskudd styrkes, og satsen økes til 2000kr/daa.  
 
Styret mener også at det er helt urimelig at grøftetilskuddet kun kan gis til tidligere grøftede arealer. 
Det er vel så stort behov på ugrøfta arealer, og ordningen bør utvides og inkludere disse. Tilskuddet 
bør også gjelde på grøfting av nydyrkingsfelt. 
 

8.2 Spesielle miljøtiltak i landbruket, SMIL 
SMIL er en effektiv ordning med lokal forvaltning som sikrer stedstilpasset og fornuftig bruk av 
midlene. SMIL-ordningen må styrkes! Fjorårets kutt var ikke heldig, da vi ser på dette som svært 
målrettede midler. Dette gjelder særlig hydrotekniske tiltak, men også tilskudd til permanente 
gjerder for å utnytte mer av beitearealene og tilskudd til husdyrgjødsellager er viktige tiltak for økt 
utnyttelse av lokale ressurser. 
 
I Akershus er det mange kommuner som utelukkende bruker SMIL-potten til hydrotekniske tiltak. 
Dette viser at  behovet er stort og forsvarer en økt andel av midlene til våre fylker. Behovet for 
investeringer i hydroteknolgiske tiltak øker med mer variert klima, og er avgjørende for å øke 
kornproduksjonen på en bærekraftig måte. Uten en bedre finansiering av SMIL er det vanskelig å 
tenke seg at landbrukets miljøinnsats i de sårbare vannområdene kan bli omfattende nok til å 
tilfredsstille de langsiktige kravene til vannkvalitet.  

8.3 Regionalt miljøprogram, RMP 
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RMP er blitt en vel etablert ordning som fungerer bra. Bøndene gjør mange miljøtiltak og følger opp 
så langt det lar seg gjøre, men mange av de mest effektive miljøtiltakene medfører betydelige 
ulemper, dermed blir ikke oppslutningen høyere enn den er uten å øke satsene for kompensasjon. 
RMP må baseres på positive økonomiske virkemidler og ikke generelle forbud og pålegg. Akershus er 
et av de største kornfylkene i Norge. Fylket hører inn under vannregion Glomma hvor det er 
vannområder med store vannkvalitetsutfordringer. Akershus burde derfor ha en større andel av 
RMP-potten.  
 
Den nasjonale rammen for RMP ble innskrenket i fjorårets jordbruksforhandlinger. Dette er i seg selv 
uheldig fordi RMP gjøres mest målrettet ved å utvikles lokalt, og ekstra uheldig fordi det kom midt i 
en RMP-periode. I tillegg ble rulleringen utsatt ett år, og dermed er i praksis arbeidet med utviklingen 
av vannmiljøarbeidet utsatt i to år. 
 
Styret ønsker å særskilt kommentere et av grepene som ble tatt i fjorårets forhandlinger:   
”Det skal ikke lenger gis tilskudd for areal i stubb i klasse 1 og 2”  
Isolert sett kan det virke som lite målrettet å gi tilskudd til de lavere erosjonsklassene, men i praksis 
gjør dette at også mer areal i høyere erosjonsklasser blir pløyd om høsten. Grunner til dette er: 
mange skifter har flere erosjonsklasser, og når man først har funnet frem plogen så er det enkelt å ta 
med mer areal. Vi krever derfor at denne nasjonale innskrenkingen i RMP oppheves.  
 

8.4 Husdyrgjødsel 
Det er generelt lite husdyrgjødsel i Akershus, og vi har mye ledig spredeareal. Lokalt har vi likevel 
utfordringer med å bruke husdyrgjødsla på en agronomisk og miljømessig optimal måte. 
Husdyrgjødsla bør kun spres i vekstsesongen, hvilket innebærer at mange bruk har for liten 
lagerkapasitet. Akershus Bondelag tror det er uunngåelig at det blir stilt strengere krav til bruk av 
husdyrgjødsel fremover. Vi mener at SMIL-midler til utvidet lagerkapasitet må prioriteres høyere i en 
del kommuner. En økning i kraftfôrkrevende husdyrhold bør også kanaliseres til områder der det er 
mye ledig spredeareal, og behov for husdyrgjødsel for å bedre jordas produksjonsevne.   
 

8.5 Økologisk landbruk 
Akershus Bondelag mener at økonomien i økologisk landbruk i størst mulig grad må baseres på den 
merprisen man kan oppnå i markedet.  
 
Det er i dag stort underskudd i markedet for økologisk korn, grønt, frukt og bær. Det er en 
situasjon som må utnyttes og det må satses på, og legges til rette for økt produksjon. Dette er 
svært viktig for å unngå at det etablerer seg varige importkanaler.  
 
Akershus Bondelag mener at et godt tiltak for å dekke suget i markedet etter disse varene kan være å 
gi støtte til en organisering for å skaffe leveringsavtaler for småskalaprodusenter.  

9. Forenkling  
Troen om at en skal oppnå så veldig mye for forandringens skyld, er for stor. Forenkling er 
besnærende i seg selv, men norsk landbrukspolitikk er og må være skreddersydd til det langstrakte 
landet med svært ulike driftsforhold.   
 
Styret viser til kapitlene om SMIL og RMP og mener at det er avgjørende å hegne om og styrke 
disse ordningene.  

10. Skatt/avgift/avskrivninger/fond 
Inntektene i landbruket svinger veldig fra år til år. Grunnen til dette er at produksjonen er veldig 
væravhengig. Det bør opprettes en mulighet for å sette av penger skattefritt til fond som kan brukes 
til å gjøre investeringer i jorda (grøfting, hydroteknikk) og i bygninger (korntørke og -lager).  
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11. Annet  
Tilskudd til kanthogst og rydding av beiter for virke til bioenergi bør gjeninnføres. Tilskuddet må være 
på et nivå som gir kostnadsdekning. I tillegg til å gi økt uttak av fornybar energi vil en slik ordning 
hindre gjengroing, og dermed opprettholde produksjonsarealene som et helt nødvendig grunnlag for 
å opprettholde eller øke jordbruksproduksjonen. 
 
Lykke til med forhandlingene!       10.3.2016 
        Styret i Akershus Bondelag 
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Hedmark Bondelag - innspill til jordbruksforhandlingene 2016 

1. Oppsummering av de høyest prioriterte tiltakene.  

 
Norges Bondelag må holde fast ved målet om økt matproduksjon på norske ressurser – i takt med folkeveksten, som viktig 
utgangspunkt for forhandlingene. Dette er et overordnet mål for norsk landbruk. 
 
Det må tas grep som snur nedgangen i kornproduksjonen og i jordbruksarealet. Det må samtidig tas grep som gjør 
melkeproduksjonen mer bærekraftig mht ytelsesutvikling, kraftfôrforbruk og norskandel i kraftfôret. Kjøttproduksjonen 
må stimuleres mer i melkeproduksjonen, samtidig som det må satses videre på ammekuproduksjon. Får vi til dette, vil vi 
få økt norsk matproduksjon, på norske ressurser.  
 
For å nå målsettingene om økt matproduksjon og økt selvforsyning er det viktig å opprettholde bærebjelkene i norsk 
landbruk:  

 Opprettholde et sterkt importvern 

 Beholde kanaliseringspolitikken og intensjonene i den for å sikre en størst og best mulig utnyttelse av 
arealressursene inkludert beiteressursene 

 La samvirket beholde markedsregulatoransvaret 

 Beholde eiendomspolitikken som bidrar til å sikre familiejordbruket 
 
For å oppnå de mål som her er fastlagt, understreker vi at det viktigste virkemiddelet er at inntektsnivået må løftes. Da 
kreves det:  

1. Full kostnadsdekning 
2. Samme økning i inntektsmulighet i kroner som andre grupper  
3. I tillegg kreves en inntekstøkning på 25.000 kroner for å bidra til å tette noe av inntekstforskjellen til andre 

grupper. I denne potten ønskes en særlig prioritering av små og mellomstore bruk 
 
I tillegg til inntektsøkning, kreves mer til investeringsvirkemidler. Dette er spesielt viktig innenfor melkeproduksjonen, 
hvor løsdriftskravet vil kreve formidable virkemidler for å nå kravet innen 2024. 
 
Jordbruksavtalens andel av statsbudsjettet er nå på sitt laveste i nyere tid – kun 1%. Norge har lavere overføringer over 
statsbudsjettet i forhold til BNP, samt lavere selvforsyningsgrad, enn i EU. Hvis det er et mål for regjeringa at prisene til 
forbruker skal ned, så må tilskuddene opp. Samtidig er det ønskelig å ta mer over pris i et kjøpesterkt marked.   
 
Vi krever også at tollvernet må styrkes slik at norskproduserte varer får den beskyttelsen de trenger. Med dagens 
importvern og med fallende verdensmarkedspriser, er det vanskelig å ta ut økte priser i det norske markedet. 
Importandelen øker stadig, og vi utnytter ikke de mulighetene vi har. Vi vil spesielt trekke fram behovet for å heve toll for 
grøntnæringa. 
 
Når det gjelder hvilke produksjoner som skal prioriteres, vil vi understreke at matprodusentene ligger lavt i inntekt, og at 
alle produksjoner trenger et løft for å sikre lønnsomheten og bidra til at gapet tettes.  
For å øke matproduksjonen basert på norske ressurser krever Hedmark Bondelag, i prioritert rekkefølge: 

1. Økning i kornprisen på 44 øre, som finansieres med økt kraftfôrpris til drøvtyggere, samt en generell prioritering 
av økt prisnedskrivingstilskudd i budsjettmidlene i årets jordbruksoppgjør 

2. Økt arealtilskudd på grovfôr i distriktene og samtidig gjeninnføring av strukturprofilen i arealtilskuddet 
3. Økt beitetilskudd 
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4. Økt arealtilskudd for potet 
5. Prising som stimulerer til kvalitetsproduksjon og økt målpris for de produksjoner som har underdekning eller 

balanse i markedet 
6. Økt investeringstilskudd 
7. Økt tilskudd til produksjonsfremmende tiltak (økt tilskuddssats grøfting, kalking, fraktordninger)  

 
Bøndene må også sikres sosiale rettigheter på lik linje med andre yrkesgrupper, deriblant vesentlig bedre muligheter for 
ferie og fritid.  
 
Hedmark Bondelag mener at det er en målsetting å redusere kostnadsnivået gjennom bla reduserte skatter og avgifter. Vi 
ønsker å fjerne gevinstbeskatningen ved salg av landbrukseiendommer til tilgrensende eiendommer.  
 
De beste kornarealene er under stort press. Stortingets jordvernstrategi med innstrammet mål for årlige omdisponeringer 
er et positivt og viktig grep, men vi er aldeles ikke i mål. Hedmark Bondelag understreker betydningen av fortsatt å jobbe 
for at juridiske og økonomiske virkemidler tas i bruk for å hindre nedbygging av jordbruksareal.  
 
Når norsk kornproduksjon står på spill, står også selve legitimiteten til norsk jordbruk på spill. Forbrukerne prioriterer i dag 
i stor grad å kjøpe norsk mat, fordi den er trygg og sunn, samt at det er etisk og miljømessig riktig å kjøpe mat som er 
produsert i eget land framfor mat fraktet inn fra andre verdenshjørner. Men om norsk matproduksjon blir basert på en 
stadig større mengde importert fôr, vil holdningene fort bli endret. Et spørsmål fra forbrukerne vil bli om det er særlig 
annerledes å kjøpe mat direkte fra utlandet. Her har utviklingen vist en jevnt negativ tendens. I 2014 var det for første 
gang en større andel importerte råvarer enn norske råvarer i kraftfôret i Norge. Tiltak for størst mulig andel norsk fôr må 
høyt opp på prioriteringslista nå. 
 
Hedmark Bondelag mener at det bør opprettes en ordning med jordfond for å nå klimamål for landbruket. Tiltak som 
hogging av kantvegetasjon, spyling og rensking av grøfter, graving av nye grøfter, utskifting av kummer og kalking er 
eksempler på områder hvor et slikt fond kan brukes. Vi ønsker også muligheter for investeringsfond som kan brukes til 
store investeringer som driftsbygninger, maskiner og kjøp av tilleggsjord.  
 
I husdyrnæringen er det viktig å unngå overproduksjon for å sikre en god økonomi. Hedmark Bondelag ser ikke behovet 
for konsesjonsøkninger for noen dyreslag nå. Hvor galt det kan gå når det innføres konsesjonsøkninger i et marked i 
balanse eller som er fallende, er situasjonen i kyllingmarkedet et godt eksempel på. Det er storfekjøttproduksjonen som 
må øke, og det er her det må legges inn stimuli slik at markedets behov dekkes. Dagens regioner for salg av melkekvote 
må opprettholdes for å sikre produksjon i hele landet.  
 
Rekruttering av ungdom inn i næringa er en av de store utfordringene for landbruket. Økonomi og lønnsomhet er 
avgjørende for å få til nødvendig rekruttering.  
I næringslivet for øvrig fremheves viktigheten av næringsklynger. Hedmark Bondelag vil framheve betydningen av 
oppegående produsentmiljøer.  
 
Dagens rovviltforvaltning bryter med intensjonene bak rovviltforliket. Forliket må nå gjennomføres, og det må legges til 
rette for at det ikke er rovvilttap i prioriterte beiteområder. Det er viktig at det skapes optimisme og mulighet for 
næringsutvikling i de tungt rovdyrutsatte områdene, og det må gjøres et stort påvirkningsarbeid overfor Stortinget i 
forbindelse med ulvemeldinga om sone og bestandsmål. Det må settes av mer midler til inngjerding av beiteområder og til 
nødvendig omstilling.  
 
Ellers vil Hedmark Bondelag framheve: 

 Behovet for likebehandling av verpehøner, uavhengig av om de verper egg til konsumeggproduksjon eller egg til 
ruging av slaktedyr (samme regelverk og ordninger).  

 Behovet for å prioritere bedring i økonomien i sauebesetninger i rovviltområder. 
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2. Pris, herunder korn/kraftfôr 

 
Pris gjennom målprisordningen er et effektivt virkemiddel for å bidra til økt produksjon. I produksjoner 
med underdekning mener Hedmark Bondelag at en i større grad bør bruke pris som virkemiddel. Dette vil 
bidra til økt produksjon og økt matvareberedskap. Korn og storfe er produksjoner hvor pristiltak vil virke 
effektivt for å øke produksjonen.  
 
Hedmark Bondelag mener at det haster med en satsing på kornproduksjonen, og derfor et løft i 
kornøkonomien. En rekanalisering er i full gang, og det må nå tas aktivt grep for å snu nedgangen i 
kornproduksjonen (se innledningen og kapittel 7 vedr økning i kornpris på 44 øre per kilo). 
 
Prisøkning på korn vil i sin tur også bidra til å øke verdien på grovfôr. Dette er ønskelig for å sørge for at 
kraftfôrbruken holdes så lav som mulig innen storfe og småfe, og på den måten sikre bruken av 
grovfôrarealene i landet. 
 
Av hensyn til de kraftfôrkrevende produksjonene må kornprisøkningen kompenseres med 
prisnedskrivingstilskudd.  
Situasjonen innen fjørfeproduksjon er særdeles krevende, og prisnedskrivingstilskuddet er av ekstra stor 
betydning her. 
Hedmark Bondelag ønsker en ny modell for prisnedskriving, der det differensieres mellom kraftfôr til 
drøvtyggere og til lyse kjøttslag, i tråd med forslag fra utvalget som har jobbet med næringspolitisk 
program for Norges Bondelag. Dette innebærer at det blir prisnedskrivingstilskudd på fôr til fjørfe og svin, 
men i mindre grad til drøvtyggere. 
 
For øvrig bør prisene i alle tilfelle løftes i henhold til konsumprisindeks. Se detaljer i kapittel 6 og 7. 
 

3. Budsjettoverføringer.  

 
Hedmark Bondelag vil poengtere at andelen støtte over statsbudsjettet er på sitt laveste i nyere tid – nå 
nede i 1 prosent. Samtidig har Norge en lavere selvforsyningsgrad enn de fleste andre land i Europa.  
Kostnadene har økt, og de må kompenseres med økte overføringer over budsjett. Hvis det er et mål for 
regjeringa at prisene til forbruker skal ned, så må tilskuddene opp.  
 
Hedmark Bondelag mener at det er viktig at virkemidlene dreies slik at kvalitet og produsert mengde 
premieres, særlig der det er underdekning/balanse i markedet.  
 
Pristilskudd, herunder distriktstilskudd og kvalitetstilskudd for storfekjøtt, er derfor høyest på 
prioriteringslista. Distriktstilskuddet er det viktigste økonomiske tiltaket for å opprettholde jordbruket i 
distriktene, og vi mener dette må prioriteres framfor å etablere et nytt driftsulempetilskudd. 
 
Samtidig ser vi at det oppstår et dilemma mht beitebruk. Hedmark Bondelag mener at det må stimuleres 
mer til beitebruk gjennom bruk av budsjettmidler. I Hedmark utnyttes bare 1/3 av beiteressursene. Mye av 
dette skyldes rovdyr. Men vi mener at når det gjelder storfe og melkeproduksjon så er det viktig at 
virkemidlene nå dreies slik at det blir mer lønnsomt å utnytte grovfôrressursene og beitearealene framfor å 
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stimulere til økt bruk av kraftfôr.  Dette vil dreie produksjonen over i en mer bærekraftig retning, og bedre 
utnyttelsen av våre ressurser. Et målrettet virkemiddel vil også være å øke potten for organisert beitebruk, 
da mye av begrensningene for økt bruk av utmarksbeite også er av praktisk art.  
 
Vi ønsker også å bruke areal- og beitetilskudd aktivt for å stimulere til at grovfôrkrevende produksjoner 
ikke fortrenger arealer i kornområdene.  
Stimulering av beite og grovfôr er, sammen med økt kornproduksjon, de beste verktøyene for å øke 
norskandelen i kraftfôret, og dermed øke norsk matproduksjon basert på norske ressurser. Økte 
distriktstilskudd for melk og kjøtt vil også bidra til å øke produksjonen basert på norske ressurser (jf 
ovenfor). 
 
I tillegg til det som her er nevnt, minner vi derfor om behovet for å prioritere midler til 
prisnedskrivingstilskudd (se forrige hovedkapittel). 
 
Med tanke på løsdriftskravet er vi ikke fremmed for å målrette husdyrtilskuddet for melkeku med tanke på 
å fremme de gårdsbrukene som er på nivå rundt gjennomsnittsbruket, og foretrekker alternativ 1 i 
studieheftet. Se vårt kapittel 6.  
 

4. Investeringer og kapitaltilgang 

 
Hedmark Bondelag ønsker en styrking av investeringsvirkemidlene for at vi skal kunne møte framtidas 
behov. Vi har et svært stort etterslep på investeringer i de fleste produksjoner. Nå blir behovet 
ekstraordinært stort i forbindelse med innføring av løsdriftskrav i 2024. Mer enn 60 prosent av 
melkeprodusentene har båsfjøs som må ombygges til løsdrift. 
 
I Hedmark har vi så mange søknader til Innovasjon Norge at potten fra før av burde vært mangedoblet. 
Støtteprosenten varierer fra 12-20 %, og vi er nødt til å beholde taket for tilskudd fordi potten vi har til 
fordeling er for liten. Det hjelper lite at forskriften er endret mht støtteprosent og tak så lenge midlene er 
så begrenset i forhold til behovet. I tillegg må det prioriteres så hardt at mange produsenter lar være å 
søke. 
Med et mer krevende klima og økte lagringskostnader, øker behovet for tørke- og lagringskapasitet. 
Hedmark Bondelag vil utfordre avtalepartene til å se på hvordan det best kan løses, enten på gårdsnivå 
eller mer sentralisert. Kapasiteten må økes, og en må undersøke hvordan det kan gjøres på optimalt vis. 
 
For å fremme muligheten for kostbare jordforbedrende tiltak bør det innføres en ordning med jordfond 
etter modell av skogfond. Det skal brukes til jordforbedrende tiltak som hogging av kantvegetasjon, spyling 
og rensking av grøfter, graving av nye grøfter, utskifting av kummer, kalking osv. Dette vil være et viktig 
klimatiltak, for å ta jordbruket inn i det grønne skiftet. 
 
Hedmark Bondelag mener at grøftetilskuddet er altfor lavt. Å heve nivået på grøftetilskuddet vil være et 
viktig tiltak for å øke kornproduksjonen. Vi mener et viktig tiltak er å differensiere satsene – en sats ved 
bruk av rådalshjul/kjedegraver/grøfteplog, og en høyere sats ved bruk av gravemaskin. Se mer om dette i 
kapittel 8. 
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Vi ser at gjeldsbyrden øker blant gårdbrukere. Hedmark Bondelag mener at det er viktig å begrense denne 
utviklingen, og at frisk kapital må tilføres.  Hedmark Bondelag mener også at det bør vurderes om potten 
for utredningsmidler bør reduseres. Vi mener også at det bør være mulig å overføre midler fra denne 
potten til investeringsvirkemidlene dersom partene regionalt ønsker dette.  
 
Vi understreker at det særlig er utfordringer med pantegrunnlag utenom de mest sentrale områdene, slik 
at det er ekstra behov for risikolån og rentemidler i disse områdene.  
Det er ingenting som tyder på at endringer i priskontrollen vil bedre den situasjonen.  
 
Hedmark Bondelag tar til orde for målrettet tiltak i forbindelse med underdekningen av storfekjøtt. I denne 
næringen kommer inntektene først tre-fire år etter oppstart. Vi tar derfor til orde for at det innføres 
investeringsstøtte til finansiering av livdyr innen ammekuproduksjon. 
 
Oppsummert: Det trengs så store investeringsvirkemidler, at det vil være svært vanskelig å få finansiert alt 
dette innenfor dagens jordbruksavtale. Hedmark Bondelag går derfor inn for at Norges Bondelag gjentar 
kravet om ei investeringspakke utenom ramma for jordbruksoppgjøret. 
Behovet for investering i bygg er så stort, at det dessverre ikke lar seg gjøre å vri mer av 
investeringsmidlene til drenering og jordforbedrende tilstak, framfor nybygg/utbedring av driftsbygninger. 
Dagens fordeling må derfor bestå, og så må det arbeides for investeringspakke / jordfond / 
investeringsfond i tillegg. 
 

5. Rekruttering og velferd 

 
Det aller viktigste for å sikre rekruttering er inntektsmuligheter i næringa. Det må skapes trygghet og 
økonomisk visshet om at framtida innen bondeyrket ikke blir et sjansespill.   
Hedmark Bondelag vil også trekke fram mulighetene vi har for å gi noe ekstra stimuli ved oppstart gjennom 
BU-midlene.  Det er også viktig at det legges til rette med et godt sikkerhetsnett, og i en oppstartsfase er 
det viktig at avløsertilskuddet ikke har unødvendig langt etterslep på utbetaling. Hedmark Bondelag tar 
også til orde for en ungdomspakke, for å bedre likviditeten i første driftsfase for unge gårdbrukere. Pakken 
kan bestå av et oppstartstilskudd på 70.000 kroner, gårdssparing for unge (GSU) og rentefritt lån.  

Utdanning og kompetansekrav 
Satsing på utdanning er viktig. Uten kompetanse i næringa, blir mulighetene for utvikling mindre. Det 
satses for lite på grunnforskning i tradisjonelle jordbruksfag, og det utdannes for få personer innenfor 
landbruksteknikk, landbruksøkonomi og jord- og plantekulturfag.  
 
Hedmark Bondelag kan under gitte forutsetninger stille seg bak innføring av kompetansekrav i landbruket 
av hensyn til legitimiteten til et kvalitetslandbruk, men vil på det sterkeste advare mot at manglende 
formell kompetanse fører til trekk i produksjonstilskudd. Kompetansekravet må ikke få tilbakevirkende 
kraft, og det må ikke innbære trekk i tilskudd. 
Hedmark Bondelag tar for gitt at kandidatenes realkompetanse også skal vurderes, og mener at det er helt 
nødvendig. Samtidig ser vi en stor fare for at dette vil føre med seg et nytt byråkratisk system, som kan 
sette legitimiteten til kompetansekravet i fare. 
Hedmark Bondelag mener at kompetansekrav-forslaget så langt er noe umodent, og at det fortsatt er mye 
som må på plass dersom dette skal gjennomføres. En forutsetning for å innføre et slikt krav, er en solid 
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utbygging av utdanningsmulighetene, og med nødvendig finansiering av disse. Hedmark Bondelag vil i 
stedet for krav og sanksjoner, foreslå bruk av positive virkemidler. Innføring av en kompetansepremie som 
administreres gjennom KSL-systemet (f eks med tillegg i prisen) kan være en bedre vei å gå. 
 
Hedmark Bondelag mener det må legges opp til at agronomutdannelsene for voksne kommer inn under 
det ordinære tilbudet til de videregående skolene. Nå legger det beslag på det meste av midlene til 
rekruttering, likestilling og kompetanse som bevilges av fylkeskommunene.  
 

Velferd  
Hedmark Bondelag mener at det er viktig at velferdsordningene sikres nødvendige bevilgninger. Skal 
næringa framstå som attraktiv, så må det være muligheter for ferie og fritid.  Lokallagene er tydelige i sine 
innspill på at en god ferie- og fritidsordning er svært viktig, og at satsene må følge lønnsutviklingen i 
samfunnet for øvrig. For å holde tritt med økte lønnskostnader bør satsene for avløsning til ferie og fritid 
økes med 3%.  
 
Hedmark Bondelag mener også at ordningene for sykeavløsning og fødselspermisjon i næringa må styrkes, 
og foreslår at den knyttes opp mot grunnbeløpet i folketrygden. Dessuten mener vi at refusjon av 
avløserutgifter ved sykdom må gjelde generelt også for planteprodusenter – spesielt for frukt og 
grøntprodusenter – gjennom hele året og ikke bare i onnetida. Det er viktig at det legges til rette for at 
aktive bønder med ulike former for husdyrhold eller intensiv planteproduksjon får like muligheter for 
velferdsordninger.  
Generelt må det gis mulighet for å søke om dispensasjon fra kravet til næringsinntekt når en foretar en 
større investering eller det oppstår uforutsette hendelser som fører til for liten inntekt (under ½ G). 
Likeledes bør det være mulig å kunne søke dispensasjon om en er sykemeldt i lengre tid enn ett år 
(kreftbehandling ol). 
Dagsatsen bør økes fra 1500 til 1900 for å kunne dekke de faktiske utgiftene med avløsningen. 
 
Hedmark Bondelag mener at Norges Bondelag ikke bør gå inn for å foreta forenklinger i avløsning ved ferie 
og fritid ved totalt å fjerne dokumentasjonskravet. Dette vil ventelig gå ut over avløsertjenestene rundt om 
i landet, og vil svekke avløserlagene. Vi ber i stedet Norges Bondelag om å se på egne løsninger for 
samdrifter, som i dag kommer urimelig ut av dokumentasjonskravet. Samdrifter bør kunne slippe å 
dokumentere avløserutgifter fordi deltagerne her avløser hverandre. 
 
Hedmark Bondelag er skeptisk til å fjerne avkortingene av lønn og ytelser i beregningen av tilskuddet til 
avløsning ved sykdom og fødsel mv, dersom dette innebærer en reduksjon i dagsatsen. Dette er kun 
akseptabelt dersom en får tilført mer midler, slik at ingen kommer dårligere ut enn i dag.  
 
Hedmark Bondelag mener også at ordningen for ferie og fritid må bedres for de som er utsatt for 
rovviltangrep.  Jfr §6 første ledd står det at ”Det kan gis tilskudd til avløsning ved ferie og fritid på grunnlag 
av det dyretallet foretaket disponerte på det tidspunkt eller i den perioden som fremgår av 
jordbruksavtalen.”  Med bakgrunn i dette mener Hedmark Bondelag at det er viktig at det i 
jordbruksforhandlingene drøftes grunnlag for utmåling av tilskudd og rovdyrtap. I dag blir grunnlaget for å 
få utbetalt avløsertilskudd redusert hvis man har store rovvilttap. Dette fungerer på mange måter som en 
dobbelt straff for de berørte.  Det er derfor viktig at for småfe bør dyretallet før beitesesong være førende 
for utmåling av tilskudd.  
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Tidligpensjonsordningen er viktig for rekruttering til næringa, ved at den yngre generasjonen kan få slippe 
til tidligere. Sammen med avløsertilskuddet ferie og fritid gir den yngre bønder tilgang på god arbeidskraft i 
startfasen. Ordningen er derfor verdt å beholde og ytterligere forbedre. 
 

6. Grovfôrbaserte produksjoner 

Ammeku  
Det er fortsatt stort underskudd på storfekjøtt. Total import av storfe er nå nesten 22.000 tonn, og utgjør 
21 % av det norske behovet, ifølge Tyr. Ifølge Nortura forventes underskuddet å bli på om lag 13.000 tonn i 
2016. 
 
Hedmark Bondelag mener det også for ammeku er viktig å øke fokuset ytterligere på kvalitet og beiting. I 
tillegg bør det gjøres et løft mht avlsarbeidet for kjøttfe.  
 
Siden det er underskudd i markedet på storfekjøtt vil Hedmark Bondelag anbefale at det stimuleres til økt 
produksjon. Generelt må lønnsomheten økes. Dette kan oppnås gjennom:  

 Økt beitetilskudd for utmarksbeite  

 Økt kvalitetstillegg  

 Økt produksjonstilskudd melkeku / ammeku  

 Investeringsstøtte nybygg for økt mordyrtall – og til finansiering livdyr (se kapittel om investering). 

 Økt driftstilskudd ammeku  

 Styrket kjøttfeavl.  

 Økt arealtilskudd for grovfôr i distriktene 

 
Hedmark Bondelag mener at økt produksjon i volum og kvalitet bør stimuleres ved økning i 
kvalitetstilleggene og ved økt stimulering til kalveproduksjon. Det er også viktig at det legges til rette for 
investering for å øke mordyrtallet og bedre utnyttelse av beiteressursene. Ammekuproduksjon bør 
stimuleres mer i grasområdene enn i kornområdene. 
 

Sau og lam  
Sauenæringen er nå i balanse, og bikker over i overproduksjon. Hedmark Bondelag tar til orde for at årets 
oppgjør for sauenæringen legges på gjennomsnittet av oppgjøret totalt sett.  
 
Husdyrtilskuddet bør innrettes slik at satsene for opptil 100 sauer stimuleres mest, etter tidligere løft for 
de største produsentene. De mindre besetningene står i sum for en stor del av totalproduksjonen, og de 
store produsentene vil få store problemer med beiteoppsyn om de ikke har andre, mindre produsenter å 
samarbeide med.  
Prising etter kvalitet er også et viktig incentiv for kvalitetsproduksjon i småfenæringa.  
Andre stimuli for å øke lønnsomheten i næringa er øking av beitetilskuddet.  
 
Det bør gis mer tilskudd til ull av god kvalitet på bekostning av ull med dårlig kvalitet. 
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Rovdyrsituasjonen er veldig vanskelig i Hedmark, og dette taper landbruket på i vårt fylke. Det er urimelig 
at saueeierne må ta belastningen for storsamfunnets rovviltpolitikk. Hvert år slutter produsenter, også i 
prioriterte beiteområder, fordi belastningen med å miste dyr pga rovvilt oppleves som uholdbar. Det må 
bevilges mer penger til konfliktdempende tiltak, og satsene til forebyggende tiltak må økes. Potten som 
settes av til omstilling må økes betraktelig, og sats per søye må økes slik at samfunnet tar den fulle 
kostnaden for omstilling der det er nødvendig. Disse pengene må komme fra Klima- og 
miljødepartementet. Det poengteres at beitenæringa ikke skal dekke kostnadene ved dagens vedtatte 
rovviltpolitikk. Derfor må det legges til rette for at rammene kan økes når behovene er større en det som 
ligger i budsjettet. I dag skyves belastningen i for stor grad over på beitenæringa.  
 
Hedmark Bondelag tar til orde for en styrking av ordningen for ferie/fritid og sykdomsavløsning spesielt 
mht de som har hatt rovdyrtap, jamfør kapittel 5. 

 
Hedmark Bondelag mener at det er en forutsetning for småfeproduksjonen at rovviltsituasjonen 
kommer under kontroll. Det bør bli enklere å ta ut rovdyr på sporsnø. I grønn sone må en kunne ta ut 
rovdyr forebyggende FØR skade er skjedd. 
De store dyrelidelsene som vi nå har sett i årevis kan ikke fortsette. Vi er sterkt bekymret for framtida 
for saueholdet i hele Hedmark om det ikke skjer noe drastisk med rovviltforvaltningen. 

Ku/melkeproduksjon 
Prinsippene for kanaliseringspolitikken er det viktig å holde på, slik at vi i best mulig grad kan utnytte de 
ressursene som vi har til rådighet i Norge. Ifølge Skog og landskap utnytter vi i Hedmark bare 1/3 av 
beiteressursene våre.  Melkeproduksjonen går mer og mer fra kombinert melke- og kjøttproduksjon til 
spesialisert melkeproduksjon med stadig høyere ytelse. Det medfører i neste omgang behov for færre 
melkekyr med tilsvarende færre fødte kalver, høyere kraftfôrandel og stadig mindre norskandel i 
kraftfôret. Den enkelte bonde må optimalisere sin drift ut fra hva som er mest lønnsomt ut fra tilgjengelige 
ressurser. 
 
Det produseres stadig mer gras i kornområdene, og grasarealer gror igjen i andre deler av fylket.  I tillegg 
opplever vi at selvforsyningen går ned.  
 
I skjæringspunktet mellom melkeproduksjon, storfekjøttproduksjon og kornproduksjon er det viktig at vi 
tilrettelegger med virkemidler slik at vi kan oppnå vårt mål om økt norsk matproduksjon på norske 
ressurser.  
 
Hedmark Bondelag mener at det er viktig å ta fatt i de mulighetene vi har mht at markedet ønsker mer 
storfekjøtt, men at det ikke må gå på bekostning av å opprettholde kornproduksjon i de områdene som er 
egnet for dette. Hvis ikke, vil arealet sakte men sikkert bli tatt i bruk til grasproduksjon for melke- og 
storfekjøttproduksjon.  
 
Storfekjøttproduksjon må stimuleres både i melkeproduksjon og i ammekuproduksjon. Det må bli mer 
lønnsomt å ta vare på kalver og fôre fram storfe til slakt, slik at melkeprodusenten enten kan fore fram 
egne storfeslakt eller få bedre betalt for kalven når den selges for oppfôring andre steder. I Sverige har de 
gitt ekstra beitetilskudd til kastrerte hanndyr, og det er målrettet og effektivt. Samtidig må det blir mer 
lønnsomt å fôre melkeku og storfe på godt grovfôr og utnytte tilgjengelige beiteressurser. Hedmark 
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Bondelag mener at det bør legges til rette for at det blir bedre betalt for kalvene og at utviklingen mot økt 
ytelse og økt kraftfôrandel bremses opp.  
 
Lykkes vi med dette, vil korn og potet/grøntproduksjon øke i de områdene som er egnet for slik 
produksjon, og i resten av landet vil vi få en sunnere melkeproduksjon som i større grad baseres på godt 
grovfôr og beite, og vi vil få en storfekjøttproduksjon som dekker behovet i det norske markedet.  Summen 
av dette vil være økt norsk produksjon på norske ressurser. 
 
Når det gjelder driftstilsudd for melk, mener Hedmark Bondelag at distriktselementet i ordningen må 
beholdes som i dag. 
 
Hedmark Bondelag mener det er riktig å øke kraftfôrprisen noe for å stimulere til mer bruk av grovfôr. 
Dette er et riktig grep med tanke på omdømmet for norsk melkeproduksjon. Tilskuddssystemet bør brukes 
til å kompensere noe av denne økningen.  
Hedmark Bondelag tar til orde for en ny modell for prisnedskrivingstilskudd for kraftfôr, jf kapittel 1 og 2. 
Modellen innebærer differensiering mellom ulike typer kraftfôr, slik at det blir større 
prisnedskrivingstilskudd for fôr til fjørfe og svin, og i mindre grad til drøvtyggere. 
 
Det er ikke riktig å øke melkeprisen i betydelig grad, da dette bidrar til å øke avdråttspresset og dermed 
kraftfôrforbruket. Det vil også stimulere de største brukene relativt mer. Videre er det slik at økt melkepris 
vil påvirke norsk melks konkurranseevne i markedet. Grensevernet er ikke sterkt nok til å opprettholde 
bruken av norsk melk hvis prisen økes i særlig grad. Hedmark Bondelag mener at det da er riktigere å øke 
driftstilskuddet og husdyrtilskuddet for de første dyrene, slik at økonomien for de minste brukene styrkes. 
 

Hedmark Bondelag mener ikke det er nødvendig/riktig å legge opp til at Staten kjøper ut melkekvoter i 
2017.  
 
Kvotesystemet for melk må videreføres. Det bør legges til rette for at unge bønder (yngre enn 35 år) kan kjøpe mer 
kvote fra staten, sammenliknet med andre. Dette gjelder ved ombygging til løsdrift og eiendomsoverdragelse.  
Staten bør gå tilbake til ordning med 50/50-fordeling for salg av kvoter. 
 
Hedmark Bondelag minner også om betydningen av den tradisjonelle seterdriften, ikke minst når det gjelder 
landskapspleie og turistnæring. Setertilskuddet er derfor svært viktig, og kan med fordel løftes. 

 
Hedmark Bondelag er ikke fremmed for tanken om å målrette husdyrtilskuddet for melkeku med tanke på 
å fremme de gårdsbrukene som er på nivå rundt gjennomsnittsbruket (25 kyr) og mindre. Hensikten med 
dette er at det også i gjennomsnittsbesetningen gis muligheter for å bygge moderne fjøs som innfrir 
løsdriftskravet, samt å øke lønnsomheten for små og mellomstore bruk. 64 prosent av melkeprodusentene 
ligger på eller under snittet, mens 60 prosent av melkevolumet kommer fra produsenter med flere kyr enn 
snittet. Det er derfor viktig å ivareta hele skalaen, og vi ser at alternativ 1 i studieheftet ivaretar begge 
hensyn. 
 
Lønnsomheten for melkeproduksjonen bør bedres ved:  

 Økt arealtilskudd for grovfôr i distriktene 

 Økt driftstilskudd, samt økt husdyrtilskudd for de første dyrene 

 Økt beitetilskudd og ny, egen sats for kastrerte hanndyr 
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 Øke investeringsvirkemidlene 

 Øke prisen på storfekjøtt og premiere kvalitet 
 
Hedmark Bondelag mener at det er viktig å bruke virkemidlene aktivt for å øke kjøttproduksjon og sikre 
økt produksjon basert på norske ressurser. Hedmark Bondelag mener at nøkkelen her er bedret 
kornøkonomi og økte stimuli for bedre utnyttelse av graset, samt økt kjøttpris.  
 

Geit/melkeproduksjon  
Hedmark Bondelag er bekymret for at geitemiljøet etter hvert begynner å bli lite. Det er viktig å ta vare på 
alle produsenter som fortsatt driver i produksjonen.  
Det er av stor betydning at mottaksplikten på geitemelk blir opprettholdt. Dette er avgjørende i 
utkantstrøk for å opprettholde drift og arbeidsplasser. 
 
Av tiltak ellers vil vi peke på:  

 Økt målpris for geitmjølk.  

 Utmarksbeitetilskuddet bør økes betydelig – geita er en ypperlig landskapspleier.  

 Stimulere til utnytting av kjekjøtt  

 Drive aktiv produktutvikling med grunnlag i geitmjølka  
 

7. Andre produksjoner 

Korn 
Hedmark Bondelag er sterkt bekymret for utviklingen i norsk kornproduksjon. Situasjonen er kritisk. Det 
norske kornet er på vikende front. Dette er ikke bare en utfordring for kornproduksjonen spesielt, men 
også for jordbruket generelt. Kornproduksjonen er en grunnpilar i jordbruket, hvor ”alt henger sammen 
med alt”. 

Kornarealet har falt de siste tiårene, og er nå lavere enn det var på midten av 1970-tallet. I 1975 kom 
opptrappingsvedtaket for jordbruket, og kornarealet steg jevnt til starten på 1990-tallet. Deretter har det 
sunket like jevnt. Kornarealet er nå om lag 900.000 dekar mindre enn det var på topp på begynnelsen av 
1990-tallet. 

Hedmark Bondelag mener økonomien er en hovedårsak til dette fallet. Bedret kornøkonomi er derfor et 
ufravikelig krav. 

En rekanalisering er i full gang, gjennom at stadig mer kornjord blir lagt om til gras. Melkeproduksjon og 
kjøttfe har de siste oppgjørene blitt rettmessig styrket. Kornproduksjonen har stått på stedet hvil, og har 
sågar blitt svekket. Derfor blir jord lagt om til gras også i sentrale kornområder.  

Vi ser eksempler på dette i Glåmdalen (Våler, Åsnes, Grue, Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal, Nord-Odal): I 
løpet av ti år (2004-2014) har arealet brukt til grovfôr i Glåmdalen i Hedmark økt med 17700 dekar (nær 40 
prosent). I samme periode har kornproduksjonen sunket med 30400 dekar (en nedgang på 10 prosent).  

Totaltallene for Hedmark viser også denne tendensen tydelig: Kornarealet er redusert med 70.000 dekar 
fra 2000 til 2015, mens grasarealet har økt med 37.000 dekar i samme periode. 
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Denne tendensen utgjør en trussel for jordbruket i distriktene. Internt i Hedmark vil det sterke 
melkeområdet i Nord-Østerdal fort komme på vikende front dersom melkeproduksjonen får vokse seg 
sterk i kornområdene på Hedmarken og i Glåmdalen. Tilsvarende vil melkeproduksjon på Vestlandet og 
Nord-Norge ha lite å stille opp med om melkeproduksjonen vokser fram på Østlandet. 
Regjeringens heving av kvotetak for melkeproduksjon øker denne tendensen. Det er vanskeligere å skaffe 
effektivt jord-grunnlag for å drive i stor skala i fjell- og fjordbygder. 

Tendensen er også en trussel mot målet om å opprettholde og sågar øke selvforsyningsgraden, som det 
fortsatt er politisk flertall for. 
Hvis kornproduksjonen reduseres kraftig og produksjonen i distriktene minker til fortrengsel for massiv 
melkeproduksjon og annen kjøttproduksjon i sentrale strøk, så vil totalproduksjonen og 
selvforsyningsgraden gå ned. 

Med andre ord: Skal vi ha landbruk i hele landet og økt selvforsyning, må kornøkonomien styrkes og 
kornproduksjonen øke. Også av hensyn til matvareberedskapen, er det viktig å være mest mulig selvforsynt 
med korn.  

I tillegg til omlegging av kornjord, er det en stor utfordring med brakklegging og manglende økning i 
avlingene. Hedmark Bondelag mener at også disse problemstillingene har en økonomisk forklaring. 

Kornøkonomien er så svak, at det ikke er lønnsomt å dyrke korn på små skifter.  
Inntjeningen er også så liten at kornbøndene jevnt over har hovedinntektskilden på annet hold. Det blir 
dermed liten tid til å vektlegge god agronomi. Gevinsten er også såpass liten, at det for mange ikke 
forsvarer tidsbruken. 
Hedmark Bondelag etterlyser en økonomisk prioritering slik at det lønner seg å drive på en god måte og ha 
gode avlinger. 

Det er også svært viktig å forhindre at de mindre skiftene går ut av produksjon. 15 prosent av kornarealet 
ligger på jordstykker under 15 dekar. Tiltak som bidrar til bedre arrondering av jordstykker er positivt, men 
stordrift er ikke et mål i kornproduksjonen. Driftsenhetene på 200-300 dekar har de laveste kostnadene 
(eks avskrivninger). Gevinsten av stordriftsfordelene blir i stor grad utliknet av kostnader ved å leie/kjøpe 
areal. 

Hedmark Bondelag vil peke på at det er en smerteterskel for kostnadene til grovfôr kontra kraftfôr. Det vil 
fortsatt være viktig at det lønner seg å bruke grovfôr til kyr. Men det er uansett ikke bærekraftig med en 
ensidig økning av kornprisene. Prisøkningen bør langt på vei kompenseres med prisnedskrivingstilskudd (jf 
neste hovedavsnitt om økonomi). 
 
Økning i kornprisen 
Kornøkonomien har hatt en klart nedadgående tendens de siste ti årene. De siste årene har vederlag til 
arbeid og egenkapital ligget lavere enn hva som var tilfelle i 2005. Utviklingen er oppsiktsvekkende dårlig 
sammenliknet med andre produksjoner i jordbruket og sammenliknet med andre grupper i samfunnet. 
Hedmark Bondelag mener Norges Bondelag må kreve en økning i kornprisen på 44 øre per kilo i årets 
jordbruksforhandlinger.  
Dette er beregnet ut fra et mål om at kornproduksjonen kommer opp i 343.900 kroner i vederlag til arbeid 
og egenkapital per årsverk, altså på nivå med snittet av andre produksjoner i jordbruket (jf totalkalkylen). 
Kornproduksjonen ligger nå på 189.100 kroner – aller lavest av alle produksjonstyper.  
Differansen mellom snitt for alle produksjoner og korn er på 154.800 kroner. Korrigert opp mot 
årsverksberegningen for korn, som er på 0,42 årsverk, så blir det en differanse på 65.016 kroner.  
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Med utgangspunkt i referansebrukene for korn er snittleveransen 146,5 tonn (snitt for alle 
referansebrukenes tall for bygg, havre og hvete). Snitt per dekar er her ganget opp med størrelsen (antall 
dekar) på referansebruk nr 2 (hovedbruket innen kornproduksjon, som har 375 dekar). 
65.016 kroner delt på en årsavling på 146,5 tonn, gir 0,44 kroner per kg. Hedmark Bondelag mener at dette 
gapet på en god måte viser behovet for et solid løft i kornøkonomien. Vi understreker at eventuell 
kostnadsdekning ikke er beregnet inn her. 
Av hensyn til kraftfôrkrevende produksjoner bør en stor andel av økningen på 44 øre/kg kompenseres med 
prisnedskrivingstilskudd. 
Hedmark Bondelag ber om at midler til prisnedskrivingstilskudd får ekstra prioritet blant budsjettmidlene i 
årets oppgjør. Hedmark Bondelag tar til orde for en ny modell for prisnedskrivingstilskudd for kraftfôr, jf 
kapittel 1, 2 og 6. Modellen innebærer differensiering mellom ulike typer kraftfôr, slik at det blir større 
prisnedskrivingstilskudd for fôr til fjørfe og svin, og i mindre grad til drøvtyggere. 
 
Økt arealtilskudd 
Arealtilskuddet kan brukes for å stimulere kornproduksjon i de beste jordbruksområdene, både når det 
gjelder de store og de små skiftene. De små jordstykkene utgjør til sammen store arealer, og er derfor 
viktig å ta vare på. 15 % av kornarealet ligger på jordstykker under 15 dekar. 
Økning i arealtilskuddet påvirker ikke direkte kraftfôrprisen. Å jevne ut forskjellene i arealtilskudd mellom 
de ulike sonene innenfor korn, vil bidra til å øke stimulansen til kornproduksjon på de beste arealene. 
Hedmark Bondelag foreslår at arealtilskuddet for korn i sone 1 økes til minimum 35 kroner som et første 
skritt. Forskjellen mellom sone 1 og 2 er i dag 65 kroner. 
 
Tilskudd til nydyrking 
For å nå målene om å opprettholde og øke selvforsyningsgraden i Norge, trengs utstrakt nydyrking. 
Gjeninnføring av nydyrkingstilskuddet vil være av stor betydning. Tilskuddssystemet må være slik 
sammensatt at det også blir gunstig å dyrke opp tilgrensende areal og rennekanter, slik at en får mer 
effektiv arrondering og drift.  
 
Kvalitetstillegg for fôrkorn 
Hedmark Bondelag tar til orde for at det blir innført et kvalitetstillegg for fôrkorn. Særlig viktig er det å 
premiere høy proteinandel. Dette minker behovet for soya, noe som også har betydning for 
selvforsyningen og problemstillinger innen klima/etikk. Kraftfôret bør i størst mulig grad bestå av norske 
råvarer. 
Også innen matkorn er det riktig å øke kvalitetsdifferensieringen. 
 
Matmeltilskudd på norskprodusert vare 
Hedmark Bondelag understreker betydningen av å beholde matmeltilskuddet på norskprodusert vare, 
samt å øke det for å opprettholde tilskuddets virkning. Tilskuddet ble prisverdig øremerket norsk korn fra 
jordbruksforhandlingene i 2013. Dette er et særdeles viktig tiltak, ikke minst for å fremme norsk 
bakeribransje, som driver under svært tøffe vilkår. 
 
Fraktutjevning 
Hedmark Bondelag er opptatt av at bøndene får lik pris for kornet, uavhengig av geografi. Vi mener derfor 
at frakttilskuddet på 4,2 øre bør vurderes innført igjen, og at det snarest settes i gang en utredning av 
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konsekvensene av dette. Fabrikkene og anleggene er etablert ut fra hvor det er gunstigst 
produksjonsmessig. Kornprodusentene må ikke være skadelidende på grunn av dette. 
Kostnaden for transporten av kornet legges over på kornbonden. Kornmottakerne (omsetningsleddene) 
har innført stedskorreksjonsordningen som medfører lavere kornpris til bønder med lang avstand til 
kraftfôranleggene. Dette er stikk i strid med ønskene om å ta vare på de perifere områdene og de små 
arealene. Man bør derfor tilstrebe lik pris på alle siloanlegg, og gi ekstra tilskudd til små skifter. 
I forbindelse med frakt vil vi også peke på at en lemping på tonnasjereglene for trailertransport av korn vil 
bidra til å senke kostnadene. Om korntransport på lik linje med tømmertransport får kjøre 60 tonn/25 
meter lengde på visse strekninger, vil det minke på antall transporter. 
 
Såkorn 
Norge må ha et mer robust såkornlager. Riktige sorter såkorn har stor betydning for kornbondens 
økonomi, ikke minst på marginale arealer. Norge trenger såvare tilpasset klima og topografi. Hedmark 
Bondelag tar til orde for at det over jordbruksavtalen avsettes forskningsmidler til såkornutvikling. 
 

Grønnsaker, frukt og potet 
 
Fokus på forbruker  
Hedmark Bondelag mener at det er viktig å ha fokus på forbrukeren, og det betyr ikke bare at maten skal 
være billig. Snarere tvert i mot. Det er viktig at befolkningen sikres nok rene og lokale/ norske råvarer. Det 
forventes et økt forbruk av grønnsaker, frukt og bær. Forbrukerne etterspør nå mer lokale råvarer og 
økologiske råvarer. Trender tyder også på at det blir mer fokus på ernæring, og mindre fokus på utseende.  
 
Selvforsyningsgraden for grøntproduksjonen må opp av hensyn til beredskap og av hensyn til at 
forbrukeren ønsker norsk frukt og bær, norske grønnsaker og norske poteter.  Derfor må det legges til 
rette med en politikk som sikrer forbrukerens ønsker.  
 
Endring av toll for grøntnæringa  
Det blir mer og mer viktig med et sterkt importvern. Grøntnæringa opplever nå at i større og større del av 
året så mangler importvernet. Det må derfor arbeides for bedre tollbeskyttelse for den norske 
grøntnæringa.  Handlingsrommet i EØS-avtalen må i større grad utnyttes for poteter, grønnsaker, frukt og 
bær.  Slik det er i dag er det for mange produkter umulig å ta ut målpris fordi det reelt sett er en for dårlig 
beskyttelse gjennom toll. Kostnadene øker på bla gjødsel, maskiner, handverkere osv. Det må gis mulighet 
for uttak på pris for sikre lønnsomhet og stimulere til rekruttering og økt produksjon.  
 
Flere av produktene i grøntnæringa er under sterkt press fra import, og norskprodusert andel avtar for 
flere viktige produkter.  Det er bl.a fokus på at produsentene skal forlenge lagersesongen på både potet og 
grønnsaker. Men på grunn av manglende importvern kan dette være et sjansespill der en produsent kan 
risikere å ”brenne inne” med store lager fordi varekjøperne importerer  til tross for at det finnes norske 
produkter på lager.  
Et bedre tollvern er derfor det viktigste kravet for norsk grøntproduksjon.  
 
Arealtilskudd 



Hedmark Bondelag (intern)    14 av 

25 
    
 Vår dato Revisjon Vår referanse 

 09.03.201

6 

 15/00852-10 

 

 

Grøntnæringa sliter med rekruttering, samtidig som markedet etterspør stadig mer grønnsaker, frukt og 
bær. Det meste av forbruksøkningen dekkes inn med en økt import. Dette er urovekkende. Det er derfor 
viktig at det nå legges til rette for å sikre lønnsomheten i denne bransjen som er så viktig mht selvforsyning 
og folkehelsa.   
Satsene for arealtilskudd ble endelig hevet i 2014 for grønnsaker og bær, og det er på høy tid at også 
potetproduksjonen får et løft.  
Hedmark Bondelag mener at grensen for prisuttak er nådd for potet. Vi klarer i svært liten grad å ta ut 
avtalt målpris. Derfor må produksjonstilskuddet for potet øke. Hedmark Bondelag mener at tilskuddet for 
potet må være på nivå med tilskuddet for korn.  
 
Ny målpriskurve for matpoteter 
Målpriskurven for matpoteter som brukes i vekstsesongen 2015-2016 gjør det ulønnsomt å lagre poteter 
etter uke 8. 
Erfaring viser at et 10 år gammelt lager klarer å lagre potetene 4 måneder på en bra måte, dvs oktober - 
januar (uke 4). Godt isolerte kjølelager ser ut til å lagre poteten på en god måte i 8 måneder, oktober - mai 
(uke 21). Kalkylen over priskompensasjon for lagersvinn viser at potetprisen bør øke ca 6% pr måned og litt 
over 50% fra innlagring og fram til mai (uke 21). 
Det må dannes en ny målpriskurve som kommer så nær ideell målpriskurve som mulig uten å risikere at 
noteringsprisen kommer over øvre prisgrense tidlig i sesongen. 
Dersom potetomsetningen pr uke fordeler seg omtrent som sesongen 2014-2015, kommer det til å bli tatt 
ut en gjennomsnittlig noteringspris i år som er omtrent 25 øre over målpris. Med målpriskurven for 2016-
2017 øker gjennomsnittlig pris 11 øre i forhold til årets målpriskurve. Det er omtrent 15 øre under årets 
noteringspris og bør ikke være problematisk. 
En brattere stigning i målpriskurven etter uke 8 gir produsentene som leverer poteter i denne perioden en 
mer riktig pris. 
Bedre økonomi for de som lagrer matpotet for salg etter uke 8 fører forhåpentligvis til bedre lagerbygg og 
lenger norsk potetsesong. Det vil igjen gi større omsetning av norske poteter. 
Se detaljer om dette i vedlegg 1 bak i dokumentet. 
 
Distrikts- og kvalitetstilskudd 
For frukt, bær og veksthusgrønnsaker er distrikts- og kvalitetstilskuddet viktig.   
Bærproduksjonen er i en vanskelig situasjon – spesielt konservesproduksjonen. For å opprettholde 
konkurransesituasjonen i forhold til import er det viktig at leveranse til industrien stimuleres.  Det foreslås 
derfor at det innføres distrikts- og kvalitetstilskudd til konservesproduksjon for et kvantum på inntil f. eks 
40 tonn uavhengig av eventuell konsumproduksjon på samme enhet.  Produksjon av konservesbær bør i 
tillegg styrkes ved et ekstra tilskudd på kr 3,-/kg. Hedmark Bondelag vil sterkt anmode om at reglene for 
distrikts- og kvalitetstilskuddet forbedres – spesielt for jordbærproduksjon til industri. Industrien har ikke 
stor nok betalingsevne for å kjøpe inn mer norsk jordbær, og norsk produksjon velges derfor bort.  
 
Målprispunkt 
Målprissystemet er et viktig verktøy i norsk landbrukspolitikk, og det MÅ fortsatt jobbes for å beholde 
dette systemet, som er særdeles viktig innen grøntproduksjon. 
Det er viktig å ha rom for prisuttak framover, selv om vi ikke klarer å ta ut målprisen på flere produkter nå. 
Målprisen må bli satt nærmest mulig produsent, slik at f.eks. ikke økte kostnader på pakking, emballasje, 
transport, mm spiser opp en evt. økning i målpris. 
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En kan her bruke målprispunktet på potet som eksempel. 
 
Frakttilskudd og fraktutjamning innen grøntsektoren 
Spørsmål om frakt har blitt en gjenganger. Situasjonen i grøntnæringa har endret seg mye på relativt kort 
tid. Strukturen både i industrien og i leveransene til konsum er totalt forskjellig i forhold til for få år sida - 
fordi pakkerier og foredlingsanlegg er sentralisert. Det har blitt en oppkonsentrasjon av produksjon rundt 
foredlingsanleggene. Behovet for frakttilskudd og fraktutjevningsordninger har derfor meldt seg for fullt.  
Hedmark Bondelag ønsker: 

 Opprettholde og sikre spredt produksjon og bevare produsenter i grøntnæringa – langt fra 
foredlingsanleggene.  

 Spredt produksjon er ønskelig pga vekstskifte av hensyn til sjukdommer og skadedyr. Dessuten 
har vi et godt naturgrunnlag og har bygd opp kunnskap og miljø for mange produksjoner. Vi har 
også naturgitte forskjeller og naturskader i form av værskader som flom osv som tilsier 
spredning av produksjonen. Hedmark har mistet mange av sine store foredlingsanlegg, og dette 
har bidratt til økte fraktkostnader og redusert lønnsomhet for produsentene i vårt fylke.  

 
Hedmark Bondelag foreslår at det opprettes en ordning med frakttilskudd til inntransport til anlegg – 
alternativt må det etableres en fraktutjamningsordning. 
 
Avrensordning for poteter.   
De siste årene har økt krav til kvalitet ført til at en større del av avlinga blir sortert ut. Parallelt med dette 
har prisen på avrens blir sterkt redusert. For økonomien i potetproduksjonen har dette hatt stor betydning. 
Det bør settes inn tiltak som sikrer produsentene sin andel av den økonomiske verdi avrenspotetene 
representerer til ulike anvendelser, og det bør innføres frakttilskudd for avrenspoteter.   
Avrensordningen må bli opprettholdt og styrket med økt grunnpris. Dette er viktig for den nasjonale 
potetproduksjonen, og også av avfalls-/miljøhensyn. 
 
Sortsutvikling 
Det er viktig med satsing på sortsutvikling. Skal vi nå vårt mål om økning i matproduksjonen vil 
sortsutvikling være en meget viktig faktor. Vi trenger gode sorter tilpasset vårt klima i alle produksjoner. 
Strenge kvalitets og skjønnhetskrav for poteter og grønnsaker medfører at mengden avrens øker betydelig. 
For mange er den oppe i 50 %.  Dette er ikke bærekraftig, og det må satses på at det utvikles sorter som 
kan møte forbrukerens ønsker.  
 
Gjennomsnittsligning 
For grøntprodusentene kan det være store variasjoner i omsetning mellom år, og dermed stor variasjon 
inntekt fra år til år. Variasjon i oppgjørspriser mellom år kan være årsak, men vi ser nå at produsentene 
spesialiserer seg på enkelt produksjoner og at mange leverer hele produksjonen på relativt kort tid. For de 
som da på leveringsplanen skal serve markedet i desember eller januar kan komme svært skjevt ut hvis det 
reelle leveringstidspunkt blir forskjøvet til et annet kalenderår enn det leveringsplanen tilsier. Dette kan gi 
salg av to avlinger på det ene ligningsåret mens det da ikke gir noe salg av avling det neste ligningsåret.  
En annen årsak til variasjon i inntekt kan være uteblivelse av avling pga klimaskader. Her vil det være 
mulighet til å få dekke noe gjennom «statlige» og private erstatningsordninger. Men disse oppgjørene tar 
noe tid og kommer ofte på påfølgende ligningsår. 
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Av disse grunner er det behov for muligheter til å jevne ut ligningen mellom år. F.eks. etter samme ordning 
som skogbruket har.  
 
Avgifter i syltetøy og saftproduksjon  
Småskala syltetøy og saftprodusenter opplever et tungt byråkrati som er unødvendig arbeidskrevende og 
som et hinder for å øke produksjonen. Småskalaprodusentene møter et krav om månedlige innberetninger 
med høy grad av detaljfokusering og differensiering. Det brukes store ressurser hos både produsent og 
forvaltning for å følge opp dette detaljerte avgiftsregimet. I tillegg er det ikke målrettet mht miljø og helse.  
Eksempler på dette:  
Sukkeravgifta: Denne er ikke differensiert etter mengde sukker/ liter produkt, og har derfor ikke ønsket 
helseeffekt. Det skilles bl a heller ikke på om det tilsettes sukker eller honning.  
Miljøavgift og grunnavgift på emballasje: regelverket her er meget byråkratisk og bør endres. Hedmark 
Bondelag foreslår at avgiften fjernes eller legges på innkjøp av emballasje i stedet for på produktet.  
Hedmark Bondelag ber derfor om at avgiftene reduseres og det settes ned et utvalg som kan se på 
forenkling av avgiftsregimet som berører småskala videreforedling i grøntsektoren.  
 
Tiltak innen bærproduksjon: 

 Bedre vilkår ved avlingsskade erstatning gjennom høyere sats pr. kilo, erstatning for tapte planter og 
raskere saksgang. 

 Økt stimulering til norskprodusert industribær 

 Stimulere til økt rekruttering innen frukt og bær. 

 Økt satsing på foredling av norske sorter.  

 Økt støtte til rådgivningstjenesten i landbruket. 

 Minske byråkratiet ved bruk av utenlandske sesongarbeidere. 

 Arbeide for en gjennomsnitt beskatning av inntekt. 

 Videreføring av GPS. 

 Jobbe for økt innflytelse fra produsenter ang pris opp mot de store kjedene. 

 Lettere vei inn som leverandør til grossistene. 

 Bedre importvern 

 Økt fleksibilitet ang. timer og lønn for høstehjelp/Sesongarbeidere fordi toppene i innhøstingssesongen 
er svært arbeidskrevende og vanskelige å forutse. 
 

Gris, egg og kylling - kraftfôrkrevende produksjoner  
 
Svin: 
Økonomien i svineproduksjonen er relativt bra. I fjor ble hele økningen av kornprisen prisnedskrevet, og 
det er en relativt lav pris på kraftfôr. Det er også relativt lave priser på soya. Arbeidsvederlaget har aldri 
vært høyere enn i 2015: 6856 kroner i arbeidsvederlag per årspurke i kombinert drift, mot 268 kroner i 
2013. 
Økonomiske tiltak: 
- Økt målpris  
-Kraftfôrkostnader: Hvis målprisen på korn økes, må prisnedskrivningen økes tilsvarende. 
- Øke nivået på fraktordningene for å sikre svineproduksjon i alle landsdeler, samt øke strukturtilskuddene 
og opprettholde distriktstilskudd. 
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Det er selvsagt av uvurderlig betydning at konsesjonsgrensene for svin ikke blir hevet.  
 
Fjørfe: 
Det er svært tøffe tider i fjørfenæringen. Ordningen med referansepris på kylling gir oppad et tak for pris, 
men ingen bunn. Når det nå er ubalanse i markedet, får det store konsekvenser.  
Akkumulert avvik mellom gjennomsnittspris og referansepris er nå på -79 øre per kg. Det eneste positive er 
at grossistene ikke vil ha import.  
Tiltak:  
- Fjørfenæringen er særdeles følsom overfor økt kraftfôrprisen, og det er derfor nødvendig med 
prisnedskriving, og eventuelt også særskilt kompensering på annet vis. 
- Økt grunntilskudd og fraktutjevning (frakttilskudd).  
- Med økt konsesjonsgrense må også avløsertilskuddet økes tilsvarende. Derfor må dagens maks-tak 
fjernes. 
- Virkemidler for kostnadsreduserende tiltak innen fyring og ventilasjon. Investeringsstøtte for 
energianlegg, varmegjenvinning og energi-fanging. 
- Likebehandling av verpehøner, uavhengig av om de verper egg til konsumeggproduksjon eller egg til 
ruging av slaktedyr (samme regelverk og ordninger).  
- Omstillingsmidler for slaktekylling-produsenter som må slutte. 
 
Lønnsomheten i alle kraftforkrevende produksjoner må bedres ved: 

 Prisnedskriving på fôrkorn, for å hindre økte fôrkostnader  

 Styrking av finansiering av fraktordningene for korn/kraftfôr  

 Styrking av velferdsordningene  

 Mulighet for skattemessig fondsavsetning (jf skogavgift)  

 Mattilsynet helt finansiert av Staten  

 Øke FoU innsats innen hygienisk kvalitet/mykotoksiner (Dyrkingsråd/teknikk, sortsutvikling, 
hurtiganalyser, verifisering av dagens grenseverdier i ferdigvare, Se på målkonfliktene mht redusert 
avrenning med endret jordarbeiding og kvalitet på korn) 

 Det må legges betydelige ressurser i bekjempelsen av MRSA, som er et folkehelseproblem, ikke et 
dyrehelseproblem. Bekjempelseskostnadene må derfor dekkes fullt og helt. Det må utredes tiltak 
for å minimere smittefaren. 
 

Honning 
Det er stor interesse rundt birøkt og pollinering, men veksten kommer i hobbybirøkt, og i liten grad i 
næringsbirøkt. Ca 50 prosent av honningomsetningen er norsk, verdien av den norske produksjonen er 120 
millioner kroner. Lønnsomheten i næringa ikke god nok, og det er er store investerings-
/mekaniseringbehov.  
Økonomiske tiltak, ut over økt utbetalingspris fra Honningcentralen:  
- Produksjonstilskudd: Økes fra kr 400,- til kr 500,- (kr 100- gir en økning på 25.000 pr årsverk). Økologisk 
birøkt gis tillegg på kr 150,- utover ordinært tilskudd. 
- Investeringsvirkemidler: Det må legges til rette for at birøktere stiller på lik linje med annen 
husdyrproduksjon når det gjelder mulighet for etableringstilskudd, rentestøtteordning, risikolån. 
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- Miljøvirkemidler: Innføring av arealtilskudd ved dyrking av spesielt bi-vennlige vekster, knyttet til 
«Spesielle miljøtiltak i jordbruket»-ordningen. 
 

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

Grøfting, tilskudd til drenering 
Hedmark Bondelag mener at grøftetilskuddet er altfor lavt. Å heve nivået på grøftetilskuddet vil være et 
viktig tiltak for å øke kornproduksjonen. 
Tross store dreneringsbehov, ble bare 25 prosent av tilskuddspotten i Hedmark brukt i 2015. Dette viser at 
tilskuddsnivået er så lavt at det i stor grad mangler effekt. 
Hedmark Bondelag viser til at dagens satser gir et svært lite bidrag i områder med steinrik jord. I disse 
områdene kommer grøftekostnadene ofte opp i 9000 – 13.000 kroner / daa. I godt dokumentert 
enkelttilfelle har kostnaden sågar kommet opp i 21.000 kroner / daa.  
Vi mener et åpenbart tiltak er å differensiere satsene – en sats ved bruk av 
rådalshjul/kjedegraver/grøfteplog, og en sats ved bruk av gravemaskin. 
Hedmark Bondelag mener at også at usystematisk grøfting (reparasjonsgrøfting) må stimuleres, og at det i 
slike tilfeller må være en høyere sats, da dette er veldig tidkrevende. I mange tilfelle kan det imidlertid 
være en god nok løsning. Tilskuddet per meter ved usystematisk grøfting bør derfor økes betydelig. 
Vi mener at ved en differensiering av satsene, så må vi opp på 1500 kroner per daa i områder hvor en kan 
bruke rådalshjul/kjedegraver/grøfteplog, og opp på 4000 kroner per daa i områder hvor en bruker 
skuffegraver p g a stein. Tilskuddet per meter ved usystematisk grøfting bør økes med 70 prosent fra 
dagens sats (15 kroner per meter i dag). 
 

Regler ved mangler i gjødslingsplan og sprøytejournal 
Hedmark Bondelag understreker at det er svært viktig med et gradert sanksjonssystem ved mangler rundt 
gjødslingsplan / sprøytejournal. Vi ser med bekymring på nytt system, som i mange tilfeller gir større 
sanksjon enn tidligere. For eksempel får de som har mer enn 106 dekar korn i sone 3 et større trekk enn 
tidligere ved manglende/underkjent gjødslingsplan eller sprøytejournal. 
Satser for gradering bør drøftes i jordbruksforhandlingene. Hedmark Bondelag understreker at det er 
nødvendig med et forutsigbart system, men at straffen samtidig må være i henhold til forseelsen.  
Vi mener det er viktig å synliggjøre at næringa selvsagt tar miljøhensyn på største alvor, men at det 
samtidig må være en forholdsmessighet i sanksjonsapparatet. Ved små mangler i gjødslingsplan eller 
sprøytejournal bør det kun gis en advarsel. 
 

Klimatiltak og virkemidler 
Det er mange eksisterende ordninger som vi har i dag som virker positivt mht reduserte klimautslipp. Disse 
blir bare viktigere i årene fremover. Det er åker i stubb som bidrar til binding av karbon i jorda, miljøvennlig 
spredning av husdyrgjødsel og grøfting.  Når det gjelder åker i stubb, så ble beklageligvis følgende tatt ut av 
miljøvirkemidlene i fjorårets avtale: erosjonsklasse 1 og 2 innen nedbørfelt der vassdraget ikke er 
prioritert. Dette bør reverseres, ikke minst av hensyn til CO2-utslipp. 
Biogassanlegg vil være et viktig tiltak også innen landbruket. Vi har her først og fremst tro på større 
fellesanlegg, framfor at det i stor skala skal opprettes anlegg rundt om på enkeltgårdsbruk.  



Hedmark Bondelag (intern)    19 av 

25 
    
 Vår dato Revisjon Vår referanse 

 09.03.201

6 

 15/00852-10 

 

 

Tiltak for å øke tilveksten i norske skoger er også klimatiltak. Tiltak som fremmer hogst/tynning, planting og 
ungskogpleie har betydning i klimasammenheng. 
 

Økologisk landbruk 
Det er potensial for økt produksjon av økologisk frukt og grønt, da det i hele sesongen suppleres med 
importerte varer. Det er uheldig for norsk jordbruk at veksten på økologiske frukt og grønt dekkes av 
import.  
Både høyere pristilskudd per produserte enhet og økt fokus på faglige tiltak og rådgiving vil bidra til økt 
produksjon av økologisk frukt og grønt.  
 
Hedmark Bondelag mener det er viktig at norske bønder produserer det markedet ønsker av økologiske 
produkter. Vi mener at målsetting om 15 prosent økologisk matproduksjon og matforbruk innen 2020 er 
ambisiøst ut fra dagens takt, og må følges opp med konkrete virkemidler. 
  
Det er viktig å ha en langsiktig og stabil satsing på økologisk produksjon. 
Bonden er villig til omlegging, men det må være økonomisk interessant. Hedmark Bondelag mener det er 
viktig å prioritere følgende:  

 For å stimulere til økt økologisk melkeproduksjon, innføres en prismodell der bonden får betalt 
konvensjonell pris pluss 20 prosent øko-merpris. 

 Virkemiddelapparatet må dreies noe fra flate tilskudd til pris / pristilskudd som stimulerer til 
mengde og kvalitet.  

 Økt pris for å stimulere til økt økologisk produksjon. Kornproduksjon har en nøkkelrolle i det 
økologiske landbruket. Det er viktig å stimulere til mer økologisk korndyrking samt proteinrike 
vekster som erter. Dette er av stor betydning, siden importen av økologisk korn øker. 
Videreføring av prisnedskiving på økologisk korn bør også prioriteres  

 Stimulere til mer økologisk produksjon på grøntsektoren hvor betalingsviljen hos forbruker også 
er god  

 Omleggingstilskudd må opprettholdes, samtidig som ferdig omlagt areal og husdyrproduksjon 
stimuleres. Vi er opptatt av å stimulere økonomien i de eksisterende produksjoner. Det er helt 
nødvendig for å klare å nå målet om 15 prosent av arealet.  

 
Hedmark Bondelag vil imidlertid påpeke at det må være mulig å ta ut merpris på økologiske matvarer. 
Parallelt med økt produksjon av økologiske produkter, må det utvikles bedre og sikrere system for 
avsetning av produktene. Økologiske varer selger ikke seg selv, og derfor må markedsaktørene oppfordres 
til også å markedsføre økologiske produkter. I tillegg vil det offentlige (gjennom bl a Forsvaret, 
helsevesenet m m) kunne spille en mer aktiv rolle ved å øke sine innkjøp av økologiske varer.  
 
Hedmark Bondelag ønsker at regelverket forenkles og at det gjøres en vurdering på om andel 
konvensjonell husdyrgjødsel kan økes, for å sikre bedre tilgang på næringsstoffer og derved bedre 
muligheter for å ta ut større avlinger.  
 
Under økologisk produksjon er det også en rekke eksempler på at våre konkurrenter i utlandet har enklere 
regelverk og lavere krav. Det må settes krav om at importvaren tilfredsstiller norske krav. 
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9. Forenkling. 

Hedmark Bondelag gjentar følgende forslag til forenkling fra innspillet i 2015:  

 RMP er rettighetsbaserte miljøtilskudd. Det ble regionalisert for i større grad å møte de ulike 
miljøutfordringene. Ordningene er viktige, men har et potensial for forenkling ved for eksempel 
harmonisering fylkene imellom. 

 Forenkling av tilskudd – sammenslåing av SMIL, grøftetilskudd og utvalgte kulturtiltak  

 Regelverk for nydyrking forenkles som et ledd i det å legge til rette for økt matproduksjon.  

 Regelverk rundt økologisk produksjon har et potensial for forenkling jfr eget kapittel  

 Rovviltforvaltningen bør forenkles. Mer treffsikker og mindre byråkratisk forvaltning av 
rovviltforliket bør være et mål  

 Regelverk og avgiftsregimet for småskala videreforedling forenkles 
 
Se også avsnitt om endret system for produksjonstilskudd i kapittel 11.  
 

10. Skatt/avgift/avskrivninger/fond 

Hedmark Bondelag mener at det er en målsetting å redusere kostnadsnivået gjennom bla reduserte skatter 
og avgifter. Vi er allerede påført betydelig økning av avgifter med kjøttkontrollavgift (samt også 
dieselavgift). Kjøttkontrollavgiften bør forhandles vekk. I det minste må den kompenseres med økte 
inntekter.  
Det var en politisk seier for Bondelaget da Regjeringen ikke fikk gjennomslag for å legge skatt på salg av 
gårdsbruk innad i familien. Samtidig kom en gledelig skattereduksjon for salg av landbrukseiendommer på 
det åpne markedet. Dette skatteområdet har stor betydning for takten i eierskifter i landbruket. Det er 
fortsatt et uttalt mål å få ned leiejordsandelen. Vi mener Bondelaget skal gå inn for at gevinstbeskatningen 
ved salg av landbrukseiendommer til tilgrensende eiendommer fjernes helt. 
Vi vil også påpeke at Mattilsynets avgifter etter hvert utgjør en betydelig utgift for mange produsenter og 
vi mener at disse avgiftene bør fjernes.  
Se for øvrig om fond i kapittel 4. 
 

11. Annet 

Endret ”årshjul” for tilskuddsordninger fra 2017 
Hedmark Bondelag mener at systemet for produksjonstilskudd, slik det nå er skissert, verken blir enklere 
for bonden eller for forvaltningen. Søkning før vekstsesong vil innebære mange fallgruber, ikke minst fordi 
planene som bonden legger tidlig på våren, svært ofte må endres p g a vær/klima. Det er også utfordringer 
knyttet til telledato for dyreproduksjoner på høsten. Vi mener det ville vært enklere med 1. januar som 
registreringsdato for dyreproduksjoner og 1. juli for planteproduksjon. 

Stordriftsulemper  
Det foregår en kraftig strukturutvikling i landbruket. Lønnsomheten med større bruk vil til et visst punkt 
avta pga. topografiske/geografiske forhold, som medfører økte kostnader til bla. transport av grovfôr, 
husdyrgjødsel etc. Fordi det i Norge bare er 3 % dyrket areal, og 20 % av jordene er under 20 daa, er det 
begrenset hvor mye stordriftsfordeler vi kan ta ut i arealkrevende produksjoner. Vi ser nå konturene av at 
de største enhetene opplever ”stordriftsulemper”, framfor å ta ut stordriftsfordeler. Vi vil derfor 
gjeninnføre strukturprofilen i arealtilskuddet. 
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Forskning, utvikling og rådgivning  
Endring i klima krever en større satsing på forskning, utvikling og rådgivning, hvis matproduksjonen skal 
øke for å holde selvforsyningsgraden oppe. Produsert mengde korn pr. arealenhet har stått tilnærmet stille 
de seinere år. Mye tyder på at vi i Norge ikke har klart å ta ut avlingspotensialet slik som mange andre 
europeiske land. Hedmark Bondelag mener derfor at det må settes av midler til FoU og rådgivning for å 
bidra til økt arealproduktivitet. Hedmark Bondelag mener at staten bør ta et større ansvar for å finansiere 
forskningsbehov som er en konsekvens av klimaendringer.  
Vi mener at det også er viktig å drive aktiv forskning og rådgivning på:  

 Proteinrike vekster for å redusere importbehovet av korn og proteinvarer  

 Forskning og utprøving på sorter når det gjelder:  
o Resistens på sykdommer for å redusere plantevernmiddelbruk  

o Smak, sukkerinnhold, utseende, størrelse, farge og sunnere produkter  

o Lagring, lagringskader og holdbarhet  

o Klima, frost, miljø, overvintringsproblematikk  

o Sykdomsresistente planter/sorter  

 Sortsutvikling for å møte endrede klimabetingelser  

 Integrert plantevern 

 Økt satsing på FoU i skjæringspunktet mellom agronomi og landbruksteknikk for å sikre best mulig 
avlinger under norske forhold og endret klima 

 
Det er også viktig med forskning og utvikling (FoU) på økologisk plantedyrking for at vi skal bidra til å nå 
målet om 15 prosent økologisk produksjon innen 2020. FoU på økologisk dyrkning har også 
overføringsverdi til konvensjonell agronomi, f.eks. å redusere av bruken av plantevernmidler og få bedre 
utnyttelse av husdyrgjødsla.  
Samtidig viser vi til hvilken betydning forskning har innen husdyrsektoren – jf Genos og Norsvins satsning 
internasjonalt.  

Styrking av landbruksrådgivningen  
Rådgivningstjenesten er helt sentral mht å formidle nye forskningsresultater og bidra til å nå målsettingen 
om å øke matproduksjonen. Hedmark Bondelag mener derfor det er viktig å prioritere midler til 
rådgivningstjenesten over jordbruksavtalen.  

Pelsdyr  
Hedmark Bondelag er opptatt av rammebetingelsene i pelsdyrnæringa, og vil understreke følgende:  

 Pelsdyr er en viktig næring i Hedmark, og har stort vekstpotensial.  

 Pelsdyrnæringa er en viktig renovatør og avfallsutnytter, og dermed viktig for å utnytte ressursene. 
Omlag 80 prosent av pelsdyrfôret er ”avfall” fra fiske- og slakteindustrien.  

 Frakttilskuddsordningen på pelsdyrfôr må gjeninnføres, etter det beklagelige kuttet som kom i 
fjorårets avtale. Det er viktig å utjevne fôrprisen og få lik pris til alle produsenter – uavhengig av 
avstand fra fôrproduksjonsanlegg. Pelsdyr er en egnet næring i blant annet rovdyrrammede 
distrikter, og det er viktig å legge til rette for drift i disse områdene. 

Hjorteoppdrett  
Hedmark Bondelag ser at hjorteoppdrett er en produksjon som øker i omfang i landbruket, og ønsker at 
det legges opp til økte stimuli av hjorteproduksjon. 
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Vedlegg 1: 

Forslag til ny målpriskurve for matpoteter 2016-2017 
Målpriskurven for matpoteter som brukes i vekstsesongen 2015-2016 gjør det ulønnsomt å lagre poteter etter 

uke 8. 

Som utgangspunkt for en mer riktig prisutvikling gjennom lagringssesongen er det gjort en enkel beregning 

av kostnadene med lagring av poteter. 

Prisen på lagerbygg er hentet fra lager på ca 1000 tonn som er bygd det siste året og for 10 år siden. Erfaring 

viser at et 10 år gammelt lager klarer å lagre potetene 4 måneder på en bra måte. Dvs. oktober - januar (uke 

4). Godt isolerte kjølelager ser ut til å lagre poteten på en god måte i 8 måneder. Oktober - mai (uke 21). 

Under er det gjort en enkel kalkyle over prosentvis hvor mye potetrisene må øke hver måned for å dekke 

lagerkostnadene gjennom vinteren. Grunnprisen for poteter er satt til kr 3,25,-. 

 

Finanskostnad lager   Lager 2015   
Lager 
2005 

  Kjøleanl.   05 & kjøl 

Startinvestering pr kg potet 

 

kr 5,00 

 

kr 2,50 

 

kr 1,00 

 

kr 3,50 

Lånerente % 

 

5,00 % 

 

5,00 % 

 

5,00 % 

 

5,00 % 

Investeringens levetid i år 

 

20 

 

20 

 

10 

 

10 

Årlig finanskost pr kg potet 

 

0,4 

 

kr 0,20 

 

kr 0,13 

 

kr 0,33 

  

       

  

Grunnpris pr kg potet 

 

kr 3,25 

 

kr 3,25 

 

kr 3,25 

 

kr 3,25 

Finanskostnad % av potetens 
grunnpris 

12,30 % 

 

6,20 % 

 

4,00 % 

 

10,20 % 

  

       

  

Antall måneder på lager 

 

8 

 

4 

 

4 

 

8 

Finanskostnad pr. måned 

 

1,50 % 

 

1,50 % 

 

1,00 % 

 

1,30 % 

  

       

  

Lagersvinn  

       

  

Ånding 0,8% pr måned 

 

6,40 % 

 

3,20 % 

 

3,20 % 

 

6,40 % 

Kvalitet (2,5% pr måned) 

 

20,00 % 

 

10,00 % 

 

10,00 % 

 

20,00 % 

Sum 

 

26,40 % 

 

13,20 % 

 

13,20 % 

 

26,40 % 

  

       

  

Prisøkning salgsvare for 
lagersvinnsvinn 

35,90 % 

 

15,20 % 

 

15,20 % 

 

35,90 % 

Pr måned 

 

4,50 % 

 

3,80 % 

 

3,80 % 

 

4,50 % 

  

       

  

Driftskostnad lager pr mnd 

 

0,50 % 

 

0,50 % 

 

0,50 % 

 

0,50 % 

  

       

  

Prisøkning mnd. komp. lagerkostnad 6,50 % 

 

5,80 % 

 

5,30 % 

 

6,30 % 

  

       

  

Prisøkning lagerkostn. 8 og 4 mnd 52,20 %   23,40 %   21,20 %   50,00 % 
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Kalkylen over priskompensasjon for lagervinn viser at potetprisen bør øke ca 6% pr måned og litt over 50% 

fra innlagring og fram til mai (uke 21). En slik prisstigning samsvarer bra med priskurvene som brukes av 

industriaktørene Hoff, Maarud og Findus. Vi har regnet et snitt av disse og laget en kurve for prisstigning i 

prosent. I diagrammet under sammenlignes prosentvis prisstigning for industrien med eksisterende 

målpriskurve. En ideell målpriskurve ut fra kalkylen på forrige side og forslag til en ny målpriskurve. 

 
Målpriskurven som brukes i 2015-2016 dekker ikke kostnaden med lagring fra uke 8 og utover. Idealkurven 

kan med god potetpris om høsten fort føre til noteringspris over øvre prisgrense. Forslaget til ny 

målpriskurve er et forsøk på å komme så nær ideell målpriskurve som mulig uten å risikere at 

noteringsprisen kommer over øvre prisgrense tidlig i sesongen.  

2015-2016 er en sesong med høg noteringspris. Øvre prisgrense er målpris + 12 prosent. Målprisforslaget 

for 2016-2017 er laget slik at noteringspris i 2015-2016 ikke når øvre prisgrense. I figuren under ses dette 

sammen med årets målpris og noteringspris i 2014-2015. 

 
Ukevis oversikt over noteringspris, målpris og øvre prisgrense i tabell på neste side. 

Prisutvikling pr uke (prosent er relativt til grunnpris i uke 39) 

Uke Not 14/15 MP 15/16 Not 15/16 Ny MP 16-17 Ny ØP 16-17 

Nr kr % kr % kr % kr % kr % 

26 9,00 286 9,92 315 11,00 324 9,95 276 11,14 276 
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Utvikling av målpris og øvre prisgrense gjennom året 

Noteringspris 2014-2015

Noteringspris 2015-2016

Målpris 2015-2016

Ny Målpris 2016- 2017

Øvre prisgrense 2016-2017
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27 8,00 254 8,75 278 9,50 279 8,80 244 9,86 244 

28 7,50 238 8,75 278 8,50 250 8,80 244 9,86 244 

29 6,00 190 6,50 206 7,20 212 6,55 182 7,34 182 

30 5,50 175 5,50 175 5,40 159 5,55 154 6,22 154 

31 5,50 175 5,50 175 5,40 159 5,55 154 6,22 154 

32 4,25 135 4,85 154 5,40 159 4,95 138 5,54 138 

33 4,25 135 4,23 134 4,70 138 4,35 134 4,87 134 

34 3,60 114 4,23 134 4,70 138 4,35 134 4,87 134 

35 3,60 114 3,26 103 3,60 106 3,40 105 3,81 105 

36 3,40 108 3,26 103 3,60 106 3,40 105 3,81 105 

37 3,40 108 3,26 103 3,40 100 3,40 105 3,81 105 

38 3,40 108 3,15 100 3,40 100 3,25 100 3,64 100 

39 3,15 100 3,15 100 3,40 100 3,25 100 3,64 100 

40 3,15 100 3,15 100 3,40 100 3,25 100 3,64 100 

41 3,15 100 3,15 100 3,40 100 3,25 100 3,64 100 

42 3,15 100 3,15 100 3,40 100 3,25 100 3,64 100 

43 3,15 100 3,15 100 3,40 100 3,60 111 4,03 111 

44 3,55 113 3,58 114 3,90 115 3,60 111 4,03 111 

45 3,55 113 3,58 114 3,90 115 3,60 111 4,03 111 

46 3,55 113 3,94 125 4,30 126 3,90 120 4,37 120 

47 3,55 113 3,94 125 4,30 126 3,90 120 4,37 120 

48 3,55 113 3,94 125 4,30 126 3,90 120 4,37 120 

49 3,90 124 4,22 134 4,30 126 4,20 129 4,70 129 

50 3,90 124 4,22 134 4,30 126 4,20 129 4,70 129 

51 3,90 124 4,22 134 4,30 126 4,20 129 4,70 129 

52 3,90 124 4,22 134 4,30 126 4,20 129 4,70 129 

1 3,90 124 4,22 134 4,30 126 4,20 129 4,70 129 

2 3,90 124 4,22 134 4,30 126 4,20 129 4,70 129 

3 3,90 124 4,22 134 4,30 126 4,32 133 4,84 133 

4 3,90 124 4,22 134 4,50 132 4,32 133 4,84 133 

5 3,90 124 4,22 134 4,50 132 4,32 133 4,84 133 

6 3,90 124 4,22 134 4,50 132 4,44 137 4,97 137 

7 3,90 124 4,22 134 4,50 132 4,44 137 4,97 137 

8 3,90 124 4,53 144 4,90 144 4,44 137 4,97 137 

9 3,90 124 4,53 144 4,90 144 4,56 140 5,11 140 

10 3,90 124 4,53 144 4,90 144 4,56 140 5,11 140 

11 4,15 132 4,53 144   0 4,56 140 5,11 140 

12 4,15 132 4,53 144   0 4,68 144 5,24 144 

13 4,15 132 4,53 144   0 4,68 144 5,24 144 

14 4,15 132 4,53 144   0 4,68 144 5,24 144 

15 4,15 132 4,53 144   0 4,80 148 5,38 148 

16 4,15 132 4,60 146   0 4,80 148 5,38 148 

17 4,15 132 4,60 146   0 4,80 148 5,38 148 

18 4,15 132 4,60 146   0 4,92 151 5,51 151 

19 4,15 132 4,60 146   0 4,92 151 5,51 151 

20 4,35 138 4,60 146   0 4,92 151 5,51 151 

21 4,35 138 4,60 146   0 5,04 155 5,64 155 

22 4,35 138 4,60 146   0 5,04 155 5,64 155 

23 4,35 138 4,60 146   0 5,04 155 5,64 155 

24 4,35 138 4,60 146   0 5,16 159 5,78 159 

25 4,35 138 4,60 146   0 5,16 159 5,78 159 
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Sesongen 2014-2015 ble det omsatt 53.452 tonn matpoteter registrert i systemet til GPS. Sesongen 2015-

2016 er ikke ferdig enda. Gjennomsnittsprisene i tabellen under er derfor basert på omsetningen pr uke 

sesongen 2014-2015.  

Gjennomsnittspris for all omsatt potet Målpris og Noteringspris 

Utregning basert på omsatt volum pr uke i 2014- 2015 

År Målpris Noteringspris 

Differanse 
 målpris/ 

noteringspris 

2014-2015 4,28 4,14 (-14 øre) 

2015-2016 4,43 (+15øre) (til uke 10) 4,67 24 øre 

2016-2017 4,54 (+11øre)     
 

Målpris 2014-2015 er satt 15 øre under utregnet gjennomsnittlig målpris i 2015-2016. Ref. heftet 

Jordbruksoppgjøret 2016 fra bondelaget. 

Dersom potetomsetningen pr uke fordeler seg omtrent som sesongen 2014-2015 kommer det til å bli tatt ut 

en gjennomsnittlig noteringspris i år som er omtrent 25 øre over målpris. Med  målpriskurven for 2016-2017 

øker gjennomsnittlig pris 11 øre i forhold til årets målpriskurve. Det er omtrent 15 øre under årets 

noteringspris og bør ikke være problematisk. 

En brattere stigning i målpriskurven etter uke 8 gir produsentene som leverer poteter i denne perioden en 

mer riktig pris. 

Bedre økonomi for de som lagrer matpotet for salg etter uke 8 fører forhåpentligvis til bedre lagerbygg og 

lenger norsk potetsesong. Det vil igjen gi større omsetning av norske poteter. 

 

 

Ny målpriskurve er utarbeidet av potetprodusenter fra Norgrønt og Gartnerhallen. Det er gjort i samarbeid 

med Hvebergsmoen potetpakkeri. 

Solør-Odal Bondelagskrets støtter forslaget til målpriskurve. 

Spørsmål om tabeller el. Rettes til Olav Moe olav.moe@bama.no 
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Jordbruksforhandlingene 2016 - Innspill fra Oppland Bondelag 

  

De fleste lokallagene i Oppland Bondelag har svart på Questback til årets forhandlinger. I 

tillegg har vi fått skriftlige innspill fra noen lokallag og fra noen organisasjoner.  

 

Innledning – betraktninger om den politiske situasjon 

Regjeringen og Bondelaget har felles mål; økt matproduksjon og økt lønnsomhet i 

næringa. Regjeringen har også som mål å ha en høyest mulig selvforsyning av mat av 

beredskapshensyn. En samlet Næringskomité har uttalt at de ønsker økt matproduksjon 

med intensjon om økt selvforsyning. Tidligere Landbruks- og matminister Listhaug uttalte 

at de vil ha et aktivt landbruk over hele landet, og Regjeringen uttaler at de vil styrke 

lønnsomheten for de som vil satse og de vil øke rekrutteringen.   

 

Etter to jordbruksforhandlinger og vel to år med denne Regjeringen, er det lett å konstatere 

at det er stor avstand og uenighet mellom Regjeringen og landbruksnæringa når det gjelder 

hvilke tiltak og virkemidler som trengs for å styrke norsk matproduksjon. Det har kommet 

fram både i jordbruksforhandlingene og i de forslag Regjeringen ellers har fremmet. De har 

satt viktige grunnpilarer i landbrukspolitikken i spill, så som markedsbalansering og 

konsesjonslovgiving. Dette, samt andre endringer fra Regjeringen som virker 

strukturdrivende, skaper stor frustrasjon i næringa. 

 

En reell styrking av selvforsyning og beredskap betinger økt matproduksjon med 

utgangspunkt i norske ressurser. Dette krever et aktivt landbruk over hele landet, en 

styrking av økonomien til alle produsenter og optimal utnyttelse av ressursene på den 

enkelte gård og i de ulike distriktene.   

 

Oppland Bondelag påpeker også at det er helt avgjørende med et sterkt tollvern for å få 

sikre og styrke norsk matproduksjon. 

 

Oppland Bondelag forventer en jordbruksavtale som skal styrke lønnsomheten for norske 

matprodusenter. I denne jobben er det avgjørende viktig av at vi i næringa står samlet på 

tvers av produksjon, struktur, og distrikt. 
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1. Oppsummering av prioriterte tiltak 

 

Økte inntektsmuligheter og gode velferdsordninger er avgjørende for økt matproduksjon 

og rekruttering til næringa. Økte inntekter må være hovedfokuset i 

jordbruksforhandlingene.  

 

Oppland Bondelag mener vi må få en kronemessig inntektsutvikling som bidrar til å tette 

gapet i forhold til lønnsnivået ellers i samfunnet. 

 

Løsdriftskravet medfører stort behov for investeringsvirkemidler. Det er behov for en egen 

investeringspakke nettopp til dette formålet. 

 

Oppland Bondelag er bekymret for den store reduksjonen vi har hatt i korndyrkinga de 

siste årene. Korndyrking er nøkkelen til selvforsyning og beredskap. Vi må sørge for å ha 

en produksjonsfordeling som gjør at vi produserer korn der det er naturgitte forhold for 

det. Oppland Bondelag mener det er avgjørende å styrke økonomien i korndyrkinga 

samtidig som det prioriteres økt kjøttproduksjon der det ikke er naturgitte forhold for 

korndyrking. 

 

Vi mener videre det er riktig å sette inn tiltak slik at vi sikrer utnytting av gras- og 

beiteressursene og at vi må satse ekstra i de produksjonene der vi har underdekning.  

 

Prioriteringene fra Oppland Bondelag blir da:  

- Investeringsvirkemidler, spesielt i forhold til løsdriftskravet i mjølk- og 

storfekjøttproduksjon 

- Styrking av økonomien i kornproduksjon 

- Styrke lønnsomheten i storfekjøttproduksjonen i området der det ikke kan produseres 

korn 

- Stimulere til bedre utnyttelse av gras- og utmarksressurser 

- Tilskudd både på struktur og distrikt som sikrer at vi opprettholder 

produksjonsfordeling og et aktivt landbruk over hele landet  

 

2. Pris 

 

Oppland Bondelag mener prisene må økes minst i takt med kostnadsøkningen. For de 

produksjoner og produkter der det er underskudd og / eller muligheter i markedet, bør 

prisene økes mer.  

 

Oppland Bondelag mener kornprisen må opp mer enn kostnadsøkningen. Vi må akseptere 

at kraftfôrprisen øker noe, men at kostnadsøkningen må kunne kompenseres gjennom økte 

tilskudd og økte priser i markedet. Vi foreslår å se på muligheten til å differensiere 

prisnedskriving på kraftfôr brukt til ulike dyreslag. 

 

3. Budsjettoverføringer 

 

Oppland Bondelag mener det er behov for økte budsjettmidler hvis bønder skal kunne få 

nødvendig inntektsutvikling. Vi ser ikke hvordan vi skal få tilstrekkelig lønnsomhet i 
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næringa uten økte budsjettoverføringer. Oppland Bondelag er opptatt av at budsjettmidlene 

skal gå til de aktive brukerne, og de skal være med å sikre variert bruksstruktur og et 

landbruk over hele landet. 

 

For å opprettholde jordbruket i distriktene, er de viktigste ordningene: 

- Investeringstilskudd 

- Distriktstilskudd 

- Innfrakttilskudd 

 

Videre mener Oppland Bondelag mener Norges Bondelag må prioritere: 

- Husdyrtilskudd og driftstilskudd 

- Arealtilskudd for en del produksjoner 

 

Utover dette må følgende formål prioriteres: 

- Pristilskudd som fremmer produksjon og kvalitet 

- Beitetilskudd for å utnytte de viktige utmarksressursene 

- Tilskudd til grøfting og nydyrking for å øke avlinger og mer klimavennlig produksjon 

- Velferdstilskudd 

 

Oppland Bondelag mener det er viktig at tilskuddsordningene differensieres slik at de 

sikrer både struktur og distrikt.   

 

4. Investering og kapitaltilgang 

 

Det er stort behov for kapital i landbruket framover for å kunne fornye driftsapparatet i takt 

med de krav som stilles og den utviklingen som skjer. Dette gjelder innen både husdyr- og 

planteproduksjon. Tilgang på nødvendig og rimelig kapital er en av de største 

utfordringene for næringa, og spesielt ved generasjonsskifter er det stort behov for rimelig 

kapital. 

 

Behovet for investeringskapital er så stort at midler må hentes utenfor jordbruksavtalen. 

Dette vil også samfunnet være tjent med i dagens situasjon med utfordringer i deler av 

arbeidsmarkedet. Det må jobbes intens for å få til en investeringspakke øremerket fjøs som 

skal bygges / bygges om for å møte løsdriftskravet. Det må være lønnsomt å produsere 

mjølk og kjøtt også på små og mellomstore enheter i alle deler av fylket, og det må gis 

investeringsvirkemidler til fjøs i alle størrelser. Det må være et mål å gi midler til 

investeringer som er i tråd med gårdenes ressursgrunnlag. 

 

Oppland Bondelag mener det er avgjørende at det volumproduserende landbruket sikres 

nok kapital til vedlikehold og fornying. Volumproduksjon er grunnlaget for annen 

næringsutvikling på gården.  

 

Oppland Bondelag mener det må stilles mer kapital til grøfting og nydyrking. Dagens sats 

er for liten til å gi nødvendige stimuli for grøfting. Satsen per meter eller dekar må økes 

betydelig. 
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Fondsavsetninger 

Oppland Bondelag mener det i enkeltpersonsforetak må gis åpning for å avsette til fond, 

lignende skogfond, for å møte store framtidige investeringer og næringsutvikling, både 

innenfor tradisjonelt landbruk og andre bygdenæringer. Det vil også være viktig å åpne for 

å avsette i fond for å kunne møte eventuelle større avslingsskadesituasjoner.  

 

5. Rekruttering og velferd  

 

Gode velferdsordninger er viktig for rekruttering til næringa. For å styrke rekrutteringa 

mener Oppland Bondelag det er viktig å styrke kapitaltilgangen til yngre bønder. Vi 

foreslår at det innføres rentestøtteordning for unge bønder. 

 

Tilskudd til avløsning til ferie og fritid og ved sjukdom og svangerskap er de viktigste 

velferdsordningene. Det er også viktig å sikre stabile rammevilkår for landbruksvikar-

ordningen framover. Eventuell økning i tilskudd til velferdsordningene må gjøres med 

friske midler. 

 

Oppland Bondelag mener dokumentasjonskravet for avløsertilskudd må bestå, og at det må 

brukes til formålet. 

 

Satsene for tilskudd til sjukdomsavløsning og avløsertilskuddet bør økes minst i takt med 

lønnsutviklingen ellers i samfunnet. 

 

Den kollektive sykepengeordningen og tidligpensjonsordninga må videreføres. 

 

Oppland Bondelag mener at avkorting p.g.a. inntekt utenom bruket ved sykeavløsning må 

fjernes. 

 

Oppland Bondelag er opptatt av at naturbruksutdanninga legges opp slik at den blir 

interessant og lett tilgjengelig både for ungdom og de som ønsker seg inn i næringa i mer 

voksen alder. Oppland Bondelag mener det må være tilbud om: 

o 1-årig agronomkurs for ungdom 

o Voksenagronomkurs 

 

 

6. Grovfôrbaserte produksjoner 

 

a) Storfekjøtt 

Vi er i en situasjon med underskudd i markedet. Importen av storfekjøtt har økt, og i 2015 

var 22% av solgt storfekjøtt importert. Vi må arbeide for å øke den innenlandske 

produksjonen.  

 

Avgjørende for økt storfekjøttproduksjon er økt mordyrtall / antall fødte kalver og bedret 

lønnsomhet. For å sikre tilstrekkelig antall mordyr, må en vurdere å øke husdyrtilskuddet 

både i mjølke- og ammekuproduksjonen, eventuelt gi tilskudd for fødte kalver. 
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For å sikre en fortsatt god produksjonsfordeling, må vi beholde kornproduksjon der det er 

forhold for det. De økonomiske stimuleringstiltak for oppstart og utvidelse av 

storfekjøttproduksjon må settes inn i grasdistrikter.  

 

Oppland Bondelag mener vi må se melkeproduksjon og storfekjøttproduksjon mer i 

sammenheng.  

 

b) Sau / lam 

Det er viktig at næringa sikres en økonomi som gjør det interessant å fortsette med sau og 

utnytte de store beiteressursene vi har i utmarka. 

 

Beitetilskudd er viktig for å sikre økonomien i saueholdet. Tilskuddet på utmarksbeite må 

økes. Det er en forutsetning for bruk og utnyttelse av utmarksbeite at vi gjennomfører en 

restriktiv rovdyrforvaltning. 

 

Oppland Bondelag mener at kvalitetstilskudd for lammeslakt må videreføres.  

 

Oppland Bondelag er opptatt av at sauen først og fremst skal utnytte utmarksressursene, og 

at utmarksbeitet er hovedmatkilde for lammene. Vi registrer at en god del lam fores på 

kraftfôr før de sendes til slakt. Oppland Bondelag mener vi må finne systemer som 

forhindrer ”kraftfôrlammene”, enten gjennom klassifisering eller på andre måter. 

 

Oppland Bondelag er opptatt av at nytt system for søknad om produksjonstilsludd ikke må 

stimulere til at lammene holdes lenger utover vinteren. Vi har mottatt bekymring for at 

telledato 1. mars kan medføre flere ”Blålam”. Dette må vi unngå. 

 

Oppland Bondelag registrer at vi er i ferd med å få overproduksjon av lammekjøtt. Det er 

viktig at framtidige investeringer i saueproduksjonen er tilpasset ressursene på den enkelte 

gård, og at en først og fremst prioriterer de som skal fornye fjøset eller evt. utvide for å 

utnytte gårdens eksisterende ressurser best mulig. 

 

85% av kjøttproduksjon fra sau kommer fra besetninger under 100 vinterfôra sauer. Dette 

viser at det er viktig å sikre fortsatt lønnsomhet i slike besetningsstørrelser. 

 

c) Mjølk 

 

Det er fortsatt behov for å styrke økonomien i mjølkeproduksjonen. Det er viktig med 

investeringsvirkemidler til å fornye driftsbygninger, spesielt for å møte framtidig 

løsdriftskrav og sikre rekruttering ved generasjonsskifte. 

 

Oppland Bondelag mener at målprisen må økes minst tilsvarende kostnadsveksten. 

 

Vi har ingen klare formeninger om evt. endringer / modell for husdyrtilskuddet for 

melkeku.  Uavhengig av modell mener Oppland Bondelag det er viktig å styrke tilskuddet 

for de små og mellomstore besetningene. Vi mener at husdyrtilskuddet må økes i 

intervallet 1-16 kyr, og driftstilskuddet må økes. Det må nå stimuleres til å holde oppe 

kutallet framfor å øke avdrått per ku. Dette bl.a. for å sikre mordyrtallet slik at vi kan 

styrke storfekjøttproduksjonen.  
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Kvoteordningen 

Kvoteordningen må fortsatt være en del av jordbruksavtalen. Det er avgjørende viktig å ha 

et kvotesystem også framover.  

 

Oppland Bondelag er opptatt av at melkeproduksjonen i størst mulig grad beholdes og er 

mest mulig stabil i de områder vi har produksjonen i dag. Kvoteregionene må beholdes. 

 

Styrking av markedet 

Økt import av yoghurt og ost gir en uheldig uvikling av handelsbalansen på 

mjølkeprodukter. Vi må arbeide for å begrense import av mjølkeprodukter, og det er viktig 

at disse produktene beskyttes best mulig både gjennom reduserte avgifter i PU-ordningen 

og gjennom styrking av tollvernet. 

 

 

7. Andre produksjoner 

 

a) Korn 

En opprettholdelse av kornproduksjon minst på dagens nivå er avgjørende for at Norge 

skal kunne øke matproduksjonen og matberedskapen. Oppland Bondelag mener at 

økonomien i kornproduksjonen må styrkes. Virkemidlene må bygges opp slik at de som 

har areal som er egnet til kornproduksjon finner det mest lønnsomt/interessant å drive med 

kornproduksjon. 

 

Oppland Bondelag foreslår en opptrappingsplan for kornøkonomien. Prisen på olje- og 

proteinvekster bør økes prosentvis minst like mye som økning i kornpris. 

 

Vi trenger pris- og tilskuddsordninger som stimulerer til økt produksjon av korn med riktig 

kvalitet. Det må arbeides videre med styrking av systemer for prising etter kvalitet. 

Kornproduksjon på små areal/jordstykker må opprettholdes. Arealtilskuddet bør økes, og 

vi foreslår at det innføres et ekstra arealtilskudd / driftsulempetilskudd på jordstykker 

under 20 dekar. En alternativ modell er at hvert jordstykke får kr 1.000 uavhengig av 

størrelse i tillegg til tilskuddet pr. dekar. 

 

Økt kornpris medfører økt mel- og kraftfôrpris. Økningen må kompenseres med økt 

prisnedskriving på korn hvis dette er nødvendig for sikre økonomien i melke- og 

kjøttproduksjon. Prisnedskrivingen på norsk matmel bør styrkes for å sikre norske 

bakevarer. 

 

Det er viktig at Norge har et beredskapslager for både såkorn og matkorn. 

 

b) Grønnsaker, frukt og potet 

Det viktigste for grøntnæringen er å styrke tollvernet. 

 

Oppland Bondelag er bekymret for den økende trenden med at pakkeriene vraker en større 

og større andel av leverte poteter og grønnsaker. Det må arbeides med og settes inn tiltak 

som gjør at en større andel norskprodusert vare kan benyttes til konsum.  
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Grønnsaker 

Oppland Bondelag foreslår at målprisene økes. Prisøkningen må vurderes ut fra 

markedssituasjonen for de forskjellige grønnsaksslagene, men i hovedsak må prisen økes 

tilsvarende kostnadsveksten. Øvre prisgrense bør økes fra 12% over målpris til 20% over.  

 

Oppland Bondelag mener det bør innføres frakttilskuddsordning inn til foredlingsanlegg. 

 

Frukt og bær 

Det må premieres å produsere kvalitet og mengde. Distrikts- og kvalitetstilskuddet til frukt 

og bær må heves. Det bør innføres eget distrikts- og kvalitetstilskudd for bær til industri.  

 

Det bør etableres et tilskudd til bærmottak etter mal av tilskuddet til fruktlager.  

 

Det er viktig å opprettholde tilstrekkelig tollbeskyttelse. Grensevern må opprettholdes for å 

sikre friskt plantemateriale og god plantehelse.    

 

Potet 

Det er viktig å opprettholde tilstrekkelig tollbeskyttelse. 

 

Potetproduksjonen har gått drastisk ned de siste årene. Produksjonen kjennestegnes av 

store kostnader og høy risiko, og lønnsomheten i produksjonen er for dårlig. AK-tilskuddet 

for potet bør opp på samme nivå som korn i sone 1-5. 

 

Målprisen på potet må heves, og øvre prisgrense bør økes fra 12 % til 20 % over målpris. 

 

Det er viktig å opprettholde avrensordningen. Oppland Bondelag mener det bør innføres en 

frakttilskuddsordning for avrenspotet. 

 

Oppland Bondelag ønsker en gjennomgang av prisfastsettingssystemet for alle potetene 

som blir levert matpotetpakkeriene.  

 

c) Gris, egg og kylling 

 

Gris 

Oppland Bondelag mener at en evt økning i målpris på gris må vurderes ut fra 

markedssituasjonen. 

 

Oppland Bondelag mener dagens markedssituasjon på gris ikke tillater noen heving av 

konsesjonsgrenser. 

 

Egg og kylling 

Det er viktig å få balanse i eggmarkedet. Oppland Bondelag mener dagens 

markedssituasjon på egg ikke tillater noen heving av konsesjonsgrenser eller nyetablering. 

 

Kyllingmarkedet er krevende. Det viktigste er at markedsaktørene jobber sammen for å få 

markedet i balanse slik at økonomien til gjenværende produsenter sikres. 
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Honning 

Bier er viktig for å sikre pollinering av frukt, bær og oljevekster. Oppland Bondelag mener 

det er viktig å stimulere honningproduksjon og foreslår at tilskudd per bikube økes.  

 

Oppland Bondelag foreslår at det innføres et grunntilskudd eller kvalitetstilskudd ved 

levering av honning til godkjent omsetningsledd. 

 

 

8. Miljø- og klimavirkemidler 

 

Grøfting 

Oppland Bondelag mener at grøfting er av de viktigste miljøtiltakene som bør styrkes, også 

for å kunne øke matproduksjonen. Grøftetilskuddet er for lite i forhold til totalkostnadene 

med grøfting. For å stimulere til mer grøfting mener Oppland Bondelag at tilskudd til 

grøfting må økes til 50 % av kostnad, begrenset oppad til 3.000 kr/daa. Videre må det 

kunne søkes om grøftetilskudd både til vedlikeholdsgrøfting og til nygrøfting. 

 

Andre klimatiltak / virkemidler 

Oppland Bondelag mener det er viktig å støtte opp om og styrke klimatiltak gjennom 

RMP, så som utsatt jordarbeiding for å hindre erosjon. 

 

Oppland Bondelag støtter forslaget om gratis førsteråd til produsenter som ønsker en 

”klimagjennomgang” på egen gård. Videre mener vi det må arbeides mer med 

presisjonsjordbruket, og vi foreslår å øke tilskudd til de som tar i bruk nye metoder for mer 

nøyaktig sprøyting og gjødsling. 

 

Generelt er Oppland Bondelag opptatt av at det må forskes mer på klimatiltak innen 

landbruket for å finne gode og økonomisk akseptable løsninger på en del utfordringer. 

Samtidig må vi være helt tydelige på at matproduksjon medfører klimautslipp.  

 

Vi må ha fokus på det totale klimaregnskapet, ikke bare utslippene. 

 

 

Økologisk landbruk 

Oppland Bondelag mener det viktigste er at vi har stor nok økologisk produksjon til å 

etterkomme etterspørselen i markedet for å unngå import av økologisk produserte 

matvarer.  

 

Det er viktig å øke den økologiske kornproduksjonen, både til matmel og fôr. Økonomien i 

økologisk kornproduksjon må styrkes i takt med økonomien i konvensjonell korndyrking. 

Prisnedskrivning for økologisk korn beholdes. 

 

Merpris for økologiske produkter bør, ideelt sett, tas ut i markedet. For de produktene der 

etterspørselen er større enn produksjonen, må vi sette inn nødvendige tiltak og økonomiske 

virkemidler for å stimulere til økt produksjon. 
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9. Forenkling 

 

Oppland Bondelag har ingen konkrete forslag til forenklinger. Vi er imidlertid bekymret 

for at det kan komme flere forenklingsforslag fra Regjeringen uten at de er grundig 

konsekvensvurdert. De fleste forenklingsforslagene som har kommet fra Regjeringen så 

langt har vært bortfall av tilskuddsordninger eller omlegging av ordninger slik at de har 

blitt mer strukturdrivende. Etter vår vurdering er de fleste av dagens ordninger treffsikre og 

enkle å forholde seg til for brukerne.  

 

 

10. Skatt / avskrivinger / fond 

 

Skatter og avgifter må ses i sammenheng, slik at en får en total reduksjon. Selv om skatt 

ikke er tema i jordbruksforhandlingene, vil Oppland Bondelag likevel påpeke viktigheten 

av å redusere skatt- og avgiftsnivået.  

 

Så langt har Regjeringens endringer i skatteregler vært til landbrukets ugunst. Dette må vi 

få en endring på. 

 

Skatt 

Oppland Bondelag mener at inntektsøkningen ved det kommende jordbruksoppgjøret først 

og fremst må komme gjennom prisøkning og budsjettmidler.  

 

Rentefradraget i personinntektsberegningen må gjøres valgfritt for å sikre personinntekt og 

pensjonsrettigheter.  

 

Videre bør det arbeides for å få en mer fleksibel skjermingsrente med en valgfri sats opp til 

7%. Det vil gjøre det mer lønnsomt å investere i landbruket. 

 

Oppland Bondelag er positive til Regjeringens forslag om å øke jordbruksfradraget. Men 

det er viktig at tilleggsnæringer basert på gårdens driftsapparat og ressurser fortsatt inngår i 

grunnlaget for jordbruksfradrag.  

 

Formuesskatt 

Oppland Bondelag mener at skatt på næringsformue / arbeidende kapital i landbruket må 

bort.  

 

Beskatning av BU- tilskudd 

Innovasjonsmidler må bli skattefrie i alle kommuner, ikke bare i de kommuner som ligger 

innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. 

 

Avskrivninger og -satser 

Oppland Bondelag var glad for at avskrivningssatsen for saldogruppe landbruksbygg ble 

økt til 6 % for noen år siden. Vi er sterkt uenig i Regjerings forslag til ny skattemelding der 

de foreslår å redusere satsen til 4% .  

 

Oppland Bondelag mener satsen bør økes fra 6% opp til 10 %. 
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I Regjeringens forslag til ny skattemelding foreslås at avskrivingsgrunnlaget skal reduseres 

med BU-tilskuddet. Oppland Bondelag er sterkt uenig i forslaget.  

 

Avgift på diesel 

Prisen på ”avgiftsfri” diesel har steget mye de siste årene. Sittende Regjering har økt 

avgiften betydelig.  Alle avgiftsmidler må tilbakeføres til forskning og utvikling av 

biodrivstoff basert på norske ressurser samt stimulering til bruk av biodrivstoff. 

 

Avgift på plantevernmidler 

Avgiftsforskjellen mellom plantevernmiddelklassene må reduseres fordi ordningen ikke 

virker etter sin hensikt, og avgiftsforskjellene kan medføre resistensproblemer ved at en 

benytter de billigste midlene. Alle avgiftsmidler må tilbakeføres til forskning og utvikling 

av ulike bekjempingsstrategier. Subsidiært må hele avgiften fjernes, på linje med 

fjerningen av matavgiften. 

 

11. Annet 

 

Søknad og utbetaling av produksjonstilskudd 

Oppland Bondelag har fått en del spørsmål om det nye foreslåtte systemet fra 2017 med 

søknadsfrister 15. mars og 15. oktober med utgangspunkt i opplysninger 1. mars og 1. 

oktober, og med en utbetaling i februar året etter. 

 

Oppland Bondelag har fått innspill / bekymringer på:   

- Søknadsfrist 1. mars kan medføre at en del holder igjen lam til over denne datoen, og at 

vi kan få en del oppfôring av ”blålam”. Dette vil være uheldig. 

- Produsenter som starter opp en dyreproduksjon i løpet av året, etter 1. mars, får senere 

og redusert utbetaling i forhold til dagens ordning 

- Produsenter som overtar gård ved nyttår, får senere utbetaling av produksjonstilskudd 

enn ved dagens ordning. 

 

Oppland Bondelag mener den foreslåtte ordningen / de foreslåtte søknadsdatoene vil 

svekke likviditeten til nye brukere. Dette er uheldig og framstår som dårlige 

rekrutteringstiltak. Vi mener Landbruks- og matdepartementet burde tatt seg bedre tid til å 

sjekke ut og vurdere konsekvenser av det nye opplegget og de nye telledatoene. 

 

Prinsipielt mener Oppland Bondelag at produksjonstilskudd husdyr burde beregnes 

ved å ta i bruk husdyrregisteret og dermed fjerne telledatoer. Vi kan ikke akseptere 

at Landbruks- og matdepartementet har avsluttet arbeidet med å få til dette. 

 

Vern av dyrka jord 

Det er viktig å verne om den dyrka jorda vi har i landet. For å motvirke presset om 

nedbygging, bør det legges en avgift på nedbygging / omdisponering av matjord som ikke 

går til andre landbruksformål. Avgifta skal bidra til finansiering av nydyrking. Avgifta bør 

tilsvare minimum 2x gjennomsnittlig kostnad for nydyrking. 
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Forskning og utvikling  
Et avansert og høyproduktivt landbruk er avhengig av aktiv forskning og rådgiving. Det er 

viktig å øke bevilgningene til disse formålene. Grunnforskning, anvendt forskning og 

utvikling er viktig for å utnytte produksjonsmulighetene og kunne øke produksjonen. 

 

Beredskapslager korn 

Oppland Bondelag mener at Regjeringen må opprette beredskapslager for matkorn. Dette 

er en beredskap for landet og skal ikke finansieres med jordbruksavtalemidler. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Oppland Bondelag 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 
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Buskerud Bondelag - innspill jordbruksforhandlingene 2016 

  

Buskerud Bondelag sitt innspill til jordbruksforhandlingene 2016 er basert på innspill fra 

lokallaga, diskusjoner på regionmøtene og behandling i fylkesstyret. Vårt innspill følger i 

de påfølgende sidene. 

Med vennlig hilsen 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

Egil Christopher Hoen Wenche Redzepi 
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BUSKERUD BONDELAG SITT INNSPILL TIL 

JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2016 

 

1. Sammendrag og prioritering av tiltak 

1.1 Innledning 

Buskerud er et fylke med store variasjoner i driftsforutsetninger fra nord til sør i 

fylket både med hensyn til klima, terreng og størrelse på bruk og gjenspeiler 

forholdene i Norges som sådan. Landbruk i hele landet, mest mulig jord i drift og 

variert bruksstruktur med landbruk over hele landet er en forutsetning for at 

målsettingen om å øke matproduksjon i takt med befolkningsveksten.  

 

Stortinget har bestemt at vi skal øke matproduksjon med 1% i året Dette forutsetter 

at de enkelte produksjoner finner sted der de naturgitte forholdene gir de mest 

optimale vilkår, med andre ord – vi trenger virkemidler som gjør det lønnsomt å 

drive jorda der den er. Regjeringens politikk er ikke egnet til å oppnå Stortingets 

målsetting. 

 

Innspillene fra lokallaga i Buskerud er relativt entydig hva gjelder krav, som 

tidligere mener vi at følgende må ligge til grunn for rammen: 

 Kompensasjon for kostnadsøkning for alle produksjoner 

 Kronemessig lik utvikling i lønnsnivå 

 Starte tetting av gap mot andre grupper. 

 

 

1.2 Hovedprioriteringer 

Buskerud Bondelag ønsker å prioritere følgende i jordbruksforhandlingene i år: 

 Styrking av økonomien i kornproduksjon 

 Styrking av storfekjøttproduksjon 

 Økte investeringsmidler gjennom en ekstra investeringspakke for å møte 

behovet for investeringer for å legge om til løsdrift i henhold til løsdriftskravet, 

oppsetting av korntørker og lager, drenering og andre hydrotekniske tiltak. 

 

1.2.1 Styrking av økonomien i kornproduksjon 

Innspillene fra lokallaga våre er entydige – vi trenger en styrking av økonomien i 

kornproduksjon. I Buskerud som for resten av landet har kornproduksjon vært 

sterkt fallende de siste årene. Sammenlignet med andre produksjoner i jordbruket 

har økonomien i kornproduksjon hatt en negativ utvikling siden 2006, og avstanden 

til andre produksjoner har økt. Skal en i framtida forsvare en stor norsk 

husdyrproduksjon må andelen norsk korn i kraftforblandingen være høyere enn 

tilfellet er i dag. Kornarealene må økes og produktiviteten pr. arealenhet må økes.  

Norsk kornproduksjon må styrkes betydelig gjennom bedring av økonomien i 

kornproduksjon, investeringsvirkemidler og forskning. Dette betyr: 

 



Buskerud Bondelag  3 av 18 

 
 Vår dato Vår referanse 

 13.03.2016 15/00852-11 

 

 Et klart krav i forhandlingene om at det må defineres en opptrappingsplan med 

et mål for produsert volum norsk korn 

 Kornprisen må øke med 20 øre/kg. Styrking av kornøkonomien må føre til en 

prisøkning på kraftfôret, deler av økningen tas ned med 

prisnedskrivningstilskudd og høgere pris i sluttbruker markedet, samt økt 

arealtilskudd på grasarealene i distriktene. 

 Arealtilskuddet økes med 40 kr/da 

 Tilskuddet til grøfting økes til 2000 kr/da og satsen for usystematisk grøfting 

økes også fra 15kr til 30 kr per løpemeter. Tilskuddet til drenering bør også 

kunne benyttes ved nydyrking. 

 

 

1.2.2 Styrking av storfekjøttproduksjon 

Vi har fortsatt underdekning av storfekjøtt i Norge, og Buskerud Bondelag mener 

det er viktig at vi dekker inn forbruket med norsk produksjon og at denne 

produksjonen må prioriteres i dette oppgjøret. I følge TYR sine tall er det 

prognosert et importbehov på storfekjøtt på 22.000 tonn, der 7500 tonn er avtalte 

importkvoter. Det er svært viktig at vi klarer å utnytte beiteressursene på en god 

måte. Ammekuproduksjon er langsiktig og inntekt kan først forventes etter ca. fire 

år. Tilskuddsordninger for finansiering av livdyrkjøp ved oppstart av nye 

besetninger bør innføres. Videre mener Buskerud Bondelag at følgende vil være 

viktig for å øke storfekjøttproduksjon: 

 Øke beitetilskuddet på utmark For storfe på utmark ønsker vi å øke satsen fra 

396 kr/dyr til 600 kr/dyr. Vi mener det er viktig å utnytte beiteressursene våre. 

 Øke driftstilskuddet for ammeku med 625 kr til 3500 kr for gruppa 6-39 dyr 

 Øke kvalitetstilskuddet på storfe med 2kr for klase O+ til E 

 

1.2.3 Økte investeringsmidler 

Det er stort behov for investeringer i landbruket. Vi har et stort etterslep på 

investeringer også i Buskerud og vi mener at IBU-midlene over LUF må økes med 

50 MNOK. I tillegg til at vi ønsker å øke IBU midlene med 50 MNOK mener 

Buskerud Bondelag mener det må komme en ekstra investeringspakke som er rettet 

mot: 

 Omstilling mot løsdriftskravet i 2024 med midler til bygging av nye 

driftsbygninger og forbedring/tilbygg på eksisterende driftsbygninger 

 Investeringer i korntørker for å sikre nok lager- og tørkekapasitet. Dette må 

også gjelde gamle anlegg 

 Investeringer i jorda med midler til grøfting og hydrotekniske tiltak 

 Etablering av lager for frukt, bær og grønnsaker og etablering av fruktfelt  

 

Innovasjon Norge må også kunne gi støtt til nydyrking og tilskudd til grøfting må 

også gjelde nydyrkede arealer. 

Buskerud Bondelag mener det er viktig at alle investeringer tar utgangspunkt i 

gårdens ressurser. 
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2. Pris 

Muligheten for å få til inntektsoppgang ved å øke pris på produkt til forbruker er 

sammensatt. Forhold som er viktig å ta hensyn til er markedets betalingsvilje for 

produktene, tollbeskyttelse og handlingsrom innenfor WTO-avtalen. Markedspris 

må balanseres i forhold til tilstrekkelig tollvern.  

På storfe er det stort markedsunderskudd og en prisstimulans på denne 

produksjonen vil ikke utøse noen overproduksjon. På sau/lam har vi nå 

markedsdekning og her bør en være litt mer forsiktig. Et underskudd på storfekjøtt 

gir handlingsrom som bør utnyttes. 

De lyse kjøttslagene er i en betydelig mer presset situasjon i forhold til markedet. 

Norske grønnsaker har gode preferanser hos forbruker. GPS-ordningen er 

avgjørende for å regulere utbudet på markedet slik at prisuttak kan ligge nær 

målprisene. Det er en betydelig underdekning av norsk kornråvare, spesielt for 

forkorn. Andelen importert forkorn i kraftfôret oversteg i 2014 norskandelen. 

For alle produksjoner foreslås kostnadsdekning. For produksjoner i en 

overproduksjonssituasjon endres ikke målprisene utover kompensasjon for økte 

kostnader. 

 

2.1. Målpris korn 

Styrking av kornøkonomien er en av Buskerud Bondelags hovedprioriteringer ved 

årets oppgjør og målprisen foreslås økt med 20 øre/kg. Arealtilskuddet økes med 40 

kr/da. 

 

Proteinvekster, oljefrø, erter og bønner gis en forholdsmessig høyere prisøkning 

enn for korn. En styrking av kornøkonomien må føre til en prisøkning på kraftfôret. 

Deler av økningen tas ned med prisnedskrivningstilskudd og høgere pris i 

sluttbruker markedet samt økt arealtilskudd på grasarealene i distriktene. 

 

2.2. Målpris melk 

Det legges ikke opp til målprisøkning på melk utover kostnadskompensasjon. 

 

2.3. Målpris svin 

Det legges ikke opp til målprisøkning på svin utover kostnadskompensasjon. 

Markedet er fortsatt skjørt og det er viktig at markedet er i balanse. 

 

2.4. Målpris grønt, frukt og bær 

For bær, frukt og grønt bør målprisen økes med konsumprisindeksen. Øvre 

prisgrense før import iverksettes bør økes fra 12% til 20%. Det må arbeides for at 

omsetningsleddene har preferanse for norske produkter, da dette vil bidra til at det 

blir letter å oppnå målprisen. 
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3. Budsjettoverføringer 

Buskerud Bondelag mener at prinsippene for prioritering av budsjettmidlene må 

være at: 

 Alle produksjoner får kostnadsdekning, alle produksjoner må få mulighet til økt 

prisuttak eller budsjettmidler tilsvarende kostnadsøkning 

 For produksjoner i en overproduksjonssituasjon endres ikke målprisene utover 

kompensasjon for økte kostnader 

For at norsk landbruk fortsatt skal ha legitimitet i befolkningen mener vi det er 

avgjørende at vi også for framtida har en variert bruksstruktur og at økt 

matproduksjon må være basert på bruk av norske ressurser.   

 Budsjettmidlene prioriteres i forhold til våre prioriteringer i kapittel 1 

 Styrking av økonomien i kornproduksjon 

 Styrking av økonomien i storfekjøttproduksjon 

 Økning av IBU-midlene med 50 MNOK i tillegg må det komme en ekstra 

investeringspakke slik som beskrevet i kapittel 1.2.3 med midler til 

bygging av nye drifstbygninger og forbedring/tilbygg på eksisterende 

driftsbygninger for å møte løsdriftskravet i 2024.  Videre til investeringer i 

korntørker for å sikre nok lager- og tørkekapasitet, dette må også gjelde 

gamle anlegg. I denne pakken må også investeringer i jorda med midler til 

grøfting og hydrotekniske anlegg prioriteres. Etablering av lager for frukt, 

bær og grønnsaker og etablering av fruktfelt må også være formål som er 

omfattet av den ekstraordinære investeringspakken. 

 

 

3.1 Prioritering av ulike typer budsjettmidler 

 Noe av prisøkningen på korn bør tas ned med prisnedskrivning og vi ønsker 

således å bruke noe av budsjettmidlene til dette.  

 Buskerud Bondelag ønsker å stimulere til bruk av beite og ønsker å prioritere 

beitetilskuddet ved årets forhandlinger 

 Det kreves store investeringer framover. I tillegg til å øke IBU-midlene over 

LUF må det komme en ekstraordinær investeringspakke som beskrevet i 

kapittel 1.2.3  

 Buskerud Bondelag ønsker også å bruke budsjettmidler i henhold til det vi har 

forslått på storfekjøtt med økning av kvalitetstilskuddet på storfe og økning av 

driftstilskuddet på ammeku i gruppen 6-39 dyr. Likeledes ønsker vi å tilgodese 

melkebrukene som er typiske familiebruk ved å øke tilskuddsatsen for 

produksjoner med 17-25 dyr. 
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3.2 Innretning av virkemidlene 

Innretning av virkemidlene må sørge for at vi opprettholder landbruk i hele landet 

og mest mulig jord i drift. Virkemidlene må innrettes slik at: 

 Vi får økt matproduksjon på norske ressurser – da vil stimulering til beite være 

viktig 

 Det oppnås en optimalisering av arealbruken mellom gras- og kornproduksjon – 

da vil det være nødvendig å styrke økonomien i kornproduksjon både gjennom 

pris og arealtilskudd 

 Vi får en variert bruksstruktur og landbruk over hele landet – da vil 

distriktstilskuddene og det å beholde strukturen i tilskuddene være viktig. 

Buskerud ønsker å gjeninnføre tak for tilskudd innenfor frukt, bær og grønt 

produksjon. 

 

4. Investeringer og kapitaltilgang 

Det er stort behov for investeringer i landbruket og det er viktig at alle investeringer 

tar utgangspunkt i gårdens ressurser og er tilpasset arealgrunnlaget slik at det kan 

investeres også på små og mellomstore bruk. Dette er også i tråd med det Agri 

Analyse anbefaler i sin rapport ”2016-15- Mer av produksjonen på norske 

ressurser.”  

 

Med det store etterslepet på investeringer mener vi at det må komme en ekstra 

investeringspakke som må være rettet mot: 

 Omstilling mot løsdriftskravet i 2024 med midler til bygging av nye 

driftsbygninger og forbedring/tilbygg på eksisterende driftsbygninger 

 Investeringer i korntørker for å sikre nok lager- og tørkekapasitet. Dette må 

også gjelde gamle anlegg 

 Investeringer i jorda med midler til grøfting og hydrotekniske tiltak 

 Etablering av lager for frukt, bær og grønnsaker og etablering av fruktfelt  

 

 I tillegg til en slik ekstraordinær investeringspakke må de generelle IBU-

midlene økes med 50 MNOK, potten er for liten i dag og midlene i Buskerud blir 

fort brukt opp. 

 

4.1.Investeringsvirkemidler 

Som nevnt over er økte midler til investeringer gjennom en ekstraordinær 

investeringspakke er en av Buskerud Bondelags prioriteringer i årets 

jordbruksforhandlinger. Behovet for investeringer er stort og vi vil framheve 

følgende: 

 

Melkeproduksjon og annen grovforproduksjon 

I Buskerud er 50% av fjøsene fortsatt båsfjøs. Antall melkeprodusenter har over 

flere år vært synkende i Buskerud og vi har stått på Tines ”rødliste” Det er derfor et 

stort behov for investeringsmidler for at en skal kunne imøtekomme løsdriftskravet 

i 2024.  
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Vi vil også påpeke at det her er viktig å finne gode og rimelige løsninger slik at 

også mindre og mellomstore bruk kan investere i løsdrift. 

Det er også behov for bygging av nye driftsbygninger og forbedring/tilbygg på 

eksisterende driftsbygninger for produksjon av de mørke kjøttslagene. 

 

 

Korn 

Oppsetting av korntørker for å sikre nok lager og tørkekapasitet samt investeringer i 

grøfting er nødvendig. Dette må også gjelde rehabilitering av gamle tørkeanlegg 

Innovasjon Norge bør også kunne gi lån til drenering og nydyrking, begge deler 

stimulerer til økt produksjon.  

Det gis i dag kr. 1.000,- pr da til grøftetilskudd til jord som tidligere er grøftet men 

der grøftesystemet ikke lenger fungerer tilfredsstillende.   Dersom grøftetiltaket 

skal være lønnsomt vil det kreve en økt avling på mellom 80 og 100 kg. Dette er en 

avlingsøkning som ikke er realistisk å forvente på tidligere grøfta jord. 

Det foreslås at tilskudd til grøfting økes til kr. 2.000 pr dekar. og potten på 80 

MNOK må minimum videreføres. Mange arealer med behov for grøfting er lagt om 

til gras, det er å forvente at et høgere grøftetilskudd vil bidra til at denne jorda igjen 

kan bli egnet for kornproduksjon igjen og dermed bidra til å øke det totale 

kornarealet. 

For å sikre god kvalitet på kornet er det avgjørende at det er tilstrekkelig 

mottakskapasitet, med tørke og lagermuligheter. Situasjonen i dag er at mange 

gårdsanlegg er utdatert og har for liten kapasitet i forhold til dagens høstemaskiner. 

Mye korn går derfor direkte til mottaksanlegg for tørking og lagring, dette kan til 

tider føre til kapasitetsproblemer. 

 

 

Frukt, grønt og bær 

Innenfor grønt sektoren vil vi særlig peke på at det er viktig å opprettholde 

tilskuddsordningen til etablering av fruktlager. 

Fornying, investering og nyplanting av frukthager er helt nødvendig for å kunne 

øke norsk produksjon. Å anlegge en moderne frukthage er svært kostnadskrevende 

og rammene må økes sli at det kan gis tilskudd til alle som fornyer eller utvider 

fruktarealet. Flere fylker har gitt ekstra investeringstilskudd til etablering av 

økologiske frukthager, dette bør gjennomføres i alle aktuelle fylker. 
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4.2 LUF 

Ordninger under LUF fikk i årets avtale en reduksjon på 6,3 MNOK.   

Buskerud Bondelag mener det er nødvendig at den totale rammen for LUF må økes 

som vist i tabellen under. De enkelte postene er omtalt i de aktuelle kapitelene. 

 

LUF MIDLER 

Økning investeringsmidler, IBU 50 000 000,00 

SMIL, hydrotekniske anlegg 50 000 000,00 

Pilotanlegg solceller 10 000 000,00 

Forskning  10 000 000,00 

Førsteråd klima 10 000 000,00 

Omdisponering utsiktsrydding -20 000 000,00 

Organisert beitebruk, omdisponert fra utsiktsrydding 5 000 000,00 

SMIL -nydyrking og gjerding av beite, omdisponert fra 
utsiktsrydding 15 000 000,00 

Sum økning LUF midler 130 000 000,00 

 

Det må legges opp til økninger i de ordinære investeringsmidlene over LUF på 

50MNOK. I tillegg må det komme en ekstraordinær investeringspakke slik vi har 

beskrevet tidligere.  

Videre må det settes av 50 MNOK ekstra til SMIL ordningen som må kanaliseres 

til hydrotekniske anlegg og tilrettelegging for bruk av utmarksbeite for ammekuer. 

Investeringsstøtten til organisert beitebruk økes med 5 MNOK til 14 MNOK, 

økningen tas ved LUF post for utsiktsrydding. Gode håndteringsanlegg i utmarka er 

avgjørende for rasjonell og dyrevelferdsmessig god behandling av dyra i 

forbindelse med sanking og skilling.  

Buskerud Bondelag mener også at det må settes av midler til klimatiltak under LUF 

med blant annet 10 MNOK til pilotanlegg for solceller og 10 MNOK til førsteråd 

klima. Videre bør potten til forskning økes med 10 MNOK.  

Det må også kunne benyttes midler til å rydde beite og til gjerding. Buskerud 

Bondelag vil bruke 15 av de 20 MNOK som er satt av til utsiktrydding til dette 

formålet. Dette vil også bidra til økt storfekjøttproduksjon ved bruk av 

beiteressurser. 

 

5. Rekruttering og velferd 

Gode velferdsordninger ved sykdom og ferie/fritid er viktige moment både med 

tanke på rekruttering av nye bønder og for at etablerte bønder skal fortsette i 

næringa.  

 

5.1.Rekruttering 

For at vi skal kunne øke matproduksjon i framtida er det helt avgjørende at næringa 

har god rekruttering. Det er flere tiltak som må vektlegges i forhold til dette, men 

bærebjelken for at ungdom vil gå inn i næringa er at det skal være 

inntektsmuligheter på line med andre yrkesgrupper og gode velferdsordninger som 

sikrer avløsning ved sykdom, ferie og fritid. Videre må en sørge for: 
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 En oppdatert og god landbruksutdanning i alle fylker 

 Gode spareordninger som kan brukes ved overtagelse av gårdsbruk, beløpet for 

gårdssparing for ungdom bør være det dobbelte av vanlig GSU da det er langt 

dyrere å overta/kjøpe gård enn å kjøpe bolig. 

 Aktiv bruk av RK midler for å stimulere til rekruttering 

 Å beholde tidligpensjonsordningen, dette er også viktig for 

overtagelsestidspunktet. 

 Fortsette prøveordningen med 2+2 gartner og agronom 

 

5.2.Prioritering av velferdsordninger 

Tilskuddet til syke-avløser må prioriteres. Det må bli mulighet for dekning av 

faktiske utgifter ved sykeavløsning og regelverket må forenkles. Det er 

gårdsregnskapet som må legges til grunn for beregningene. Samtidig må dagsatsen 

økes til kr 1800 i flat sats for avløsning i husdyrhold og for planteproduksjon i 

onnetida. Utbetaling av velferdsordninger må skje løpende og senest en måned etter 

framsatt krav etter dokumentert utlegg.  

Det er også viktig å ha gode ordinger for avløsning ved ferie og fritid, dette er 

viktig også med hensyn til rekruttering, se kapittel 5.1 

En vel fungerende landbruksvikarordning er viktig å ha på plass for å avløse bønder 

ved akutt sykdom og i krisesituasjoner.  

 

5.3.Dokumentasjonskravet 

Tilskuddet til avløsing ved ferie og fritid utgjør snaue 1,2 MRD NOK og er et grønt 

tilskudd i henhold til WTO regelverket. For å beholde tilskuddet er det nødvendig 

at tilskuddet faktisk brukes til ferie og fritid. Buskerud Bondelag ønsker derfor 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 samt arbeid i planteproduksjon i vekstsesongen. 

 Det må stilles krav til å kunne framlegge timeliste ved kontroll  

 Tilskuddet til ferie- og fritidsavløsing må økes i takt med 

kostnadsutviklingen. 

 

5.4.Kompetansekrav 

 Buskerud Bondelag er positive til å innføre et kompetansekrav som er relatert til 

gårdens produksjon. Vi mener at dette ikke bør bety full agronomutdanning Et 

kompetansekrav må utredes nærmere før det settes i verk.  

 

 

6. Grovforbaserte produksjoner 

Det er økt fokus på forbruket av kraftfôr hos flermagede dyr.  

Forbrukertrender som ”grass fed beef” kan være med på å styrke melk- og 

ammekuproduksjon som er basert på grasproduksjon. Dyr som spiser gras har 

høyere innhold av omega-3 fettsyrer i kjøtt og melk.  Buskerud Bondelag 
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oppfordrer til at det nedstettes en intern arbeidsgruppe som utreder og vurderer de 

kvalitetsparameterne som skal ligge til grunn for klassifisering av kjøtt. 

 

Vi vil også påpeke at det svært viktig og fortsatt opprettholde dagens 

melkekvoteregioner. 

 

6.1.Storfe 

Tilskudd til dyr på utmarksbeite  

Buskerud Bondelag ønsker å signalisere en satsning på utmarksbeite, jafmør våre 

betraktninger under kapittel 6, og foreslår en økning i satsene tilskudd for kyr, 

storfe og hest på utmarksbeite fra 396 kr/dyr til 600 kr/dyr.  

 

 

Ammekuproduksjon 

For å dekke etterspørselen etter storfekjøtt, mener Buskerud Bondelag at vi må 

satse på ammekuproduksjon i fjellregionene i Buskerud hvor det er rikelig med 

utmarksbeite. Skal man øke antall ammekyr må dette skje ved en økning i de 

mindre besetningene.  

 Buskerud ønsker å ha fokus også på mindre besetninger som kan utnytte 

utmarksressursene. Besetninger i gruppen 51 + er det ikke driftsgrunnlag for i 

fjellregionene.  Buskerud Bondelag ønsker derfor å øke driftstilskuddet for 

ammeku i gruppen 6-39 dyr til 3.500 kr. 

 

Kvalitetstilskudd storfekjøtt 

Buskerud Bondelag ønsker å øke kvalitetstilskuddet med 2 kr/kg på storfeslakt med 

kvalitet O+ til E. 

 

6.2 Sau/lam 

Vi er i ferd med å nå markedsdekning på sau og lam og ønsker derfor ingen endring 

i tilskuddsatsene utover kostnadsdekning. Beitetilskuddet økes fra 141 kr/dyr til 

165 kr/dyr på utmarksbeite og fra 59 til 65 kr på innmarksbeite. 

 

 

6.2.Melkeproduksjon, ku og geit 

Buskerud Bondelag mener at økonomien i mellomstore melkebruk skal styrkes og 

det må satses på bruk som er tilpasset ressursgrunnlaget i fjell- og dalfører, derfor 

vil vi: 

 Øke satsen for intervallet 17-25 dyr fra 2072 kr/dyr til 3000kr/dyr, som utgjør 

39,8 mill.kr. Dette gjøres ved at man tilfører 29,9 mill kr friske midler og 

omfordeler 9,9 mill kr fra melkeku 51 +. Omprioriteringer av husdyrtilskuddet 

for melkekyr begrunnes med at melkeprisen har større økonomisk betydning for 

store melkebruk enn husdyrtilskudd for ku nr 51 +. 

 

For geit ønsker vi at satsen for intervallet 126-250 dyr fra 550 kr/dyr til 700 kr/dyr. 
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7. Andre produksjoner  

7.1.Korn 

Landbruk i hele landet og mest mulig jord i drift er en forutsetning for at målsetting 

om å øke matproduksjonen i takt med befolkningsveksten skal lykkes. En slik 

strategi forutsetter at de enkelte produksjoner finner sted der de naturgitte forhold 

gir de mest optimale vilkår. Legitimiteten til norsk matproduksjon vil også være 

avhengig av at norsk korn er hovedingrediensen i kraftforet. Vi må ikke komme i 

en situasjon der vi ikke kan bruke Nyt Norge merke på grunn av for stor 

importandel av råvarer i kraftforet. 

 

Utviklingen i kornproduksjon har hatt en negativ utvikling siden 1991da 

kornarealet var på sitt høgeste med 3,7 mill. dekar, dagens areal er 2,9 mill dekar. I 

2014 ble det for første gang forbrukt mer importert råvare i kraftforet enn det vi 

produserer i landet. Denne negative utviklingen er på ingen måte stoppet. I 2015 

gikk kornarealet ned med 13 000 da, som er en noe mindre avgang enn i årene før. 

Sammenlignet med andre produksjoner i jordbruket har økonomien i 

kornproduksjon hatt en negativ utvikling siden 2006, og etter dette har avstanden til 

andre produksjoner økt betydelig. Målt i vederlag til arbeid og kapital skiller det 

150 000 kroner mellom melkeproduksjon og kornproduksjon, i favør av 

melkeproduksjon.  

 

2015 var tidenes kornår avlingsmessig og inntektsmessig i kornproduksjonen. Dette 

året må ikke skape inntrykk av at økonomien i kornproduksjon vil fortsette å ligge 

på et slikt nivå. 

 

Skal en i framtida forsvare en stor norsk husdyrproduksjon, må andelen norsk korn 

i kraftforblandingene være betydelig høgere enn det som er tilfelle i dag. 

Kornarealene må økes og produktiviteten pr. arealenhet må økes.  Dette betyr at 

norsk kornproduksjon må styrkes betydelig gjennom økonomi, 

investeringsvirkemidler og forskning. 

Den største utfordringen i norsk jordbruk er det lave inntektsnivået målt i forhold til 

andre grupper, for kornproduksjon har den negativ økonomiske utviklingen vært 

større enn for de andre produksjonene. Resultatet av denne utviklingen har ført til at 

arealer er lagt om til annen produksjon, spesielt grasproduksjon. Den svake 

økonomien er også en medvirkende årsak til at kornjordas agronomiske tilstand har 

blitt dårligere på grunn av manglende vedlikehold.  

Et sterkt norsk landbruk er basert på produksjon på norske forressurser, det er da 

helt avgjørende at norsk kornproduksjon kommer opp på et nivå, som vil dekke en 

større andel i kraftforblandingene enn hva som er tilfelle i dag, jamfør også vedtak i 

Norges Bondelag om norskandelen i kraftfôret. For at dette skal lykkes må: 

 

 Et betydelig areal tilbakeføres fra grasproduksjon til kornproduksjon 

 Avlingene pr dekar økes ved at jordas agronomiske egenskaper forbedres 

 Dyrkingsteknikken optimaliseres 

 Vi få en kompetanseheving hos kornprodusentene gjennom tilbud om fagkurs 

og utdanning 

 Det satses på sortsutvikling 
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 Vi ha kapasitet til at kornets kvalitet sikres etter høsting ved blant annet å gi 

investeringstilskudd til korntørke/lager 

 

Dyrkingsmål. 
I årets jordbruksforhandlinger må korn og kornproduksjon prioriteres. Et klart 

krav må være at det i avtalen defineres en opptrappingsplan med et mål for 

produsert volum norsk korn 
 

Økonomi. 

Økonomien i kornproduksjonen må gis et betydelig inntektsmessig løft. I årets 

avtale må det komme tydelige signaler om at dette er en produksjon som er 

framtidsretta. Inntektsløftet må komme som en kombinasjon av økt kornpris og 

arealtilskudd, for å ivareta kornproduksjon på kornjord med midlere og dårlig 

kvalitet 

(agronomisk - arronderingsmessig) må  kornpris og tilskudd pr. dekar balanseres. Å 

sikre et tilfredsstillende dekningsbidrag på arealer med avlings potensial under 

gjennomsnittet, er avgjørende for at dagens kornareal sikres og at grasareal tas i 

bruk til korn igjen. Kostnadsutviklingen må dekkes fullt ut med hensyn til priser på 

gjødsel, såkorn, plantever og dyrere maskiner samt høyere kronekurs 

 

Kornprisen foreslås økt med kr 0,20 pr. kg. Arealtilskuddet økes med kr. 40, pr. 

da i gjennomsnitt. 

 

Proteinvekster, oljefrø, erter og bønner gis en forholdsmessig høgere prisøkning 

enn for korn. 

En styrking av kornøkonomien må føre til en prisøkning på kraftforet. Deler av 

økningen tas ned med prisnedskrivningsmidler og høgere pris i sluttbruker 

markedet, samt økt arealtilskudd på grasarealene i distriktene. 

 

Investeringsvirkemidler 

Kornavlingene i pr. dekar har ligget stabilt på samme nivå siden 80 tallet. 

Kornsortenes avlingspotensial ligger betydelig høgere enn det som tas ut i praktisk 

dyrking. Årsakene til dette er sammensatt, men to faktorer som utpeker seg er 

dårlig jordstruktur som følge av kombinasjonen dårlig drenering og jordpakking. 

Det gis i dag kr. 1.000,- pr da til grøftetilskudd til jord som tidligere er grøftet men 

der grøftesystemet ikke lenger fungerer tilfredsstillende.  Dersom grøftetiltaket skal 

være lønnsomt vil det kreve en økt avling på mellom 80 og 100 kg. for at tiltaket 

skal være lønnsomt, dette er en avlingsøkning som ikke er realistisk å forvente på 

tidligere grøfta jord. 

Det foreslås at tilskudd til grøfting økes til kr. 2.000 pr dekar. og at potten på 80 

MNOK videreføres Mange arealer med behov for grøfting er lagt om til gras, det er 

å forvente at et høgere grøftetilskudd vil bidra til at denne jorda igjen kan bli egnet 

for kornproduksjon og dermed bidra til å øke det totale kornarealet. Det må også 

kunne brukes investeringsmidler til å bedre jordas kvalitet, dette er omtalt i 

kapittelet om investeringer. 
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For å sikre god kvalitet på kornet er det avgjørende at det er tilstrekkelig 

mottakskapasitet, med tørke og lagermuligheter.  Situasjonen i dag er at mange 

gårdsanlegg er utdatert og har for liten kapasitet i forhold til dagens høstemaskiner. 

Mye korn går derfor direkte til mottaksanlegg for tørking og lagring, dette kan til 

tider føre til kapasitetsproblemer. For å sikre god behandling etter innhøsting er det 

nødvendig at det satses på utbygging av tørke og lageranlegg på den enkelte gård. 

Dette vil ha stor betydning for å sikre optimal kvalitet og sikre at kornet kan høstes 

under gunstigst mulige innhøstingsforhold. Investeringspakken vi har foreslått skal 

også omfatte investeringer i tørker og lagerkapasitet. 

 

Beredskapslager matkorn og såkorn. 

Spørsmålet om beredskapslager må bringes inn i årets forhandlinger, selv om 

regjeringen ikke er positive til å sette av midler til dette. Støttepartiene og 

opposisjonen har en annen holdning, derfor må dette viktige området tas opp igjen. 

Erfaring fra tidligere år med vanskelige innhøstingsforhold og dårlig såkornkvalitet 

dokumenterer et reelt behov for en såkornreserve og beredskapslageret for såkorn 

må fylles opp. Det er besluttet at vi skal ha et beredskapslager for såkorn, og det må 

også arbeides for at vi får et beredskapslager for matkorn. 

 

Forskning og utvikling 

Behovet for å produsere mer, må utløse midler til forskning og rådgivning. 

Uvikling av nye kornsorter med høgere ytelse er et kontinuerlig og tidkrevende 

arbeid. Det er nødvendig at kornsorter utvikles for å møte klimatiske utfordringer, 

bedre plantehelse og mer yterike sorter. 

 

I dette arbeidet kreves forskningsvirksomhet og en godt utviklet og oppegående 

veiledningstjeneste. Det ligger også store og uløste problemstillinger i forbindelse 

med forbedring av jordas agronomiske tilstand, for at kornjord av midlere kvalitet 

skal tas i bruk til korndyrking igjen kreves det forskning og rådgivning som kan 

dokumentere effektive jordforbedrende virkemidler. 

Rådgivningstjenesten må gis betydelig bedre rammevilkår, en godt faglig og 

oppdatert rådgivningstjeneste er helt avgjørende for at målet om økt matproduksjon 

i takt med befolkningsveksten skal oppnås. 

Forskningsmidler er ikke konkurranse vridende i forhold til internasjonale 

regelverk. 

 

Avgifter 

Kostnadsreduksjoner bør ha en sentral plass ved årets forhandlinger. Plantevern 

avgifter er en stor kostnadspost i kornproduksjon. I kombinasjon med forskning og 

god rådgivning vil bruk av plantevernmidler begrenses til de nødvendige doser og 

behandlinger. Det foreslås at plantevernavgiftene halveres. Avgiften på 

floghavremidler fjernes i sin helhet. 

 

Økologisk produksjon må stimuleres gjennom pris og ikke passive tilskudd. For 

denne produksjonsmetoden må pris på produsert enhet være drivkraften og ikke 

tilskudd pr. arealenhet. Volum av økologisk produksjon må styres av etterspørsel. 
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Omsetningsavgift 

Ved overproduksjon av enkelte kornsorter bør den enkelte kornsort belastes 

kostnaden ved endret anvendelsesområde. 

. 

 

Kvalitetskravene på korn.  

Kornkjøper setter kvalitetskriteriene for korn med bakgrunn i de kvaliteter som blir 

etterspurt av mølleindustrien og bakeribransjen. Dette ansvaret ligger hos 

kornkjøper alene. Det er ønske om at det etableres en partssammensatt gruppe 

sammensatt av kornkjøper, kraftfòr industrien, bakeribransjen og kornprodusent 

utarbeider kvalitetskravene og fastsetter oppgjørspris for de ulike kvalitetene. 

Kornkjøperne må i større grad gi tydeligere signaler gjennom prissetting på kornet 

om hvilke behov markedet m.h.t. ønskede kvaliteter og egenskaper. Det må også 

være større vilje til å kreere kraftforblandinger som kan ta inn større mengde med 

rug enn tilfelle er i dag. 

 

 

Nydyrking 

Ved nydyrking av arealer over 50 da er tiltakshaver pliktig til å utarbeide en 

konsekvensutredning for tiltaket og ved nydyrking over 15 da må tiltakshaver 

dekke kostnader for kartlegging av fortidsminner. Dette vil påføre prosjektet så 

store kostnader at prosjektet vil bli ulønnsomt. Nydyrking er av samfunnsmessig så 

stor verdi at staten bør ta kostnadene for kartlegging av fortidsminner. 

 

7.2.Grønnsaker, frukt og bær 

Et effektivt importvern er grunnleggende for å oppnå tilfredsstillende økonomi 

innenfor de fleste produksjoner innenfor grønn sektor. 

Buskerud Bondelag ønsker at det gjeninnføres tak på produksjonstilskudd i grønn 

sektor.  

 

Produksjon av potet har gått markert ned i Buskerud de siste årene og vi foreslår å 

øke arealtilskuddet for potet med 20kr/da for alle soner. 

 

Rådgivning og forskning  

Frukt og grønt er kunnskapsintensive produksjoner og vi anser det som svært viktig 

at rådgivningstjenesten får et merkbart finansieringsløft for å kunne tilfredsstille 

produsentmiljøenes høye faglige krav. Det er også viktig å satse på forskning for å 

utvikle sorter tilpasset vårt klima og de klimaforandringene vi står foran. 

 

Investeringer 

Det er svært viktig å sikre fortsatt tilskudd til fruktlager, fellesanlegg for frukt 

Likeledes bør investeringstilskudd til planting av frukttrær økes. 

 

GPS 

GPS ordningen er et effektivt og velfungerende redskap for grøntprodusentene 

gjennom samarbeid om markedstilpasning og prisanbefalinger til beste for 

produsentene. Det er avgjørende at denne ordningen sikres finansiering også i 

framtiden. 
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Tilskudd 

Som tidligere nevnt ønsker vi at det gjeninnføres tak på produksjon innenfor grønt 

sektoren.  

 

Tilskuddet til epler og pærer til konservesmarkedet har vært viktig for å løfte 

totalverdien av epler og pærer og sikre nok råstoff til et fortsatt voksende marked 

for fruktdrikker. Tilskuddet må minimum opprettholdes som i dag, uten 

differensiering mellom geografiske soner. Som en forenkling for aller parter må det 

skje en samordning av søknadsfristen for dette tilskuddet og fristen som godkjente 

varemottakere har for å melde inn mottatt volum til Landbruksdirektoratet. 

 

Tilskuddet til grøfting må opprettholdes, for grønt sektoren er det mer 

formålstjenelig å beregne tilskuddene ut i fra løpemeter grøft og ikke pr. da. 

 

7.3.Svin, fjørfe og egg 

Svinenæringa er en viktig del av landbruket og utgjør store volumer med stor 

betydning for slakterier og fôrindustri. Vi har en markedssituasjon hvor vi nå er 

omtrent i balanse, og målprisen for svin ble økt noe i fjor. For at vi skal ha et 

marked i balanse legges det ikke opp til målprisøkning i år. Det er svært viktig at 

konsesjonsgrensen for svin ikke endres.  

 

Egg- og kyllingproduksjonen er i en utfordrende sitasjon. For egg er det viktig å 

opprettholde dagens ordning med markedsregulator og innfraktordningen. 

 

 

7.4.Honning 

Økonomien i næringsrettet honningproduksjon må styrkes, dette er viktig for at vi 

fortsatt skal ha næringsrettet honningproduksjon i Buskerud. Vi vil også 

understreke viktigheten av biholdet for planteproduksjon. 

 

Buskerud Bondelag ønske at satsen for bikuber økes fra 400 kr/kube til 500 

kr/kube. Alle produsenter må få tilskudd fra første kube, også de som mottar 

produksjonstilskudd ellers i landbruket.  

 

De som driver økologisk bør få et ekstra produksjonstilskudd på 150,- kr for å 

kompensere for økte utgifter og merarbeid. 

 

 

7.5.Pelsdyr 

Fraktilskuddet for pelsdyrfôr må gjeninnføres i årets jordbruksavtale. Dette betyr 

mye for pelsdyrnæringen og det er viktig at vi støtter dette kravet. Ferie- og 

fritidsordningen har en viktig posisjon i norsk husdyrbruk, også for 

pelsdyrnæringen. Det er svært viktig at pelsdyrnæringen fortsatt blir omfattet av 

disse ordningene.  

Sertifiseringsordingen FarmSert har vært vellykket og har styrket legitimiteten til 

næringa. På samme måte som kvalitetsordninger i det øvrige landbruket er 
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finansiert gjennom jordbruksoppgjøret bør også kostnader til sertifiseringsordninga 

i pelsdyrnæringen finansieres over jordbruksoppgjøret. Dette utgjør 1,5 MNOK. 

 

8. Miljø- og klima virkemidler 

Både RMP og SMIL har klimavirkemidler som også har en produksjonsfremmende 

effekt slik som skjøtsel av jordekanter og åkerholmer. Det er viktig at også slike 

produksjonsfremmende tiltak beholdes. SMIL midler må også kunne brukes til 

tilrettelegging for bruk av utmarksbeite til ammeku gjennom at det kan gis støtte til 

investeringer i gjerder og utvikling av tekniske løsninger som letter arbeidet rundt 

beite i utmark.  

 

Landbruket er en viktig del av det grønne skiftet, og også for landbruket vil det 

kreve omstillinger og klimatiltak hos den enkelte bonde. Klimatilpasning betyr økt 

innsats på agronomi, grøfting, utvikling av nye sorter og dyrkingsmåter og 

overgang til fornybare energikilder og gode løsninger for energibruk 

 

8.1. Grøfting 

Grøfting er i tillegg til at det er et godt agronomisk tiltak som øker avlingen også et 

godt klimatiltak ved at: 

 Det blir mindre avrenning av P i grøftevann enn i overflatevann 

 Faren for produksjon av lystgass minsker 

 Jorderosjon reduseres. 

 Avlingene økes 

Vi mener grøftig må få høy prioritet og har i vårt innspill foreslått å øke tilskuddet 

fra 1000 til 2000 kr/da og at potten på 80 MNOK minimum videreføres. Vi viser til 

nærmere omtale av grøfting i kapittel 7.1 og 7.2, samt kapittel 4 investeringer. 

Et annet viktig klimatiltak er investering i hydrotekniske tiltak, hvor vi har foreslått 

å øke SMIL-midlene med 50 MNOK til slik tiltak. 

 

8.2.Forslag til klimatiltak 

Buskerud Bondelag foreslår videre følgende tiltak 

 At bonden for anledning til å opprette fond som kan brukes til klima- og 

miljøtiltak, dette er nærmere omtalt under kapittel 10. 

 At bonden får rådgivning for å kunne gjennomføre klimatiltak, det bør 

tilgodeses med en pott på 10 MNOK i årets jordbruksforhandlinger til gratis 

førsteråd. 

 Vi anser beiting og bruk av utmarksressursene som en viktig del av 

klimaarbeidet. I tråd med dette har Buskerud Bondelag foreslått å øke tilskuddet 

til bruk av utmarksbeite. 

 Det settes av en pott på 10MNOK til stimuleringstilskudd for pilotanlegg med 

solceller. Vi ser potensialet i de store bygningsmassene som bonden har til 

rådighet 

 Det settes av en pott på 10MNOK til pilotanlegg for biogass 
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 Videreføring av bioenergiprogrammet 

 

8.3.Økologisk landbruk 

Det er et stadig økende marked som er villig til å betale merpris for økologiske 

varer. Den økologiske produksjonen har stagnert eller gått ned, og det er viktig at 

forbruksøkningen av økologiske varer kan dekkes inn av norsk produksjon. 

Foreløpig er forbrukerne spredd slik at det er vanskelig å utnytte denne 

betalingsviljen på en god og lønnsom måte. De politiske signaler om økning i 

økologisk produksjon må, i en overgangsfase, følges opp med støtteordninger for 

distribusjon i kombinasjon med en forsyningsplikt, slik at etterspørselen kan dekkes 

av norske varer. Meromkostningene ved selve produksjonen må tas ut i form av 

reelle priser i markedet, men det ekstra jordbruksfradraget for bønder som driver 

økologisk produksjon heves fra 20 000 til 30 000 kroner. 

 

9. Forenkling 

Buskerud Bondelag er i utgangspunktet positive til forenklinger. Rapporten 

”Forenkling av jordbruksavtalens virkemidler” har hatt en gjennomgang av 

virkemidlene som finnes i landbruket. Vedlegg 8 viser en matrise over dagens 

ordninger, om det er aktuelt å forenkle og eventuelt hvorfor. Vi ser oss ikke i stand 

til å vurdere hvert enkelt tiltak i rapporten men vil poengtere at enhver mulig 

endring må konsekvensutredes først slik at en ikke får utilsiktede virkninger. 

 

10. Skatt / avskrivninger / fond 

10.1 Skatt / avgift / avskrivninger 

Ved eierskifte: 
Inngangsverdien på fast eiendom skal kunne skrives opp til reell markedsverdi 

(kjøpsverdi eller takst). 

Inngangsverdien på maskiner og budskap må kunne skrives opp til en reell verdi. 

Salg av tilleggsjord og tilleggsskog til naboeiendom bør igjen bli skattefritt (jfr. 

Reglene før 2005). Det vil redusere omfanget av leiejord og legge til rette for 

videre produktivitetsvekst i jordbruket. 

 

Frita næringsformue fra formuesskatt: 
Buskerud Bondelag mener det er feil å skatlegge verdien av en arbeidsplass og 

arbeidende kapital. Vi har en berettiget forventning om at formueskatt på 

produksjonsarealer, driftsbygninger og driftsmidler i landbruket fjernes. 

 

Investeringer og skatt. 
Buskerud Bondelag prioriterer tilrettelegging for investeringer i næringen. Tilskudd 

og gode lånevilkår er ikke nok. Bonden må ha en reell mulighet til å sette av 

uskattede midler til fremtidige investeringer og på den måten sikre fremtidige 

investeringer nødvendig egenkapital. Avskrivningssatsen på driftsbygninger og 

andre husdyrbygninger må være reell og heves i tråd med redusert levetid for slike 

bygg. Avskrivningssatsen på 6% må beholdes, den må ikke settes ned til 4% slik 

det er foreslått i skattereformen. Reelt sett for å gjenspeile levetiden på 

driftsbygninger mener vi satsen burde være på 8 %.  
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Det bør bli mulighet for å saldoavskrive kostnader ved etablering av frukthage. Det 

bør sees på muligheter for skattetiltak for å holde leiejordpriser nede og stimulere 

investering i utleid jord. 

 

Fordelsbeskatning for bruk av egenprodusert ved og flis tas bort. 

 

10.2 Fond 
Fondsavsetninger er en god mulighet for å kunne avsette midler som kan stimulere 

til nyinvesteringer og effektivisering. Buskerud Bondelag mener at det vil være 

formålstjenlig å vinkle et slikt fond mot investeringer i klima- og miljøtiltak, som 

en del av det grønne skiftet. Det vil være relativt mange investeringsformål som kan 

komme inn under miljø- og klimatiltak, og vi mener at det bør legges trykk på at vi 

må få muligheten til å avsette midler i et klima- og miljøfond. 

Det må bli adgang til skattefri avsetning av inntekt fra jordbruket til fremtidige 

investeringer i klima- og miljøtiltak Eksempler på klima – og miljøtiltak som kan 

omfatte et slikt fond er: 

 

 Grøfting 

 Hydrotekniske anlegg 

 Etablering av solceller på bygningsmasse  

 Varmeanlegg basert på fornybar energi. 

 Etablering av tuneller i grønt-produksjon 

 

Et slikt fond må også gjelde utleier av landbrukseiendom slik at penger kan avsettes 

eksempelvis til jordforbedringstiltak som grøfting. 

Dagens GSU ordning må gjøres bedre ved at beløpsgrensene heves og at ordningen 

gjøres aldersnøytral.  Alle som har i utsikt å overta en gård har behov for å spare 

seg opp egenkapital. En gård er først og fremst en arbeidsplass. 
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Vestfold Bondelags innspill til jordbruksforhandlingene 2016 

 

1. Oppsummering over de mest prioriterte tiltakene 
Norges Bondelag må ha ambisjoner om å inngå en avtale, også med ny FrP-minister. Det at vi 

er en partipolitisk nøytral organisasjon, holdes fram som viktig av alle våre lokallag.  

 

Kravet må utformes slik at det oppfattes som moderat, med tanke på utviklinga i det øvrige 

næringslivet. Vi håper og tror at årets utvikling og forutsetninger gjør det mulig å fremme et 

moderat krav som likevel vil tette noe av gapet til andre grupper. 

 

Prisene må økes der det er markedsmuligheter og tilstrekkelig tollvern. Norges Bondelag må 

bruke prisforhandlingene til å synliggjøre behovet for importvern, og at målpriser er en 

trygghet for forbrukeren. 

 

Budsjettoverføringene bør økes. Landbruk og matindustri er en næring det må satses på i det 

grønne skiftet, og vår næring har en stabiliserende effekt på norsk økonomi. Kutt i budsjett 

kan vi derfor ikke akseptere! 

 

Etter flere år med satsing på de største enhetene, forventer vi i år et det blir fokus på struktur 

og distrikt. Blant våre medlemmer i Vestfold er det større forståelse for tilskudd innrettet etter 

struktur enn distrikt. I typiske kornfylker er det også områder med mange små og 

tungdrevne skifter som står i fare for å gå ut av produksjon. 

 

De viktigste prioriteringene for Vestfold Bondelag er: 

 Bedre økonomi i kornproduksjon  

 Innføring av fondsordning  

 Bedre tilskuddet til drenering  

 

Begrunnelser: 

 

Bedre økonomi i kornproduksjon 

Lønnsomhet i kornproduksjonen er nøkkelen for å kunne opprettholde 

produksjonsfordelingen, og dermed ha muligheter til å utnytte alle arealer og øke 

matproduksjonen. I samfunnet er det økt oppmerksomhet om selvforsyning og norskandelen i 

fôret. Hele norsk landbruk trenger en økt kornproduksjon! Økonomien i kornproduksjon har 

vært dårlig over lang tid. Det har ført til nedgang i kornareal og stagnasjon i avlingsnivå. I 

Vestfold, med de beste forutsetningene for å kunne dyrke matkorn, ser vi en omlegging fra 

korn til grass. 
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Tiltak i prioritert rekkefølge: 

 Økt kornpris, se kap 2 

 Bedre tilskudd til drenering, se kap 8 

 Innføring av småskiftetilskudd, se kap 3 

 Investeringsmidler til korntørker og –lager, se kap 4 

 Premiering av proteininnhold i fôrkorn 

 Større prisforskjell på matkorn og fôrkorn 

 Innføring av kvalitetstilskudd 

 Fjerne plantevernmiddelavgiften 

 

Innføring av fondsordning 

Landbruket blir mer og mer spesialisert. Mange bønder produserer mye av en eller noen få 

produkter. Dette gir en effektiv produksjon, men tiltagende sesongvariasjoner øker bondens 

risiko. Grønnsaks-, frukt- og bærprodusentene er i stor grad spesialiserte, har høy omsetning 

og inntekter fra markedet er den vesentligste delen av inntektene. Det et stort ønske om å 

kunne sette av på fond til framtidige investeringer og for å jevne ut inntekter mellom år. En 

god fondsordning kan være en smart klimatilpasning for bonden. 

 

Bedre tilskuddet til drenering 

Godt drenert jord er et godt klimatiltak, god klimatilpasning og det øker matproduksjonen. 

Grøftetilskuddet virker når det er tilstrekkelig til å være utløsende! I 2013 og 2014 ble alle 

tildelte midler i Vestfold brukt. Nå har det stoppet opp. De arealene som er rimeligst å grøfte, 

er tatt først. Nå ser vi at kostnadene øker og tilskuddet er ikke lenger utløsende.  

 

Tiltak: 

• Øke satsen til kr 3000 pr da (eller prosentandel av kostnader) 

• Fjerne grensa på 100 da over 5 år for at grunneier skal koste evt arkeologiske 

undersøkelser. Grøfting er ikke endret drift og kan ikke sidestilles med 

omdisponering/utbygging 

• Gi AK-tilskudd i dreneringsåret (ikke produksjonstilskudd) 

• Se SMIL-midlene til drenering og til reparasjon/oppgradering av hydrotekniske 

tiltak i sammenheng 

• Eier må kunne søke SMIL-midler til drenering og hydrotekniske tiltak selv om 

jorda er leid bort 

• Omfordeling mellom regioner dersom tilskudd ikke brukes opp 

• Beholde totalpotten 

• Godta at økning ikke kan gjelde omsøkt areal 

• Sjekke ut politisk vilje til grøfting ”en gang for alle” 

 

For å få forvaltningen med på å øke satsen, må vi godta at økningen ikke skal gjelde omsøkte 

arealer. Alternativet vil en økning gi mye trekking av søknader og ny behandling, noe som vil 

skape motstand. Det må gjøres en god informasjonsjobb ut mot medlemmer i forkant av 

kravet, slik at de som allerede har søkt forstår begrunnelsen. 

 

Årlige krav om økt grøftetilskudd gjør i seg selv at bønder avventer situasjonen. Vi må derfor 

prioritere dette høyt for å sjekke ut den politiske viljen til å gjøre et løft på grøfting. Vi må 

samtidig signalisere at uansett utfall vil vi legge saken død i eks 5 år. 
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2. Pris, herunder korn/kraftfôr 
Økte priser er en god måte å øke inntektsmulighetene på. Det er et viktig prinsipp at prisene 

på landbruksprodukter skal økes hvert år minst i takt med generell kostnadsøkning.  

 

Økte priser forutsetter at vi har et effektivt tollvern! Norges Bondelag oppfordres til å 

bruke jordbruksforhandlingene til å skape økt forståelse for importvernet, spesielt blant 

politikere som ønsker å holde budsjettoverføringene nede. Det må også kommuniseres 

tydeligere til forbrukerne at målpris er en makspris og ikke en garantert pris. Målpriser er en 

trygghet for forbrukeren slik at vi unngår store prisvariasjoner. 

 

Korn 

Målpris på fôrkorn bør øke med 35 øre pr kg.  

Målpris på matkorn må øks mer.  

Reell prisforskjell mellom forkorn og matkorn er mindre enn målprisen tilsier (pga oppgjør 

etter hektolitervekt).  Prisen bør derfor økes mer på matkorn enn på fôrkorn. 

 

Det må betales mer for proteinet i kornet, også det som brukes til fôr. Dette er egentlig ikke en 

jordbruksavtalesak, men Norges Bondelag oppfordres til å ta dette opp med markedsregulator. 

 

Økt pris på fôrkorn vil gi høyere utgifter for husdyrprodusentene. Prisnedskrivingstilskuddet 

må økes, men kornprisen må økes selv om det ikke kompenseres fullt ut med økt 

prisnedskriving. Økt kraftfôrpris må kunne gi noe økt pris på melk og kjøtt. Økt kraftfôrpris 

vil også styrke den relative verdien på grovfôret.  

 

I kraftforkrevende produksjoner med fare for overproduksjon, kan målprisen økes tilsvarende 

kostnadsøkningen på kraftfor. Dermed beholdes marginen uforandret, og en økt målpris vil da 

ikke stimulere til økt produksjon. 

 

Potet 

Det har vært stor økning i import av potet. Det må jobbes for å øke andelen norsk potet til 

storkjøkken og dagligvare. Dette krever et tilstrekkelig tollvern, og Vestfold Bondelag mener 

handlingsrommet i WTO-avtalen må brukes for å styrke tollvernet på potet.  

 

Frukt og grønt 

Målprisen på frukt og grønnsaker kan økes, men kun på de produktene hvor det er realistisk å 

få ut målpris og hvor det er fare for at høy pris kan utløse administrativ tollnedsettelse i løpet 

av sesongen.  

 

Egg 

På grunn av overproduksjon kan målprisen kun økes tilsvarende kostnadsøkninga som følge 

av økt kraftforpris.  

 

Kjøtt 

Målprisene må økes i takt med kostnadsutviklingen. Noen kjøttslag har ikke målpris. Det 

forventes likevel at det i jordbruksoppgjøret legges opp til økte referansepriser, spesielt på 

storfekjøtt.  
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Svin er i en skjør markedsbalanse. Her kan målprisen øke med 30 øre/kg mer enn 

kostnadsøkninga som følge av økt kraftforpris.  

 

På lam må det tas hensyn til markedssituasjonen.  

 

Melk 

Melkeprisen bør økes med 30 øre. For bondens likviditet er det viktigere at Tine klarer å løfte 

utbetalingsprisen gjennom året, enn at det blir store beløp i etterbetaling. Vi er klar over at det 

på enkelte produkter er for dårlig tollvern. Utjevninger mellom produkter må skje gjennom 

PU-ordningen, slik at prisen kan økes på produkter med konkurranseevne og 

markedsmuligheter. 

 

3. Budsjettoverføringer 
Overføringene er stadig en mindre del av statsbudsjettet, og Norges Bondelag bør kreve økte 

overføringer også i år. Landbruk og matindustri er en næring det må satses på i det grønne 

skiftet, og vår næring har en stabiliserende effekt på norsk økonomi. Kutt i budsjett kan vi 

derfor ikke akseptere! 

 

Vestfold Bondelag mener de viktigste tilskuddene er: 

1. Tilskudd som sikrer økt matproduksjon. Da må mest mulig areal drives, og det på en 

agronomisk god måte. Innføring av småskiftetilskudd til grovfôr og korn. 

Beitetilskudd. Husdyrtilskudd med strukturinnretning. Tilskudd til nydyrking. 

2. Grøftetilskudd. Politisk vilje til dette må avklares en gang for alle!  

3. Investeringsmidler 

4. Midler til praktisk forskning og rådgiving bør økes. Øke grunntilskuddet til NLR. 

 

Struktur 

Det er støtte fra Vestfold Bondelag for å opprettholde og styrke strukturinnretningen på 

tilskuddene. Det er nå viktigere å opprettholde strukturprofilen på husdyrtilskuddene etter at 

arealtilskuddene er utflatet.  

 

For å sikre drift av små skifter i hele landet, kan det innføres et småskiftetilskudd 

(driftsulempetilskudd pr skifte). En mulighet er å ha et fast tilskudd pr skifte, og pr da i 

tillegg. Skiftene må defineres ut fra grenser i form av fysiske hindringer, annen type 

vegetasjon og eiendomsgrenser, og søkningen og beregning må skje elektronisk. 

 

Distrikt 

Vestfold Bondelag mener det er god distriktspolitikk at distriktstilskuddene er knyttet til 

matproduksjon og til drift av arealene. Dette ivaretar produksjonen i distriktene og øker de 

positive ringvirkningene for næringslivet der. Landbruket i Norge er variert og vi har 

gårdsbruk med alle grader av driftsulemper. Å skulle todele norsk landbruk mellom distrikt og 

ikke, vil gi unødig byråkrati, diskusjoner om grenser og ikke nødvendigvis gagne landbruket i 

mer sentrale strøk. Vi tror det er mest effektivt å behandle alt landbruk innenfor de samme 

ordningene. 
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Det er større forståelse for strukturinnretning på tilskudd enn til distrikt. Distriktstilskudd bør 

opprettholdes, og det kan også økes. Åpenhet er viktig, og det er bedre å øke det som heter 

distriktstilskudd enn å innføre distriktsforskjeller på andre tilskudd.  

 

Fraktordningene må videreføres.  

4. Investeringer og kapitaltilgang 
Investeringsmidlene er viktig for Vestfoldbonden. Økonomien på det enkelte bruk er svært 

ulik avhengig av hvor i ”investeringssyklusen” man er. Med investeringsmidler kan man 

avhjelp dette noe og prioritere den aktive bonden. Norges Bondelag bør kreve økning i de 

fylkesvise BU-midlene. 

 

Det vil bli økt behov for investering i melkeproduksjonen fram mot løsdriftskravet i 2024. 

Investeringsmidlene må bidra til at også små og mellomstore bruk velger å bygge om. Det kan 

argumenteres med løsdriftskravet for å få mer midler til ombygging, men disse må søke 

investeringsmidler på lik linje med andre, men ikke bli prioritert foran andre. Kravet har vært 

kjent lenge, og eldre løsdriftsfjøs trenger også å fornyes.  

 

I kornområdene er det viktig å øke midlene til investering i tørker og lager, og dette må 

prioriteres dersom det skal satses på grovfôr utenom kornområdene. 

 

Det kan kommuniseres bedre at europeisk landbruk får vesentlig støtte til investeringer i 

bygninger og teknisk utstyr. 

 

FoU må være brukerstyrt og praktisk anvendbart. Grunntilskudd til eks NLR er viktig for at 

kunnskapen skal nå ut til den aktive bonden. Det kan også innføres et ”egenandelsfond” til 

praktisk relaterte prosjekter, fordi mange av disse stopper opp når man ikke kan skaffe de 

siste prosentene med påkrevd egenandel. 

5. Rekruttering og velferd 
Avløsning ved sykdom 

Tilgang på kvalifisert hjelp ved sykdom, permisjoner og fritid er en viktig trygghet for alle  

bønder, spesielt de unge. Det er viktig å se velferdsordningene i sammenheng, og ikke gjøre 

endringer som svekker beredskapen ved sykdom. 

 

Dagsatsen ved sykdom må økes. Tilskuddet til landbruksvikarordningen har stått stille siden 

2009, og må økes til minst kr 300 000,- pr vikar. 

 

Vestfold Bondelag setter pris på at vi har gode velferdsordninger. Selv om det føles 

urettferdig at avløsertilskuddet ved sykdom blir avkortet ved andre inntekter, mener vi det er 

uklokt å be om en særordning på dette. Vi har allerede bedre dekking ved sykdom enn andre 

selvstendig næringsdrivende. Ingen lønnsmottakere får sykepenger for mer enn en hel stilling. 

Personer som jobber mye overtid eller har en ekstrajobb i tillegg for også en form for 

”avkorting” når sykepengene beregnes.  

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. Vi er redd at 

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



Vestfold Bondelag    6 av 11 

    

 Vår dato Revisjon Vår referanse 

 10.02.2016  15/00852-3 

 

 

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 plenklipping”. 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”. Vestfold Bondelag mener derfor at det vil være 

fornuftig å be om en innstramming på hva tilskuddet brukes til. Ved framtidig kritikk av 

tilskuddet, kan vi vise til et ønske fra næringa om begrensninger av bruken. Vi tror det er 

forståelse blant våre medlemmer om at en innstramming vil være tjenelig på sikt. Ingen av 

våre lokallag ønsker å fjerne dokumentasjonskravet. 

 

 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. 

 

Dersom Norges Bondelag vil kreve en slik innstramming, må det god informasjon ut til 

medlemmene i forkan av kravet. Evt bør det ventes ett år så forslaget kan forankres i alle 

fylker. 

 

Velferdsordninger i grøntproduksjon 

Produsenter med lagerproduksjon og helårs veksthusproduksjon må ha rett til avløser ved 

sykdom på lik linje med husdyrprodusenter. De bør også innlemmes i ordningene med 

tilskudd til ferie- og fritidsavløsning. 

 

Tidligpensjonsordningen 

Må videreføres. 

 

Kompetansekravet 

Dette må ikke bli et tema i årets forhandlinger. Det må utredes hvem det skal gjelde for, hva 

det skal inneholde og praktisering. Kravet må forankres bedre i organisasjonen og bør heller 

være en del av diskusjonen om nytt næringspolitisk program. 

6. Grovfôrbaserte produksjoner 
Storfekjøtt 

Prisene kan økes noe, og tilskudd som stimulerer til flere mordyr og kalver kan økes. 

Det kan stimuleres til økt kjøttproduksjon på melkebruk, men ikke på bekostning av 

økonomien på melk. 

 

Det snakkes mye om å stimulere til økt storfekjøttproduksjon i grasområdene. Dette er vi 

enige i, men det er vanskelig å definere hva som er grasområder. Også i kornfylkene er det 

mye jord som er best egnet til grass og gjengroing er et reelt problem også her. De to siste åra 

har vi hatt formuleringen støtte til ”økt grovforbasert kjøttproduksjon utenfor 

matkornområde” i våre retningslinjer for IBU-midler. Praktiseringen viser at dette må 

avgjøres på enkelbruksnivå. Bruk som utnytter halm, frøhøy og utmarksbeiter tilknyttet 
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gården må også kunne produsere storfekjøtt i tillegg til korn. Bedret kornøkonomi er det 

viktigste virkemiddelet for at ikke gras skal fortrenge korn! 

 

Sau/lam 

• Beitetilskuddet for utmark bør økes 

• Ulltilskuddet bør beholdes slik det er, ellers blir den dårligste ulla kastet 

 

Melk 

• Målprisen kan økes (se kap 2). 

• Eventuell økning i tilskudd kan rettes mot små og mellomstore melkebruk.  

7. Andre produksjoner 
Korn 

Lønnsomhet i kornproduksjonen er nøkkelen for å kunne opprettholde 

produksjonsfordelingen, og dermed ha muligheter til å utnytte alle arealer og øke 

matproduksjonen. I samfunnet er det økt oppmerksomhet om selvforsyning og norskandelen i 

fôret. Hele norsk landbruk trenger en økt kornproduksjon! Økonomien i kornproduksjon har 

vært dårlig over lang tid. Det har ført til nedgang i kornareal og stagnasjon i avlingsnivå. I 

Vestfold, med de beste forutsetningene for å kunne dyrke matkorn, ser vi en omlegging fra 

korn til grass. 

 

Tiltak i prioritert rekkefølge: 

 Økt kornpris, se kap 2 

 Bedre tilskudd til drenering, se kap 8 

 Innføring av småskiftetilskudd, se kap 3 

 Investeringsmidler til korntørker og –lager, se kap 4 

 Premiering av proteininnhold i fôrkorn 

 Større prisforskjell på matkorn og fôrkorn 

 Innføring av kvalitetstilskudd 

 Fjerne plantevernmiddelavgiften 

 

Plantevernmiddelavgiften er kun en fiskal avgift, det går ikke noe tilbake til landbruket. I 

tillegg til at avgiften bidrar til å øke kostnadene i jordbruket fører innretningen på avgiften til 

at bønder i for stor grad velger lavdosemidler noe som øker resistensfaren. Ved å fjerne 

avgiften på plantevern vil midler som er effektive resistensbrytere bli mer attraktive å bruke.  

I gjennomsnitt utgjør avgiften ca 25 % av prisen på plantevernmidlene. Fjerning av avgiften 

vil redusere kostnadene i kornproduksjonen med om lag 2 øre/kg. 

 

Frøproduksjon er viktig i Norge og spesielt i Vestfold. Vi må ha en norsk produksjon tilpasset 

norsk forbruk og norske behov. Nåværende tilskudd må fortsette med kompensasjon for økte 

kostnader. 

 

Potet, grønnsaker, frukt og bær 

Grøntproduksjonen skaper store verdier, og flere av produksjonene her har store 

markedsmuligheter. Grøntprodusentene henter kanskje 90% av inntektene fra markedet. Et 

velfungerende importvern og mulighet til samarbeid på produsentnivå (GPS) er det aller 

viktigste! 
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Store deler av fersk vare omsettes gjennom Gartnerhallen. Dette samvirket har en betydelig 

rolle som buffer mellom bonden og matvarekjedene. 

 

Viktige krav fra grøntprodusentene i jordbruksoppgjøret: 

 

• Fondsordning (se eget punkt) 

• Økt tilskudd til drenering (se eget punkt) 

• FoU (se eget punkt) 

 

Svin, egg og kylling 

• Prisnedskrivingstilskuddet det viktigst tilskuddet. 

• Alt som kan bidra til å få markedet i balanse. 

• For svin er gode erstatningsordninger ved LA-MRSA viktig. 

8. Miljø- og klimavirkemidler  
RMP 

Det må kreves fortgang i arbeidet med nytt kart med oppdaterte erosjonsklasser. Dette vil gi 

en bedre og riktigere bruk av RMP til å hinder forurensning. Det er lettere å ha større forskjell 

på satsene etter erosjonsklasse dersom klassifiseringa er riktig. 

 

SMIL 

 

Grøfting 

Godt drenert jord er et godt klimatiltak, god klimatilpasning og det øker matproduksjonen. 

Grøftetilskuddet virker når det er tilstrekkelig til å være utløsende! I 2013 og 2014 ble alle 

tildelte midler i Vestfold brukt. Nå har det stoppet opp. De arealene som er rimeligst å grøfte, 

er tatt først. Nå ser vi har kostnadene øker og tilskuddet er ikke lenger utløsende.  

 

For å få forvaltningen med på å øke satsen, må vi godta at økningen ikke skal gjelde omsøkte 

arealer. Alternativet vil en økning gi mye trekking av søknader og ny behandling, noe som vil 

skape motstand. Det må gjøres en god informasjonsjobb ut mot medlemmer i forkant av 

kravet, slik at de som allerede har søkt forstår begrunnelsen. 

 

Årlige krav om økt grøftetilskudd gjør i seg selv at bønder avventer situasjonen. Vi må derfor 

prioritere dette høyt for å sjekke ut den politiske viljen til å gjøre et løft på grøfting. Vi må 

samtidig signalisere at uansett utfall vil vi legge saken død i eks 5 år. 

 

Et problem at vi mangler SMIL-midler til reparasjon/oppgradering av grøfter, men har for 

mye til ny grøfting.  Disse pottene må kunne ses i sammenheng og ikke være totakt adskilt. 

 

Kulturminner kan være et hinder for grøfting. Holdningen er at ved grøfting av over 100 da 

skal bonden sidestilles med eks en annen utbygger som må ta kostnaden ved arkeologiske 

undersøkelser. For landbruket del er ikke dette ny virksomhet, og bonden bør på ingen måte 

sidestilles med en utbygger som skal omdisponere arealet til ny virksomhet.   

 

Totalpotten til drenering trenger ikke økes før vi ser den blir brukt opp. 
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Oppsummert drenering: 

• Øke satsen til kr 3000 pr da (eller prosentandel av kostnader) 

• Fjerne grensa på 100 da over 5 år for at grunneier skal koste evt arkeologiske 

undersøkelser. Grøfting er ikke endret drift og kan ikke sidestilles med 

omdisponering/utbygging 

• Gi AK-tilskudd i dreneringsåret (ikke produksjonstilskudd) 

• Se SMIL-midlene til drenering og til reparasjon/oppgradering av hydrotekniske 

tiltak i sammenheng 

• Eier må kunne søke SMIL-midler til drenering og hydrotekniske tiltak selv om 

jorda er leid bort 

• Omfordeling mellom regioner dersom tilskudd ikke brukes opp 

• Beholde totalpotten 

• Godta at økning ikke kan gjelde omsøkt areal 

• Sjekke ut politisk vilje til grøfting ”en gang for alle” 

 

Økologisk landbruk 

Vestfold Bondelag ønsker en satsing og videreutvikling av det økologiske landbruket. Vi må 

dekke etterspørselen med norsk vare, og økologisk produksjon gir viktig kunnskap til det 

øvrige jordbruket. 

 

• Vi må dekke markedet med norsk vare for å unngå import 

• Stimulering må skje pr kg og liter produsert vare, ikke passivt på areal 

• Jobbe for å få biogjødsel fra biogassanlegg godkjent til økologisk produksjon 

• Få inn mer økologiske produkter i offentlige anbud, samt at ”norske produkter” blir et 

godkjent kriterium i offentlige anbud. 

9. Forenkling. 
Antall ordninger korresponderer ikke med opplevelsen av kompleksitet. Det er bedre med 

flere enkle og oversiktlige ordninger/søknadsomganger enn få komplekse som skal romme 

mye. 

 

Nytt regime for søknad om produksjonstilskudd 

Vi er positive til alt som gir forvaltningen en enklere jobb med å behandle og kontrollere 

tilskuddsordningene. Kontroll er viktig, men det må også være enkelt for bonden å handle 

riktig. Det lanseres nå mange ulike løsninger for telling og registrering, og ikke alt høres ut 

som en forenkling. Et prinsipp som bør gjelde er at man ikke skal avvike fra kalenderåret 

(eks rapportering av avløsertilskudd eller slakta dyr i perioden). 

 

Avkorting og bortfall av tilskudd 

I løpet av det siste året har myndighetene skjerpet kravene til bonden og kommunens 

saksbehandlere ved behandling av tilskuddssøknader. Kontroll er viktig, og vi støtter at det 

må få økonomiske konsekvenser dersom bonden med overlegg oppgir feil opplysninger. Dette 

kan være manglende gjødselplaner eller at jord ikke drives. 

 

I de fleste tilfellene skal kommunen avkorte tilskuddet etter en prosentsats eller ved skjønn. 

Dette har blitt praktisert på en fornuftig måte, og bøndene har stort sett forståelse for 

reaksjonene. 
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Ve to tilfeller av manglende miljøkrav skal nå kommunen avslå søknad om AK-tilskudd og 

RMP-tilskudd. At søknaden skal avslås i sin helhet kan få store økonomiske konsekvenser. 

Kommunen har ingen mulighet til å utøve skjønn og vi mener en slik praksis ikke kan godtas! 

I tillegg gjelder dette på områder det kan være vanskelig å vite hva som er rett. Dette gjelder: 

 

1. Minst 2 meters vegetasjonssone mot vassdrag. At det står minst, gjør at bonden må 

selv avgjøre når dette er tilstrekkelig, og kommunen har ingen mildere reaksjoner enn 

avslag på hele søknaden.  

2. Inngrep som forringer kulturlandskapet uten forhåndsgodkjenning. Her er det 

også en faglig diskusjon om hva som ligger i ”forringer”. Ved et leieforhold skal den 

som driver bli straffet med totaltavslag på AK-tilskudd på alt areal, selv om det er eier 

som foretak et inngrep. Det er usikkert om dette er juridisk holdbart. 

 

Denne innskjerpelsen av krav og strengere reaksjoner fra myndighetene er i følge 

forvaltningen et resultat ev forårets jordbruksoppgjør. Vi mener derfor at årets oppgjør er rett 

sted å påpeke disse urimelighetene og få innført skjønn i saker som ikke er helt klare. 

 

10. Skatt/avgift/avskrivninger/fond 
Innføring av fondsordning 

Landbruket blir mer og mer spesialisert. Mange bønder produserer mye av en eller noen få 

produkter. Dette gir en effektiv produksjon, men tiltagende sesongvariasjoner øker bondens 

risiko. Grønnsaks-, frukt- og bærprodusentene er i stor grad spesialiserte, har høy omsetning 

og inntekter fra markedet er den vesentligste delen av inntektene. Det et stort ønske om å 

kunne sette av på fond til framtidige investeringer og for å jevne ut inntekter mellom år. En 

god fondsordning kan være en smart klimatilpasning for bonden. 

 

Det er mange ulike modeller for en fondsordning. Det viktigste blir å få aksept for en slik 

ordning, og så utrede ulike muligheter.  Et forslag er  

 

Klima-, miljø- og investeringsfond m/skattefordeler etter mal fra skogfond: 

• Fondet vil bidra til inntektsutjevning mellom gode og dårlige avlingsår.  

• Fondet vil bidra til å sikre langsiktig planlegging og investeringsevne også i år med 

dårligere avling og inntekt.  

• Det må defineres hvilke investeringer som kan utløse fondsmidler 

• Et eksempel vil være at fondet skal kunne brukes til å finansiere reetablering av 

frukttre-felter, noe som igjen vil gi økte fruktavlinger 

• Fondet skal kunne brukes til å grøfting, kalking osv 

• Det bør gis en skattefordel ved bruk av midlene 

• En del av investeringstilskuddene vil kunne kobles til uttak av fondsmidler slik som i 

skogbruket.  

• Alternativt bør en vurdere om det kan være tjenelig å knytte en slik ordning sammen 

med skogfondet, slik at både bonden og myndighetene får en robust ordning som vil 

kunne vri investeringer i en ønsket klima- og miljøretning og en ordning som kan 

bidra til å utjevne ujevn inntektsbeskatning på grunn av mer uforutsigbart klima og 

avlingsnivå.  
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Avgift/skatt 

• Fjerne plantevernavgiften (se kap om korn) 

• Vurdere gjennomsnittsligning som i skogbruket for resten av landbruket 

• Beholde avskrivingssatsene på husdyrbygg 

• Avskriving av nyetablering av fruktfelt 

• Lavere sats på arbeidsgiveravgift 

• Øke jordbruksfradraget 

 

11. Annet 
Aksjonsberedskap og aksjonsvilje  
Vestfold Bondelag er klare på at vi må forhandle med et mål om å få til en god jordbruksavtale. 

Dersom dette ikke er mulig, er det nødvendig med brudd og aksjoner. Våre tillitsvalgte er 

aksjonsklare dersom det blir nødvendig. En kommunikasjons- og mediastrategi er avgjørende for 

å få opinionen på vår side.  

 

Forankring av innspill  
Dette innspillet er behandlet av styret i Vestfold Bondelag 1. mars og bygger på uttalelser fra 12 

av 18 lokallag i fylket og på innspill fra referansegruppene for korn, grønt og husdyr. Vestfold 

Bondelag har også mottatt innspill fra Norsvin, Vestfold Landbrukstjenester og Norske 

Landbrukstjenester.  

 

Vestfold Bondelag ønsker forhandlingsutvalget lykke til! 
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Telemark Bondelag - innspill til jordbruksforhandlingene 2016 

 

Styret i Telemark Bondelag har behandlet sak om innspill til jordbruksforhandlingene 2016 

i sitt styremøte den 9. 3. 2016. Telemark Bondelag avgir følgende innspill: 

 

Pkt. 1. Oppsummering over de mest prioriterte tiltakene 

 

Telemark Bondelag mener at jordbruksoppgjøret for 2016 må innrettes slik at det gir 

muligheter for en framtidsrettet matproduksjon i hele landet, som sikrer rekruttering til 

næringa og som i størst mulig grad er basert på utnyttelse av norske ressurser. Årets 

oppgjør må speile at natur og topografi setter klare begrensinger for strukturutviklingen i 

norsk landbruk og matproduksjon. Samtidig må årets oppgjør stimulere til kvalitet i 

produksjonen, og til et produksjonsvolum på den enkelte enhet som harmonerer med lokalt 

ressursgrunnlag.  

 

Norges Bondelag bør ved utforming av årets krav, vektlegge en kronemessig lik utvikling 

som lønnsmottakere. 

 

Den arbeidsfordeling som ligger i kanaliseringspolitikken er en av bærebjelkene i den 

norske landbruksmodellen. I denne modellen er korndyrking i kornområdene helt sentral. 

Telemark Bondelag mener det må legges opp til en landbrukspolitikk som igjen gjør det 

attraktivt og økonomisk interessant å dyrke korn i de områdene av landet som er egnet for 

det. Mulighetene for store kostnadsreduksjoner i kornproduksjonen er begrenset, noe som 

gjør at det er nødvendig å styrke inntektssida. Det må skje ved en økning på både kornpris 

og arealtilskudd.  For å dekke beregnet kostnadsvekst i 2016, samt gi grunnlag for en reell 

lønnsomhetsforbedring, bør målprisen på korn økes med 9 – 10 øre pr. kg. korn. Samtidig 

må arealtilskuddet styrkes tilsvarende 7 øre pr. kg. korn. Dette er en satsing som må følges 

opp i jordbruksoppgjørene i 2017 og 2018.  

 

Arealtilskudd, driftstilskudd, beitetilskudd og husdyrtilskudd er viktige virkemidler for 

landbruket i Telemark. En utflating av den strukturelle innretningen på 

tilskuddsordningene slår uheldig ut for Telemark, som har mange små bruk med klare 
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driftsulemper. Telemark Bondelag mener derfor det må arbeides for en sterkere 

strukturprofil som ivaretar mindre og mellomstore bruk. For å øke lønnsomheten i 

melkeproduksjonen på ku og geit, samt stimulere til økt kjøttproduksjon på storfe, mener 

Telemark Bondelag at det ved årets jordbruksforhandlinger vil være viktig å prioritere 

husdyrtilskudd og driftstilskudd.  

 

Telemark er blant fylkene med sterkest nedgang i antall bruk med melkeproduksjon. For å 

tilpasse melkeproduksjonen til arealgrunnlaget på det enkelte bruk, bør det etableres en 

høyere sats pr. ku enn det som er gjeldende sats, for besetninger med inntil 20 kyr, eventuelt 25 

kyr. Tilskuddsatsen bør knyttes direkte til det dyretallet man har. Med dette som bakgrunn 

foretrekker Telemark Bondelag modellen som er benevnt som alternativ 3 i studieheftet. For 

geit bør både husdyrtilskudd og beitetilskudd økes for de første 125 geitene. Dette vil bidra til 

å styrke de minste brukene. 

 

I utgangspunktet må husdyrproduksjonene dekke inn økt kraftfôrpris som følge økt 

kornpris, ved økt prisuttak i markedet og økte budsjettmidler(f. eks. husdyrtilskudd).  

 

Telemark Bondelag mener at godt grøftet jord er en forutsetning for å kunne øke 

produksjonen basert på norske ressurser. Telemark Bondelag vil derfor prioritere en økning 

av dreneringstilskuddet, slik at det samlet utgjør kr. 3 000 pr. daa.. Samtidig må meterpris 

for grøfting økes tilsvarende. Inntil en registrerer en eventuell økt aktivitet som følge 

høyere sats pr. daa., bør samlet bevilgning på nasjonalt nivå være uendret. 

 

Telemark Bondelag vil sterkt understreke behovet for å videreføre ordningene med 

frakttilskudd for korn, kraftfôr, slakt og egg, og at disse finansieres på en måte som gir 

ordningene god avstandsutjevnende effekt.  

 

Selv om investeringsbehovet er stort i norsk landbruk mener Telemark Bondelag at 

jordbruksavtalens totalramme i større grad må vris mot årlige inntektsgivende tilskudd enn 

mot en større del investeringstilskudd. Telemark Bondelag anser imidlertid 

investeringsbehovet innenfor landbruket som så stort at det er behov for ei betydelig 

investeringspakke som må komme utenom ramma for jordbruksoppgjøret.  Om en skal 

vente med å kreve ei slik investeringspakke til en har en forhandlingsmotpart som er mer 

på linje med oss i sentrale problemstillinger, er en vanskelig avveining. Med bakgrunn i en 

samlet vurdering mener likevel Telemark Bondelag at Norges Bondelag allerede ved årets 

forhandlinger må legge fram krav om ei egen investeringspakke utenom ramma for 

jordbruksforhandlingene.   

 

Telemark Bondelag mener tilskudd til avløsning ved ferie og fritid må prioriteres høyest av 

velferdsordningene ved årets jordbruksforhandlinger. For å beholde tilskuddet er det 

nødvendig at tilskuddet faktisk brukes til ferie og fritid. Telemark Bondelag mener derfor 

at det vil være fornuftig å be om en innstramming på hva tilskuddet brukes til. Ved 

eventuell framtidig kritikk av tilskuddet, kan vi vise til et ønske fra næringa om 

begrensninger av bruken. 

 

Telemark Bondelag mener at produksjon av storfekjøtt bør få ekstra stimulans i de 

områdene som først og fremst er egnet til grasdyrking. Et virkemiddel i så måte vil være å 

strukturdifferensiere husdyrtilskuddet for ammekuer, i større grad enn hva som er tilfellet i 
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dag, I dag er det svært liten grad av strukturinnretning på dette tilskuddet, siden satsen er 

den samme fra ku 1 – 50. Telemark Bondelag tror derimot det er lite hensiktsmessig å 

styrke økonomien i kjøttproduksjon på bekostning av økonomien i melkeproduksjonen, 

ved å vri distriktstilskudd melk i favør av distriktstilskudd kjøtt. For mange 

melkeprodusenter vil et slikt grep være direkte ensbetydende med inntekstnedgang, siden 

mange verken har hensiktsmessig fjøsplass eller nok areal til å etablere kjøttproduksjon i 

tillegg til eksisterende melkeproduksjon. 

 

Da det er tilnærmet markedsbalanse på lammekjøtt, mener Telemark Bondelag at det ikke 

må stimuleres til nyetablering av saueproduksjon. 

 

Godt drenert jord er et godt klimatiltak, god klimatilpasning og det øker matproduksjonen. 

For å utløse mer grøfting bør satsen økes til kr. 3 000 pr. daa.. Samtidig må meterpris for 

grøfting økes tilsvarende. Flere opplever søknadsprosessen for å få tildelt grøftetilskudd 

som rigid og byråkratisk, og at det her er rom for forenklinger. Telemark Bondelag mener 

og det må åpnes for å utbetale arealtilskudd og kulturlandskapstilskudd i dreneringsåret. 

 

Arbeidet med å oppheve forbudet mot bruk av norskprodusert fiskemel i fôr til drøvtyggere 

må fortsette. Bruk av slikt fôr kan redusere behovet for import av soya betydelig og vil 

være et viktig klimatiltak. 

 

Tilskuddsordningene i landbruket er mange, og de kan være arbeidskrevende å håndtere. 

Telemark Bondelag mener at det må legges opp til systemer som gjør det enkelt for bonde 

og for saksbehandler å handle på rett måte.   

 

Pkt. 2. Pris 

 

Korn 

Telemark Bondelag vil understreke at god lønnsomhet i kornproduksjonen er helt sentral 

for å vedlikeholde arbeidsdelingen i den norske landbruksmodellen. Det er et stort behov 

for bedring i kornøkonomien. Mulighetene for store kostnadsreduksjoner i 

kornproduksjonen er begrenset, noe som gjør at det er nødvendig å styrke inntektssida. Det 

må skje ved en økning på både kornpris og arealtilskudd. Telemark Bondelag mener at økt 

kornpris er det beste incitament for å få til en økning i norsk kornproduksjon.  For å dekke 

beregnet kostnadsvekst i 2016, samt gi grunnlag for en reell lønnsomhetsforbedring, bør 

målprisen på korn økes med 9 – 10 øre pr. kg. korn.  

 

Svinekjøtt 

Svinekjøttmarkedet er nå i tilnærmet balanse med et så langt håndterbart overskudd. Det 

skal imidlertid lite til for å utvikle en ødeleggende overproduksjon. Derfor vil det være 

svært viktig å opprettholde balanse i svinekjøttmarkedet for å unngå høy omsetningsavgift 

og redusert utbetalingspris. Telemark Bondelag mener at kostnadsveksten i 

svineproduksjon må dekkes inn. Ut fra en samlet vurdering, med vektlegging av 

markedssituasjonen for norsk svinekjøtt, svineprodusentenes økonomi og for å dempe 

investeringslysten, kan målprisen på svinekjøtt økes med inntil 20 øre pr. kg.  
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Melk 

Endringene i markedet for norske meieriprodukter er store. Det skjer blant annet ved en 

markant økning i importen av melkeprodukter. Telemark Bondelag vil derfor understreke 

behovet for å ha et godt fungerende importvern. En høyere melkeproduksjon i 2015 enn 

hva det var behov for, har bidratt til store og kostbare reguleringslagre av ost. Telemark 

Bondelag vil gi klart uttrykk for at årets jordbruksoppgjør må innrettes slik at det bidrar til 

å styrke melkeprodusentenes konkurransekraft i det norske markedet. Prisen på melk 

internasjonalt har over tid falt kraftig, noe som og påvirker norsk melkeproduksjon og 

anvendelse av norsk melk. Den totale situasjonen i det norske melkemarkedet gjør det 

utfordrende å øke målprisen. Telemark Bondelag mener likevel at en økning i målpris er 

viktig for å øke inntektene i melkeproduksjonen, og foreslår en økning i målprisen på melk 

med inntil 8 øre pr. liter.  

 

Frukt, grønnsaker og potet 

Strengere krav til blant annet kvalitet gjør at forholdsvis betydelige kvantum blir frasortert. 

Dette gir dårlig økonomisk resultat for gårdbrukeren. Målpriser må ligge på et nivå som 

sikrer lønnsomhet i produksjonen. Importbegrensninger bør innføres i forkant av at norsk 

produksjon starter. Flere grossister har etablert en praksis hvor de fyller sine lagre rett før 

norske varer er klare for markedet, noe som gir prispress på norske produkter. Telemark 

Bondelag mener at målpris på frukt, potet og grønnsaker må økes på de produkter hvor det 

er mulig å ta ut pris, og at målprisøkningen i utgangspunktet bør være på 3 pst. Telemark 

Bondelag mener og at øvre prisgrense bør økes fra 12 pst. til 20 pst. 

 

Pkt. 3. Budsjettoverføringer 

Arealtilskudd, driftstilskudd, beitetilskudd og husdyrtilskudd er viktige virkemidler for 

landbruket i Telemark. En utflating av den strukturelle innretningen på 

tilskuddsordningene slår uheldig ut for Telemark, som har mange små bruk med klare 

driftsulemper.  

 

For å øke lønnsomheten i melkeproduksjonen på ku og geit, samt stimulere til økt 

kjøttproduksjon på storfe, mener Telemark Bondelag at det ved årets 

jordbruksforhandlinger vil være viktig å prioritere husdyrtilskudd og driftstilskudd. 

Distriktslandbruket er under press. For å opprettholde jordbruket i distriktene bør Norges 

Bondelag ved årets forhandlinger prioritere distriktstilskudd og arealtilskudd.  

 

Telemark Bondelag mener at arealtilskuddet til potet må økes. Begrunnelse for en slik 

økning er blant annet skjerpede krav til kvalitet på potet, spesielt til potet som går til 

direkte konsum. Dette har ført til en tøffere økonomisk hverdag for mange produsenter. 

 

Telemark har den siste tiårsperioden opplevd en sterk nedgang i antall melkeprodusenter. 

Telemark er blant fylkene med sterkest nedgang i antall bruk med melkeproduksjon, og 

melkekuas rolle i distriktslandbruket i Telemark er sterkt redusert. For Telemark vil det 

være svært viktig at strukturprofilen i tilskuddsordningene styrkes, for å tilpasse 

melkeproduksjonen til arealgrunnlaget på det enkelte bruk. En endring av tilskudd til husdyr 

kan innebære at det etableres en klart høyere sats pr. ku for besetninger med inntil 20 kyr, 

eventuelt 25 kyr. Hvis denne satsen skal ligge på det nivå som i dag gjelder for intervallet 1 – 

16 kyr eller forhøyes, så vil det kreve betydelig tilførsel av budsjettmidler over 

jordbruksavtalen, og/eller kraftige omdisponeringer av dagens rammer. En begrensning av 
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tilskuddsatsen ved å knytte den direkte til det dyretallet man har, vil selvsagt gi et annet behov 

for tilførsel av budsjettmidler, enn ved et alternativ der alle produsenter, uavhengig av 

størrelse, tildeles denne satsen for ”de første” 20 eller 25 kuene.  

En løsning hvor driftstilskudd i melkeproduksjon får en klar differensiering til fordel for bruk 

med 20 – 25 kyr, er et grep for å kunne styrke lønnsomheten for mindre og mellomstore 

produsenter. Med dette som bakgrunn foretrekker Telemark Bondelag modellen som er 

benevnt som alternativ 3 i studieheftet. Husdyrtilskuddet til geit bør økes med kr. 100,- per geit 

for de første 125 dyra. Det bør også stimuleres enda kraftigere til bruk av utmarksbeite, og 

tilskuddet her foreslås økt med 30-40 kroner per geit. 

 

 

Også i Telemark registreres det en markant overgang fra korn til gras i de beste 

jordbruksområdene. Årsakene til denne utviklingen er nok noe sammensatt, men svært mye 

henger sammen med kornprisen. Utviklingen er uheldig, både med tanke på graden av 

selvforsyning, men og med tanke på arbeidsdelingen i den norske jordbruksmodellen. 

Telemark Bondelag mener derfor at kornøkonomien må styrkes ved en kombinasjon av økt 

kornpris og økt arealtilskudd. Prisnedskriving på norsk korn til kraftfôr er innført for å få 

tilnærmet likeverdige vilkår for husdyrprodusenter som kan dyrke korn til eget kraftfôr, og 

de som ikke kan det. I utgangspunktet må husdyrproduksjonene dekke inn økt kraftfôrpris 

som følge økt kornpris, ved økt prisuttak i markedet og budsjettmidler(f. eks. 

husdyrtilskudd).  

 

Det har blitt et økende fokus på bruken av utenlandske råvarer i norsk produsert kraftfôr. 

Særlig er har det blitt mye oppmerksomhet omkring importen av soya. En av de viktigste 

årsakene til økt etterspørsel etter kraftfôr, er stigende avdrått i melkeproduksjon og en 

økning i produksjonen av kylling. Samtidig har det og vært synkende tilgang på norsk 

korn, noe som påvirker sammensetningen av kraftfôrblandingene. Telemark Bondelag 

mener det vil være viktig å stimulere til økt norsk kornproduksjon for å få opp andelen 

norsk korn i kraftfôret. Videre må en arbeide for at fiskemel igjen kan bli tillatt i 

drøvtyggerfôr. 

 

Mye jord har stort behov for grøfting. Dagens sats på kr. 1 000 pr. daa., synes å være 

utilstrekkelig for å utløse grøfting i større omgang. Telemark Bondelag mener at godt 

grøftet jord er en forutsetning for å kunne øke produksjonen basert på norske ressurser. 

Telemark Bondelag vil derfor prioritere en økning av dreneringstilskuddet, slik at det 

samlet utgjør kr. 3 000 pr. daa. Inntil en registrerer en eventuell økt aktivitet som følge 

høyere sats pr. daa., bør samlet bevilgning på nasjonalt nivå være uendret.  

 

Telemark Bondelag vil sterkt understreke behovet for å videreføre ordningene med 

frakttilskudd for korn, kraftfôr, slakt og egg, og at disse finansieres på en måte som gir 

ordningene god avstandsutjevnende effekt.   

 

Pkt. 4. Investeringer og kapitaltilgang 

 

Det har vært sterk etterspørsel etter bedriftsretta midler til investering og utvikling(IBU 

midler) i Telemark i 2015. Ramma var disponert allerede tidlig på året. Det samme 

forholdet ser ut til å gjøre seg gjeldende for inneværende år. Stor investeringslyst i 

kombinasjon med flere store prosjekt og at kronetaket ikke lenger begrenses av nasjonale 
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regler forklarer i store trekk situasjonen. I Telemark er det stort behov for fornying av 

driftsapparatet i flere av produksjonene, ikke minst innenfor melkeproduksjon med kravet 

om overgang til løsdrift innen 2024. Det er og stor interesse for å satse innenfor storfekjøtt, 

sau og fruktproduksjon. 

 

Selv om investeringsbehovet er stort i norsk landbruk mener Telemark Bondelag at 

jordbruksavtalens totalramme i større grad må vris mot årlige inntektsgivende tilskudd enn 

mot en større del investeringstilskudd. Telemark Bondelag mener dagens fordeling av 

investeringsmidler(nybygg og utbedringer av driftsbygninger vs. drenering og 

jordforbedrende tiltak er akseptabel). Telemark Bondelag vil understreke at 

investeringsstøtte prioriteres til prosjekter som er tilpasset ressursgrunnlaget på gården. 

 

Telemark Bondelag anser investeringsbehovet innenfor landbruket som så stort at det er 

behov for ei betydelig investeringspakke som må komme utenom ramma for 

jordbruksoppgjøret. Om dette er noe som skal vektlegges ved årets forhandlingsrunde, eller 

om det er strategisk riktig å vente på et stortingsflertall og en forhandlingsmotpart, som er 

mer på linje med Norges Bondelag i problemstillinger knyttet til bruksstruktur, arealbruk 

og selvforsyning, er en vanskelig avveining. Med bakgrunn i den totale situasjonen for 

landet, og utsikter på kort og mellomlang sikt(fallende oljepriser, flyktningestrøm, økende 

utfordringer knyttet til eldreomsorg m.m..), samt liten reell vilje hos stortingsflertallet, 

synes det svært utfordrende å få gjennomslag for en slik investeringspakke nå. Hvis en mot 

formodning skulle få gjennomslag for ei slik pakke, under nåværende politiske regime, vil 

det med stor sannsynlighet være betingelser knyttet til denne som vil kunne være i motstrid 

til hva vi mener er en god utvikling for norsk landbruk og matproduksjon. Med det som 

bakgrunn er det fristende å tone ned dette elementet nå, men samtidig jobbe for å få på 

plass et politisk flertall i 2017 som er mer på linje med oss hva gjelder utviklingen av norsk 

landbruk. Det er imidlertid høyst usikkert om det kommer til å bli et politisk skifte i 2017. 

Neste korsvei er i så fall i 2021, og det er for lang tid å vente med tanke på å få på plass ei 

egen investeringspakke. Til det er behovet for stort. Et krav fra Norges Bondelag ved årets 

forhandlinger om ei egen investeringspakke vil med stor sannsynlighet bli avvist. Likevel 

vil det være en nyttig øvelse, også ved forhandlingene i 2017. Det handler blant annet om å 

synliggjøre at det er et stort behov for investeringer i landbruket, og det gir en større styrke 

overfor en mulig ny forhandlingsmotpart i 2018, at kravet har vært sterkt fremme i 

forhandlingene med regjeringen Solberg. Med bakgrunn i en samlet vurdering mener 

derfor Telemark Bondelag at Norges Bondelag allerede ved årets forhandlinger må legge 

fram krav om ei egen investeringspakke utenom ramma for jordbruksforhandlingene.   

 

Pkt. 5. Velferd og rekruttering 

 

Telemark Bondelag mener tilskudd til avløsning ved ferie og fritid må prioriteres høyest av 

velferdsordningene ved årets jordbruksforhandlinger. 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. Vi 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 til 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 plenklipping”. En slik utvikling vil svekke 
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ordningen, både samfunnets vilje til å bruke budsjettmidler på dette, og muligheten for å 

beholde dette som et ”grønt tilskudd”. Telemark Bondelag mener derfor at det vil være 

fornuftig å be om en innstramming på hva tilskuddet brukes til. Ved framtidig kritikk av 

tilskuddet, kan vi vise til et ønske fra næringa om begrensninger av bruken. Vi tror det er 

forståelse blant våre medlemmer om at en innstramming vil være tjenelig på sikt. Ingen av 

våre lokallag som har levert innspill til jordbruksforhandlingene ønsker å fjerne 

dokumentasjonskravet. Telemark Bondelag slutter seg til dette. 

 

 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 

lønns- og prisutviklingen uten forhandlinger. 
 

Dersom Norges Bondelag vil kreve en slik innstramming, må det sørges for god 

informasjon til medlemmene i forkant av kravet. Evt. bør det ventes ett år så forslaget kan 

forankres i alle fylker. 

 

Telemark Bondelag mener at avkorting av lønn og ytelser i beregningen av tilskuddet til 

avløsning ved sykdom og fødsel, kun kan skje dersom ordningen tilføres tilstrekkelig med 

midler til at en unngår reduksjon av dagsatsen. Telemark Bondelag mener at 

tidligpensjonsordningen er viktig for rekruttering til næringa, og at den må opprettholdes. 

 

Telemark Bondelag støtter forslaget om innføring av kompetansekrav, men vil samtidig 

understreke at det må innføres på en smidig måte. Det må og etableres en rimelig 

tidshorisont med tanke på anskaffelse av formell landbrukskompetanse.  

 

Pkt. 6. Grovfôrbaserte produksjoner 

 

Storfe:  

Telemark Bondelag mener at produksjon av storfekjøtt bør få ekstra stimulans i de 

områdene som først og fremst er egnet til grasdyrking. Et virkemiddel i så måte vil være å 

strukturdifferensiere husdyrtilskuddet for ammekuer, i større grad enn hva som er tilfellet i 

dag, I dag er det svært liten grad av strukturinnretning på dette tilskuddet, siden satsen er 

den samme fra ku 1 – 50. En sterkere grad av strukturinnretning på dette tilskuddet, vil 

kunne gi økt etablering av kjøttproduksjon basert på ammeku på mindre og mellomstore 

gardsbruk hvor melkekua er på veg ut. Telemark Bondelag mener og at en styrking av 

distriktstilskudd kjøtt vil bidra til å øke kjøttproduksjonen i grasområdene, og på den måten 

gi god utnyttelse av grasarealene. Telemark Bondelag tror derimot det er lite 

hensiktsmessig å styrke økonomien i kjøttproduksjon på bekostning av økonomien i 

melkeproduksjonen, ved å vri distriktstilskudd melk i favør av distriktstilskudd kjøtt. For 

mange melkeprodusenter vil et slikt grep være direkte ensbetydende med inntekstnedgang, 

siden mange verken har hensiktsmessig fjøsplass eller nok areal til å etablere 

kjøttproduksjon i tillegg til eksisterende melkeproduksjon. Med tanke på en klimavennlig 

kjøttproduksjon er det viktig å holde oppe tallet på melkekuer mest mulig. En vridning av 
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distriktstilskudd fra melk til kjøtt, kan føre til enda mer avskalling av mindre og 

mellomstore melkeproduksjonsbruk. Som kjent finner vi mange av disse bruka i 

grasområdene. Hvis samfunnet har et genuint ønske om at norsk kjøttproduksjon skal øke, 

og importen avta, må det legges til rette for det gjennom blant annet mer ”friske penger” i 

tilskuddsordningene husdyrtilskudd og distriktstilskudd. Telemark Bondelag mener og at 

kvalitetstilskuddet må økes og målrettes mot klasser fra O+, og bedre.  

 

Sau og lam: 

Gjennom et 3 årig prosjekt er det skapt fornyet optimisme i saueholdet i Telemark. 

Telemark Bondelag vil understreke at saueholdet skal være ei næring som i hovedsak er 

basert på beite og norske grovfôrressurser, i inn- og utmark over hele landet. Sterk 

interesse for å starte med sau, og etablering av en del store buskaper har ført til at det er for 

mye kjøtt i markedet. Da det er tilnærmet markedsbalanse på lammekjøtt, mener Telemark 

Bondelag at det ikke må stimuleres til nyetablering av saueproduksjon. Det må blant annet 

påvirke prioriteringen av IBU midler hos Innovasjon Norge. Telemark Bondelag mener og 

det vil være riktig at sauenæringa ved årets jordbruksoppgjør får en styrking av økonomien 

på linje med gjennomsnittet. For å stimulere til at lammekjøtt skal produseres i hovedsak 

på beite og grovfôr, mener Telemark Bondelag det er riktig å prioritere styrking av 

beitetilskuddet og utmarksbeitetilskuddet. Når det gjelder ull så mener Telemark Bondelag 

det vil være rett å prioritere mer tilskudd til ull av god kvalitet, på bekostning av ull med 

dårlig kvalitet. Telemark Bondelag vil og understreke at det må gis tilskudd til alle 

produksjonsdyr. 

 

Melk: 

Ulike forhold vil utfordre anvendelsen av norsk melk i tida som kommer. Ikke minst vil 

bortfall av muligheten for å bruke eksportstøtte ved salg av Jarlsberg skape et behov for 

annen anvendelse av et betydelig kvantum norsk melk. På den annen side øker 

befolkningen i Norge, noe burde gi grunnlag for et økt behov for melkeprodukter. 

Telemark Bondelag vil fremheve viktigheten av et godt fungerende importvern som 

grunnlag for avsetning av norske melkeprodukter.  

 

Markedsbalanse er viktig, også i melkemarkedet. Overproduksjon er belastende for 

økonomien til produsentene, noe som ikke minst merkes for de som har store 

kapitalkostnader. I en overskuddsituasjon vil derfor Telemark Bondelag prioritere utkjøp 

av kvoter fremfor å senke forholdstallet til under 100. De som er i produksjon bør i størst 

mulig grad få mulighet til full utnyttelse av kvote.  

 

Statlig oppkjøp av geitmelkkvoter for salg må fortsette inntil markedet er mer i balanse. 

Kvotetak på geit bør ned til 200 000 liter. Dagens kvotetak på 900 000 liter betyr at det i 

praksis ikke er noe kvotetak. Utvikling mot store flokker og kvoter kan bety store 

endringer i produsentstruktur og driftsmåter der en ikke nytter beiteressurser. 

 

 

Telemark Bondelag mener det er viktig med en høy grovfôrandel i norsk melkeproduksjon. 

Mange bruk sliter imidlertid med svært høye kostnader i produksjonen av grovfôr. 

Telemark Bondelag mener det må fokuseres mer på forskning og utvikling som kan bidra 

til reduksjon av grovfôrkostnadene, og et bedre grovfôr. Telemark Bondelag er skeptisk til 

en generell økning i kraftfôrpris. En slik økning vil komme på toppen av et fra før høyt 
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kostnadsnivå i melkeproduksjonen. Samtidig er det et faktum at et høyere kraftfôrforbruk, 

og bruk av kraftfôr med mer høyverdige råvarer har ført til en markant avdråttsøkning i 

den norske melkeproduksjonen. Det har igjen bidratt til nedgang i tallet på melkekuer. 

Telemark Bondelag ber om at det blir vurdert å avgiftsbelegge enkelte råvarer som brukes i 

produksjonen av kraftfôr, på en måte som reduserer utbytteforholdet mellom melk og bruk 

av råvaren, for om mulig bremse avdråttsøkningen i melkeproduksjonen. 

 

For geitenæringa er det svært viktig å sikre den gode helsestatusen som er oppnådd 

gjennom prosjektet «Friskere geiter». Det er etablert gode overvåkingsprogram for 

melkegeitbesetningene, men fremdeles mangler flere ammegeitbesetninger test av 

helsestatus. Det må bevilges midler til å teste gjenstående ammegeitbesetninger. 

 

Telemark Bondelag mener at det er driftstilskudd melk og husdyrtilskudd melkeku og 

melkegeit som bør prioriteres av tilskuddsordningene knyttet til melkeproduksjonen. Jf. 

hva som er skrevet i pkt. 3. Budsjettoverføringer.  

 

Pkt. 7. Andre produksjoner 

 

Korn: 

Det vises til hva som er skrevet om korn under pkt. 2 og pkt. 3 i dette dokumentet. I tillegg 

vil Telemark Bondelag gi uttrykk for at det må legges til rette for en økning i den norske 

produksjonen av fôrkorn. Dette fordi kraftfôret som brukes i husdyrproduksjonen i 

hovedsak bør være basert på norske råvarer.  

 

Grønnsaker, frukt og potet: 

Det vises til hva som er skrevet om grønnsaker, frukt og potet under pkt. 2 og pkt. 3 i dette 

dokumentet. Telemark Bondelag mener at økonomiske midler generert som et resultat av 

avgiften på plantevernmiddel, bør disponeres til forsøksvirksomhet og utprøving av nye 

sorter.  

 

Gris, egg og kylling: 

Det vises til hva som er skrevet om gris under pkt. 2 i dette dokumentet. Telemark 

Bondelag vil understreke viktigheten av at Norges Bondelag følger opp arbeidet med 

erstatningsordningen for produksjonstap ved utbrudd av MRSA. Svineprodusentens 

faktiske driftstap må dekkes. Økonomien i eggproduksjonen er anstrengt, og Telemark 

Bondelag støtter de tiltak som er satt inn for å begrense produksjonen av egg. 

Nyetableringer i denne produksjonen må på det sterkeste frarådes av både faglag og 

varemottakere.  

 

Honning: 

I tillegg til at honningproduksjonen bidrar med betydelig verdiskaping, er bienes 

pollinering helt vesentlig for frukt, bær og oljevekster. Markedet etterspør mer norsk 

honning, og Telemark Bondelag mener at økt utbetalingspris fra Honningsentralen er det 

viktigste virkemiddelet for å øke produksjonen av norsk honning. I tillegg bør 

produksjonstillegget pr. kube økes. 

 

Pelsdyr: 
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Pelsdyrnæringen bidrar til stor verdiskaping gjennom utnyttelse av biprodukter og 

plussprodukter fra slakteriene. Dette har betydning for det øvrige husdyrholdet. Telemark 

Bondelag vil peke på viktigheten av at pelsdyrprodusentene også i framtida får ta del i 

velferdsordningene i landbruket som f. eks. ferie- og fritidsordningene, og ordningene for 

avløsning ved sykdom. 

 

Pkt. 8. Miljø- og klimavirkemidler 

 

Godt drenert jord er et godt klimatiltak, god klimatilpasning og det øker matproduksjonen. 

Telemark Bondelag prioriterer en økning av grøftetilskuddet som det viktigste tiltaket for å 

møte klimautfordringen. Dagens sats på kr. 1 000 pr. daa. er i mange tilfeller for lav til at 

den utløser grøfting. Det er ofte arealene som er rimeligst å grøfte som blir grøftet. Satsen 

bør økes til kr. 3 000 pr. daa. Samtidig må meterprisen på grøfting økes tilsvarende. Det er 

nok og slik at en stadig tilbakevendende problemstilling knyttet til heving av satsen, fører 

til at flere som har planer om å grøfte, sitter på gjerdet i påvente av økning i satsen. Et 

mulig gjennomslag for økning av satsen til kr 3 000 pr. daa. bør medføre at satsen får virke 

noen år, før det igjen blir vurdert å løfte satsen. Flere opplever søknadsprosessen for å få 

tildelt grøftetilskudd som rigid og byråkratisk, og at det her er rom for forenklinger. 

Telemark Bondelag oppfatter og at hensynet til kulturminner vektlegges for sterkt, og at 

det oppleves som et hinder for gjennomføring av grøftingsarbeid. Telemark Bondelag 

mener og det må åpnes for å utbetale arealtilskudd og kulturlandskapstilskudd i 

dreneringsåret. Dette vil og kunne være med å utløse grøftingsprosjekt. 

 

Lave strømpriser og forventninger om fortsatt lave strømpriser, er utfordrende med tanke 

på biogassanlegg på gardsbruk. Telemark Bondelag mener likevel det er rett å stimulere til 

slike anlegg. Etterspørsel etter energi vil ikke avta, og etablering av biogassanlegg er 

investeringer med langsiktig tidshorisont.   

 

Telemark Bondelag mener at de økonomiske midlene i jordbruksavtalen som disponeres til 

ulike tiltak i skogen, bør brukes til forsknings- og utviklingsarbeid som kan gi økt 

lønnsomhet i skogbruket.  

 

For å øke produksjonen av økologisk frukt og grønt, mener Telemark Bondelag at det må 

prioriteres faglige tiltak og rådgivning overfor produsentene. Styrket lønnsomhet i 

økologisk produksjon i forhold til konvensjonell produksjon må hentes ut i markedet. 

 

Pkt. 9. Forenkling 

 

Det vises til hva som er skrevet i pkt. 8 om grøfting og søknadsprosessen knyttet til 

grøftetilskudd. Telemark Bondelag mener at det bør foretas en gjennomgang av prosessen 

for å søke om grøftetilskudd, med mål om å gjøre den enklere. 

 

Tilskuddsordningene er mange, og de kan være arbeidskrevende å håndtere. Telemark 

Bondelag mener at det må legges opp til systemer som gjør det enkelt for bonde og for 

saksbehandler å handle på rett måte.   
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Pkt. 10. Skatt/avgift/avskrivninger/fond 

 

Telemark Bondelag mener det bør etableres fondsordning for vedlikehold og investeringer 

i jordbruket, etter modell av den som er etablert i skogbruket. Dette vil være en ordning 

som jamner ut svingninger i økonomien. 
 
Pkt. 11. Annet 

 
Aksjonsberedskap og aksjonsvilje: 

Målet med forhandlingene må være å få til en god avtale for våre medlemmer. Hvis det ikke lar 

seg gjøre, må forhandlingene brytes og aksjoner iverksettes. Telemark Bondelag vil slutte helt 

og fullt opp om de aksjoner og de tiltak som Norges Bondelag vedtar å iverksette. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

Jan Thorsen 
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Vest-Agder Bondelag/Aust-Agder Bondelag  

Høringsuttale til jordbruksforhandlingene 2016 
 

Innledning: 

Fylkesbondelagene i Agder har tro på en langsiktig, bærekraftig strategi som videreutvikler 

de fortrinn vi har i dag: Rent vann, god utnyttelse av norskproduserte fôrressurser (grovfôr, 

kraftfôr og utmarksbeite), dyr på beite, rene produkter av høy kvalitet, høy dyreetisk stan-

dard og lav sykdomsrisiko. 

 

”Det grønne skiftet” innebærer satsing på klimasmarte løsninger i alle sektorer. 

Landbruket må, i nært samarbeid med myndighetene, være i posisjon for å bidra til et slikt 

skifte, både fordi vi i stor grad eier og forvalter framtidas grønne ressurser, og fordi vi kan 

gjøre viktige grep for å minimalisere klimautslipp fra egen produksjon. 

 

Før årets forhandlinger er vi usikre på hvordan valutakursendringer vil slå ut på kostnads-

sida i norsk landbruk, når alle typer importerte innsatsfaktorer antagelig er blitt betydelig 

dyrere (eks. rundballeplast). Viktig at prognoser for kostnadsutvikling er gode! 

 

At mange bønder nå opplever reduserte tilskuddssatser, pga. dårlige prognoser i forrige 

avtale er problematisk. En ”fondsordning” der tidligere framforhandlede ubrukte midler 

samles opp og dekker denne typen uforutsette utslag av jordbruksavtalen anbefales!   

 

Årets jordbruksforhandlinger bør ha tre hovedfokus: 

1. Hvordan vi i større grad kan produsere mat basert på egne fôrressurser og 

sikre økning av reell sjølforsyning, og dermed øke vår nasjonale matsikkerhet. 

2. Hvordan vi kan nå mål om løsdrift, også for de mindre brukene (!), i alle stor-

fébesetninger innen 2024, og samtidig oppnå målene i punkt 1.  

3. Hvordan vi kan få til rammevilkår som gjør det attraktivt for våre næringsut-

øvere å redusere klimautslipp, gjennom praktiske tiltak. 

 

1  Oppsummering over de mest prioriterte tiltakene 

Våre viktigste innspill før forhandlingene 2016 er:  

 

 Mål om landbruk i hele landet og økt bruk av norske forressurser forutsetter 

økning av budsjettmidler. Det er kun budsjettmidler som kan brukes til å utjev-

ne den store variasjonen i driftsforhold omkring i landet. 

 Lønnsomhet i all landbruksproduksjon må økes og inntektsgapet mot andre 

grupper må søkes redusert. I et år der andre grupper vil ha svært moderate 
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lønnsoppgjør kan jordbruket både være moderate og oppnå redusert inntektsgap 

uten store kostnader for staten. 

 En ekstraordinær investeringspakke/investeringsstrategi finansiert utenfor ordi-

nær ramme for jordbruksavtalen, for å nå mål om løsdrift innen 2024, forutsatt 

en tydelig strukturprofil. 

 Øke produksjon på egne ressurser og styrke grovfôrandelen i melke- storfé- og 

småfeproduksjonene. 

 Moderate målprisøkninger, noenlunde i takt med kostnadsøkninger. 

 Videreføre og forbedre velferdsordningene. Mennesket er landbrukets viktigste 

ressurs og må tas godt vare på! 

 Nylig skjerping av inntektskrav for å få sjukeavløsning må reverseres. 

 Sikre at omlegging av produksjonstilskuddsystemet ikke medfører uforutsette 

negative effekter, som f.eks ennå seinere utbetaling av avløsertilskudd. 

 Øke produksjonen av storfekjøtt ved å satse på ”kombinasjonskua” og styrke 

virkemidler som stimulerer til bruk av norske fôrressurser i storfèkjøttproduk-

sjonen. 

 Styrke lønnsomhet i de mindre sauebrukene, for å sikre spredt bruk av utmarks-

ressursene, ivareta kulturlandskapet og opprettholde viktige fagmiljøer. 

 Styrke lønnsomheten og bidra til økt markedsandel for norskproduserte grønn-

saker, poteter, frukt og bær. 

 Innføre et ”driftsulempetilskudd” i planteproduksjonen (gras/korn), i tråd med 

Agri Analyses (m.fl.) anbefalinger, for å sikre bruk av viktige, men marginale 

jordressurser. 

 Øke og legge om tilskudd til drenering. Både som et viktig klimatiltak og for å 

øke arealproduktiviteten både i gras- og kornproduksjon. 

 Videreføre og styrke fraktordningene for å sikre en effektiv ressursutnyttelse og 

et landbruk over hele landet. Innfraktsordningen i PU må ikke svekkes!  

 Det må ikke gjøres ytterligere irreversible endringer i kvote- eller konsesjons-

grenseordningene.  

 Øke FoU-innsatsen innafor grønn sektor, både for å sikre landbrukets mulighe-

ter i det grønne skiftet og for bedre å kunne håndtere de utfordringer som kli-

maendringer, både internasjonalt og nasjonalt vil medføre. 

 Et økende rovvilttrykk (ulv) er i dag største trussel mot sauenæringa i store de-

ler av Agderfylkene. En skjerpet rovdyrpolitikk er påkrevet. 

 Vi opplever foreslåtte endringer i eiendomspolitikken som en trussel mot utnyt-

telsen av våre begrensede jordressurser. Jordvernet i Norge må styrkes, ikke 

svekkes. 

 Bidra til ytterligere løft i birøktermiljøet ved å øke kubetilskuddet og gi arealtil-

skudd til dyrking av ”fôrplanter” for bier. 

 Sikre pelsdyrnæringa ved å opprettholde avløserordningen og støtte sertifise-

ringsordningen. 
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2 Pris, herunder korn/kraftfôr 

Økte priser på produserte varer og tjenester og økte budsjettoverføringer, samt re-

duserte kostnader på innsatsfaktorer, og til avgifter og skatt, danner grunnlag for 

inntektsvekst i næringa. Regjeringen utrykker mål om lavere priser til forbruker. Vi 

mener allikevel at det er rom for prisøkninger i sluttmarkedet.  

Målpriser: 

 Prisøkninger må i utgangspunktet følge kostnadsutvikling, men balanseres i 

forhold til markedsutsikter og tollvern. 

 Det bør være rom for økte målpriser på alle produkter med målpris. Mar-

kedsregulators innspill må vektlegges.  

 FKRA mener at målpris på matrug bør ned, for å stimulere til dyrking av 

andre, mer etterspurte, kornslag. Det støtter vi. 

 

Matproduksjon på norske ressurser 

Skal landets samlede landbruksressurser kunne nyttes på en mest effektiv måte er 

det en forutsetning at en tydelig kanaliseringspolitikk opprettholdes. 

Det er avgjørende for landbrukets legitimitet, både i forhold til utnyttelse av egne 

ressurser, og omdømme, at gras og beite ikke ”utkonkurreres” av billig kraftfôr. 

Dette er det nå en sterkt økende oppmerksomhet om i samfunnet.  

Problemstillingen må få betydelig oppmerksomhet i årets forhandlinger, også i 

kommunikasjonen i forkant. 

Alle virkemidler som stimulerer til bruk av gras- og beiteressurser må styrkes! 

(Agri Analyse’s rapport 6 – 2015: ”Mer av produksjonen på norske ressurser” har 

mange gode løsningsforslag.) 

 

Korn og proteinvekster/kraftfôr: 

Prisnedskriving utgjør en stor andel av budsjettoverføringene og må brukes med 

forsiktighet. Agri Analyse har foreslått prisdifferensiert kraftfôr (gris/fjørfe – stor-

fe/sau). Det er en interessant tanke, som vi mener bør vurderes og utredes nærmere. 

 

Det må være et mål at mest mulig kraftfôrråvarer produseres i Norge. Vi vil allike-

vel være tydelige på at det er bedre å importere korn enn kjøtt.  
Økt kornpris er viktig, men må kun være ett av flere elementer i en strategi for økt 

norsk kornproduksjon.  

 

 Innføre/styrke ordninger som gjør også små arealer lønnsomme for korn-

produksjon, som for eksempel eget driftstilskudd for korn. 

 Sterkere prisdifferensiering på korn. Kvalitet og produsert mengde skal løn-

ne seg. 

 Stimulere til økt norsk produksjon av proteinråvarer, for å redusere avheng-

igheten av importert protein til kraftfôr. 

 Bruke prisnedskrivingen klokt slik at produksjon av grovfôr er konkurran-

sedyktig, og vurdere kornprisøkning i lys av dette. 

 Kompensere for udekket kostnadsøkning for frakt fra overskuddsområder til 

underskuddsområder. (Sonefrakt) 

 Styrke stedfrakttilskuddet på kraftfôr i samsvar med kostnadsutvikling 
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3 Budsjettoverføringer.  

Det er gjennom de direkte overføringene det er mulig nå landbrukspolitiske mål i 

forhold til landbruk over hele landet. Både struktur- og distriktsvirkemidler er vik-

tige for store deler av landet, ikke minst for Agderfylkene. Skal mål om økt norsk 

matproduksjon nås, må alle arealer nyttes. 

 

Tall for antall jordbruksbedrifter og, ikke minst, jordbruksareal i drift i Agderfylke-

ne, viser urovekkende utvikling. (Fra 321.514 daa i 2000 til 293.047 daa i 2013 

(Agri Analyse)) 

 

Stordriftsfordelene, som oppnås når et bruk driver arealer på andre bruk, synes i 

stor grad å være tatt ut i våre fylker. Gjennomsnittsarealet ”stoppet opp” på ca 160 

daa i 2006, til tross for fortsatt nedgang i antall jordbruksbedrifter. Arealer i Agder 

går nå i økende grad ut av drift. 

 

De forskjellige tilskuddordninger har forskjellige funksjoner og målsettinger og lar 

seg ikke prioritere i tradisjonell forstand. Tilskuddordninger som gir direkte inn-

tektsvirking eller direkte kostnadsreduksjon er allikevel viktigst. 

 

Prioritering av ulike typer budsjettmidler : 

Investeringstilskudd, husdyrtilskudd/driftstilskudd og beitetilskudd løftes høyest 

når våre lokallag svarer på spørsmål om hvilken tilskuddsordning NB bør prioritere 

(Spørsmål 3). Lokallaga prioriterer distriktstilskudd klart høyest på spørsmål 4.  

 

I år ønsker vi en prioritering av alle virkemidler som stimulerer til bruk av 

gras- og beiteressurser i distriktene, jf. forrige kapittel! 

 

Innretning av virkemidlene i forhold til å stimulere til økt produksjon: 

En grunnleggende faktor for økt produksjon er at alle arealer drives. Derfor er både 

distriktsvirkemidler og strukturvirkemidler helt avgjørende.  

I tillegg er grep knytta til å premiere produksjon, som kvalitetstilskudd på lam og 

storfè, steg i riktig retning. Lignende virkemidler bør også vurderes i andre produk-

sjoner, som gras og korn. Arealproduktiviteten bør økes gjennom god agronomi, 

inkludert drenering. Tilskudd til beiting går til den aktive bonde og bidrar til økt 

andel grovfôr i fôrgrunnlaget.  

 Tilskudd til beiting må økes 

 

Innretning av virkemidlene i forhold til struktur/utflating:  

Rapporten ”Jordbruksarealer med driftsulemper”, som ble avgitt i februar 2014, do-

kumenter betydelige driftsulemper knytta til bratt terreng, små teiger og kantsoner. 

Bratt terreng kompenseres i dag gjennom RMP i enkelte fylker. Små teiger og kant-

soner kompenseres ikke. 

Kartet fra Skog & Landskap illustrerer Agders utfordringer svært tydelig: 
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Vi gjentar punktet fra 2014 og 2015 der vi støtter rapportens merknader fra Norges 

Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om at ”det er ønskelig og mulig å inn-

føre er differensiert driftsvansketillegg”. 

Også rapporten ”Mer av produksjonen på norske ressurser” (Agri Analyse nr. 6- 

2015) foreslår innføring av driftsulempetilskudd for både korn og grovfôr.   

Vi aksepterer ikke ”forenklingsargumentet” som viktigste motforestilling.  

Dette vil stimulere til produksjon på mindre eiendommer og styrke strukturprofilen. 

Vi mener dette vil medføre opprettholdelse/økning av produsert mengde, i tråd med 

regjeringens mål. 

 

Som et subsidiært alternativ til å etablere et ”driftsulempetilskudd” bør en vurdere 

økt differensiering av driftstilskuddene.  

 

Generelt mener vi strukturdifferensiering av tilskudd må styrkes, snarere enn svek-

kes. Over lengre tid har inntektsøkningen i landbruket i større grad vært på 

pris enn på budsjettmidler. Dette har svekket differensieringen i forhold til 

både distrikt og struktur. 

 Husdyrtilskudd og driftstilskudd er viktigste ordninger 

 Differensieringen av strukturvirkemidler må styrkes, snarere enn å svekkes 

ytterligere. (jf. for eksempel alternativ 1 i spørsmål 7 i Studieheftet) 

 Bunnfradraget ble i 2014 økt fra 3.000,- til 6.000,-. Bunnfradraget bør fjer-

nes helt eller reduseres. 

 

Gjeninnføring av struktur i tilskuddsordningene for planteproduksjon? 

På spørsmål 5 svarer våre lokallag, nokså entydig, ”Nei, ordningene er bra som de 

er nå”. (62,5 % i Aust og 57,1 % i Vest) 
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Vi mener allikevel at dette er et viktig strukturvirkemiddel, men at det kan være 

klokt å ikke ta opp spørsmålet i denne stortingsperioden. 

 

Innretning av virkemidlene i forhold til distrikt: 

Samme resonnementer gjelder for innretning av distriktsvirkemidler som for struk-

tur. 

 Differensiering av distriktsvirkemidler må styrkes, snarere enn å svekkes 

ytterligere. 

 Fraktordninger og driftstilskudd til melk, kjøtt og egg er viktigste, og helt 

avgjørende ordninger  

(Vi konstaterer, og beklager dypt, at ordinær kyllingproduksjon i Agderfylkene, et-

ter avvikling av markedsregulering/mottaksplikt, dobling av konsesjonsgrenser og 

omstrukturering i industrien nå er tilnærmet ribbet...) 

 

Fraktordninger kjøtt: 

Agderfylkene ligger i dag uten større slakterier. Fraktordninger er et svært viktig 

virkemiddel for å fortsatt kunne nytte våre landbruksarealer til matproduksjon.  

Ved evt. forslag om endringer i regelverk, må formålet ”like leveringsvilkår for 

produsent” vektlegges sterkest.  

 

4 Investeringer og kapitaltilgang 

Fordeling av fylkesvise IBU-midler: 

NILF leverte før oppgjøret 2014 (!) en rapport der nye modeller for fordeling av 

fylkesvise BU-midler foreslås. LMD meldte at endring ville bli klar i 2015. Det 

skjedde ikke. Da dette tydeligvis ennå er åpent, ber vi landbruket ta opp dette 

spørsmålet også i årets forhandlinger. (Det framgår av teknisk jordbruksavtale 2014 

– 2015 at ”Arbeidet med ny fordelingsmodell skal drøftes mellom partene”. Varsel 

om at dep. ”vil se på fordelingsmodellen” er gjentatt i avtalen 2015) 

Vi merket oss at i alle forslag i rapporten er det lagt inn en ”basisbevilgning” på 6 

mill. kr. pr. fylke. For små landbruksfylker som Aust- og Vest-Agder er en basisbe-

vilgning avgjørende og har god utjevningseffekt. Velges en slik løsning må imid-

lertid basisbevilgningen settes som en fast andel av total bevilgning, ikke som 

et fast beløp. 
 

Investeringspakke ”løsdrift før 2024” for melk og storfè. 

Vi viser til vedtak i Norges Bondelags styre i høst om en slik pakke, med forutset-

ning av at midlene må innrettes mot mindre og mellomstore fjøs tilpasset areal-

grunnlaget og at strukturinnretningen på produksjonstilskuddene forsterkes. 

En slik ”pakke” må legges utenfor ordinær ramme for jordbruksoppgjøret, og 

må på plass så snart som mulig. 

I en situasjon med økende arbeidsledighet vil et investeringsløft i landbruket være 

et godt motkonjunkturtiltak! 

 

Mer om investeringer og kapital  

Øvrig bruk av IBU-midler, både til tradisjonelt, og utradisjonelt, landbruk bør være 

innenfor ordinær ramme for jordbruksoppgjøret, men må ikke gå på bekostning av 

øvrig bruk av budsjettmidler. 
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Investeringer må i større grad være tilpasset ressursgrunnlaget. 

Landbruksorganisasjonenes innflytelse på prioriteringen av investeringsmidler opp-

leves som svekket her i Agder. Gjennom ”partnerskapet” bør næringas innflytelse 

styrkes.  

 Ved fordeling av IBU-midler må Aust- og Vest-Agder sikres lik eller større 

andel enn i dag. 

 

I dag er effekten av investeringstilskudd større i de deler av landet som ligger inna-

for ”det distriktspolitiske virkeområdet”. Kanskje bør all investering i landbruk få 

samme betingelser (ikke omvendt, som skattereformen legger opp til…). 

Vi opplever økende krav til pantegrunnlag. (Av og til i form av at långiver ”krever” 

fradeling av kårbolig) 

Øvrige punkter om kapitaltilgang: 

 Lån fra IN må i større grad være risikolån. 

 Innføre en fondsordning med skattefordel for jordbruket/hele landbruket. Vi 

har økte forventninger til årets forhandlinger på dette punktet. (jf. også kap. 

10) 

 Etablere et nytt risikofinaniseringsinstitutt som bidrar til toppfinansiering, 

der pantegrunnlaget er svakt. (Jf. Landkreditts innspill) 

Innføre Gårdssparing med skattefradrag (GSU) etter modell av BSU. (Jf. 

Landkreditts innspill.) 

 Verdien av besetningen må kunne inngå i pantegrunnlaget. 

 

Andre poster under LUF: 

Nivået på ”Utrednings- og tilretteleggingsmidler (fylkesmannen) bør ikke reduseres 

ytterligere.  

Utviklingsprogram lokalmat og grønt reiseliv har hatt sterk vekst og trenger ikke 

styrkes ytterligere. Det bør imidlertid gjøres en gjennomgang og mulig samordning 

og effektivisering av all slik satsing i Norge. 

 

5 Rekruttering og velferd 

Rekruttering: 

Viktigste elementer for å sikre rekruttering til næringen er - fremdeles:  

Forutsigbare rammevilkår, inkludert mulighet for lønnsomhet, gode velferdsord-

ninger og gode muligheter for å tilegne seg relevant kompetanse. Faktisk adgang til 

gårdsbruk på markedet, til en fornuftig pris, er også et avgjørende element. 

Vi vil i år legge til verdien av gode faglige/sosiale nettverk.   

 

Velferd: 

Mennesker er landbrukets viktigste ressurs, og må tas godt vare på! 

Gode velferdsordninger har økende betydning for rekruttering (unge, og kvinner).  

Med økt risiko i forbindelse med store investeringer i gården er et godt sikkerhets-

nett av ennå større betydning enn tidligere. 

Velferdsordningene bør styrkes og i større grad enn i dag tilpasses det øvrige ar-

beidslivets ordninger og et moderne arbeids- og familieliv, særlig i forhold til barns 

sykdom. 
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Mange ordninger oppleves nå som ”byråkratisk ugjennomtrengelige”. Det er et 

klart behov for forenkling. (Se også punkt 9 nedenfor) 

 Satser og maksimalbeløpet økes for alle produksjoner, minst i takt med 

kostnadsøkning i landbruket. 

 Dokumentasjonskrav må opprettholdes. Noen bønder vil ikke ta seg råd til 

ferie og fritid, med risiko for både bonde- og dyrevelferd. 

 Tidligpensjonsordningen virker og må opprettholdes.  

 

Vi viser ellers til Norske Landbrukstjenesters innspill der de peker på at tilskudd-

satser må følge kostnadsutviklingen, at rammene er tilpasset formålet med ordning-

ene, at landbruksvikarordningen evalueres og styrkes, og at det vurderes om for-

valtningen kan spesialiseres ved at færre kommuner behandler søknader, men med 

høyere kvalitet og kortere saksbehandlingstid. 

 

Prioritering av velferdsordninger: 

Lokallagene svarer, og fylkeslagene tiltrer: (Spørsmål 16 i studieheftet) 

 Avløsning ved sykdom prioriteres klart tydeligst, fulgt av ferie- og fritidsav-

løsning, sykepengeordningen og landbruksvikarordningen.  

 

Negativ endring i sykeavløsningsordningen må omgjøres! 

I Rundskriv 2015/43 datert 19/11-15 pkt «Dispensasjon fra kravet til 

næringsinntekt» står følgende: Hensikten med vilkåret om at den som avløses må ha 

næringsinntekt fra foretakets jordbruks- og gartneridrift er å sikre at tilskuddet 

utbetales for avløsning av personer med en reell tilknytning til driften av foretaket. 
Kravet til å dokumentere næringsinntekt mer enn 1 G som vilkår for å kunne få sy-

keavløsning er skjerpet. 

Fersk erfaring viser at bønder som har investert mye, og dermed er uten positiv næ-

ringsinntekt, ikke får rett til sykeavløsning. Skjerpingen av dispensasjonsregelen 

rammer enkeltpersoner svært hardt. Med økt investeringstakt i landbruket vil dette 

kunne ramme flere. (Jf. innpill fra NLT-Sør og faktisk tilfelle i Agder)  

 En uttale fra Aust-Agder Bondelags årsmøte 2015 er fortsatt aktuell: 

Overtakelse og investering i moderne landbruksforetak medfører i dag stor 

økonomisk belastning. 

Særlig i en oppstartsfase med mulighet for store avskrivinger og lav netto-

inntekt gir dagens regelverk dårlige vilkår ved sykdom eller uførhet. 

En mulig løsning kan være å etablere en ordning der bønder sikres for ek-

sempel minimum 5 G ved varig sykdom eller uførhet, slik at de ikke risikerer 

å bli stående med både sykdom og dårlig økonomi. 

 

Avløsertilskudd i purkering: 

Så godt som all smågris for salg i Agder blir produsert i purkering. I dag får satellit-

tene dyretallsstøtte og avløsertilskudd basert på antall fødebinger/purker i fjøset pr. 

31.12. Arbeidsmengden med den samme grisen er betydelig større fra fødsel til salg 

som smågris, enn som slaktegris. Tildelingen av tilskudd til satellittene basert på 

antall fødebinger blir da urimelig. En viktig sak for produsentene på Agder.  

 Satellitter i purkeringer gis dyretallsstøtte og avløsertilskudd ut fra sitt reelle 

produksjonsvolum. 
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Kompetansekrav 

Vi støtter innføring av et kompetansekrav for de som skal inn i næringa. Slikt krav 

må imidlertid innføres langsomt.  

Slik spørsmålet om kompetansekrav er stilt i studieheftet går nesten alle våre lokal-

lag i mot kravet.  

Å presentere løsninger i form av generelt prosentvis trekk i produksjonstilskudd er 

en svært dårlig idé. Vil også slå sterkt urettferdig ut mellom produksjoner der til-

skudd utgjør stor del av inntektsgrunnlaget (eks sau) og liten del (eks gris/grønt). 

Innfasing av et kompetansekrav må utredes nærmere og ”tilskuddsgrep” må ikke 

innføres i årets jordbruksavtale. 

 

6 Grovfôrbaserte produksjoner 

Storfe: 

Vi er opptatt av at kombinasjonen melk/kjøtt i større grad må være en viktig bi-

dragsyter for tilførselen av storfekjøtt.  

NB’s klimautvalg peker på at dette er den klart mest klimasmarte metoden for pro-

duksjon av storfekjøtt. Det er behov for å diskutere nærmere hvordan mål om mak-

simal avdrått på melkekua kan balanseres mot mål om økt storfekjøttproduksjon 

hos melkeprodusenter. 

Innføring av et tilskudd pr. levendefødte kalv bør vurderes som mulig virkemiddel. 

Styrking av struktur- og distriktsvirkemidler er viktig for å kunne nytte alle gras-

arealer der de er. 

 Vi ønsker videreutvikling av tiltak som stimulerer til økt produksjon av stor-

fekjøtt på norsk fôr. Dette må gjelde både i kombinasjon med melk og i rei-

ne ammekubesetninger. Dette innebærer først og fremst videreføring/økning 

i kvalitetstilskudd og beitetilskudd. 

 Vurdere et eget tilskudd pr. født kalv 

 Å vri pristilskudd fra melk til kjøtt vil ha uoversiktlige konsekvenser. Må 

ikke innføres uten grundig konsekvensutredning. 

 Grasområdene bør stimuleres ekstra til økt storfekjøttproduksjon. Viktig 

grep for å styrke kanaliseringspolitikken. 

 

Sau og lam: 

Det ble gjort betydelige endringer i tilskuddsordninger for sau i oppgjøret 2014. 

Store bruk, med høy produksjon fikk et klart løft. I Agder registrerer vi stor interes-

se for investeringer i større sauebruk. ”Ny giv”-prosjekter er gjennomført i Vest-

Agder og pågår i Aust-Agder. 

Det varsles om tilnærmet markedsbalanse på lammekjøtt. Vi ser potensial i å øke 

salgsvolumet, i takt med befolkningsvekst, og gjennom målretta offensive mar-

kedskampanjer og produktutvikling. 

 

I år bør fokus være på styrking av økonomien for de mindre sauebrukene, slik at en 

fortsatt sikrer at beiteressurser nyttes til produksjon av kjøtt, at kulturlandskapet 

pleies og at fagmiljøer beholdes. Det er et selvstendig poeng at mange driver med 

sau! 
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I tillegg til at det er viktig å premiere kjøttproduksjonen, må det ligge økonomi ”i 

bunn” også i en oppbyggingsfase av ny eller utvidet produksjon. Forslagene neden-

for bør bidra i rett retning.  

 Styrke distriktstilskudd og husdyrtilskudd med strukturdifferensiering. 

 Beitetilskudd, både i utmark og på innmark må økes, både av hensyn til kul-

turlandskapet og for å stimulere til at lokale fôrressurser utnyttes. 

 Kvalitetstilskudd må fortsatt utbetales pr. dyr, ikke pr. kilo. Unngå ”gris-

elam”  

 Stadig flere småfeholdere i Agder ser utfordringer ved å satse på sau, pga 

økt skadeomfang fra rovdyr (særlig ulv). En langt mer restriktiv rovdyrpoli-

tikk kan løse dette. 

 Stimulere til økt oppslutning om organisert beitebruk (LUF) 

 Behold ulltilskuddet som i dag. Næringa melder at de jobber med å bedre 

ullkvaliteten. 

 

Telledatoer: 

Foreslåtte datoer, 15. mars og 15. okt ser ikke umiddelbart hensiktsmessige ut for 

sau og lam. 

Det må være et mål å sikre tilskudd til "aktive" produksjonsdyr, inklusive påsett-

lam, samt antall dyr på beite og antall slakta lam. Samtidig må en sikre oversikt 

over evt. rovdyrtap eller annet tap på beite. 

En må også unngå såkalte "blålam", som "holdes i live" fram til en telledato. (Og en 

må ta en viss høyde for at "markedet" i økende grad vil etterspørre lammekjøtt på 

andre tidspunkter enn sept.)  

Som et alternativ til telledatoer; kan det være mer hensiktsmessig å knytte til-

skuddshåndtering opp til opplysninger i sauekontrollen? 

 

Melk (ku og geit) 

Utfasing av eksport er utfordrende. Næringa må allikevel ha offensive mål om å 

opprettholde volumet. Det foreslås allerede gode grep i PU-ordningen, som vil 

styrke konkurransekraften for f.eks yoghurt-produkter. 

Diskusjonen om bruk av norske fôrressurser og ”konkurransen” mellom grovfôr og 

kraftfôr må tas alvorlig i melkeproduskjonen. 

 

Styrking av struktur- og distriktsvirkemidler er viktig også i melkeproduksjonen.  

Virkemidler som øker lønnsomheten i produksjon som er tilpasset arealtilgangen 

må styrkes. Det er særlig i melkeproduksjon at ”stordriftsulemper” i økende grad 

avdekkes. 

Tilskudd til beiting er viktig bidrag for å stimulere til økt andel grovfôr i melk- og 

storfekjøttproduksjonen.  

 Beitetilskudd og utmarksbeitetilskudd for storfe bør økes. 

 TINE ønsker ingen eller svak vekst i målpris (max 5 øre). Det er viktigere å 

øke driftstilskudd og husdyrtilskudd for de første dyrene. 

 Innfraktsordningen i PU må ikke svekkes. Foreslås nedskalert av LMD 

(77 mill). Viktig at fraktutjevningsordninger dekker faktisk behov! ”Kroner 

er viktigere enn prosenter i fraktordninger”. 
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Investeringspakke løsdrift, og innretning av tilskuddssystemet må sees i sammen-

heng. Virkemidler må dra i samme retning; stimulere til god utnyttelse av de fôrres-

surser bruket disponerer.  

 

7 Andre produksjoner. 

Korn 

Behandlet under punkt 2. 

 

Grønnsaker, frukt og potet – og bær! 

Tollvernet for grøntprodukter må styrkes og en bør se på muligheter for endring av 

tollperioder, slik at nødvendig import i større grad kan tilpasses dagens muligheter 

for norsk produksjon. Dette vil øke muligheter for uttak av målpris på flere produk-

ter enn situasjonen er i dag. 

Vi opplever fortsatt dagligvarekjedene som barrierer for økt salg av norske produk-

ter. 

 

Vi viser til utredningen ”Vurdering av nye tilskudd til grøntsektoren” fra 2014.  

Vi stiller oss fortsatt bak anbefalingene som ble gitt av arbeidsgruppens medlem-

mer fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag: 

 Innføre et distrikts- og kvalitetstilskudd for bær til industri 

 Tilskudd til produsenteide grønnsaks- og potetpakkerier 

Det må være et mål å øke andelen norskprodusert varer i markedet! 

Agderfylkene har gode naturgitte forhold for økt produksjon av grønt og bær. Dette 

er produksjoner som er godt egnet for salg i lokale markeder.  

 Tilskudd til produsenteide pakkerier, også for bær, vil kunne medvirke til 

økt norsk produksjon. 

Utflatingen av arealtilskuddet i grøntsektoren i 2014 var formidabel! Det bør vurde-

res å gjeninnføre nedtrapping etter arealstørrelse.  

 

Svin: 

Spredt produksjon av svin i Agder er fortsatt viktig for infrastruktur knytta til bl.a. 

transport og veterinære tjenester. Svineproduksjon er godt egnet i kombinasjons-

bruk, og Agder har fortinn knytta til spredeareal og en arrondering som sikrer lavt 

smittepress. 

 Vi advarer sterkt mot strukturelle endringer i svineproduksjon, og oppford-

rer til tiltak som kan opprettholde markedsbalanse. Tall fra Norsvin viser at 

det er stort rom for økt produksjon innenfor dagens konsesjonsgrense.  

 Markedsregulator må vurdere moderat økning av målpris.  

 Distriktstilskudd i Agderfylkene må opprettholdes. Etter innføring av slikt 

tilskudd har flere unge startet produksjon i Agder.  

 Vi støtter Norsvins innspill om å øke tilskuddet til de 35 første avlspurkene 

og de første 1400 slaktegrisene. 

 

Kampen mot MRSA/LA-MRSA er svært viktig. Næringa må fortsette arbeidet med 

å sikre berørte bønder bedre erstatning ved myndighetspålagt sanering. 

 

 



Norges Bondelag  12 av 15 

 
 Vår dato Vår referanse 

 2016-03-16  

 

Egg:  

Vi advarer mot endringer i konsesjonsgrenser. Erfaringer fra kyllingproduksjon vi-

ser at gode markedsreguleringsordninger, inkludert mottaksplikt, er avgjørende vir-

kemidler for ”et landbruk over hele landet”. 

Norsk Fjørfelag foreslo i fjor (Vi har ikke mottatt innspill i år) at produksjonstil-

skudd holdes uforandret, men gis opp til konsesjonsgrensen på 7.500 høner (Gis 

kun opp til 5.000 i dag). 

Vi mener det er langt mer distrikts- og strukturvennlig å øke produksjonstilskuddet 

betydelig, men beholde maksgrensa på 5.000 høner. 

Det er overproduksjon av egg i dag, men også befolkningsøkning. Er det mulig å 

øke salgsvolumet gjennom målretta markedskampanjer?  

 

Kylling:  

Agder er nå tilnærmet ribbet for kylling. Oppstart av slik produksjon anses også 

som umulig.  

 

Bier: 

Spesielt med tanke på denne næringas betydning for kulturvekster og rekrutterings-

utfordringer må det fortsatt stimuleres til økt aktivitet gjennom jordbruksforhand-

lingene. Vi registrerer en gledelig utvikling i interessen for birøkt i Norge! 

Det må være et mål å øke andelen norskprodusert honning i markedet (nå kun ca 50 

%) 

 Produksjonstilskuddet pr. kube bør økes og utbetalingspris fra Honningsen-

tralen bør forsøkes hevet. 

 Arealtilskudd til dyrking av honningurt eller andre vekster som fungerer 

som fôr til bier. Gjerne gjennom SMIL eller andre ordninger 

 

Hjort: 

 Dyretilskuddet til hjort bør økes 

 

Pelsdyr: 

 Sikre at pelsdyrnæringen fortsatt kommer inn under ferie- og fritidsordning-

en 

 Vurdere å innføre en konsesjonsgrense for antall dyr. Av dyrevelferdshen-

syn sikre ”oversiktlige” produksjonsstørrelser. 

 Innføre støtte til næringas sertifiseringsordning, som i øvrig landbruk (Mat-

merk/KSL) 

 

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

Grøfting: 

Dreneringstiltak bør igjen løftes høyt i årets jordbruksoppgjør. Har stor betydning 

for reduserte klimautslipp, økte avlinger (norskproduserte fôrråvarer!) og for å fo-

rebygge klimarelaterte skader fra økende nedbørsmengder. Lokallagene peker 

nokså entydig på økt dreneringstilskudd som viktig tiltak for å møte klimautford-

ringen - sammen med øvrige tiltak som stimulerer til at små og store bruk utnytter 

norske fôrressurser. 
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Grøftetilskuddet bør styrkes og legges om til å dekke opp mot 50 % av kostnads-

overslag. Slikt prinsipp gir lik motivasjon for å grøfte alle typer arealer. 

For å sikre at også små jordteiger omfattes av ordningen bør minstefradrag på 

3.000.- reduseres eller fjernes, og eller i det minste regnes pr. bruk og ikke pr. jord-

teig, slik vi opplever at enkelte landbrukskontor yolker det i dag.    

Vi viser for øvrig til anbefalningene ang. drenering i NB’s egen klimarapport. 

 

Kalking 

Vi ber forhandlingsutvalget vurdere om det er hensiktsmessig å innføre en ny ord-

ning med tilskudd til kalking, som et virkemiddel til økt arealproduktivitet.  

 

Driftsulempetilskudd 

Innføring avet slikt tilskudd vil bidra positivt i å opprettholde biologisk viktig kul-

turlandskap, inkludert mye verdifulle kantsoner. 

I Agder brukes SMIL-midler i stor grad til rydding av kantsoner.  

 Det er viktig at det fortsatt blir mulig å bruke SMIL-midler til slik rydding.   

 

Nye beiter 

Det er i dag anledning til å bruke SMIL-midler til rydding/restaurering av tidligere 

beiter. For mange vil rydding av skog/annen utmark til nytt beite bidra til økt res-

sursgrunnlag. 

 Det bør kunne brukes RMP eller SMIL-midler også til etablering av nye 

beiter. 

 

Forslag til klimatiltak/virkemidler? 

Norges Bondelags klimautvalg peker på mange gode tiltak. Fylkeslagene i Agder 

går inn for å prioritere følgende av de foreslåtte tiltakene også i årets jordbruksopp-

gjør:  

 Økte satser til grøftetilskudd 

 Økt satsing på kombinasjonskua/økt beiting (bl.a. styrke beitetilskudd bety-

delig og innføre kalvetilskudd for all kalv) 

 Økt forskning utvikling av biogass, særlig på gårdsnivå. 

(Agderfylkene er positive til å være ”piloter”, i mindre skala, for utprøving av prak-

tiske klimatiltak, jf. våre prioriteringer) 

Vi ser fram til iverksetting av ”Gratis førsteråd for klimatiltak/klimasmart 

drift/klimaregnskap på gårdsnivå”, som ble avtalt i 2015. 

I Agder starter vi i våres, i samarbeid med Miljøstiftelsn ZERO, et prosjekt for 

praktisk utprøving av fossilfritt drivstoff og fossilfri landbruksplast. 

  

Øvrig: 

 Det bør ikke utvikles nye virkemidler knyttet til anvendelse av energiressur-

ser innafor jordbruksavtalen, men gjerne utenfor  

 Det bør stimuleres til både gårdsbaserte biogassanlegg og fellesanlegg, der 

det kan være fornuftige forutsetninger for slike anlegg. Utenom det sm lig-

ger i ”Gratis førsteråd-ordningne” bør økonomiske virkemidler hentes uten-

for jordbruksavtalen  
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Økologisk landbruk 

Vi foreslår en styrking av virkemidler (høyere pristilskudd og faglige til-

tak/rådgiving) som stimulerer til økt omlegging, særlig på produkter der økt forbruk 

er basert på importerte varer. Den økte etterspørselen og det økte samfunnsfokuset 

på økologisk bør føre til økt norsk produksjon. 

Partene må samarbeide om å oppfordre større innkjøpere, gjerne i offentlig sektor, 

til å prioritere norskproduserte økologiske, og/eller lokale, landbruksprodukter av 

høy kvalitet. 

 

9 Forenkling 

NB ber om ja eller nei til forslagene i Forenklingsgruppas rapport. Denne har vi ik-

ke rukket å studere grundig.  

Derfor kun noen generelle kommentarer: 

Rapporten følger to hovedspor:  

1. Revolusjonsalternativet, der man ser for seg at man starter med blanke ark og la-

ger helt nye virkemidler.  

2. Revisjonalternativet, der man går igjennom dagens ordninger og ser etter konkre-

te forenklinger. 

Revolusjonsalternativet vil, antagelig, i utgangspunktet gi relativt store omforde-

linger og utslag på enkeltbruknivå, som man i årene framover vil måtte justere og 

endre for å kunne treffe politiske og næringsmessige mål mer presist. Dette vil gi 

redusert forutsigbarhet for næringa. 

Revisjonsalternativet er langt mer tiltalende. Det gir større mulighet for å vurdere 

konsekvenser før en forenkler.  

I begge hovedspor vises det til kompliserte ordninger med mange soner og andre 

typer differensiering. Men vi gjentar gjerne:  

Dagens system med differensierte tilskuddsatser for struktur og distrikt er enkelt, 

effektivt og svært lite byråkratisk. Det er ingen forenklingsgevinst ved å etablere 

færre tilskuddsgrupper eller -soner! EDB-apparatet er oppfunnet og fungerer 

utmerket! 

I rapporten pekes på 3 grupper som forenklingen vil kunne ha betydning for: Bon-

den, forvaltningen og politikere/opinion. Vi ber om at det er de to første gruppene 

det tas hensyn til. Forenklinger må oppleves relevante for bonden, og ikke medføre 

for mye komplisert kontrollarbeid for forvaltningen.  

Det ligger også mye forenkling i å basere, i hvert fall deler av, forvaltningen på 

tillit, i stedet for på rigide kontrollsystemer (”Riksrevisjonstenkningen”). 

 

Velferdsordninger: 

Stadig flere bønder opplever stor frustrasjon og uklarhet knytta til ordninger med 

sykepenger, fødselspermisjoner osv. Det er mange instanser å forholde seg til 

(kommune, fylkesmann, NAV, flere?) og instansenes kunnskap om ordningene er 

ofte mangelfull. Her bør det være stort potensial for forenklinger. 

 

10 Skatt/avgift/avskrivninger/fond 

Regjeringen har fokusert på skatte- og avgiftsreduksjoner for å stimulere norsk næ-

ringsliv generelt. I regjeringserklæringen ble det varslet de ville ”Bruke målrettede 

skatteendringer for å styrke bondens økonomiske stilling”. Dette venter vi fortsatt på. 
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Skattelettelser, økte avskrivingssatser og reduserte eller fjerna avgifter vil gi positi-

ve utslag for næringa. Vi oppfordrer partene til å lete ”med lys og lykte” etter slike 

kostnadsreduksjoner. 

 Den nylig framlagte forslag til skattereform gjør dette mer krevende. 

 

Konkret foreslår vi: 

 Salg av separat jordbruks- og skogbruksareal bør være skattefritt ved salg til 

tilgrensende eiendommer 

 Etablere en fondsordning for jordbruket, etter modell av skogfondsordning-

en, for å styrke investeringsmulighetene i næringa. 

 Avskrivingssatsen for husdyrbygg må beholdes på 6 % og helst økes 

 Investeringstilskudd må fortsatt kunne være med i avskrivingsgrunnlaget i 

det distriktspolitiske virkeområdet, og gjerne også i resten av landet. 

 Frita arbeidende kapital fra formueskatt 

 Miljøavgift fra såkalt avgiftsfri diesel må øremerkes utvikling av og/eller 

”prisnedskriving” av fossilfritt drivstoff. 

(Fondsordning er også kort omtalt under punkt 4.) 

En må vurdere å utvide virkeområdet for jordbruksfradraget, til å gjelde flere virk-

somhetsområder knytta til gårdsbruk. Eks. IPT-tjenester. 

 

11 Annet 

Erstatningsordninger 

Det bør ikke gjøres vesentlige endringer i erstatningsordningene, utover forenkling 

av dokumentasjonskrav og vurdering av omlegging fra erstatning pr. volum, til er-

statning av verdi.  

 ”Kriseår” må ikke tas med i ”normalårs”-beregninger. 

 

Følgende lokallag og andre aktører har gitt innspill til fylkeslagas arbeid med høringsutta-

len: 

 

Lokallag Vest-Agder:  

Lista og Lyngdal, Nes, Audnedal, Vennesla, Kristiansand, Marnardal, Songdalen, Søgne 

og Hægebostad. 

Lokallag Aust-Agder: 

Birkenes, Grimstad, Iveland, Arendal, Holt og Vegårshei, Evje og Hornnes, Froland og 

Bygland. 

Andre: 

Tine, Felleskjøpet RA, Norske Landbrukstjenester, Sør Pelsdyralslag Vest-Agder og Aust-

Agder, Agder Fjørfelag, Norsvin Agder, Norges Birøkterlag, Landkreditt, Norsk Land-

bruksrådgiving Agder, Vest-Agder Sau og Geit, Aust-Agder Sau og Geit, Miljøkalk AS 

 

Vårt innspill har vært behandlet på fylkesstyremøter 29. februar (Vest-Agder) og 1. mars 

(Aust-Agder), samt i en løpende prosess, inkludert (”innom” fylkesårsmøtene) fram til 

fristen, 16. mars . 

Aust-Agder Bondelag og Vest-Agder Bondelag ønsker forhandlingsutvalget lykke til med 

årets jordbruksforhandlinger! 
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Innspel til Norges Bondelag, jordbruksforhandlingane 2016 

 

1. Oppsummering: 

 

Den norske landbruksmodellen 

Rogaland Bondelag meiner det er viktig å slå ring om den norske landbrukemodellen 

der stabilitet og forutsigbare forhold til marknad og inntekt er ein av faktorane. Eit 

velfungerande tollvern er avgjerande for dette. Forhandlingsinstitutt, 

marknadsregulering og juridiske verkemiddel er andre  avgjerande ordningar.   

Eit småskala familielandbruk, høg standard innan dyrevelferd og dyrehelse med god 

agronomisk drift på jorda sikrar forbrukaren trygg mat. 

Det er gjensidig avhengighetsforhold mellom store og små bruk, mellom distrikt og 

sentrale område, mellom kornområde og husdyrområde og mellom jordbruk og 

næringsmiddelindustri.  

  

Bakteppe føre forhandlingane 

 LO og NHO er samde om eit moderat lønsoppgjer ut frå situasjonen på 

arbeidsmarknaden og i store deler av norsk næringsliv. 

 Rogaland og resten av vestlandet opplever store omveltingar i arbeidslivet. Store 

nedskjeringar, først innan oljesektoren som vidare forplante seg til fleire 

handverkarfag, gjer at arbeidsløysa steg dramatisk. I Rogaland er arbeidsløysa nå over 

5% .  Rogaland Bondelag ønskjer å vera solidarisk med andre næringar i årets 

forhandlingar. Fylkeslaget påpeike at landbruket er ei næring prega av stabilitet og er 

ei næring med verdiskaping på alle ledd i verdikjeda.   

 

Prioriterte område 

 Landbruket må få dekka inn kostnadsauken og eit kronemessig likt tillegg som andre 

grupper 

 Ei investeringspakke utanom jordbruksavtalesystemet, 30% stat – 70% bonde, 

prioritert til nybygg for storfe. Vil gi meiraktivitet i bygningsbransjen 

 Eit vidare steg på dekking av inntektsgapet mellom landbruket og andre næringar. 

 Mogleg utgreiing. 

Arealeffektivisering. Alle som driv jord i distrikta får arealtilskot. Dette er eit 

passivt tilskot som fylkeslaget meiner kan nyttas meir målretta. Arealtilskot 

motiverer til å ha mykje areal, ikkje til produktivitet pr. da. Det er ei målsetting 

å auka produksjonen også i distrikta. Ein kan stimulere til det ved å flytte noko 

arealtilskot over til distriktstilskot kjøt. 
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 Kombinasjonsbruka 

Ein stor del av landets matproduksjon er frå såkalla kombinasjonsbruk. Det er 

bruk med fleire produksjonar. Produksjonar som nytte gardens avgrensa 

ressursar til storfe / småfe og i tillegg har ein kraftfôrbasert produksjon, eller  

sideproduksjon. Kombinasjonsbruka må løftas fram som viktige for 

ressursutnytting, busetjing, matproduksjon og sysselsetting i heile landet.  

 Fraktordningane 

Dei ulike fraktordningane i landbruket er avgjerande for eit landbruk over heile 

landet.  Ordningane bør prioriterast med moglege budsjettmidlar.  

 Fondsordning i landbruket.   

Det vert sett i gang eit arbeid med å tilrettelegga for ei ordning med miljø – og 

utviklingsfond i landbruket.  Fondet må ha skattemessige fordeler for bruk  

innan miljø- og utviklingstiltak på bruket.  

 Eit/to jordbruksfrådrag pr bruk.   

På fleire bruk er to generasjonar, eller begge ektefelle  aktive i drifta og tar 

heile si inntekt frå garden.  Det bør innføras inntil to jordbruksfrådrag på bruket 

der det er fleire som tar si inntekt frå gardsdrifta.  

 

Dei ulike produksjonane 

 

 Mjølk  Uroleg mjølkemarknad i EU. Utfasing av eksportstøtte på norskprodusert ost.  

Må ha ambisiøse mål om å oppretthalde, og helst auke sal og produksjon av 

norsk mjølk. Kostnadsvekst vert utlikna ved auke i målpris.  

 Storfe  Kjøtproduksjon på storfe må opp!  

Omfordeling av arealtilskotet til eit aktivt tilskot som går  på levert slakt, 

kvalitet og distrikt. 

 Sau / lam  Det vert overproduksjon av lam i 2016. Det må ikkje oppmodas til utviding og                               

.                 nyetablering innan sau.                                        

    Gris Målpris opp 20 øre pr kilo. Denne næringa er endelig kome marknadsbalanse.  

.                 Det bør ikkje oppmodas til nyetablering innan smågrisproduksjon. Ei hevjing                

.                  av målpris på korn må kompenserast med prisnedskriving 

 Egg            Det er overproduksjon av egg. Det må ikkje oppmodas til nyetablering.                          

.                  Ei hevjing av målpris på korn må kompenserast med prisnedskriving. 

 Kylling.  Svært uroleg marknad. Store omveltingar innan struktur, mange produsentar                   

.                får ikkje forlenga kontrakt. Pris under press. Ingen marknadsbalansering.  .

  Norges Bondelag bør ta initiativ til ein mogleg poolordning for produsentar og 

.  mottakarar.  

 Korn Målretta kornproduksjon. Sortsval etter behov i kraftfôrindustrien.                        

.  Kvalitetsbetaling må ha som mål at den som produserer kvalitet får utbetalt ein 

.  meirpris som blir «betalt av» dei som leverer under basisverdien 

 Klima  Må ha ein heilhetlig plan på miljø og klima. Må kunne dokumentere effekt av              

.  innsette klima- og miljøtiltak 

 Miljø Mykje frivillig arbeid vert i dag utført i arbeid mot  vassureining.  Landbruket            

.                 si ”normale” avrenning må forvaltas ut frå jordlova. Må ikkje forvaltas ut frå .                  

.                 forureiningslova, som er forskriftsbasert.  Kun innan forvaltning i  jordlova                

.                 kan ein nytte frivillige miljøtiltak.  
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2. Pris, korn / kraftfôr: 

 

 Mjølk bør får ein auke i målprisen på 5 øre. 

Det for å dekkja opp ein del av kostnadsauken innan mjølkeproduksjonen. Slik som 

marknaden er, nasjonalt med fallande kjøpekraft og i Europa med overproduksjon av 

mjølk, bør ein ikkje ytterligare svekka konkurranseforholdet i sluttleddet. Vi ser 

konkurransekrafta i dag vert svekka med bortfall av eksportsubsidier og i forslag om 

reduksjon i frakttilskot på mjølk. Styrking av konkurransekrafta i norsk mjølkeproduksjon 

må skje med auka budsjettmidlar, ikkje gjennom PU ordninga som i dag.  

Import av mjølkeprodukt tilsvarer om lag 250 mill liter mjølk.  

 

 Gris 

 Bør få ein auke i målpris på 20 øre. 

Etter fleire år med overproduksjon der ein har ikkje kunne ta ut målpris, er marknaden nå i 

balanse. Det bør ikkje stimuleras til nybygg innan smågrisproduksjon.  

 

 Potet.  
Pris til produsent avhenge i stor grad av kvalitet og kor stor del av avlinga som kan 

omsetjast i butikk. Kvalitetskrava er vorte innskjerpa. Det er viktig med agronomisk rett 

dyrking og god behandlinga av potet slik at det ikkje oppstår skade på potet som i neste 

omgang føre til at potet vert fråsortert  grunna kvalitetsfeil.  

  

 Grønsak:  
Bør kunne setje ein auke på 5% i målpris.  

For grønsak vert det ikkje fastsett målpris i forhandlingane, men det vertframforhandla ein 

prosentvis auke som vert fordelt på produksjonar som tåle ein auke  og ein ser det er 

mogleg å ta ut målprisen. Det er Landbruksdirektoratet i samråd med faglaga som fastsett 

målpris etter at rama er fastsett.  

 

 Korn 

Målpris på korn må ikkje få ein høgare vekst enn generell kostnadsauke. Ein vekst ut over 

kostnadsdekking på korn vil gi høgare kraftfôrpris, med auka kostnadsvekst i 

husdyrproduksjonen,  og svekka konkurransekraft i sluttmarknaden.  

 

3. Budsjettoverføringar: 

 

 Prioriteringar av ulike type budsjettmidlar.  

o Velferdsordningane sin verdi for bondens ferie og fritid må ikkje svekkas.  

Ordninga må målrettas betre enn måten den vert praktisert på i dag. 

I dag kan ein trekke ut personkostnaden i til dømes rundballepressing og  

klauvskjering, og å få personkostnaden  refundert innan ordninga med ferie og 

fritid. 

 

Ordninga med refusjon for sjukeavløysing må oppretthaldas og vidareutviklas.  

Denne ordninga er med å gjer tryggleik om brukaren skulle verta sjuk og ikkje 

kunna delta i drifta på garden.  Satsen bør aukast frå kr 1 500,- pr dag til  kr 1 

800,- pr dag for å dekke inn noko av auken i lønskostnadane. 
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o Tidlegpensjonsordninga må vidareførast.  

o Investeringstilskot 

Moderne matproduksjon er kapitalkrevjande.  

Innan ammeku og mjølkeproduksjon må det investerast store beløp for å 

tilfredsstille kravet om lausdrift i 2024. Mange av bruka med båsfjøs er små og 

mellomstore bruk. 

Dersom ein ønskjer ein variert bruksstruktur innan mjølkeproduksjon er denne 

type bruk avhengig av investeringstilskot på maksimal grense for dagens rame på 

investeringstilskot, som er 33% av kostnadsoverslaget.  Kravet om lausdrift gjeld 

for alle type produksjonar innan storfe.  

Kraftfôrbaserte produksjonar bør ikkje tildelas investeringsstøtte.  

o Investeringsmidlar må ikkje aukas innanfor dagens rame i jordbruksavtalen.  

o Frakttilskot 

Det er frakttilskot på ulike nivå innan alle råvareproduksjonar innan av mat.     

Frakttilskot er ei av den viktigaste vilkåra for matproduksjon i heile landet. 

Frakttilskot gjer det å kunne ta imot jordbruksvarer som bonden produsere. 

Frakttilskot er eit sterkt verkemiddel for landbruk i heile landet.  

Ordninga med frakttilskot må vedlikehaldas i forhold til kostnadsutviklinga.     

Fraktutjemning på mjølk må oppretthaldas. Det vert i dag finasiert gjennom PU 

ordninga. Deler av fraktordninga innan mjølk må finansierast med budsjettmidlar.  

 

 

 Innretning av verkemiddel i forhold til å stimulera til auka produksjon. 

 

o Bruk av norske fôrressursar. 

Gras frå eng og beite er den viktigaste ressurs innan småfe - og storfehald. 

Omlegging frå mjølkeproduksjon til meir ekstensivt dyrehald som ammeku og sau 

gjer at ein del beiting i utmark vert flytta til innmarksbeite og jamvel til dyrka 

mark. Det er ein uønska utvikling at innmark og dyrka mark vert omlagt til meir 

ekstensiv drift, utmarka vert grodd igjen av kratt og busk.  

Verkemiddel må innrettas slik at det vert god økonomi å utnytte grasareala som 

egne seg best til beite, differensiert på småfe og storfe.  

4. Arealstøtte er passiv støtte, og er eit lite egna verkemiddel dersom ein ønskjer aktiv bruk 

av grasareala. Det er stort potensiale til auka grasproduksjon, areal gror att sidan 

arealstøtte  i liten grad krev aktiv bruk av areala. Det må utviklas ordningar som sikrar 

arealproduktivitet. Dette er vanskeleg å måla / kontrollera og kan  best gjerast dersom ein 

flytte noko av arealtilskotet til distriktstilskot kjøt.   

 

o Kornproduksjonen har ein nøkkelrolle i norsk landbruk.  

Innan kornproduksjon vert det nytta om lag kr 900 mill. i budsjettmidlar Det er 

arealtilskot og prisnedskriving av korn . Rogaland ønskjer ein debatt på bruken av 

desse midlane for å auka produksjon og stimulera til rett kvalitet, rett sortsval og 

innhald.  

 

o Storfekjøt. Produksjonen av storfekjøt må styrkjast. Norsk landbruk går glipp av 

stor verdiskaping med den store importen av storfekjøt som er i dag, om lag ein 

verdi på kr 750 mill. Det er store beiteareal som kan nyttas betre med målretta 

bruk av stimuleringstiltak. Distriktstilskotet og kvalitetstilskotet kan 
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vidareutviklas. Med avgrensa tilgang på budsjettmidlar kan nyverande 

kulturlandskapstilskot og arealtilskot innan desse  produksjonane vris over på 

beitestimulering, bruk av utmarksbeite / innmarksbeite og høgare kvalitetstilskot.      

 

o Sau / lam. Det er nå eit veksande overskot av sau / lam i marknaden. Fylkeslaget 

meiner ein kun kompensere for kostnadsauke.  

Tilskotsnivået må oppretthaldas. Beitetilskot på utmarksbeite kan 

utvidas/målrettas.   

  

o Kraftfôrbaserte produksjonar. Innan egg og kylling er marknaden svært krevjande, 

på egg vert ikkje målpris tatt ut på grunn av overproduksjon. Pris til 

kyllingprodusent er marknadsstyrt / kjedestyrt.  Innan gris er marknaden i balanse, 

men skjør.   

Inntektsnivået i desse produksjonane er heilt avhengige av ein velfungerande 

marknad,  og ein fôrpris som er tilpassa det ein kan ta ut i sluttmarknaden???????  

Ein mogleg auke i kornpris må kompenserast med prisnedskriving.  

 

 Innretning av verkemiddel i forhold til struktur/ utflating. Ev. omkamp på tak? 

o For grøntsektoren: Det må innførast arealgrense for arealtilskot. Grensa bør ligge 

på om lag 100 da.. 

Satsen kan med det hevjast til kr 600,- pr da i sone 1 – 5.  

Grønsakproduksjon på bruk med over 100 da har klare stordriftsfordelar.  

 

o Refusjon til ferie og fritid må målrettas til ferie og fritid. I dag kan ein ta ut denne 

type tilskot som ikkje er retta mot ferie og fritid. Døme kan vera personutgifter i 

samband med klauvskjering eller rundballepressing. Ordninga med tilskot til ferie 

og fritid må ikkje utholast og svekkast på mål. Det må gjeninnføras krav om 

dokumentasjon av lønsutgifter. 

 

o Ein bør ikkje ta bort målretta tilskotsordningar for så å leggja dei inn i til dømes 

husdyrtilskotet. Husdyrtilskotet vert med det  svekka som eit målretta tilskot innan 

struktur.  

 

 Innretning av verkemiddel i forhold til distrikt 

Kjøtproduksjonen i distrikta må prioriteras. Auke i verkemiddelbruk må til som 

omtalt tidligare.  

Investerings – og driftstilskot må innrettas på ein måte som oppmoda og prioritere 

bruk tilpassa ressursgrunnlaget. Gode innmarksbeite gir høge avlingar. 

Omrekningsfaktoren for innmarksbeite vidareføres med 0,6.  

 

Mjølkeproduksjon skal ein ha i heile landet. Ramevilkåra som er innan denne 

produksjonen må ikkje svekka distrikta si evne til å oppretthalda mjølkeproduksjon. 

Kvoteordninga for mjølk er avgjerande for mjølkeproduksjon over heile landet. 

Dagens struktur innan mjølkeregionar må ikkje svekkas. Ramevilkåra innan 

mjølkeproduksjon må ikkje få ei slik utforming at produksjonen vert regionalisert.  

 

Utmarksbeite: For å avgrense areal ut av produksjon må ramevilkår for bruk av 

utmarka prioriterast.  
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5. Investering og kapitaltilgang 

 

 Investeringsverkemiddel. 

Norsk matproduksjon er kapitalkrevjande. Vi står føre store investeringar innan 

produksjon på mjølk – og ammeku.  Det er både i samband med generasjonsskifte og 

kravet til  å tilfredstille omlegging til  lausdrift for alle storfe innan 2024. Om ein 

ønskjer eit mangfald av bruksstorleik innan mjølkeproduksjon må det koma meir 

investeringsmidlar. Om ein utsett omlegginga for lenge vil det vera kostnadsdrivande 

innan bygningsbransjen og anna leverandørindustri.     

Dagens rame for investeringsmiddel på kr 548 mill er for liten i forhold til behovet for 

nyanlegg innan mjølkeproduksjon og kjøtproduksjon på storfe.  Rama bør ikkje aukas 

innanfor dagens rame i jordbruksavtalen. Friske midlar må koma til.  

I tida framover bør det vera mjølkeproduksjon og kjøtproduksjon på storfe som vert 

prioritert med  investeringsmidlar.  

 

 Andre postar innan LUF. 

Utsiktsrydding må forenklas bort og leggjas inn under beitetilskot og organisert 

beitebruk.  

 

6. Rekruttering og velferd 

 

 Forslag på rekrutteringspakke 

Investeringspakke knytt opp mot nye brukarar med ”grøn kompetanse” 

Gardssparing med skattefordel for ungdom 

 

 Prioritering av velferdsordningane 

Velferdsordningane må ikkje svekkas. Ordninga har betyding for rekruttering til 

næringa, er med å sikre god dyrevelferd og gjer bonden ein form for beredskap om 

noko uønska skulle inntreffe. Økonomisk har ordninga ikkje følgd 

prisutviklinga/lønsutviklinga og bør styrkas. Ordninga må stramas opp og bli meir 

målretta for bruk innan ferie og fritid.  

Sjukdomsavløysing er særs viktig. Den er med å skape tryggleik dersom brukaren vert 

ramma av sjukdom eller ulukke.  

Rama for sjukdomsavløysing er i dag kr 1 500,- pr dag. Bør hevjast til kr 1 800,- .     

 Dokumentasjonskravet 

Behaldes, velferdsordninga må målrettas. 

 Kompetansekrav 

I lokallaga er det skepsis til kompetansekrav. Fleire er usikre på kva det vil innebera 

og kva tiltak som vert sett inn om ein ikkje kan dokumentera tilfredstillande 

kompetanse.  

Fylkeslaget meiner likevel det er rett å innføre kompetansekrav. Brukarane kan ha 

enten teoretisk kompetanse eller realkompetanse, og som må likestillas.  

Det må ikkje innføras trekk i tilskot om mogleg kompetansekrav ikkje vert oppfylt.  
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7. Grovfôrbaserte produksjonar  

 

 Storfe 

Det er behov for ekstra import av storfekjøt på om lag 14 000 tonn.  

Stor utfordring å koma med forslag som kan gje auka produksjon.  

Storfeproduksjon heng sama med totalvolumet i mjølkeproduksjonen. Klarer ein å 

oppretthalde og helst auke volumet i mjølkeproduksjonen har det stor betyding for 

kjøtproduksjonen.  

100 mil. liter mjølk utgjer 14 000 årskyr som vil gje om lag 4000 tonn storfekjøt.  

Stort volum i mjølkeproduksjonen er ein del av nøkkelen for auka verdiskaping i 

storfeproduksjonen og for å oppretthalda grasproduksjonen i distrikta.   

Skal ein auke produksjonen i distrikta bør distriktstilskotet hevjast. Det bør utgeiast 

om ein kan vri noko av arealtilskotet  til distriktstilskot og beitetilskot. Virkemidla bør 

innrettas slik at drøvtyggarane tar ein større del av sitt fôropptak på beite.  

 

 Sau / lam 

Marknaden er i ferd med å kunne bli utfordrande innanfor denne produksjonen.  

Nortura sin prognose tilseie om lag + 600 tonn i forhold til marknaden. Dette er ein 

uroleg utvikling og bør avspegle vidareutviklinga på ramevilkåra.  

 

 Mjølk 

EU flaume over av mjølk. Mjølkeimporten som foredla mjølkeprodukt tar 

marknadsauken hjå oss. Utfasing av eksportstøtte på Jarlsbergost vil og gje 

utfordringar med å halda oppe mjølkeproduksjonen på dagens nivå.  

Målprisen på mjølk bør dekke inn kostnadsauken i mjølkeproduksjonen. Ca 5 øre.    

Mjølk er ein viktig produksjon for landbruk i heile landet, forbrukarveksten må ein ta 

med norsk mjølk.  

 

 Kombinasjonsbruka 

Ein stor del av landets matproduksjon er frå såkalla kombinasjonsbruk. Det er bruk 

med fleire produksjonar. Ein produksjon som nytte gardens avgrensa ressursar til 

storfe / småfe og i tillegg har ein kraftfôrbasert produksjon. Kombinasjonsbruka må 

løftas fram som viktige matprodusentar når matproduksjonen ska aukas og for 

landbruk over heile landet.   

 

8. Andre produksjonar 

 

   Korn 

Norsk kornproduksjon er viktig for norsk sjølvforsyning. For å styrkje norsk 

kornproduksjon  kan gjerast ved å styrke konkurransekrafta og målretta 

kornproduksjonen til behovet i marknaden. Det må nyttas økonomiske verkemiddel 

som oppmode til bruk av kornsortar som har høgt næringsinnhald og rett kvalitet som 

råstoff  for produksjon av kraftfôr tilpassa kvart enkelt dyreslag.   Norskprodusert korn 

utgjer 50% (80% av kolhydratbehovet)   av råstoffet som vert nytta i 

kraftfôrindustrien. Der er naudsynt med import av protein for å produsera eit høgverdi 

fôr. Auka protein-innhald i norsk korn må prioriterast. 1% auke i proteininnhald 

tilsvarar import av 25 000 tonn soyamjøl. Dette er 10 000 tonn reint protein.    
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Ein del av kornproduksjonen som var tiltenkt matproduksjon vert nedklassifisert og 

vert  nytta som råstoff  i kraftfôr.  Ein del av kornsortane som i dag vert produsert er 

ikkje etterspurt eller det er  behov for i kraftfôrindustrien. I 2015 er det eit overskot av 

rug og kveite som må nyttas i kraftfôr til norske husdyr,  i fleire høve i ein større 

mengder enn ønskjeleg. Ein større del av oppgjeret til kornprodusent bør avreknas ut 

frå kvalitetsmål. 

Kvalitetsmåla bør ha ein basisverdi, og summen av tillegg og trekk rundt denne 

basisverdien bør vere om lag like store slik at den som produserer kvalitet får utbetalt 

ein meirpris som blir «betalt av» dei som leverer under basisverdien. Eller ein 

kombinasjon av denne modellen og eit tillegg med budsjettmidlar.  

 

 Grønsaker frukt og grønt. 

Grøntutvalet i Rogaland Bondelag har gitt uttale.  

Importvernet er avgjerande, og må ikkje svekkas.  

 

 

 Gris, egg og kylling 

Ein auke i kraftfôrpris som skyldas høgare målpris på korn må kompenserast innan 

ordninga med prisnedskriving av korn. 

 

 

9. Miljø og klimaverkemiddel (RMP og SMIL m.m. ) 

 

 Grøfting 

Dagens sats på kr 1 000.- pr da er for liten. Skal den ha effekt bør den 3 tredobbles.  

Inneværende avtale er det øremerka kr 80 mill til formålet. Ordninga må også gjelde 

opne og lukka grøfter på innmarksbeite, og gras-/kornareal som ikkje har vore grøfta 

før. Det må vurderast ein enklare søknadsprosess, særlig dersom dagens låge sats vert 

ståande. 

Auke i budsjettmidler bør ikkje prioriteres på grøfting. 

 

 Forslag til klimatiltak / verkemiddel? 

Betre utnytting av husdyrgjødsel. Separering av gjødsel for betre målretta bruk i dei 

ulike vekstkulturane.  

Biogass. Stor utfordring med dagens kraftpris. Ved biogassproduksjon må ein sjå heile 

klimarekneskapen i samanheng som energiproduksjon, metangassreduksjon og CO2.  

Moglege støtteordningar må utviklas ut frå eit energi og klimarekneskap. 

Biogass frå gardsanlegg utan rensing  kan ikkje med dagens teknologi erstatte diesel 

som brennstoff på traktor.  

 

I kor stor grad kan biodiesel erstatte fossil diesel med norsk innsatsfaktor? 

Kva med elektrisk kraft på reiskap og traktor?  

 

 Økologisk 

Norsk konvensjonell matproduksjon er rein. Forbrukaren har tillit til den norske 

bonden. Målet om 15% økologisk produksjon er difor vanskelig å oppnå.  



Rogaland Bondelag    9 av 9 

    
 Vår dato Revisjon Vår referanse 

 16.03.2016  15/00852-16 

 

 

Det må stimuleras til produksjon av økologiske produkt som er naturleg å produsera 

her til lands, ut frå marknadsbehovet.    

Marknaden må betale for dyrare produksjon.   

 

10. Forenkling 

 

 Rogaland Bondelag meiner det er viktig å slå ring om den norske landbrukemodellen der 

stabilitet og forutsigbare forhold til marknad og inntekt er ein av faktorane. Eit 

velfungerande tollvern er avgjerande for dette. Forhandlingsinstitutt, marknadsregulering 

og juridiske verkemiddel er andre  avgjerande ordningar.   

 Landbrukspolitikken ska ta opp i seg dei ulike forskjellane det er med landbruk i vårt land. 

Det er store forskjellar i geografi, klima og struktur i landet.   Dei ulike ramevilkåra skal 

på lang vei utlikne desse forskjellane på ein økonomisk langsiktig trygg måte.  

 Ein må ikkje forenkle så mykje at målrettinga i verkemidla vert utvatna, både innan 

struktur og geografi.  

 

11. Skatt / avgift / avskriving / fond 

 

 Landbruket treng ein pause i skjerpa skatte og avgiftsbyrde, og ikkje minst forslag om nye 

forslag som påføre næringa nye skattar og avgifter.  

 Avskrivingssatsane på husdyrbygg må ikkje reduserast, noko som resultere til ei 

avskrivingstid som går langt utover byggets levetid.   

 Gardssparing for ungdom med skattefrådrag må innføras.  

 Det må opprettas eit miljø- og utviklingsfond som gjer det mogleg å planlegge 

investeringar på garden. Det må vera mogleg å setje av ein % sats av overskotet på 

garden, utan skattebyrde for så å nytta dette i ein investeringsfase på garden.  

 Eit/to jordbruksfrådrag pr bruk.  På fleire bruk er to generasjonar, eller begge ektefelle  

aktive i drifta og tar heile si inntekt frå garden.  Det bør innføras inntil to jordbruksfrådrag 

på bruket der det er fleire som tar si inntekt frå gardsdrifta. Fleire kvinnelege medbrukarar 

har tatt kontakt om dette.   
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Til: Kopi 

Næringspolitisk          

Jordbruksforhandlingane 2016 - innspel frå Hordaland Bondelag 

 

1. Oppsummering over dei mest prioriterte tiltaka.  
 
Bonden må bli synleg i Det Grøne skiftet! 

 

Næringa er ikkje klar for å ta inn dei store 

endrings- /forenklingsforslaga som dei 

ulike arbeidsgruppene viser til. Dette må 

utgreiast nærare i jordbruksmeldinga.  

Eit samla Storting slutta seg våren 2015 til 

formuleringa ”Det er et mål å øke norsk 

produksjon av mat og også øke 

lønnsomheten i jordbruket”.  

Dersom målsettinga skal vere styrande, må 

den gjelde for heile landet. Ein kan ikkje 

halde fram med å tappe distrikta for å 

stimulere til ”stordriftsfordelar” i dei beste 

områda. Areala må nyttast der dei ligg og 

det må kompenserast for driftsulemper  som f.eks bratte bakkar og småskift. Det er vårt felles 

ansvar å forvalte dei samla ressursane i eit langsiktig perspektiv til beste for landet og 

komande generasjonar. Gardane i Hordaland er blant dei minste i landet, og det gjev større 

utfordringar for rasjonell/ effektiv drift. Konsekvensen av dei store tilskotsomleggingane som 

vart gjennomført i år 2000 (kutt til dei små) og 2014 (gi til dei store) har dermed hatt størst 

negativ effekt for Vestlandsbøndene. 

Dette ser vi no i ei rekke framstillingar.  

 Stor avgang i tal bruk 

 Stor nedgang i dyrka jordbruksareal 

 Utflating i strukturrasjonaliseringa 

 Lågast økonomisk resultat pr. årsverk. (NIBIO sin fig. over er eit tydeleg døme)  

 

 

Korn /kraftfòrpolitikken er svært viktig, men 

med ein underfinansiert landbruksmodell 

kan ein ikkje halde fram med å bruke så 

mykje av budsjettmidlane på kornareala. 

Midlane må i staden målrettast mot struktur, 

driftsulemper og geografi (distrikt). Dette 

for å halde mest mogleg av areala (samla 

sett) i aktiv produksjon. 
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Hordaland Bondelag har fire hovudmålsettingar i dette jordbruksoppgjeret. 
1. Lovnad om ekstraordinær investeringspakke utanfor oppgjeret. Jordbruket må tilførast 

investeringsverkemidlar slik at naudsynt opprusting av driftsapparatet kan gjennomførast. 

Ein må målrette midlane geografisk og sikre at også mellomstore produksjonseiningar 

(15-20 kyr) blir tilgodesett.  I mange tiår har landbruket bidrege med arbeidskraft til 

oljenæringa, men med nedtrapping i denne næringa er det no på høg tid at samfunnet 

prioriterer å ta det grøne karbonet i bruk. Å investere i norsk jordbruk vil være viktig 

motkraft til den aukande krisa i oljerelatert verksemd. I Hordaland er det særleg bygg til 

storfe/mjølk og opparbeiding av frukthagar som må prioriterast. 

2. Utflating av tilskotssatsane og fjerning av maks grensa for tilskot tener ikkje hovudmålet 

om meir norsk matproduksjon. Det fører derimot til nedlegging av bruk, sentralisering av 

produksjon og totalt mindre produsert mat. Struktur i tilskota og maks tilskotsgrense må 

gjeninnførast.  

3. Fruktlagertilskotet er svært viktig for å styrkje utviklinga av fruktbruka gjennom felles 

innovasjon, marknadstilpassing og logistikk. Butikkjedene krev einsarta varer med tanke 

på kvalitet, pakningstypar og store rasjonelle parti.  

4. Geitehaldet må få eit økonomisk løft. Det må skje fort elles vil mjølkegeita forsvinne. 

 
 

Kort fortalt: 
 Det Grøne Skiftet må være førande for næringa sine krav  

 Vi krev eit nytt ”opptrappingsvedtak” med fokus på klimasmart bio-økonomi. 

 Matproduksjonen må i større grad baserast på norske fòrressursar.  

 Norsk kornproduksjon skal framleis vere ein bærebjelke i norsk matproduksjon, 

og utøvast i dei områda der det i normalår er klimatiske tilhøve til å produsere 

korn av god kvalitet. 

 Bondelaget skal stå for ein politikk med sterkt fokus på vilkåra for 

matproduksjon i Noreg med kvalitet og bærekraftig produksjon som merkevare. 

 Vi bønder må tilby forbrukarane eit mangfald av produkt som vi er stolte av, og 

som det er betalingsvilje for. 

 Ein må auka norsk økologisk produksjon for å dekke etterspurnaden. 

 Produksjonen skal skje på eit mangfald av garder over heile landet. 

 Kombinasjonsbruka (bruk med fleire produksjonar), må prioriterast særskilt. 

 Vestlandsbonden treng tilskot som kan kompensere for driftsulempene knytt til 

naturtilhøve og bruksstruktur.   

 For å ta vare på attraktive fjord- og fjellandskap må verdsettinga av høveleg 

bruksstruktur med beitebruk og aktiv produksjon styrkast. 

 Inntekta i landbruket må kronemessig auke meir enn den generelle lønsauken. 

 Landbruk er ei kompetansekrevjande næring så det må satsast meir på forsking, 

utvikling og rådgjeving.  

 Det må leggast meir vekt på å få fram rekrutteringstiltak som hjelper nye inn i 

næringa og gjer generasjonsskifte smidigare.  
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Nokre framlegg til endringar 

For å styrke kjøt- og mjølkeproduksjonen på norskprodusert for: 

 Det må stimulerast til meir bruk av beite - særleg utmarksbeite.  

 Tilskot må stimulere til auka bruk av lokalprodusert grovfôr ved produksjon av mørkt 

kjøt og mjølk. Eit aukande tilskot des høgare del av lokalprodusert fôr i rasjonen. 

Tilskotet må vere differensiert etter soner. 

For å styrke produksjonen av storfekjøt 

 Tilskotta må gi sterkare insentiv til å ha fleire dyr som produserer mjølk framfor få dyr 

med høg avdrått.  

 Endre tilskot per liter mjølk til tilskot per mor-dyr. Med mindre fokus på avdråttsauke 

vil behovet for import av kraftfôrråvarer gå ned.   

 Kvalitetstilskotet på kjøt er i dag flatt over heile landet. Dette må sone-differensierast. 

For å sikre matproduksjonen i distrikta 

 Topografiske tilhøve gir stordriftsulemper i Hordaland før stordriftsulempene kjem i 

kornområda. For å demme opp for desse stordriftsulempene må det innførast eit 

driftsulempetilskot for både korn og grovfôrareal, og dermed hindre at marginale 

område går ut av drift.  

 Det er eit etterslep på investeringar, og per i dag stimulerer investeringsprofilen til 

sterkare strukturendringar. For å motverke dette må det leggast føringar med 

prioriteringar for små og mellomstore driftseiningar, særleg kombinasjonsbruk.  
 

2. Pris, herunder korn/kraftfôr 
Mjølk 

o Ut frå prisane på mjølk i den Europeiske marknaden kan ikkje mjølkeprisen 

aukast vesentleg i år. Ut frå den store etterbetalinga som Tine gjorde vil det 

vere krevjande å forsvare ein prisoppgang. 

Storfekjøt 

o Prisen på storfekjøt kan aukast. 

o Større prisdifferensiering uti frå kvalitet. 

o Heve nedre vektgrense. 

Lammekjøt.  

o Prisauke, 

o Marknadsføring og tilgjengelegheit gjennom heile året. 

Korn 

o Det må stimulerast til auka kvalitet og avling i kornproduksjonen. 

o Kraftfôret bør ikkje bli rimelegare i høve til grovfôr og beite. 

 

3. Budsjettoverføringer.  
Prioritering av ulike typer budsjettmidler (Investeringstilskudd, velferdsordninger, 

frakt, pristilskudd, prisnedskrivingstilskudd, husdyrtilskudd, arealtilskudd m.m)  

 

 

 Korn /kraftfòrpolitikken er svært viktig, men med ein underfinansiert landbruksmodell 

kan ein ikkje halde fram med å bruke så mykje av budsjettmidlane på kornareala. 
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Midlane må i staden målrettast mot struktur, driftsulemper og geografi (distrikt). Dette 

for å halde mest mogleg av areala (samla sett) i aktiv produksjon.   (sp6) 

o Distriktstilskudd 

o Frakttilskudd 

o Investeringsvirkemidler 

o Arealtilskudd 

 

Innretning av virkemidlene i forhold til å stimulere til økt produksjon (på 

norskeressurser?)  Sp13 

o Utmarksbeitetilskudd 

Innretning av virkemidlene i forhold til struktur/utflating. Evt omkamper på tak? 

o Tak og struktur på tilskota er avgjerande både for å oppretthalde legitimitet på 

tilskota og for at det skal vere mogeleg å oppnå målsettinga om matproduksjon 

i heile landet 

Innretning av virkemidlene i forhold til distrikt 

o Oppmode Norges Bondelag til å endre omgrepet ”distrikt” i samband med 

ulike tilskot. Ikkje sentrum / periferitenking  

o Strukturtilskot er meir avgjerande enn nokre av tilskota som har distriktsprofil 

4. Investeringer og kapitaltilgang 
Investeringsvirkemidler 

o Ekstraordinær finansieringspakke for tilpassing til lausdriftskravet i 

storfeproduksjonen. 

o Små og mellomstore bruk må òg få mogelegheit til å investere. 

o Må prioritere frukt og storfe-produksjonar. 
 

Andre poster under LUF 

o Satsingsprosjekta må prioriterast og finansierast opp.  

o Fondsavsetting til å finansiere utvikling av produksjonen. 

o Skape kontaktpunkt mellom forbrukar og produsent 

5. Rekruttering og velferd 
Forslag til rekrutteringspakke? 

o Sluttpakke/startpakke for smidigare eigedomsoverføring og oppstart i næringa. 

o Det er eit tap at praktikantordninga vart fjerna. 

Prioritering av velferdsordninger 

o Dokumentasjonskravet må ikkje fjernast. 

o Ferie/fritid: faktura er godkjent grunnlag, sikre at det er arbeidskraft og ikkje 

maskinleige og utstyr som blir dekka. 

o Å dokumentere avløysarkostnader der det er to eller fleire drivarar (samdrifter) 

er ikkje fornuftig. 

o Sjukepengar/fødselspengeordningane må prioriterast og forenklast. 

o Ordningar ved graviditet/fødsel/barns sjukdom må styrkes for å få fleire 

kvinner inn i landbruket. 

Kompetansekrav 

o Iverksette ei forbetra nettbasert utdanning for matprodusentar/agronomar.  

o Sluttpakke/startpakke for smidigare kompetanseoverføring og oppstått i 

næringa. 

o Kompetansekrav til matproduksjon og dyrehald bør innførast. 
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6. Grovfôrbaserte produksjoner 
Storfe 

o Verkemidlane må vere innretta slik at storfekjøtt i kombinasjon med mjølk er 

prioritert 

o Stimulere til storfekjøt der mjølkeproduksjonen blir lagt ned.  

o Ekstra stimuli med lette rasar (norske landrasar) for betre beiting. 

 

Sau/lam 

o Kvalitetstilskudd er positivt, men dette må ikkje stimulere til meir bruk av 

kraftfôr.  

o Utmarksbeitetilskotet bør aukast. 

o Tilskot til lammeslakt må framleis vere O. Ei heving av slakteklassen vil i stor 

grad vere pressa fram med meir kraftfôr. 

o Endringa i tilskotsregelverket der utegangarsau og konvensjonell sau blir 

likebehandla er uheldig. 

 

Melk (ku) 

o Mjølkekvotane må framleis vere inndelt i 18 kvoteregionar, etter dagens 

fylkesgrenser. 

o Eit særleg tilskot til kombinert mjølk- og kjøtproduksjon er naudsynt for å 

sikre ivaretaking av kjøttproduksjonen ved utbyggingar. Dette er ei CO2-

økonomisk god løysing. 

o Ein må tilby ordningar som gjer det økonomisk mogeleg å bygge ut fjøs for 

15-20 kyr (gjennomsnittsbruk i Hordaland) og oppover med moderne 

teknologi. 

Geit 

o Det er ikkje tilgang på mjølkekvoter. Forholdstallet er 97. Er ein så heldig å få 

tak i kvote er prisen kr 15 pr. liter og det er ikkje økonomisk forsvarleg.  

o Færre geitemjølkleverandører er ein trussel mot at mjølkebilen kjem for å 

hente mjølk i fleire distrikt. 

o På kjekjøtt er prisen til produsent ca 24 kr pr kg. Det er langt under det det 

kostar å produsere kjøtet. For geitekjøt er prisen i dag 3-4 kr pr kg, medan i 

1980 fikk produsenten 32 kr pr kg. 

o Med dagens usikre situasjon for geitehaldet er det ikkje økonomisk forsvarlig å 

bygge nytt og slik blir det heller ikkje nyrekruttering og geitenæringa står i fare 

for å dø ut. 

o TINE har hatt liten utvikling på geitemjølkprodukt. Dei omset mindre 

geitemjølk i dag enn for 30 år sia, endå at geitemjølka aldri har hatt så høg 

kvalitet før som i dag etter at alle geitemjølkprodusentar har nedlagt eit enormt 

arbeid i tiltaket Friskere geit. Potensialet er stort og geitemjølkprodukt blir 

solgt i andre land som helsekost. 

o Geitekjøtt er ettertrakta råvare til spekepølseproduksjon og er mangelvare i 

industrien og betalingsviljen er stor. 

o Geita er en uutnytta ressurs i forhold til nye landsmenn der dette kjøtet inngår 

som ein vesentlig del av kosthaldet. Det blir importert geitekjøtt i stor stil frå 

utlandet, så det er i realiteten for lite geitekjøtt også til konsum. 
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o I bla Skottland har mange ein viss prosent med geit blant beitende sau for å 

hjelpe til mot gjengroing i utmark. I sauemiljøer her til lands henger det fortsatt 

igjen at geita kan være smittebærer og ikkje bør beite i lag med sau. Frå 2016 

skal all mjølkegeit være CAE fri og fri for andre smittsomme sjukdomar og har 

aldri før hatt så god helse. Så eventuelt regelverk som hindrar sau og geit i 

sambeiting må revurderes. 
 

7. Andre produksjoner 
Korn 

o Det må stimulere til auka kvalitet og avling i kornproduksjonen. 

Grønnsaker, frukt og potet 

o Fruktlagertilskot er viktig for robuste og innovative produsentfelleskap som er 

perifert frå marknaden. 

 Fellesanlegg for sortering og pakking av frukt er avgjerande for vidare 

produksjonsvekst. 

 Tilskotsordninga bør omdøpast til TILSKOT TIL FELLESANLEGG 

FOR FRUKT. 

o Distriktstilskotet er eit viktig grunnlag for økonomien og må følgje 

priutviklinga 

o Det må stimulere til auka kvalitet og avling. 

o Innføring av ordning med «gevinst/tapskonto/ for utgjevning av inntekta over 

tre til fem år.  

 

Gris, egg og kylling 

o Vilkåra for distriktsgrisen må ikkje svekkast. 

o Konsesjonsgrensene må ikkje hevast. 

o Gris og fjørfe er gode tilleggsproduksjonar, og tilskota må bygge opp om dette. 

Honning 

o Auke tilskotet pr bikube med kr. 200 

 

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

o Tilskotsordningane må inkludere andre hydrotekniske tiltak. F.eks 

avskjeringsgrøfter, opne grøfter og profilering 

o Løfte satsane for grøfting slik at det løyser ut aktivitet.  

o Tilskot pr. meter grøft.  

Forslag til klimatiltak/virkemidler? 

o Finansiering av Det grønne skiftet – insentiver 

o Kretsløpstolken 

Økologisk landbruk 

o Målet må vera å dekke etterspørselen med norskproduserte varer.  

 

9. Forenkling. 
Næringa er ikkje klar for å ta inn dei store forenklingsforslaga. Dette må utgreiast 

nærare i jordbruksmeldinga.  
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o Forenkling av søknadsprosessar i samband med utvikling av tilleggsnæringar 

knytt til gardsbruk. 

10. Skatt/avgift/avskrivninger/fond 
o Få på plass investeringsfond etter modell frå skogbruket  

o Senke/fjerne avgift på gjødselvare 

o Senke/fjerne Plantevernmiddelavgifta. (ein større del av plantevernavgifta må 

tilbakeførast til næringa) 

o Innføre ordning der enkeltsmannsføretak /småbedrifter får behalde MVA som 

kompensasjon. 

o Inntektsutjamningsfond for frukt, grønt og bær (etter modell frå 

skogen/tømmerkonto) 
 

11. Annet 
 

Questback-svara frå Hordaland ligg ved. Fylkesstyret har gjennomgått svara og 

prioritert. 



1 av 7 

 

 

Bondelagets Servicekontor AS 

Postadresse: Besøksadresse: Tlf:  E-post: 

Hafstadvegen 21  
6800 FØRDE 

Hafstadvegen 39 
6800 FØRDE 

 57837080  sogn.fjordane@bondelaget.no 

Sogn Og Fjordane Bondelag Org.nr.: 939678670 Bankkonto: 8101.05.12891 Internett: 
Bondelagets Servicekontor AS Org.nr.: 985063001 MVA Bankkonto: 8101.05. 91392 http://www.bondelaget.no/sognogfjordane/ 

 

  

Næringspolitisk 

Postboks 9354 Grønland 

0135 OSLO 

Norge 

 

Att.: Anders Huus 

 

 
 

Vår sakshandsamar Vår dato  Vår referanse  

Merete Støfring 09.03.2016 15/00852-9 

+47 95 94 74 37 Dykkar dato Dykkar referanse  

       

Fråsegn til jordbruksoppgjeret  2016 – Dei mindre bruka treng eitt løft!! 

 

Vestlandslandbruket treng ein snuoperasjon – nedgongen må stoppast 
Dette året må det prioriterast tiltak som kan løfte økonomien på dei mindre og mellomstore 

einingane i distrikta.   Det ligg føre fleire utgreiingar som syner at desse einingane over tid 

har den dårlegaste økonomiske utviklinga. Vestlandet sin relative del av produksjonen i 

Noreg er også sterkt redusert dei siste åra.  Medan ein i dei tre vestlandsfylka produserte 

21,3 % av alt storfekjøt i landet i 1991 er no Vestlandet sin del nede på 17,9 %.    Det vert 

produsert 6300 tonn mindre storfekjøt på Vestlandet no enn ved årtusenskiftet.  Det er ein 

reduksjon på 31 %!  

  

Dalbygdene på austlandet har også nedgang, medan vi ser at auken kjem i dei ressurssterke 

delane av austlandet med rikeleg tilgang til godt arrondert areal.    Også innan sau peikar 

Vestlandet seg ut med ei særmerkt negativ utvikling.  Vestlandet sin relative del av 

produksjonen er redusert med heile 4,7 % sidan 1999.  Det vert produsert 1000 tonn 

lammekjøt mindre på Vestlandet no enn i 1999.  Vi ser noko av same tendensen på sau 

som på ammeku.  Det vert bygt ut store driftseiningar i resurssterke området med rikeleg 

tilgang på areal.  Vi ser også ei utvikling der sauen i større grad beitar på innmark og et 

meir kraftfor.  Biletet av sauen som beitar i vakkert fjellandskap er i ferd med å slå 

sprekker.  Er det eit signal om at bruk av utmarksbeite vert for arbeidskrevjande i takt med 

auka buskapsstruktur?  Har vi fått ein struktur innan dei ulike produksjonane der 

stordriftsfordelar er vortne stordriftsulemper, og at ein difor vel enklare løysingar for å få 

arbeidskvardagen og økonomien til å gå saman?   

 

Konsekvensane av redusert produksjon på Vestlandet ser vi tydeleg i form av at meir og 

meir areal går ut av drift.   Berre i Sogn og Fjordane snakkar vi om nærmare 100.000 

dekar.  Av dette utgjer nedgangen i den fulldyrka jorda i aktiv drift om lag 50.000 dekar. 

Jamfør denne reportasjen frå Vågsøy der vi ser at heile bygder ligg brakk: 

http://www.nrk.no/sognogfjordane/100.000-dekar-ute-av-drift-1.12747815 

 

Utflating av tilskotsprofilar, teknologisk utvikling inne i fjøs og på maskin og reiskap brukt 

til innhausting har gått i Vestlandet sin disfavør.   Arronderinga på Vestlandet er ikkje 

http://www.nrk.no/sognogfjordane/100.000-dekar-ute-av-drift-1.12747815
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tilpassa dagens effektive drift og tilskotsprofilar. Arbeidsgodtgjersla står ikkje i samsvar 

med timebruk.   Dette ser vi tydeleg ved eigarskifte, då mange vèl å halde fram i arbeid 

utanom bruket samstundes som drifta på garden vert redusert/ekstensivert.   Pila for 

distriktsjordbruket peikar feil veg.   Pila må snuast, elles vil vi sjå ei attgroing av areal som 

vil vere dramatisk både for matproduksjon, verdiskaping og landskapet i vår del av landet!  

Når stadig meir areal går ut av drift er det eit sterkt signal om at verkemidlane som skal 

kompensere for struktur, dårleg arrondering og kostnader i produksjonen ikkje er gode nok.  

Blir det ikkje gjort noko med dette går vi mot ei avvikling av matproduksjonen i store deler 

av landet vårt.  Det må takast på alvor om ikkje vestlandskysten skal bli Noreg sitt svar på 

dei ”svenske skogane”.   Vi må rett og slett våge å peike på kva som må til!!   Det må 

kome eit økonomisk LØFT.  Løftet må kome for dei mindre og mellomstore einingane.   

Alternativet er avvikling på sikt.  

Dei siste åra har inntektsutviklinga på mindre driftseiningar vore lågare enn føresett i 

jordbruksoppgjeret.  Seinast gjennom kuttet på 90 millionar ved utbetalinga av 

produksjonstilskot i februar 2016.  Heile 80 av millionane vart kutta i utbetalingane til 

husdyrbrukarane.  Desse pengane må inn i oppgjeret før ein startar på årets forhandlingar. 

Om kutta ikkje er vesentlege, så set dei truverde til forhandlingane og med det vår eigen 

organisasjon i eit dårleg lys hos eigne medlemer.   

 

Dei viktigaste prioriteringane 
 
Investering 

 Målretta investeringspakke retta mot mindre mjølkebruk i heile landet.   

 Målretta investeringspakke retta mot fornying av fruktrefelt (eple/pære) på 

Vestlandet.   

 Målretta investeringspakke retta mot bygging av korntørker, kornlager og drenering 

av kornjord på Austlandet/Trøndelag  

 Det må vere eit vilkår at der ligg inne høve til regional styring av midlane til liks 

med dagens ordinære investeeringsverkemidlar.  Det må også kome ei endring i 

maksimal tilskotsprosent frå 33 % til minst 45 % i kombinasjon med stor auke i 

løyvingane. 

 

Beiting 

 Støtte til utmarksbeite må prioriterast 

 

Struktur  

 Betre økonomien på driftseiningar som er tilpassa ressursgrunnlaget på bruket 

o Styrke mindre og mellomstore driftseiningar som ikkje har fått 

inntektsutvikling gjennom dei to siste jordbruksoppgjera 

 Husdyrtilskot som styrkar økonomien på følgjande einingar må prioriterast: 

o Mjølkeproduksjonsbruk med opp til 30 årskyr 

o Ammekubruk med opp til 20 mordyr 

o Sauebruk med opp til 100 vinterfora sau 

 

Distrikt 

 Distriktstilskot for alle produksjonar MÅ ligge fast!!   
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Omfordeling løyser ikkje utfordringane 
Vi registrerer at mange av endringsframlegga som ligg føre i rapportane frå ulike 

arbeidsgrupper og i studiehefte handlar om å omfordele.  Dette vil vi sterkt advare mot.  

Det vert ikkje noko LØFT av å omfordele!   Jordbruksnæringa treng eit økonomisk LØFT 

ikkje omfordeling.  Løftet må prioriterast til dei delane av landet der utviklinga med 

dagens verkemiddelsystem og økonomi er på veg mot stupet.  Meiner ein alvor med å sikre 

eit landbruk i heile landet må det kraftig lut til.  Da nyttar ikkje med å omfordele nokon 

kroner.  Det må inn eit milliardløft med friske pengar.  Dette må gjerne skje som ein del av 

det å utvikle norsk næringsliv i ein grøn retning.   Ein må allereie under årets forhandlingar 

peike på kva som verkeleg må til.  Trass i at noverande regjering sin politikk ikkje styrker 

samla norsk matproduksjon, så må Bondelaget peike på kva som må til for å gje næringa 

det løftet vi meiner ho treng. 

 

Investering 
Trongen for fornying av driftsapparatet er stor.  Særleg tyngjer kravet om lausdrift frå 2024 

mange mjølkeprodusentar i vårt fylke.  Dei forventar ei rask avklaring!   Med dagens 

verkemiddel er det ikkje økonomisk lønsamt å legge om frå båsfjøs til lausdriftsfjøs på ein 

slik måte at det er tilpassa ressursgrunnlaget. Fornyinga skal skje i ei tid der regjeringa vil 

sentralisere norsk matproduksjon til store einingar.  For oss i Sogn og Fjordane er det ikkje 

mogleg å henge på ”galoppen” om ein storleik inn i det uendelege.  Arrondering, topografi 

og storleiken på areala set ein stoppar for det.  Mykje av stordriftsfordelane er tekne ut i dei 

beste landbruksdistrikta i fylket.  I nokon høve er utviklinga gått så langt at 

stordriftsfordelar er vortne stordriftsulemper.  Skal vi klare å oppretthalde ein stor 

matproduksjon krevst det investeringsverkemidlar målretta mot små og mellomstore 

driftseiningar. Det betyr auka rammer til investering i kombinasjon med styrking av tak og 

tilskotsprosent!!  Økonomien i investeringane må bli så god at ein slepp bygge stort for å få 

det til å gå rundt økonomisk.    Om ikkje dei mindre mjølkebruka vert sette økonomisk i 

stand til å klare overgongen frå båsfjøs til lausdriftsfjøs fryktar vi ei massiv nedlegging av 

jordbruksareal i fylket.  Det er ikkje automatikk i at ledig areal grunna sentralisering av 

mjølkeproduksjonen vert teke i bruk til andre produksjonar.  Det syner statistikken med 

stor nedgang i areal i produksjon. 

 

Vi vèl å prioritere ein ekstra investeringspakke ved årets jordbruksoppgjer.  Denne pakken 

må ikkje påverke inntektsdanninga i oppgjeret.  Ein slik pakke vil gje ekstra sysselsetjing i 

utbyggingsperioden og varig verdiskaping for Noreg.  Pakken vert prioritert til tre føremål:  

 Målretta investeringspakke retta mot mindre mjølkebruk i heile landet.   

 Målretta investeringspakke retta mot fornying av fruktrefelt (eple/pære) på 

Vestlandet.   

 Målretta investeringspakke retta mot bygging av korntørker, kornlager og drenering 

av kornjord på Austlandet/Trøndelag  

 Det må vere eit vilkår at der ligg inne høve til regional styring av midlane til liks 

med dagens ordinære investeeringsverkemidlar.  Det må også kome ei endring i 

maksimal tilskotsprosent frå 33 % til minst 45% i kombinasjon med stor auke i 

løyvingane. 
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Beiting 
Det er ei utfordring for næringa at beitebruken går ned.  Slik verkemidlane er innretta løner 

det seg å produsere volum og kvalitet.  Det oppnår ein like godt ved bruk av kraftfor og 

innmarksbeite, som ved bruk av utmarksbeite.  Med færre beitebrukarar og større buskapar 

både når det gjeld storfe og småfe vert bruk av utmarksbeite krevjande.  Stadig fleire 

endrar difor driftsforma frå utmarksbeite til innmarksbeite når det gjeld sau.  Las til dømes 

ein artikkel nyleg i Bondevennen der ein bonde i Rogaland reduserte tal vinterfora sau frå 

180 til 120 fordi han då kunne ha alle dyra gåande på innmarksbeite og slapp arbeidet med 

å ha dei på utmarksbeite.   Er dette ei utvikling vi ynskjer?  Korleis motverke den 

utviklinga?  Svaret ligg nok i økonomien.  Det må bli så økonomisk gunstig å nytte 

utmarksbeite at det står i samsvar med ekstraarbeidet som det medfører når det gjeld tilsyn, 

gjerdehald og sanking.  Tida er også overmoden for å sjå på gode fellesløysingar når det 

gjeld gjerdehald og oppstart av utviklingsarbeid med sikte på å nytte utmarksressursen 

betre. 

 Støtte til utmarksbeite må styrkast vesentleg dette året 

 

 

Velferd 
Sogn og Fjordane Bondelag ynskjer å oppretthalde dokumentasjonskravet og gjerne 

stramme det inn.   Vi fryktar for alle velferdsordningane, om der ikkje vert stilt krav til 

bruken av pengane til ferie- og fritid.  Dette er den store potten og vi fryktar for grunnlaget 

til å kunne oppretthalde landbruksvikarordninga.  Ferie- og fritidsavløysing er med på å gje 

grunnlaget for at landbrukstenestene kan gje tilbod om landbruksvikar.  Som eit stort 

husdyrfylke vert vi uroa om den grunnleggande beredskapen som sikrar tryggleiken for 

stell av dyra ved sjukdom og andre uføresette hendingar vert svekka. 

 Satsane må som eit minimum løftast tilsvarande kostnadsveksten.  Helst noko meir 

då løyvinga til ordningane har svekka seg over tid i høve til kostnadsveksten. 

 

 

Rekruttering 
Vi har fått sjeldan mange krasse tilbakemelding på arbeidsgruppa om rekruttering sitt syn 

på kompetansekrav.  Mange fryktar dette vil verke mot sin hensikt.  I staden for at det gjev 

styrka rekruttering vil det svekke rekrutteringa.  Dette må Norges Bondelag ta på alvor i 

det vidare arbeidet. 

 Det vil vere avgjerande at utforminga av eit kompetansekrav legg opp til eit svært 

fleksibelt løp!    

o Realkompetanse må tilleggast svært stor vekt.    

o Det må vere modulbasert i høve ulike dyreslag og produksjonar, fleksibelt, 

nettbasert og mogleg å gjennomføre over tid etter at ein har teke over bruket 

o Kunne tilpassast drifta og ressursane på bruket 
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Dei ulike produksjonane 
 

Mjølk - Ku 

 Distriktstilskot på alle produksjonar må ligge fast.  Å vri desse over på dyr blir feil, 

det gjer mjølka i distrikta mindre verdifull, og er konkurransevridande i forhold til 

andre område.    Distriktstilskotet skal gjere mjølka like mykje verdt i Sogn og 

Fjordane som på Jæren.  Ved å flytte tilskot over på dyr seier ein eigentleg:  

Vestlandet skal føde kalvane, mjølka og kjøtet skal produserast andre stader.    Det 

kjem til å bli massiv kritikk av Bondelaget, dersom vi endrar dette.  Denne 

omfordelinga må ikkje skje!! 

 + 5 øre pr. liter mjølk 

 Driftstilskotet hevast med kroner 15.000,- 

 Det ideelle hadde vore ei stønadsordning med støtte pr. dyr som målretta betrar 

innteninga til bruk med mindre enn 30 mjølkekyr utan at det samstundes gjev dei 

større bruka same budsjettauke, slik som er til felles med dagens modell for 

husdyrtilskotet.  Då må profilen og innretninga på husdyrtilskotet endrast og bli 

meir finmaska.  Modell 3 på side 13-14 i studieheftet opnar opp for ei slik 

målretting.  Utfordringa er dei spranga som vert kring dei ulike dyretala, og kva 

tilpassingar det kan motivere for.  

 Økonomiske konsekvensar for mjølkebonden ved eventuelle endringar i 

innfraktordninga i prisutjamningsordninga for mjølk, må takast omsyn til i årets 

jordbruksforhandlingar.   

 

 

Geit 

Geitehaldet er viktig for fleire bygder i vårt fylke, men det er etter kvart eit sårbart miljø 

med få produsentar.   I ein situasjon med avgrensa marknad for meieriprodukta kan det 

vere rett tid å sikre betra økonomi i produksjonen av kjekjøt.  Vi ynskjer difor å prioritere 

tilskot til kjekjøt ved årets oppgjer saman med auke i distriktstilskotet på mjølk.  

 Driftstilskotet på mjølk hevast med kroner 15.000,- 

 Slaktetilskotet for kje må kunne aukast til kroner 500 ved slaktevekt på minst 4,5 

kg  

 

 

Storfekjøt 

 Samkøyring av tilskot for ammeku og mjølkeku er ikkje greitt så lenge det er snakk 

om omfordeling.   

 Dersom ein ynskjer å målrette produksjon av kjøt til dei områda der det er ledig 

areal – det vil seie at areal er gått ut av drift eller vil gå ut av drift kan ein gjere 

endringar på driftstilskotet for ammeku.  Ein kan til liks med det ein har på 

mjølkeproduksjonen gje differensierte satsar med utgangspunkt i geografi.  Til 

dømes eit ekstra tilskot for buskapar med 10 ammekyr eller meir på Vestlandet på 

kroner 50.000,-  Meiner ein alvor med å nytte beiteareal, utmarksareal og areal i 

heile landet må styrkinga av verkemidlane målrettast geografisk.  Statistikken, som 

vi syner til ovanfor, viser at det er Vestlandet som tapar terreng i alle produksjonar.  

Skal ein løfte Vestlandet må løftet vere målretta geografisk !   Med flatt tilskot, slik 

ein har for ammeku i dag, stimulerer det til etablering på stader med rikeleg areal 
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og større buskapar.   For Vestlandet er det strukturar opp til 30 ammekyr som er 

mest aktuelle storleikar ut frå areal og topografi. 

 Legge inn struktur i husdyrtilskotet til ammeku.  Kroner 5.000 pr. ku til og med 20.  

Kroner 3.300 for ku 21-50.   

 

Sau 

Det er endringar som kan tyde på at stimulansen i lammestilskotet er noko sterk med ei 

dreiing av driftsforma i sauehaldet frå bruk av utmarksbeite til fòring på innmark med auka 

bruk av kraftfor.   Vi ser også at tal lam per vinterfora sau er kome so høgt at det etter kvart 

er mange som stiller spørsmål ved dryevelferden.   Sogn og Fjordane Bondelag har ved 

høve drøfta moglegheita for å flytte budsjettmidlar frå lammetilskot til utmarksbeite.  Det 

vil premiere sauehaldarar som produserer kjøt på utmarksbeite.  Det er ei utfordring å gjere 

denne endringa med fjorårets støy i minne.  Styret i Sogn og Fjordane Bondelag vil likevel 

peike ei retning der styrkinga av økonomien i sauehaldet må kome dei som nyttar 

utmarksbeite aktivt til gode.   Det vil også vere rett å styrke økonomien for første 100 

vinterfora sauene.  

 

Ved jordbruksoppgjeret 2016 prioriterer vi: 

 Styrke tilskotet til utmarksbeite 

 Auke dyretilskot for dei første 100 vinterfora sauene 

 Oppretthalde dagens modell for tilskotsbetaling til ull 

 

 

Egg 

Marknadssituasjonen for egg er utfordrande.  Det tilseier svakare stimulering til auka 

produksjon, men samstundes er økonomien slik at produsentane ikkje toler nokon auke i 

kraftforprisen utan at det vert kompensert.  Vi ynskjer å styrke tilskot som er målretta i 

høve produksjonen i distrikta. 

 Styrke innfrakttilskotet for egg 

 Oppretthalde distriktstilskotet på egg 

 

 

Svin 

Når det gjeld svinehaldet balanserer næringa på marknadsdekning. Det tilseier minimal 

auke i målpris føresett uendra kraftforpris.  Vi ynskjer å styrke verkemiddel som er 

målretta inn mot distriktsgrisen. 

 Styrke stadfrakttilskotet på kraftfor og innfraktordninga for kjøt.  Det er målretta i 

høve distrikta 

 Oppretthalde distriktstilskotet til gris minst på dagens nivå 

 

 

Grønt 

Eiga fråsegn frå Grøntutvalet på Vestlandet ligg ved denne fråsegna.  Hovudprioriteringane 

er:   

 Distrikts- og kvalitetstilskot 

 Investeringar 

 Driftsvanskeltilskot 
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Korn/kraftfor 

Det er ei utfordring for inntektsdanninga i husdyrproduksjonen, at det årvisst vert brukt 

mykje budsjettmidlar til nedskriving av prisen på kraftfor.  Det gjer det svært vanskeleg å 

betre økonomien for mindre og mellomstore husdyrprodusentar i distrikta, då det er lite 

friske budsjettmidlar å fordele.  Samstundes vil det vere UMOGLEG å auke prisen på korn 

utan å kompensere dette med FRISKE budsjettløyvingar til husdyrprodusenten.  Auke av 

kornpris i kombinasjon med prisnedskriving gjev ein situasjon der kornbonden aukar sine 

inntekter, medan husdyrbonden berre får kompensert for auke kostnader, og i praksis ikkje 

oppnår inntektsutvikling.   Når vi er i ein marknadssituasjon der auka prisuttak er 

vanskeleg for husdyrprodukta så er det om lag umogleg å betre inntekta til husdyrbonden 

utan ein vesentleg auke i budsjettmidlane. 

 Det vil ikkje vere mogleg å auke kornprisen utan svært sterk styrking av 

budsjettmidlane til husdyrproduksjonane eller ei styrking av tollvernet.  Dette då 

marknadssituasjonen for mange husdyrprodukt er svært utfordrande, og ikkje gjev 

rom for vesentleg auka prisuttak i marknaden. 

 Det bør vurderast å bli sett eit mål om utfasing av soya i kraftfor til husdyr innan 

2030. I dette ligg: 

o Forsking på nye proteinrike fòrkjelder 

o Styrking av økonomien i dyrking av proteinrike fòrkjelder 

 Syner elles til styrking av investeringsverkemidlane i kornproduksjonen 

 

 

Pelsdyr 

Viktig at ikkje denne næringa opplever nye kutt i årets oppgjer.  

 Det vil vere viktig å oppretthalde ordninga med ferie- og fritid for pelsdyrnæringa 

 Næringa ber om eit mindre beløp til arbeidet med sertifiseringa FarmSert.   

 

 

 

Med helsing 

Fylkesleiar Sogn og Fjordane Bondelag 

Anders Felde 
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Innspill til jordbruksforhandlingene 2016 

Oppsummering over de mest prioriterte tiltakene 
I alle år har vi krevd kronemessig lik utvikling med andre næringer, og at gapet gradvis må tettes. 
Dette prinsippet må videreføres. Det er viktig å ha stort fokus på de overordnete prinsippene. Målet 
må være å få til en best mulig avtale. Det må legges kloke strategier på hva en kan forhandle om og 
hva vi må stå steilt på. Å unngå negative irreversible endringer, som endringer i overordnede lover, 
forskrifter og omsetningsregioner, må prioriteres. Ikke minst må kanaliseringspolitikken styrkes. 
Landbrukspolitikken må tilpasses lokale forhold og gjøre det lønnsomt å bruke lokalprodusert fôr 
framfor importerte råvarer, og da trenger vi mer budsjettmidler. Bonden må kunne ha levelig inntekt 
av ett årsverk arbeid uansett produksjon. Med underskudd på grovfôrbasert kjøtt, og nedgang i 
fôrproduksjonen, må vi stimulere til økt arealproduktivitet.  
 
Våre prioriterte hovedsatsingsområder er: 

 Melk – på små og mellomstore bruk 

 Storfekjøttproduksjon i distrikts-Norge 
 
Pris 
Importvernet må styrkes. Vi tåler ikke enda mer svekkelse i importvernet. Da klarer vi ikke å 
opprettholde dagens råvarepriser, og norsk landbruk blir sentralisert, eller historie. 
Handlingsrommet som tollvernet gir må utnyttes så mye som mulig. For enkelte husdyrproduksjoner 
er markedssituasjonen vanskelig, men for storfekjøtt skal det være rom i markedet for å øke prisene 
vesentlig. Vi tilrår også en forsiktig økning i målprisen på melk. Prissetting må skje i samråd med 
markedsregulator. 
 
Budsjettoverføringer 
Budsjettmidler må økes. Skal vi få jordbruksavtale må staten være villig til å bruke budsjettmidler i 
vesentlig større grad enn i fjor. Vi er skeptisk til å heve arealtilskuddene på grovfôr og korn. 
Produktiviteten må stimuleres. Store arealtilskudd gjør det viktigere med mye areal enn store 
avlinger. Særdeles skeptisk er vi til å ta ned distriktstilskudd for å heve arealtilskudd (se under 
distrikt). Underdekning på storfekjøtt må innebære mer budsjettmidler til beite. Velferdsordningene 
må følge kostnadsutviklingen.  
 
Om lausdriftskravet skal gjennomføres må det oppfølges av en betydelig øke i investeringsmidler, 
spesielt på små og mellomstore bruk. Disse utgjør en så stor del av volumet at det er nødvendig for å 
opprettholde produksjonen og utnytte arealet. 
 
Struktur 
Møre og Romsdal Bondelag mener det er viktig å bevare strukturdifferensieringen i 
husdyrtilskuddene. Det å styrke ordningene som stimulerer beiting er viktig med tanke på å bremse 
strukturutviklingen. Beiting er og med å legitimere næringa blant forbrukerne. De små brukene har 
de to siste årene hatt dårligere inntektsutvikling, denne utviklingen må stoppes. Alle må med videre. 
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Distrikt 
Distriktsprofilen i tilskuddsordningene må bevares. Distriktstilskudd for melk, egg og kjøtt er viktigst, i 
tillegg til de ulike frakttilskuddene. Distriktstilskuddet er målrettet ned på gardsnivå og med 
garantert distriktsvirkning og bør være et av de prioriterte tiltakene. Distriktstilskuddet er knyttet til 
faktisk levert produkt og kompenserer kostnadene etter mengde. Distriktstilskuddet imøtekommer 
derfor også de litt større brukene i forhold til kostnadene som følger med produksjonsomfanget. 
Dessuten har det ikke kostnadsdrivende effekt på leiejord slik som arealtilskudd. De er billig å 
forvalte og lett å kontrollere.  
 
De distriktsvirkemidlene vi har er viktig å beholde for å ta vare på landbruket i distriktsfylkene. Skal vi 
nå Stortingets målsetting om økt produksjon på norske ressurser trengs likevel en mer offensiv 
satsing. Nøkkelen ligger i det norske grovfôret i distriktene. Budsjettmidlene må spesielt treffe bruk i 
områder med vanskelig driftsforhold. Det er avgjørende med god lønnsomhet på små og 
mellomstore bruk som bruker de norske grovfôrressursene der de er.  
 
Grovfôr og beite 
Vi ønsker at større del av fôret til drøvtyggere skal være grovfôr. For å få dette til er det viktig at 
økonomien i husdyrproduksjonen er god. Det å dyrke godt grovfôr koster. Vi nevner drenering, 
beitedrift, fornying av eng og ikke minst arbeidskraft. Skal vi utnytte norsk grovfor og korn best mulig 
er det ikke fornuftig å øke ytelsen i melkeproduksjonen ytterligere.  
 
Skal produksjonen på norske ressurser økes må tilskudd til dyr på beite økes.   
 
Flere lokallag har nevnt at økt arealtilskudd fører til økte leiepriser og økt spekulasjoner i 
arealtilskudd. 
 
Fôropptakskravet på 50 % beitegras ved tildeling av beitetilskudd må reduseres. Kravet kan virke mot 
sin hensikt. Det bør innføre graderte satser for ulik lengde på beitesesongen. For eksempel 50 % 
tilskudd ved 8 uker, 100 % for 12 uker og 120 % for 16 uker.  
 
Korn og kraftfôr 
Det må være rom for en moderat økning av kornpris som i hovedsak dekkes ved prisnedskriving. På 
nåværende tidspunkt er det vanskelig å ta ut fôrkornprisøkning oppover i verdikjeden. Kornbonden 
må få dekt kostnadsøkning. Heving av kornøkonomien bør komme på produsert mengde, ikke minst 
for å øke total produksjon. Utnytt handlingsrommet innenfor dagens tollvern for å stimulere norsk 
matkornproduksjon. Fraktstøtteordningene for korn og kraftfôr må styrkes. Vi foreslår å innføre et 
nytt arealtilskudd – til olje- og proteinvekster. Dette må være så stort at det er lønnsomt på linje med 
korn.  
 
Næringsutvikling og kapitaltilgang 
Den totale potten for investeringsmidler må økes. Det må målrettes mot: 

 Små og mellomstore melkebruk 

 Storfekjøttproduksjon 

 Fornying av frukttrefelt 
 
Investeringstilskudd er viktig for å få fornyet bygningsmassen på grunn av stort etterslep. Det er også 
investeringsbehov for å tilpasse beitekravet i løsdriftsfjøs. Bruksutbygging må i større grad tilpasses 
driftsgrunnlaget på garden.  
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Skal løsdriftskravet gjennomføres må en betydelig investeringspakke på plass dette året. Viss ikke må 
kravet fjernes. Investeringsfond må innføres. Det er viktig at de fylkesvise tildelingene er så stor at 
maksrammene for tilskudd kan utnyttes. Fylkene må ha reell styringsmulighet over bruken av 
midlene.  
 
 
Miljøvirkemiddel 
Grøftetilskudd: I dag teller kornareal det dobbelte av annet fulldyrka areal når dreneringsmidlene 
skal fordeles mellom fylkene, mens det ikke blir tatt hensyn til for eksempel nedbør og jordsmonn. 
Dette er urimelig forskjellsbehandling. For mange i Møre og Romsdal vil eventuell grøfting være 
avgjørende for om jorda går ut av drift eller ikke.  
 
Det må legges til rette for at også ”tilfeldig” vedlikeholdsgrøfting kan utløse tilskudd. Ordningen med 
antall meter grøft er ikke god. Det må heller være andel av godkjent kostnadsoverslag. Vi ønsker å 
prioritere friske midler inn til denne ordningen. Dagens tilskuddsats er for liten til å utløse grøfting. 
Derfor må tilskuddsatsen dobles.  
 
Vi må også få inn ei ny ordning med tilskudd til nydyrking. Dette er nødvendig for å produsere nok 
vinterfôr. Grøfting er et godt klimatiltak.  
 
Økologisk landbruk 
Den nasjonale produksjonen må dekke etterspørselen. Øking i produksjonen er viktig for å demme 
opp for import og for ta ut inntektspotensialet. For å øke både legitimiteten og produksjon må 
tilskudd langt større grad stimulere produktivitet. Vestlandet har forutsetninger for å produsere en 
stor andel av frukt og grønt, samt kjøtt og melk, men skal vi nå målene om økt økologisk produksjon, 
må staten være villig til å bruke midler på dette.   
 
Velferdsordninger 
Lokallagene har stort fokus på velferdsordningene. Det er i dag Norske Landbrukstenester som 
garanterer for beredskapen ved sykdom hos bonden. Først og fremst gjennom 
landbruksvikarordningen, men og ved bruk av ordinære avløsere. I begge tilfeller er det nødvendig 
med et visst volum ferie og fritid for å kunne tilby beredskap ved sykdom. Det er viktig at endringer 
som blir gjort ikke fører til: 

1. Svekket beredskap og dårligere tilgang på kvalifisert arbeidskraft. 
2. Omgåelse av regelverket. 
3. Sosial dumping.  

 
Landbruket må ha velferdsordninger som kan konkurrere med andre næringer. Spesielt viktig for å 
styrke rekrutteringen. Samdriftsmedlemmer og ektefelle må kunne ta sykdomsavløsning for 
hverandre. Tilskudd til avløsning til ferie/fritid må løftes. Sykeavløsningen må dekke faktiske 
kostnader. Nye brukere bør få halvt avløsertilskudd første driftsår, uten krav til dokumentasjon.  
 

Samdrift er et arbeidsfellesskap av bønder og ble startet med bakgrunn i et ønske om stabil 
avløserfunksjon og mer ordnet fritid for melkebonden, samt intern sikkerhet ved sykdom. Krav om 
dokumentasjon av avløserutgifter, betyr i praksis at samdriftsmedlemmer ikke lenger kan avløse 
hverandre, men må leie inn ekstern avløser. En direkte inntektsnedgang på kr 73 000 for hver 
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samdrift. Krav om dokumentasjon av utgifter til avløser må, slik som tidligere, kun gjelde for 
enkeltmannsforetak.  
 
Kjøtt og egg 
Svin: 
Økt målpris på svinekjøtt med 20 øre per kg., for å dekke kostnadsveksten. Viktig å beholde 
saneringsordningen ved LA-MRSA. Distriktstilskudd på gris er viktig for å styrke svinemiljøene i 
distriktet, og bør styrkes. Økt dyretallsstøtte på kr 1000 for de første 35 purkene og kr 30 for de 
første 1400 slaktegrisene. Det er også viktig at innfrakttilskuddet på slakt blir økt.  
 
Storfe: 
Selv om det ikke er målpris på storfekjøtt, må pris til bonde betydelig opp. Det må stimuleres til økt 
storfekjøttproduksjon, både i melkeproduksjonen og ammekuproduksjonen, med fokus på økt 
mordyrtall. Distriktstilskuddet storfekjøtt må økes betydelig. Det er viktig for økonomien i 
husdyrproduksjonene at innfrakttilskuddet på slakt blir økt. Dette er særlig viktig for distriktene. 
Tilskudd til avlsarbeid innen kjøttfe må økes betraktelig, spesielt for å avle fram dyr som utnytter 
grovfôr og beite godt.  
 

Kvalitetstillegget på storfekjøtt må styrkes.  
 

Økt beitetilskudd og tilskudd ved utmarksbeite må prioriteres.  
 
Driftstilskuddet til spesialisert ammekuproduksjon er i dag avkortet ved 40 mordyr. Vi foreslår å øke 
satsene betydelig per mordyr i et intervall på 1-50 dyr.   
 
Sau: 
Markedssituasjonen på lam tilsier liten/ingen prisøkning. Forsking og tiltak som kan minske tap av 
beitedyr i utmarka må styrkes. Vi er gjort oppmerksom på at det nå er funnet opp et middel som 
forebygger alveld. Det bør ytes midler slik at middelet kan utprøves og godkjennes.  
 
Det er nødvendig med en streng forvaltning av rovviltbestandene. Tapene har gått betydelig ned og 
optimismen i sauenæringa øker i prioriterte beiteområder der rovvilt blir tatt ut. I yngleområdene er 
utviklingen motsatt. 
 
Kje: 
Oppfôring av kje kan være en stor ressurs. I dag gis det tilskudd på kr 300 til kje over 3,5 kg. Vi ønsker 
å øke tilskuddet til kr 450 per kje. Faglag og markedsregulator må vurdere hvor vektgrensen skal 
settes.  
 
Egg: 
Tiltak i eggsektoren må sees i sammenheng med markedssituasjonen. Det må fokuseres på 
næringsstoffregnskapet på enkeltbruk. Lokalisering må ta hensyn til spredeareal.  
 
Grønnsaker, frukt og potet 
Det er stor underdekning av norsk frukt og bær. DK-tilskuddet må minst heves til nivået det hadde 
før jordbruksforhandlingene i 2014. RMP – større andel som driftsvansketilskudd. I norske frukthager 
er en altfor stor del av produksjonstreene eldre enn 15 år. Nye plantesystem er svært 
kapitalkrevende i etableringsfasen. Det er derfor svært stort behov for et investeringsløft for 
fruktnæringa.  
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Tilskudd til fruktlager er svært viktig for å styrke innovasjon, markedstilpassning og logistikk.  

Tilskuddet må økes med 1 million. 
 

Det er fortsatt nødvendig med tiltak som kan sikre en bærekraftig produksjon av industribær for å 
kunne dekke behovet for norske bær til konservesindustrien. Distrikts- og kvalitetstilskuddet for 
industribær må økes for å styrke økonomien i produksjonen. Framlegg til økning for alle soner: 4 kr. 
Bærmottak/innfrysingsanlegg som leverer bær til konservesindustrien må få et eget tilskudd for å 
kompensere for store kostnader knytte til innfrysing og bearbeiding. Sortsutviklingsprosjekt for 
industrijordbær må få målretta støtte. 
 
Viktig med norsk produksjon av plantemateriale. Norsk planteproduksjon må settes i stand til å møte 
en eventuell konkurranse fra importerte planter. Vi må ikke stelle oss slik at sorter som gir norsk 
produksjon konkurransekraft, forsvinn. 
 
Melk 
På bakgrunn av melkerapporten utgitt 2014 må melk være et av hovedsatsingsområdene i 
jordbruksforhandlingene 2016. Kostnadsøkningen de siste årene har vært formidabel. Med stor 
avgang av melkeprodusenter, må lønnsomheten bedres. Inntektene i melkeproduksjonen på 
Vestlandet er lavere enn gjennomsnittet i landet. Og nedgangen i melkeproduksjonen er større enn i 
resten av landet. Målprisen må økes i samråd med markedsregulator. Beitetilskudd – se storfekjøtt. 
 
Det er viktig å se på tiltak som stimulerer avsetningen av geitemelk og geitekjøtt for å styrke 
produksjonsmiljøet. Det er et stort potensial i produkter av geitemelk. Dette må utnyttes bedre 
markedsmessig. Vi ønsker å styrke distriktstilskuddet til geitemelk i klyngene med 
geitemelkprodusenter. Det må bli slutt på å konvertere kumelk til geit.  
 
Driftstilskuddet heves med kroner 15000 både på ku- og geitemelk.. For å utløse driftstilskudd i 
melkeproduksjonen må du minimum ha 6 kyr. Frå 6 kyr og oppover utbetales fullt tilskudd.  
 
Bondelaget må få forbedret konkurranseevnen for norsk melk gjennom PU- ordningen.  
Det betyr blant annet å få fjernet all avgift på norsk yoghurt i PU systemet.  
 
Skatt/avgifter/avskrivninger/fond 
Hardere beskatning på kapitalinntekter innført i 2005 må fjernes fordi dette slår spesielt hardt ut for 
personlig næringsdrivende og i særdeleshet jordbruk. Det er nødvendig med forutsigbarhet og 
stabilitet i pensjonsspareordninger. Lave inntekter gir for dårlige fradragsmuligheter for sparing i 
pensjon.  
 
Salg av tilleggsjord til bruk i aktiv drift skal være fritatt for beskatning. Ikke kun tilgrensende eiendom, 
men i fornuftig driftavstand.  
 
Samdrifter 
Regler om driftsfelleskap må endres tilbake til gammel ordning, slik at samdriftmedlemmer kan ha 
andre husdyrslag i eget foretak. Vi oppfordrer Norges Bondelag til å nedsettes ei arbeidsgruppe som 
ser nærmere på samdriftsproblematikken.  
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Annet 

 Pelsdyr – viktig å styrke ferie- og fritidsordningen, samt 1,5 million til sertifiseringsordning. 

 Tilskudd til gamle husdyrraser endres til tilskudd per født kalv. Fødte kalver stimulerer til 
produksjon og en bedre bevaring av rasene.  

 Birøktnæringa trenger å få økt produksjonstilskudd slik at inntektene fra denne produksjonen 
kan nærme seg resten av landbruksnæringa. 

 Vi vil ha økt satsing på skogsvegbygging. Et hogstlag koster kr 2600 per time i drift. Disse 
timene må være effektive for å sikre lønnsomhet i verdikjeden. Markedssituasjonen for 
tømmer i Midt-Norge er unik. Industrien får ikke hentet inn nok lokalt tømmer.  

 Det er behov for midler til økt nyplanting til skog. 

 Viktig at RÅK-ordningen videreføres. 

 Vi ber om at det blir utredet å fjerne bunnfradraget på tilskuddene i bytte mot et 
omsetningskrav for å søke tilskudd. Mange får i dag store areal- og husdyrtilskudd uten å ha 
en reell produksjon. Det svekker legitimiteten i ordningen. Omsetningskravet må kanskje 
være forskjellig i forskjellige produksjoner.  

 Ett årsverk i landbruket er 1845 timer. Dette er begrunnet i kort arbeidsveg. Landbruket 
stiller stadig sterkere krav om oppfølging. Bonden er ansvarlig for dyr og gård, både dag og 
natt, hverdag og helg. Det bør være ulempe nok til å sette timetallet for et årsverk til 1750 
timer, likt andre arbeidstakere. 
 
 

 

 

 

 



Sør-Trøndelag Bondelag Notat  
 Vår dato Revisjon Vår referanse 

 04.03.2016  15/00852-8 

Utarbeidet av    

Jon Gisle Vikan    
Til: Norges Bondelag Kopi: Årsmøtet i Sør-Trøndelag Bondelag 

                  

Innspill jordbruksforhandlingene 2016 fra Sør-Trøndelag Bondelag 

 

Til Norges Bondelags forhandlingsutvalg 

Til orientering på årsmøte i Sør-Trøndelag Bondelag 09. mars 2016 

 

Sør-Trøndelag Bondelag mener årets jordbruksforhandlinger skal legge til rette for økt 

lønnsom og bærekraftig norsk matproduksjon på norske ressurser jfr vedtak i Norges 

Bondelags årsmøte 2015.  Alle prioriteringer og endringer i rammebetingelsene skal 

bygge opp under dette langsiktige målet. 

 

Sør Trøndelag vil prioritere: 

A. Sikre lønnsomhet i norsk matproduksjon ved muligheter for samme 

kronemessige inntektsutvikling som andre grupper i samfunnet, samt 

muligheter for å redusere inntektsforskjellene med andre i samfunnet. 

B. Målrette virkemiddelbruken inn mot å øke matproduksjonen på norske 

ressurser. 

C. Sikre et bærekraftig landbruk med en innretning som reduserer klimautslippene. 

 

Utfordringene 
Før vi går videre med prioriteringen vil Sør-Trøndelag Bondelag vie litt oppmerksomhet til 

utfordringene, både på kort og lang sikt, for våre med medlemmer og for landets 

matforsyning. 

 

Internasjonal politikk 

Vi ser en meget bekymringsfull utvikling for landbruket og næringsmiddelindustrien i EU. 

Først fikk vi en stor overproduksjon og et sterkt prisfall som følge av at eksporten fra EU til 

Russland stoppa opp og markedene i Asia ikke var så modne som antatt, deretter kom 

effekten av fjerning er melkekvotene som førte til ytterligere prisfall. Prisene på mat i EU til 

bonden er i dag rekordlave, noe som førere til ytterligere norsk prispress og svekkelse av det 

norske tollvernet. Landbrukspolitikken i EU innretter seg i økende grad mot internasjonal 

konkurranseevne, noe som vil medføre kraftige strukturendringer og sosial uro. Det vil også 

ha konsekvenser for det norske landbruket og vår mulighet til å ta ut økte priser i markedet. 

 

Nasjonal politikk 

Regjeringen har satt ned flere arbeidsgrupper som med sine utredninger og delvis tilrådinger 

utfordrer selve grunnlaget for ”den norske modellen” i landbrukspolitikken. Denne modellen 

gir landbruk over hele landet, utjevner inntektsforskjeller mellom store og mindre bruk.    

Regjeringen synes å ha som mål i rive vekk mye av fundamentet for denne politikken, 

gjennom det som påstås å være forenklinger. Sør-Trøndelag Bondelag ser allerede store 

konsekvenser i vårt fylke av økning på konsesjonsgrense for kylling, med store økonomiske 

utfordringer for våre medlemmer som en direkte konsekvens av dette. 
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Mat, helse og dyrevelferd 

Norge har en unik plante og dyrehelse og god dyrevelferd.  Vi har det laveste forbruket av 

antibiotika av alle land i vår matvareproduksjon. Både europeiske land og andre store 

matprodusenter ellers i verden har store utfordringer med å produsere trygg mat.  I mange 

matprodusenter ellers i verden har store utfordringer med å produsere trygg mat.  I mange 

land har situasjonen med antibiotika resistente bakterier i husdyrproduksjonene store 

konsekvensene for folkehelsa.  Norsk landbruk må kunne produsere trygg mat der vi har 

kontroll på medisinbruk, dyre og plantehelse og bærekraftige produksjonsmåter.  Vi må 

kontinuerlig jobbe for bedre dyrevelferd og dyrehelse. På sikt vil dette være vår største 

konkurransefordel og vårt viktigste tollvern. Vi må kontinuerlig jobbe for å bedre dyrevelferd 

og dyrehelse. 

 

Klima og miljø 

Landbruket blir fra flere hold beskyldt for å være den store miljøsynderen.  Regjeringen har i 

sine utredninger planer om å avgiftsbelegge blant annet kjøttproduksjon med bakgrunn i 

klimaargumentet.  Sør-Trøndelag Bondelag mener at vi som Bondelag må presentere 

sammenhengen i produksjon av mat og fiber, der fotosyntesen er den miljømessige viktigste 

prosess for å binde CO2. Norsk kjøttproduksjon er en del av denne prosessen. 60 % av 

dyrkajorda egner seg kun for grasproduksjon og i tillegg henter vi anslagsvis gras tilsvarende 

en mill dekar fra utmarka. 

 

Nord- og Sør-Trøndelag Bondelag har sammen med Felleskjøpet Agri som målsetting at 

innen 5 år skal 50 % av alle traktorer i Trøndelag gå på biodiesel. Denne biodiesel må ikke 

produseres av varer som trenger matjord eller palmeolje. Både innen bruk av biodiesel og 

andre klimatiltak må det lages virkemidler som bidrar til en omlegging til mer klimavennlig 

produksjon. 

 

Rekruttering 

Sør-Trøndelag Bondelag registrerer en økende interesse fra unge mennesker for å bli bonde 

og produsere mat, men de har vansker både med å finne egnete gårder til salgs samt å få et 

gårdkjøp finansiert på en skikkelig måte.  Det er viktig å legge forholdene til rette for at denne 

unge generasjonen skal ha mulighet til å etablere seg i næringa. Eiendomspolitikken må ikke 

sikre at gårdsbruk kommer på salg i det åpne marked til en fornuftig pris, og det må være 

finansieringsordninger som gjør at de kan satse. 

 

Kunnskapssatsing 

Landbruket har gjennom flere år prioritert kompetanseheving og FoU for å øke 

matproduksjonen, møte klimaendringene, produsere mat på en bedre og bærekraftig måte og å 

drive et effektivt og lønnsomt landbruk.  I Sør-Trøndelag kan vi nevne Kompetanseløft 

Trøndersk Landbruk, Grønn Forskning og Sør-Trøndelag fylkeskommune sin satsing på 

Skjetlein videregående skole.  Det er viktig at den framgangen dette gir landbruket blir støtta 

opp under av en aktiv landbrukspolitikk som trygger norsk matproduksjon. 

 

 

31 av 33 lokallag i Sør-Trøndelag har kommet med innspill. I tillegg har vi mottatt innspill fra 

Norsk Landbrukstjenester, Tyr, Sør-Trøndelag Sau og Geit, Nortura, Tine og Felleskjøpet. 
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Hovedprioriteringer fra Sør-Trøndelag Bondelag 2016: 
 

Jordbruket og skogbruket er den viktigste næringa i de fleste kommuner i Sør-Trøndelag, og 

vi har ambisjoner om å bidra til å øke matproduksjonen og selvforsyningsgraden i landet. 

Gjennom økt kunnskap om god agronomi, grøfting og dyrking, samt ressursutnyttelse i både 

inn- og utmark, har vi et stort potensial i flere produksjoner til å øke matproduksjonen.  

 

Men inntekter til matproduksjon av god kvalitet må stå i forhold til kostnadsutvikling og 

muligheter for nødvendige investeringer. Bonden må få økte inntektsmuligheter. Sør-

Trøndelag har store områder der inntekt i matproduksjon påvirkes av avstander og geografi, 

og en må vise varsomhet med innføring av virkemidler som kan virke imot de langsiktige mål 

om økt matproduksjon. Landbrukspolitikken må ta hensyn til varierende produksjonsforhold 

og de store geografiske avstandene.  

 

Tiltak for å sikre hovedprioriteringene til Sør-Trøndelag Bondelag: 

 

A. Sikre lønnsomhet i norsk matproduksjon ved muligheter for minst samme 

kronemessige inntektsutvikling som andre grupper i samfunnet 

 Effektivt tollvern og gode markedsordninger 

 Prisøkning på produkter bonden leverer som minst tilsvarer kostnadsutviklingen 

 Utnytte mulighetene for prisøkning ut over dette i markedet (grønt, storfe- og 

lammekjøtt, økologiske produkter og grøntprodukter med markedsmuligheter) 

 Økte tilskudd som gir mulighet for en inntektsutvikling som andre grupper i antall 

kroner samt mulighet for noe tetting av ”gapet”. 

 Tilskuddene må innrettes slik av produksjon av norsk for blir mer lønnsomt, jfr 

vedtak i årsmøtet i Norges Bondelag om å øke andel norskprodusert for til 85%. 

 Øke norsk produsert grovfor ved en kraftig økning av beitetilskuddene 

 Øke kornpris og prisnedskrivingstilskuddet, og styrk kornøkonomien videre 

gjennom økt kvalitetsbetaling og tiltak for bedre agronomi.  

 Øke ressursene til landbruksbasert forskning. 

 Sikre gode utdanningstilbud både på naturbruk i videregående skole og i høyere 

utdanning for landbruksretta fag. 

 

B. Målrette virkemiddelbruken inn mot å øke matproduksjonen på norske 

ressurser. 

 Opprettholde kanaliseringspolitikken. 

 Kompensere for ulike dyrkingsforhold og lange avstander 

 Styrke økonomien i beitebruken  

 Styrk økonomien i grovfôrproduksjonene gjennom økt kvalitetstilskuddet for 

storfe- og lammekjøtt . 
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 Styrke fraktordningene, også i grønt sektoren. Det er viktig å sikre produksjon av 

bær og grønnsaker ut over Rogaland og det sentrale Østlandet.  

 Videreføre konsesjonsregelverket for husdyr 

 Styrke investeringsvirkemidlene. 

 Utrede innføring av at investeringsfond med skattefordel. 

 

1. Pris, økning målpris 300 mill kr + en antatt økning på ikke målprisvarer 2 %, 

tilsvarende ca. 300 mill kr. 

Det blir viktig å sikre en politikk som ikke skaper ubalanse i de forskjellige produksjonene 

opp i markedet, samtidig som det er viktig å ta ut økte priser tilsvarende kostnadsøkningen. 

Ved de forrige forhandlingene lå denne i underkant av 600 mill kr. Markedsbalanse er 

utgangspunktet for å skape mulighet til å kunne ta ut riktig pris i et marked. I dagens situasjon 

er det muligheter til å ta ut økt pris på en del jordbruksprodukter. Sør-Trøndelag Bondelag 

mener at det bør legges opp til en samlet prisøkning som minst dekker økte kostnader, samt 

gir insentiver til økt produksjonen slik som forutsatt i landbruksmeldinga. 

- Melk + 5 øre; 75 mill kr 

- Gris + 50 øre; 100 mill kr 

- Grønnsaker + 3 %; 70 mill kr 

- Potet + 20 øre; 40 mill kr 

- Norsk Matkorn + 15 øre; 20 mill kr 

                                                                             

2. Budsjettoverføringer + 547 mill kr. 

Vi mener fortsatt at budsjettoverføringer må brukes til å føre en landbrukspolitikk som gir 

grunnlag for matproduksjon i hele landet og på et stort spekter av bruksstørrelser.  Vi ser at 

dette er utfordrende når regjeringen tilbyr nedgang i rammen for overføringer. Vi foreslår 

følgende endringer i kap 1150: 

- Styrking beitetilskudd storfe (ku, ungdyr, ammeku): 65 mill kr 

- Styrking beitetilskudd småfe (sau): 212 mil kr 

- Økte tilskudd lammeslakt og ull: 26 mill kr 

- Økte tilskudd storfeslakt: 22 mill kr 

- Økt tilskudd ammeku: 15 mill kr 

- Prisnedskrivning korn: 50 mill kr 

- Økte investeringsvirkemidler: 100 mill kr 

- Økte velferdsordninger: 30 mill kr 

- Andre økninger (fraktordninger): 27 mill kr 

 

 

3. De enkelte produksjoner 

 

Melk: 

Tine beskriver i sitt innspill at det pågår en dramatisk endring i markedet for norske 

meieriprodukt.  Det skjer en kraftig økning i importen av melkeprodukt blant annet knytte opp 

til at priser på melk og melkeprodukt internasjonalt har falt kraftig. For norsk landbruk er det 

avgjørende at de grep en gjør ved årets jordbruksoppgjør bidrar til å styrke 

melkeprodusentenes konkurransekraft i det norske markedet.  
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Melk og produksjon av storfekjøtt er bærebjelken også i sørtrøndersk landbruk. Melk og 

storfekjøtt står for hoveddelen av verdiskapningen i landbruket i fylket.  Det meste av 

jordbruksarealet er knyttet til disse produksjonene og hoveddelen av sysselsettingen i 

landbruket. Melkeproduksjonen er i all hovedsak en heltidsproduksjon som forutsetter en 

konkurransedyktig inntekt dersom en over tid skal opprettholde melkas sentrale 

landbrukspolitiske rolle.  

 

Vi foreslår derfor følgende tiltak for å bedre økonomien i melkeproduksjonen: 

 Økte beitetilskudd for dyr på innmarksbeite og utmarksbeite (sum effekt  

o Dyr på innmarksbeite kr 500 (økning fra dagens sats med kr 62)  

o Dyr på utmarksbeite kr 500 (økning fra dagens sats med kr 104)  

 Prioritere investeringstilskudd  

 Økonomien i grovforproduksjonen er helt sentral: øke avlingsnivå, bedre kvalitet, 

lavere kostnader 

 Øke målpris 5 øre,  

 Økologisk melk: Beholde ordningene uendret 

 

Storfekjøtt 

Det er i dag en stor underdekning på storfekjøtt (ca15000 tonn) tilsvarende kjøttproduksjon 

fra om lag 50000 mordyr. I dag har vi om lag 75 tusen ammekyr. Vi foreslår følgende tiltak 

innen storfekjøttproduksjonen:  

 

Økt Kvalitetstillegg: Øke produksjonsinsentivene i tilskudda ved å overføre deler av 

mordyrtilskuddet til slaktetilskuddet (lam 2014), eller til kalven (særlig fra melkeku) 

 Dagens tillegg økes med kr. 0,50 (fra dagens 4,00 til kr 4,50)  

 Nytt målrettet tiltak for ammekuproduksjon fra klasse O+ kr 4,00  
 
Beitetilskudd  

 Dyr på innmarksbeite kr 500 (økning fra dagens sats med kr 62)  

 Dyr på utmarksbeite kr 500 (økning fra dagens sats med kr 104)  

 

Økt tilskudd husdyr/ammeku.  

Tilskudd husdyr skal stimulere til økt produksjon.  

 Øke tilskuddet for ammeku i intervall 1-50 økes fra dagens kr. 3980 til kr. 4.200.- I og 

med at vi har fokus på mordyret, kan tilskudd annet storfe stå uendret.  Det bør 

vurderes å ha ett differensiert tilskudd også utover intervallet 1-50. Samme modell 

som f.eks for sau hvor intervallene er 1-10 og 101 og oppover. En kan da oppnå å 

legge intensiver for å ha flere enn 50 ammekyr, men samtidig ta hensyn til at det er 

opplagte stordriftsfordeler når en har ett høyere antall . 

 

Sau/lam 

Vi foreslår å videreføre dagens ordning med noe økte satser for kvalitetstilskudd for lam. Det 

foreslås en økning på kr 25 
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For å kunne bidra til noe tetting av inntektsgap så foreslås det at en setter ett mål om en 

engrosprisøkning  (sau er underlagt volummodellen)  på kr 3,00 pr kg, dette tilsvarer en 

prisøkning på ca 4,2 %. 

 

Utmarksbeiting med sau er viktig for det biologiske mangfoldet i fjelløkosystemet. Også i 

skoglandskapet er sau og storfe som beiter i utmarka positivt. Over 300 av artene som i 

rødlista er oppført som truet, har opphør av beiting som viktigste trusselfaktor.  

 

Rent matforsyningsmessig vises at en økning av beitebruken på ca 15 % vil bl.a. kunne bety 

en økning i lammeproduksjonen på ca 9 %. ( Ref rapport «Helhetlig gjennomgang av 

miljøvirkemidlene i jordbrukspolitikken 23.02.15) 

 

For å styrke beitebruken anbefales en kraftig satsing på beitetilskuddene.  

 Det foreslås at utmarksbeitetilskuddet  (minimum 5 uker) for sau/lam, geit/kje økes fra 

kr 141 pr dyr til kr 250 pr dyr.  

 Videre tilskuddet til dyr på beite (minst 16/12 uker) økes fra kr 59 pr dyr til kr 75 pr 

dyr. 

 

Det foreslås at husdyrtilskuddene beholdes som i dagens regelverk og at de midler som 

normalt skulle vært tilført der, dvs pristigningen, går til å styrke kvalitetstilskuddet til 

lammeslakt. 

 

Ulltilskuddet er viktig for at en skal ta vare på ulla. Ull er i dag en marginal faktor rent 

økonomisk, den utgjør i hovedsak 2-5 % av slakteoppgjøret. Det har vært diskutert å fjerne 

tilskuddet til de dårligste ullklassene. Dette må ikke skje. Den dårligste ulla kan da fort bli ett 

forsøplings og miljøproblem. For å stimulere til produksjon av mer kvalitetsull foreslås det en 

økning i ulltilskuddet økes for topp kvalitet ull og reduseres noe for ulla med dårligst kvalitet.  

 

Tilskudd til organisert beitebruk er vesentlig for å opprettholde en aktiv bruk av utmarka til 

beiting og dertil økt matproduksjon og ivaretagelse av kulturlandskapet og miløet. Det 

foreslås at denne ordningen styrkes med 5 % utover generell prisstigning. 
 

Gjerdeproblematikken er en stigende utfordring for utmarksnæringene. Problemet øker med 

antall nedlagte bruk og fører raskt til konflikter med beitebrukere som ønsker å utnytte de 

betydelige ressurser en har i utmarka. En bør vurdere å innføre ett tillegg som er ett insitament 

til å vedlikeholde sine gjerder mot utmarka. Lovgrunnlaget er også uklart på flere områder og 

bør avklares. 

 
Svin 

Målprisen på svinekjøtt har vært tilnærmet uendret siden 2012. Fra 2012 og fram til 2016 har 

kraftfôrprisene økt betydelig. Markedssituasjonen for svinekjøtt er nå positiv, men betinger at 

svinekjøttkonsumet fortsatt øker. Målprisen blir tatt ut nåværende avtaleår. Vi foreslår: 

 øke målprisen for svinekjøtt med 50 øre pr kg. 

 

Nivået på kraftfôrprisen er et resultat av kanaliseringspolitikken samt importpris på 

internasjonale råvarer og kraftfôrindustriens kostnadsnivå. Kanaliseringspolitikken omfatter 
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bl.a. målpris på fôrkorn og norske proteinkilder, prisnedskrivning på de samme og 

tilskuddssatser for frakt av korn og kraftfôr for å gi tilnærmet lik kraftfôrpris over hele landet. 

 

Vi ser nødvendigheten av å fortsette dagens kanaliseringspolitikk og en styrking av 

kornøkonomien. Økte målpriser på korn må i så stor grad som mulig kompenseres ved at 

prisnedskrivningen økes tilsvarende. 

 

 

Egg, kylling, kalkun 

Både egg og fjørekjøtt er utenom målprisordningen. Fjørfenæringen har opplevd et  press i 

markedet med overproduksjon og delvis sviktende etterspørsel, men markedssituasjonen er nå 

i en forbedring. 

 

Økonomien i produksjonene er avhengig av å bringe markedes i balanse gjennom 

produksjonsregulerende tiltak.  

 

Korn- og kraftfôr  

Korn- og husdyrprodusentene er gjensidige avhengige av hverandre og det er viktig med et 

visst prisnedskrivingstilskudd.  

 

Korn er avgjørende for vår beredskapsevne. Jo mer avhengig vi blir av importert korn, jo mer 

sårbare blir vi.  Norsk fôrkorn utgjør hovedandelen av kraftfôret til eggproduksjon, melk, svin 

og kylling. En reduksjon av kornproduksjonen vil følgelig svekke beredskapen og 

sjølforsyningsevnen. Norsk matkornproduksjon bidrar med verdiskapning og arbeidsplasser i 

bakerinæringa. En økt satsing på kornproduksjonen er nødvendig for å nå måla om økt 

sjølforsyning og for å opprettholde produksjonsdelingen i landbruket mellom ulike landsdeler.  
 

Mens kornproduksjonen i Trøndelag økte fram til ca. 2010 har den etter den tid sunket. 

Nedgangen skyldes både reduserte areal og stagnerende produktivitet på arealene. Utviklingen 

går nå i retning av at kornarealene også i Trøndelag erstattes av grasarealer og følgelig 

utfordres kanaliseringspolitikken og målet om økt produksjon.  

 

I følge siste års jordbruksforhandlinger viser kornøkonomien i Trøndelag en kraftig 

tilbakegang. Bedring i kornøkonomien er viktig for å opprettholde produksjonen og 

produktiviteten. God kornøkonomi er også viktig for å opprettholde kanaliseringspolitikken. 

 

Vi foreslår en langsiktig opptrapping av kornprisen på 60 øre over 4 år eller av 15 øre pr år. 

Det betyr en dobling av opptrappingen i forhold til fjorårets resultat som var 8 øre.  Videre 

foreslår vi egne tiltak for å styrke trøndersk kornøkonomi. 

 

 Kornprisen anbefales økt med 15 øre pr kg for fôrkorn og 15 øre pr kg for matkorn.  

 Vi foreslår ca. 4,5 øre skrives ned og at det settes av 50 mill kr til dette. Dette gir 

grunnlag for en økning av kraftfôr prisen på i gjennomsnitt ca. 7 øre. 

 Vi foreslår å øke arealtilskudd for korn i sone 4 med 50 kr og sone 5 med 70 kr. 
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 Det må innføres et eget arrondering- og vanskelighetstilskudd, avhengig av størrelse 

på areal og sonegrense. Det foreslås at dette tilskuddet gis i sone 2 - 5. 

 Fraktordningene må styrkes for at det fortsatt skal stimuleres til prisutjevning mellom 

landsdeler. 

 

Grønt: 

Følgende tiltak foreslås: 

 målprisene for grønnsaker og frukt økes med 3 %,  

 for poteter foreslås målprisen økt med 20 øre pr kg  

 

Pelsdyrnæringa:  

Norsk pelsdyrnæring tar hånd om avfall fra slakting og foredling av husdyrprodukter.  Avtaler 

om mottak av biprodukter/avfallsprodukter fra leverandører som Nortura/Norilia er av stor 

økonomisk betydning for både pelsdyrnæringen og leverandørene. For Midt-Norge dreier 

dette seg om ca 12-15.000 tonn biprodukter fra slakting av småfe, storfe og kylling. I tillegg 

hentes også mye avskjær fra fiskeriene.  Kostnaden ved renovasjon og destruksjon er noe 

slakteriene og samvirkebedriftene ellers måtte ha betalt for hvis ikke pelsdyrnæringen hadde 

vært til stede og brukt dette som en råvare til pelsdyrfôr. Dette må synliggjøres, og det er 

viktig å vise at pelsdyrnæringen er en viktig del av norsk jordbruk. 

 

 

4. Næringsutvikling og kapitaltilgang  

Investeringer:  

Etterslepet i investeringer i jordbruket er stort og kravet om omlegging til løsdrift i 

melkeproduksjon vil innebære en kraftig vekst i investeringene.  

 

Det vises til tidligere innspill fra Norges Bondelag om et eget investeringsfond og 

investeringstilskudd etter en ny modell. Sør-Trøndelag Bondelag støtter forslaget og mener 

det må fremmes også i årets jordbruksforhandlinger. Med dagens muligheter for økonomisk 

avkastning i landbruket, er det nødvendig med betydelig økning i investeringsvirkemidlene 

for å kunne dekke behovet for nye driftsbygninger og utbedring av eksisterende 

driftsbygninger.  

 

Også ut fra hensynet til rekruttering i landbruket, og for å legge til rette for bedre likestilling i 

landbruk med etableringer fra begge kjønn, er det viktig at det er økonomisk forsvarlig å 

kunne bygge ut driftsbygningene til moderne og framtidsrettet standard. Samtidig som det 

ønskes økning av rammen til investeringer må en se på mulighetene for å redusere 

byggekostnadene.  

 

Vi foreslås en økning av investeringsvirkemidlene på 100 mill kr. Dette er meget 

utilstrekkelig i forhold til behovet (nærmere 12 mrd) og det må arbeides for en 

investeringspakke utenfor jordbruksavtalen. 

 

Nye næringer: 

Sør-Trøndelag Bondelag mener det er riktig å satse på et økt matmangfold.  Det er viktig å 

utnytte det markedet etterspør.  Innen temaet småskala matproduksjon har Sør-Trøndelag 
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Bondelag og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag gjennomført et felles prosjekt for å mobilisere 

produsenter og synliggjøre småskala mat i fylket. Det er mange grunner til at vi nå er vitne til 

en positiv uvikling innen matområdet i fylket, og det er mange aktører som sammen har 

bidratt til utviklingen.  

 

I den videre utvikling av mat og opplevelsesnæringen i fylket ligger utfordringen i å koble 

satsinga på lokal matproduksjon opp mot reiseliv. Vi ser at økt lokal foredling på gårdsanlegg 

og i mindre bedrifter gir økte muligheter i et lokalt eller regionalt marked hvor "matidentitet" 

(opphav og kultur) blir et viktig fortrinn. En videreutvikling av kompetansetilbud vil også 

være nødvendig.  

 

Sør-Trøndelag Bondelag deltar sammen med Fylkesmannen, NTNU, Trondheim kommune 

og Bygdeforskning i et prosjekt som skal bidra til å spre de grønne verdier i det urbane 

Trondheim. Interessen for matens opprinnelse er stigende i den urbane delen av befolkningen. 

Flere ønsker selv å ta del i produksjon av mat fra planter og dyr til eget og andres forbruk. 

Denne trenden åpner nye muligheter for å bygge relasjoner mellom folk i urbane miljøer og 

næringsutøvere i det profesjonelle landbruket. De som tar del i det urbane landbruket lærer å 

verdsette råvarenes kvalitet, men får også innsikt i hvor krevende det er å framskaffe slike 

råvarer. Dette vil bidra til en bedre forståelse for at de rammebetingelser samfunnet gir 

landbruket er avgjørende for hvilke krav forbrukere kan stille til det landbruket skal levere. 

Urbant landbruk vil kunne bidra til nye allianser for landbruket og ikke minst bidra til en 

legitimitet for matproduksjon og jordvern blant mange grupper av befolkningen. 

 

Når det gjelder Grønn Energi bør en få definert landbrukets rolle i den framtidige 

energiforsyninga og energipolitikken i Norge. Det bør skapes bedre rammevilkår for den som 

skal levere energiråvaren. Her må landbruket få komme på banen før det er for seint.  

 

Inn på tunet i Sør-Trøndelag har etter de 15 års målrettet arbeid fått et godt fotfeste. Etter at 

godkjenningsordninga kom på plass, har vi i dag 32 godkjente Inn på tunet-gårder. Det er 

viktig at det drives et kontinuerlig mobiliserings-, informasjons- og utviklingsarbeid innen Inn 

på tunet. Vi mener det er viktig å se videre på konseptutvikling innen viktige områder som 

skole, eldreomsorg, barnevern og arbeidstrening. Det er også viktig med kompetanseutvikling 

hos gårdbrukeren og å få  Inn på tunet inn i ulike utdanningsretninger som kan knyttes til 

konseptet Inn på tunet. I tillegg er det viktig med forskning, slik at næringa kan vise til 

hvordan Inn på tunet bl.a bidrar til storsamfunnet. 

 

5. Miljøvirkemidler (bl.a RMP og SMIL)  

Sør-Trøndelag Bondelag foreslår å holde omfanget av disse midlene uendret, men dersom det 

skjer en reduksjon av overføringen bør SMIL midlene reduseres først. 

 

Vi anbefaler at SMIL- midlene prioriteres til grøfting og arronderings-messige tiltak som kan 

øke produksjonen pr arealenhet. Grøftetilskuddet pr daa må fordobles fra 1000 kr pr da til 

2000 kr pr da. Vi anbefaler videre at det må vurderes en endring i bevilgning til grøfting. Slik 

det er i dag oppfattes det som unødig komplisert og tungvint. Det bør vurderes om tilskuddet 

kan gis i forbindelse med søknad om produksjonstilskudd og at det gis pr meter grøft som blir 

grøftet. Dette blir også mer rettferdig i forhold til ulike behov for grøfting. Noen arealer 
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trenger en grøfteavstand på 5 meter mens andre arealer ikke trenger mer enn 10 meter 

grøfteavstand. Vi anbefaler et tilskudd på 20 kr pr meter grøft. Og at dette kan fylles inn som 

en egen rubrikk i søkand om produksjonstilskudd. Kontrollen av dette skjer ved ordinær 

kontroll av produksjonstilskudd, eller ved ettersendt dokumentasjon ved bilder. 

 

 

6. Økologisk landbruk  

Det er økende etterspørsel etter økologisk produsert mat i Norge.  Det er viktig at det norske 

landbruket produserer nok økologisk mat til å dekke innenlands etterspørsel.   

Vi foreslår ingen økninger i tilskudd til økologisk landbruk.  Pris er en av 

motivasjonsfaktorene i produksjonen av økologisk korn. For å lykkes med økologisk 

kornproduksjon er det viktig at også interesse for agronomien er en innfallsport og en 

motivasjon for en omlegging. Det burde innen økologisk kornproduksjon være krav om 

vekstskifte eller eventuelt bytte av jord. Det er ønskelig at man går tilbake til et krav om 5 års 

økologisk drift av omlagt areal. Det må vurderes å stille strengere avlingskrav for økologisk 

areal.  

 

Nord- og Sør-Trøndelag er nasjonale foregangsfylker for økologisk melkeproduksjon og 

mottar utviklingsmidler gjennom dette prosjektet. Det har bidratt positivt til å opprettholde 

økologisk produksjon i fylket. Rørosmeieret etterspør nå tilførsel av mer økologisk melk fra 

nærområdet. 

 

7. Velferdsordninger   

Generelt bør alle satser øke med minimum 4 %. Landbruksvikarordningen: 

 Tilskuddet pr. årsverk til landbruksvikar må økes i takt med kostnadsutviklingen. 

Kostnaden til opplæring, kompetanseheving, praksis og etterutdanning av 

landbruksvikarene må bli en del av tilskuddet og ikke belastes 

administrasjonstilskuddet. 

 

Sykdom, svangerskap og fødsel: 

 Nyetablerte må slippe krav til næringsinntekt for å få tilskudd under sykdom, 

svangerskap og fødsel. Dette er og et viktig moment med tanke på rekruttering av 

unge til næringen. 

 For å få likebehandling bør samordningen av tilskudd med lønnsinntekt utenfor gården 

fjernes. 

 For å ta igjen tidligere tap i kostnadsutviklingen bør tilskudd pr. dag under sykdom i år 

økes til minimum kr. 1.700,-. Satsen må etter dette for hvert år følge 

kostnadsutviklingen.  

 Det er et ønske å senke aldersgrensen til arbeidskraft for å få refundert tilskudd ved 

sykdom til 15 år.  

 

Tidlig pensjon: 

 Satsen må følge kostnadsutviklingen. 
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 For å ta ut tidligpensjon må minimum næringsinntekt fra gårdsdrifta ha vært 67%. 

Verv i organisasjoner i landbruket bør regnes som næringsinntekt, og ikke føre til 

avkorting. 

 Sparefondsordning med skattefordel 

 

 

8. Skatt/avgift/avskrivninger/fond  

Vi mener at regjeringen må kjenne sin besøkelsestid og redusere kostnadene i landbruket ved 

hjelp av målrettede skatte- og avgiftstiltal, jfr regjeringserklæringen. Vi foreslår derfor at det 

utredes hvordan skatte og avgiftpolitikken framover kan bidra til en bedring av økonomien i 

jordbruket. 

 

Til Norges Bondelags forhandlingsutvalg 

Til orientering på årsmøte i Sør-Trøndelag Bondelag 09. mars 2016 

 

Sør-Trøndelag Bondelag mener årets jordbruksforhandlinger skal legge til rette for økt 

lønnsom og bærekraftig norsk matproduksjon på norske ressurser jfr vedtak i Norges 

Bondelags årsmøte 2015.  Alle prioriteringer og endringer i rammebetingelsene skal 

bygge opp under dette langsiktige målet. 

 

Sør Trøndelag vil prioritere: 

D. Sikre lønnsomhet i norsk matproduksjon ved muligheter for samme 

kronemessige inntektsutvikling som andre grupper i samfunnet, samt 

muligheter for å redusere inntektsforskjellene med andre i samfunnet. 

E. Målrette virkemiddelbruken inn mot å øke matproduksjonen på norske 

ressurser. 

F. Sikre et bærekraftig landbruk med en innretning som reduserer klimautslippene. 

Utfordringene 
Før vi går videre med prioriteringen vil Sør-Trøndelag Bondelag vie litt oppmerksomhet til 

utfordringene, både på kort og lang sikt, for våre med medlemmer og for landets 

matforsyning. 

 

Internasjonal politikk 

Vi ser en meget bekymringsfull utvikling for landbruket og næringsmiddelindustrien i EU. 

Først fikk vi en stor overproduksjon og et sterkt prisfall som følge av at eksporten fra EU til 

Russland stoppa opp og markedene i Asia ikke var så modne som antatt, deretter kom 

effekten av fjerning er melkekvotene som førte til ytterligere prisfall. Prisene på mat i EU til 

bonden er i dag rekordlave, noe som førere til ytterligere norsk prispress og svekkelse av det 

norske tollvernet. Landbrukspolitikken i EU innretter seg i økende grad mot internasjonal 

konkurranseevne, noe som vil medføre kraftige strukturendringer og sosial uro. Det vil også 

ha konsekvenser for det norske landbruket og vår mulighet til å ta ut økte priser i markedet. 

 

Nasjonal politikk 

Regjeringen har satt ned flere arbeidsgrupper som med sine utredninger og delvis tilrådinger 

utfordrer selve grunnlaget for ”den norske modellen” i landbrukspolitikken. Denne modellen 
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gir landbruk over hele landet, utjevner inntektsforskjeller mellom store og mindre bruk.    

Regjeringen synes å ha som mål i rive vekk mye av fundamentet for denne politikken, 

gjennom det som påstås å være forenklinger. Sør-Trøndelag Bondelag ser allerede store 

konsekvenser i vårt fylke av økning på konsesjonsgrense for kylling, med store økonomiske 

utfordringer for våre medlemmer som en direkte konsekvens av dette. 

 

Mat, helse og dyrevelferd 

Norge har en unik plante og dyrehelse og god dyrevelferd.  Vi har det laveste forbruket av 

antibiotika av alle land i vår matvareproduksjon. Både europeiske land og andre store 

matprodusenter ellers i verden har store utfordringer med å produsere trygg mat.  I mange 

matprodusenter ellers i verden har store utfordringer med å produsere trygg mat.  I mange 

land har situasjonen med antibiotika resistente bakterier i husdyrproduksjonene store 

konsekvensene for folkehelsa.  Norsk landbruk må kunne produsere trygg mat der vi har 

kontroll på medisinbruk, dyre og plantehelse og bærekraftige produksjonsmåter.  Vi må 

kontinuerlig jobbe for bedre dyrevelferd og dyrehelse. På sikt vil dette være vår største 

konkurransefordel og vårt viktigste tollvern. Vi må kontinuerlig jobbe for å bedre dyrevelferd 

og dyrehelse. 

 

Klima og miljø 

Landbruket blir fra flere hold beskyldt for å være den store miljøsynderen.  Regjeringen har i 

sine utredninger planer om å avgiftsbelegge blant annet kjøttproduksjon med bakgrunn i 

klimaargumentet.  Sør-Trøndelag Bondelag mener at vi som Bondelag må presentere 

sammenhengen i produksjon av mat og fiber, der fotosyntesen er den miljømessige viktigste 

prosess for å binde CO2. Norsk kjøttproduksjon er en del av denne prosessen. 60 % av 

dyrkajorda egner seg kun for grasproduksjon og i tillegg henter vi anslagsvis gras tilsvarende 

en mill dekar fra utmarka. 

 

Nord- og Sør-Trøndelag Bondelag har sammen med Felleskjøpet Agri som målsetting at 

innen 5 år skal 50 % av alle traktorer i Trøndelag gå på biodiesel. Denne biodiesel må ikke 

produseres av varer som trenger matjord eller palmeolje. Både innen bruk av biodiesel og 

andre klimatiltak må det lages virkemidler som bidrar til en omlegging til mer klimavennlig 

produksjon. 

 

Rekruttering 

Sør-Trøndelag Bondelag registrerer en økende interesse fra unge mennesker for å bli bonde 

og produsere mat, men de har vansker både med å finne egnete gårder til salgs samt å få et 

gårdkjøp finansiert på en skikkelig måte.  Det er viktig å legge forholdene til rette for at denne 

unge generasjonen skal ha mulighet til å etablere seg i næringa. Eiendomspolitikken må ikke 

sikre at gårdsbruk kommer på salg i det åpne marked til en fornuftig pris, og det må være 

finansieringsordninger som gjør at de kan satse. 

 

Kunnskapssatsing 

Landbruket har gjennom flere år prioritert kompetanseheving og FoU for å øke 

matproduksjonen, møte klimaendringene, produsere mat på en bedre og bærekraftig måte og å 

drive et effektivt og lønnsomt landbruk.  I Sør-Trøndelag kan vi nevne Kompetanseløft 

Trøndersk Landbruk, Grønn Forskning og Sør-Trøndelag fylkeskommune sin satsing på 
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Skjetlein videregående skole.  Det er viktig at den framgangen dette gir landbruket blir støtta 

opp under av en aktiv landbrukspolitikk som trygger norsk matproduksjon. 

 

31 av 33 lokallag i Sør-Trøndelag har kommet med innspill. I tillegg har vi mottatt innspill fra 

Norsk Landbrukstjenester, Tyr, Sør-Trøndelag Sau og Geit, Nortura, Tine og Felleskjøpet. 

 

Hovedprioriteringer fra Sør-Trøndelag Bondelag 2016: 
 

Jordbruket og skogbruket er den viktigste næringa i de fleste kommuner i Sør-Trøndelag, og 

vi har ambisjoner om å bidra til å øke matproduksjonen og selvforsyningsgraden i landet. 

Gjennom økt kunnskap om god agronomi, grøfting og dyrking, samt ressursutnyttelse i både 

inn- og utmark, har vi et stort potensial i flere produksjoner til å øke matproduksjonen.  

 

Men inntekter til matproduksjon av god kvalitet må stå i forhold til kostnadsutvikling og 

muligheter for nødvendige investeringer. Bonden må få økte inntektsmuligheter. Sør-

Trøndelag har store områder der inntekt i matproduksjon påvirkes av avstander og geografi, 

og en må vise varsomhet med innføring av virkemidler som kan virke imot de langsiktige mål 

om økt matproduksjon. Landbrukspolitikken må ta hensyn til varierende produksjonsforhold 

og de store geografiske avstandene.  

 

Tiltak for å sikre hovedprioriteringene til Sør-Trøndelag Bondelag: 

 

C. Sikre lønnsomhet i norsk matproduksjon ved muligheter for minst samme 

kronemessige inntektsutvikling som andre grupper i samfunnet 

 Effektivt tollvern og gode markedsordninger 

 Prisøkning på produkter bonden leverer som minst tilsvarer kostnadsutviklingen 

 Utnytte mulighetene for prisøkning ut over dette i markedet (grønt, storfe- og 

lammekjøtt, økologiske produkter og grøntprodukter med markedsmuligheter) 

 Økte tilskudd som gir mulighet for en inntektsutvikling som andre grupper i antall 

kroner samt mulighet for noe tetting av ”gapet”. 

 Tilskuddene må innrettes slik av produksjon av norsk for blir mer lønnsomt, jfr 

vedtak i årsmøtet i Norges Bondelag om å øke andel norskprodusert for til 85%. 

 Øke norsk produsert grovfor ved en kraftig økning av beitetilskuddene 

 Øke kornpris og prisnedskrivingstilskuddet, og styrk kornøkonomien videre 

gjennom økt kvalitetsbetaling og tiltak for bedre agronomi.  

 Øke ressursene til landbruksbasert forskning. 

 Sikre gode utdanningstilbud både på naturbruk i videregående skole og i høyere 

utdanning for landbruksretta fag. 

 

D. Målrette virkemiddelbruken inn mot å øke matproduksjonen på norske 

ressurser. 

 Opprettholde kanaliseringspolitikken. 
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 Kompensere for ulike dyrkingsforhold og lange avstander 

 Styrke økonomien i beitebruken  

 Styrk økonomien i grovfôrproduksjonene gjennom økt kvalitetstilskuddet for 

storfe- og lammekjøtt . 

 Styrke fraktordningene, også i grønt sektoren. Det er viktig å sikre produksjon av 

bær og grønnsaker ut over Rogaland og det sentrale Østlandet.  

 Videreføre konsesjonsregelverket for husdyr 

 Styrke investeringsvirkemidlene. 

 Utrede innføring av at investeringsfond med skattefordel. 

 

9. Pris, økning målpris 300 mill kr + en antatt økning på ikke målprisvarer 2 %, 

tilsvarende ca. 300 mill kr. 

Det blir viktig å sikre en politikk som ikke skaper ubalanse i de forskjellige produksjonene 

opp i markedet, samtidig som det er viktig å ta ut økte priser tilsvarende kostnadsøkningen. 

Ved de forrige forhandlingene lå denne i underkant av 600 mill kr. Markedsbalanse er 

utgangspunktet for å skape mulighet til å kunne ta ut riktig pris i et marked. I dagens situasjon 

er det muligheter til å ta ut økt pris på en del jordbruksprodukter. Sør-Trøndelag Bondelag 

mener at det bør legges opp til en samlet prisøkning som minst dekker økte kostnader, samt 

gir insentiver til økt produksjonen slik som forutsatt i landbruksmeldinga. 

- Melk + 5 øre; 75 mill kr 

- Gris + 50 øre; 100 mill kr 

- Grønnsaker + 3 %; 70 mill kr 

- Potet + 20 øre; 40 mill kr 

- Norsk Matkorn + 15 øre; 20 mill kr 

                                                                             

10. Budsjettoverføringer + 547 mill kr. 

Vi mener fortsatt at budsjettoverføringer må brukes til å føre en landbrukspolitikk som gir 

grunnlag for matproduksjon i hele landet og på et stort spekter av bruksstørrelser.  Vi ser at 

dette er utfordrende når regjeringen tilbyr nedgang i rammen for overføringer. Vi foreslår 

følgende endringer i kap 1150: 

- Styrking beitetilskudd storfe (ku, ungdyr, ammeku): 65 mill kr 

- Styrking beitetilskudd småfe (sau): 212 mil kr 

- Økte tilskudd lammeslakt og ull: 26 mill kr 

- Økte tilskudd storfeslakt: 22 mill kr 

- Økt tilskudd ammeku: 15 mill kr 

- Prisnedskrivning korn: 50 mill kr 

- Økte investeringsvirkemidler: 100 mill kr 

- Økte velferdsordninger: 30 mill kr 

- Andre økninger (fraktordninger): 27 mill kr 

 

 

11. De enkelte produksjoner 

Melk: 
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Tine beskriver i sitt innspill at det pågår en dramatisk endring i markedet for norske 

meieriprodukt.  Det skjer en kraftig økning i importen av melkeprodukt blant annet knytte opp 

til at priser på melk og melkeprodukt internasjonalt har falt kraftig. For norsk landbruk er det 

avgjørende at de grep en gjør ved årets jordbruksoppgjør bidrar til å styrke 

melkeprodusentenes konkurransekraft i det norske markedet.  

 

Melk og produksjon av storfekjøtt er bærebjelken også i sørtrøndersk landbruk. Melk og 

storfekjøtt står for hoveddelen av verdiskapningen i landbruket i fylket.  Det meste av 

jordbruksarealet er knyttet til disse produksjonene og hoveddelen av sysselsettingen i 

landbruket. Melkeproduksjonen er i all hovedsak en heltidsproduksjon som forutsetter en 

konkurransedyktig inntekt dersom en over tid skal opprettholde melkas sentrale 

landbrukspolitiske rolle.  

 

Vi foreslår derfor følgende tiltak for å bedre økonomien i melkeproduksjonen: 

 Økte beitetilskudd for dyr på innmarksbeite og utmarksbeite (sum effekt  

o Dyr på innmarksbeite kr 500 (økning fra dagens sats med kr 62)  

o Dyr på utmarksbeite kr 500 (økning fra dagens sats med kr 104)  

 Prioritere investeringstilskudd  

 Økonomien i grovforproduksjonen er helt sentral: øke avlingsnivå, bedre kvalitet, 

lavere kostnader 

 Øke målpris 5 øre,  

 Økologisk melk: Beholde ordningene uendret 

 

Storfekjøtt 

Det er i dag en stor underdekning på storfekjøtt (ca15000 tonn) tilsvarende kjøttproduksjon 

fra om lag 50000 mordyr. I dag har vi om lag 75 tusen ammekyr. Vi foreslår følgende tiltak 

innen storfekjøttproduksjonen:  

 

Økt Kvalitetstillegg: Øke produksjonsinsentivene i tilskudda ved å overføre deler av 

mordyrtilskuddet til slaktetilskuddet (lam 2014), eller til kalven (særlig fra melkeku) 

 Dagens tillegg økes med kr. 0,50 (fra dagens 4,00 til kr 4,50)  

 Nytt målrettet tiltak for ammekuproduksjon fra klasse O+ kr 4,00  
 
Beitetilskudd  

 Dyr på innmarksbeite kr 500 (økning fra dagens sats med kr 62)  

 Dyr på utmarksbeite kr 500 (økning fra dagens sats med kr 104)  

 

Økt tilskudd husdyr/ammeku.  

Tilskudd husdyr skal stimulere til økt produksjon.  

 Øke tilskuddet for ammeku i intervall 1-50 økes fra dagens kr. 3980 til kr. 4.200.- I og 

med at vi har fokus på mordyret, kan tilskudd annet storfe stå uendret.  Det bør 

vurderes å ha ett differensiert tilskudd også utover intervallet 1-50. Samme modell 

som f.eks for sau hvor intervallene er 1-10 og 101 og oppover. En kan da oppnå å 

legge intensiver for å ha flere enn 50 ammekyr, men samtidig ta hensyn til at det er 

opplagte stordriftsfordeler når en har ett høyere antall . 
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Sau/lam 

Vi foreslår å videreføre dagens ordning med noe økte satser for kvalitetstilskudd for lam. Det 

foreslås en økning på kr 25. For å kunne bidra til noe tetting av inntektsgap så foreslås det at 

en setter ett mål om en engrosprisøkning  (sau er underlagt volummodellen)  på kr 3,00 pr kg, 

dette tilsvarer en prisøkning på ca 4,2 %. 

 

Utmarksbeiting med sau er viktig for det biologiske mangfoldet i fjelløkosystemet. Også i 

skoglandskapet er sau og storfe som beiter i utmarka positivt. Over 300 av artene som i 

rødlista er oppført som truet, har opphør av beiting som viktigste trusselfaktor.  

 

Rent matforsyningsmessig vises at en økning av beitebruken på ca 15 % vil bl.a. kunne bety 

en økning i lammeproduksjonen på ca 9 %. ( Ref rapport «Helhetlig gjennomgang av 

miljøvirkemidlene i jordbrukspolitikken 23.02.15) 

 

For å styrke beitebruken anbefales en kraftig satsing på beitetilskuddene.  

 Det foreslås at utmarksbeitetilskuddet  (minimum 5 uker) for sau/lam, geit/kje økes fra 

kr 141 pr dyr til kr 250 pr dyr.  

 Videre tilskuddet til dyr på beite (minst 16/12 uker) økes fra kr 59 pr dyr til kr 75 pr 

dyr. 

 

Det foreslås at husdyrtilskuddene beholdes som i dagens regelverk og at de midler som 

normalt skulle vært tilført der, dvs pristigningen, går til å styrke kvalitetstilskuddet til 

lammeslakt. Ulltilskuddet er viktig for at en skal ta vare på ulla. Ull er i dag en marginal 

faktor rent økonomisk, den utgjør i hovedsak 2-5 % av slakteoppgjøret. Det har vært diskutert 

å fjerne tilskuddet til de dårligste ullklassene. Dette må ikke skje. Den dårligste ulla kan da 

fort bli ett forsøplings og miljøproblem. For å stimulere til produksjon av mer kvalitetsull 

foreslås det en økning i ulltilskuddet økes for topp kvalitet ull og reduseres noe for ulla med 

dårligst kvalitet.  

 

Tilskudd til organisert beitebruk er vesentlig for å opprettholde en aktiv bruk av utmarka til 

beiting og dertil økt matproduksjon og ivaretagelse av kulturlandskapet og miløet. Det 

foreslås at denne ordningen styrkes med 5 % utover generell prisstigning. 

Gjerdeproblematikken er en stigende utfordring for utmarksnæringene. Problemet øker med 

antall nedlagte bruk og fører raskt til konflikter med beitebrukere som ønsker å utnytte de 

betydelige ressurser en har i utmarka. En bør vurdere å innføre ett tillegg som er ett insitament 

til å vedlikeholde sine gjerder mot utmarka. Lovgrunnlaget er også uklart på flere områder og 

bør avklares. 

 
Svin 

Målprisen på svinekjøtt har vært tilnærmet uendret siden 2012. Fra 2012 og fram til 2016 har 

kraftfôrprisene økt betydelig. Markedssituasjonen for svinekjøtt er nå positiv, men betinger at 

svinekjøttkonsumet fortsatt øker. Målprisen blir tatt ut nåværende avtaleår. Vi foreslår: 

 øke målprisen for svinekjøtt med 50 øre pr kg. 

 

Nivået på kraftfôrprisen er et resultat av kanaliseringspolitikken samt importpris på 

internasjonale råvarer og kraftfôrindustriens kostnadsnivå. Kanaliseringspolitikken omfatter 
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bl.a. målpris på fôrkorn og norske proteinkilder, prisnedskrivning på de samme og 

tilskuddssatser for frakt av korn og kraftfôr for å gi tilnærmet lik kraftfôrpris over hele landet. 

 

Vi ser nødvendigheten av å fortsette dagens kanaliseringspolitikk og en styrking av 

kornøkonomien. Økte målpriser på korn må i så stor grad som mulig kompenseres ved at 

prisnedskrivningen økes tilsvarende. 

 

Egg, kylling, kalkun 

Både egg og fjørekjøtt er utenom målprisordningen. Fjørfenæringen har opplevd et  press i 

markedet med overproduksjon og delvis sviktende etterspørsel, men markedssituasjonen er nå 

i en forbedring. Økonomien i produksjonene er avhengig av å bringe markedes i balanse 

gjennom produksjonsregulerende tiltak.  

 

Korn- og kraftfôr  

Korn- og husdyrprodusentene er gjensidige avhengige av hverandre og det er viktig med et 

visst prisnedskrivingstilskudd.  

 

Korn er avgjørende for vår beredskapsevne. Jo mer avhengig vi blir av importert korn, jo mer 

sårbare blir vi.  Norsk fôrkorn utgjør hovedandelen av kraftfôret til eggproduksjon, melk, svin 

og kylling. En reduksjon av kornproduksjonen vil følgelig svekke beredskapen og 

sjølforsyningsevnen. Norsk matkornproduksjon bidrar med verdiskapning og arbeidsplasser i 

bakerinæringa. En økt satsing på kornproduksjonen er nødvendig for å nå måla om økt 

sjølforsyning og for å opprettholde produksjonsdelingen i landbruket mellom ulike landsdeler.  
 

Mens kornproduksjonen i Trøndelag økte fram til ca. 2010 har den etter den tid sunket. 

Nedgangen skyldes både reduserte areal og stagnerende produktivitet på arealene. Utviklingen 

går nå i retning av at kornarealene også i Trøndelag erstattes av grasarealer og følgelig 

utfordres kanaliseringspolitikken og målet om økt produksjon.  

 

I følge siste års jordbruksforhandlinger viser kornøkonomien i Trøndelag en kraftig 

tilbakegang. Bedring i kornøkonomien er viktig for å opprettholde produksjonen og 

produktiviteten. God kornøkonomi er også viktig for å opprettholde kanaliseringspolitikken. 

 

Vi foreslår en langsiktig opptrapping av kornprisen på 60 øre over 4 år eller av 15 øre pr år. 

Det betyr en dobling av opptrappingen i forhold til fjorårets resultat som var 8 øre.  Videre 

foreslår vi egne tiltak for å styrke trøndersk kornøkonomi. 

 

 Kornprisen anbefales økt med 15 øre pr kg for fôrkorn og 15 øre pr kg for matkorn.  

 Vi foreslår ca. 4,5 øre skrives ned og at det settes av 50 mill kr til dette. Dette gir 

grunnlag for en økning av kraftfôr prisen på i gjennomsnitt ca. 7 øre. 

 Vi foreslår å øke arealtilskudd for korn i sone 4 med 50 kr og sone 5 med 70 kr. 

 Det må innføres et eget arrondering- og vanskelighetstilskudd, avhengig av størrelse 

på areal og sonegrense. Det foreslås at dette tilskuddet gis i sone 2 - 5. 
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 Fraktordningene må styrkes for at det fortsatt skal stimuleres til prisutjevning mellom 

landsdeler. 

 

Grønt: 

Følgende tiltak foreslås: 

 målprisene for grønnsaker og frukt økes med 3 %,  

 for poteter foreslås målprisen økt med 20 øre pr kg  

 

Pelsdyrnæringa:  

Norsk pelsdyrnæring tar hånd om avfall fra slakting og foredling av husdyrprodukter.  Avtaler 

om mottak av biprodukter/avfallsprodukter fra leverandører som Nortura/Norilia er av stor 

økonomisk betydning for både pelsdyrnæringen og leverandørene. For Midt-Norge dreier 

dette seg om ca 12-15.000 tonn biprodukter fra slakting av småfe, storfe og kylling. I tillegg 

hentes også mye avskjær fra fiskeriene.  Kostnaden ved renovasjon og destruksjon er noe 

slakteriene og samvirkebedriftene ellers måtte ha betalt for hvis ikke pelsdyrnæringen hadde 

vært til stede og brukt dette som en råvare til pelsdyrfôr. Dette må synliggjøres, og det er 

viktig å vise at pelsdyrnæringen er en viktig del av norsk jordbruk. 

 

 

12. Næringsutvikling og kapitaltilgang  

Investeringer:  

Etterslepet i investeringer i jordbruket er stort og kravet om omlegging til løsdrift i 

melkeproduksjon vil innebære en kraftig vekst i investeringene.  

 

Det vises til tidligere innspill fra Norges Bondelag om et eget investeringsfond og 

investeringstilskudd etter en ny modell. Sør-Trøndelag Bondelag støtter forslaget og mener 

det må fremmes også i årets jordbruksforhandlinger. Med dagens muligheter for økonomisk 

avkastning i landbruket, er det nødvendig med betydelig økning i investeringsvirkemidlene 

for å kunne dekke behovet for nye driftsbygninger og utbedring av eksisterende 

driftsbygninger.  

 

Også ut fra hensynet til rekruttering i landbruket, og for å legge til rette for bedre likestilling i 

landbruk med etableringer fra begge kjønn, er det viktig at det er økonomisk forsvarlig å 

kunne bygge ut driftsbygningene til moderne og framtidsrettet standard. Samtidig som det 

ønskes økning av rammen til investeringer må en se på mulighetene for å redusere 

byggekostnadene.  

 

Vi foreslås en økning av investeringsvirkemidlene på 100 mill kr. Dette er meget 

utilstrekkelig i forhold til behovet (nærmere 12 mrd) og det må arbeides for en 

investeringspakke utenfor jordbruksavtalen. 

 

Nye næringer: 

Sør-Trøndelag Bondelag mener det er riktig å satse på et økt matmangfold.  Det er viktig å 

utnytte det markedet etterspør.  Innen temaet småskala matproduksjon har Sør-Trøndelag 

Bondelag og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag gjennomført et felles prosjekt for å mobilisere 

produsenter og synliggjøre småskala mat i fylket. Det er mange grunner til at vi nå er vitne til 
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en positiv uvikling innen matområdet i fylket, og det er mange aktører som sammen har 

bidratt til utviklingen.  

 

I den videre utvikling av mat og opplevelsesnæringen i fylket ligger utfordringen i å koble 

satsinga på lokal matproduksjon opp mot reiseliv. Vi ser at økt lokal foredling på gårdsanlegg 

og i mindre bedrifter gir økte muligheter i et lokalt eller regionalt marked hvor "matidentitet" 

(opphav og kultur) blir et viktig fortrinn. En videreutvikling av kompetansetilbud vil også 

være nødvendig.  

 

Sør-Trøndelag Bondelag deltar sammen med Fylkesmannen, NTNU, Trondheim kommune 

og Bygdeforskning i et prosjekt som skal bidra til å spre de grønne verdier i det urbane 

Trondheim. Interessen for matens opprinnelse er stigende i den urbane delen av befolkningen. 

Flere ønsker selv å ta del i produksjon av mat fra planter og dyr til eget og andres forbruk. 

Denne trenden åpner nye muligheter for å bygge relasjoner mellom folk i urbane miljøer og 

næringsutøvere i det profesjonelle landbruket. De som tar del i det urbane landbruket lærer å 

verdsette råvarenes kvalitet, men får også innsikt i hvor krevende det er å framskaffe slike 

råvarer. Dette vil bidra til en bedre forståelse for at de rammebetingelser samfunnet gir 

landbruket er avgjørende for hvilke krav forbrukere kan stille til det landbruket skal levere. 

Urbant landbruk vil kunne bidra til nye allianser for landbruket og ikke minst bidra til en 

legitimitet for matproduksjon og jordvern blant mange grupper av befolkningen. 

 

Når det gjelder Grønn Energi bør en få definert landbrukets rolle i den framtidige 

energiforsyninga og energipolitikken i Norge. Det bør skapes bedre rammevilkår for den som 

skal levere energiråvaren. Her må landbruket få komme på banen før det er for seint.  

 

Inn på tunet i Sør-Trøndelag har etter de 15 års målrettet arbeid fått et godt fotfeste. Etter at 

godkjenningsordninga kom på plass, har vi i dag 32 godkjente Inn på tunet-gårder. Det er 

viktig at det drives et kontinuerlig mobiliserings-, informasjons- og utviklingsarbeid innen Inn 

på tunet. Vi mener det er viktig å se videre på konseptutvikling innen viktige områder som 

skole, eldreomsorg, barnevern og arbeidstrening. Det er også viktig med kompetanseutvikling 

hos gårdbrukeren og å få  Inn på tunet inn i ulike utdanningsretninger som kan knyttes til 

konseptet Inn på tunet. I tillegg er det viktig med forskning, slik at næringa kan vise til 

hvordan Inn på tunet bl.a bidrar til storsamfunnet. 

 

13. Miljøvirkemidler (bl.a RMP og SMIL)  

Sør-Trøndelag Bondelag foreslår å holde omfanget av disse midlene uendret, men dersom det 

skjer en reduksjon av overføringen bør SMIL midlene reduseres først. 

 

Vi anbefaler at SMIL- midlene prioriteres til grøfting og arronderings-messige tiltak som kan 

øke produksjonen pr arealenhet. Grøftetilskuddet pr daa må fordobles fra 1000 kr pr da til 

2000 kr pr da. Vi anbefaler videre at det må vurderes en endring i bevilgning til grøfting. Slik 

det er i dag oppfattes det som unødig komplisert og tungvint. Det bør vurderes om tilskuddet 

kan gis i forbindelse med søknad om produksjonstilskudd og at det gis pr meter grøft som blir 

grøftet. Dette blir også mer rettferdig i forhold til ulike behov for grøfting. Noen arealer 

trenger en grøfteavstand på 5 meter mens andre arealer ikke trenger mer enn 10 meter 
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grøfteavstand. Vi anbefaler et tilskudd på 20 kr pr meter grøft. Og at dette kan fylles inn som 

en egen rubrikk i søkand om produksjonstilskudd. Kontrollen av dette skjer ved ordinær 

kontroll av produksjonstilskudd, eller ved ettersendt dokumentasjon ved bilder. 

 

 

14. Økologisk landbruk  

Det er økende etterspørsel etter økologisk produsert mat i Norge.  Det er viktig at det norske 

landbruket produserer nok økologisk mat til å dekke innenlands etterspørsel.   

Vi foreslår ingen økninger i tilskudd til økologisk landbruk.  Pris er en av 

motivasjonsfaktorene i produksjonen av økologisk korn. For å lykkes med økologisk 

kornproduksjon er det viktig at også interesse for agronomien er en innfallsport og en 

motivasjon for en omlegging. Det burde innen økologisk kornproduksjon være krav om 

vekstskifte eller eventuelt bytte av jord. Det er ønskelig at man går tilbake til et krav om 5 års 

økologisk drift av omlagt areal. Det må vurderes å stille strengere avlingskrav for økologisk 

areal.  

 

Nord- og Sør-Trøndelag er nasjonale foregangsfylker for økologisk melkeproduksjon og 

mottar utviklingsmidler gjennom dette prosjektet. Det har bidratt positivt til å opprettholde 

økologisk produksjon i fylket. Rørosmeieret etterspør nå tilførsel av mer økologisk melk fra 

nærområdet. 

 

15. Velferdsordninger   

Generelt bør alle satser øke med minimum 4 %. Landbruksvikarordningen: 

 Tilskuddet pr. årsverk til landbruksvikar må økes i takt med kostnadsutviklingen. 

Kostnaden til opplæring, kompetanseheving, praksis og etterutdanning av 

landbruksvikarene må bli en del av tilskuddet og ikke belastes 

administrasjonstilskuddet. 

 

Sykdom, svangerskap og fødsel: 

 Nyetablerte må slippe krav til næringsinntekt for å få tilskudd under sykdom, 

svangerskap og fødsel. Dette er og et viktig moment med tanke på rekruttering av 

unge til næringen. 

 For å få likebehandling bør samordningen av tilskudd med lønnsinntekt utenfor gården 

fjernes. 

 For å ta igjen tidligere tap i kostnadsutviklingen bør tilskudd pr. dag under sykdom i år 

økes til minimum kr. 1.700,-. Satsen må etter dette for hvert år følge 

kostnadsutviklingen.  

 Det er et ønske å senke aldersgrensen til arbeidskraft for å få refundert tilskudd ved 

sykdom til 15 år.  

 

Tidlig pensjon: 

 Satsen må følge kostnadsutviklingen. 

 For å ta ut tidligpensjon må minimum næringsinntekt fra gårdsdrifta ha vært 67%. 

Verv i organisasjoner i landbruket bør regnes som næringsinntekt, og ikke føre til 

avkorting. 
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 Sparefondsordning med skattefordel 

 

 

16. Skatt/avgift/avskrivninger/fond  

Vi mener at regjeringen må kjenne sin besøkelsestid og redusere kostnadene i landbruket ved 

hjelp av målrettede skatte- og avgiftstiltal, jfr regjeringserklæringen. Vi foreslår derfor at det 

utredes hvordan skatte og avgiftpolitikken framover kan bidra til en bedring av økonomien i 

jordbruket. 
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Nord-Trøndelag Bondelag - innspill til jordbruksforhandlingene 2016 
 
 
 

1. Sammendrag 
Landbruket med bærekraftig utnyttelse av våre naturgitte ressurser for matproduksjon, må 
utvikles i et langsiktig perspektiv. Bærekraft og grønt skifte er avgjørende ledetråder 
framover.  
 
En rekke forhold i dagens verdensbilde er preget av usikkerhet, og tilsier at det er behov for å 
øke ressursene samfunnet retter inn mot landbrukssektoren. Selvforsyningsgraden er 
synkende.  
 
Matprodusentene ønsker å bidra til å nå målsettingene Stortinget har vedtatt om økt 
matproduksjon basert på norske ressurser. Men dette må følges opp av rammevilkår fra 
Regjering og Storting. For å øke selvforsyningsgraden, er Norge avhengig av utvikling av 
en klimasmart og ressursbasert landbruksproduksjon med aktiv kanaliserings-, 
distrikts- og strukturpolitikk. Måloppnåelse forutsetter verdikjedefokus og styrket 
virkemiddelbruk. Budsjettoverføringene må økes for å sikre landbruk i hele landet. Nord-
Trøndelag Bondelag mener derfor det er behov for å øke rammekravet betydelig i årets 
forhandlinger og kommende år 
 
Norsk landbruk er en pakkeløsning som skal oppfylle en rekke målsettinger i det norske 
samfunnet. Vi understreker at Landbruksmeldinga fra 2012 legger ambisiøse målsettinger om 
økt matproduksjon på norske ressurser, økt arealbruk i hele landet, kulturlandskap og 
bosetting. Sittende Regjering har så langt ikke vist vilje til å følge opp målsettingene i 
gjeldende Stortingsmelding med tilstrekkelige budsjettmidler. Dette er uakseptabelt. Nord-
Trøndelag Bondelag legger stor vekt på å styrke arealbruken i hele landet.  
 
Nord-Trøndelag Bondelags hovedprioriteringer til jordbruksforhandlingene 2016 er: 

a. Sikre lønnsomhet for å øke matproduksjonen basert på norske ressurser i hele 
landet. 

b. Styrke økonomi og verdiskaping i distriktslandbruket for å nå mål om økt 
produksjon.  

c. Styrking av investeringsvirkemidler.  
 
 



Nord-Trøndelag Bondelag    2 av 11 
    
 Vår dato Revisjon Vår referanse 
 16.03.201

6 
 15/00848-12 

 

 

1.1 Sikre lønnsomhet for å øke matproduksjonen basert på norske ressurser i 
hele landet 

• Effektivt tollvern – Forsvare norske interesser i Artikkel 19 forhandlingene og 
TTIP (for å bremse raskt økende import av landbruksvarer til Norge) 

• Forenklingsutvalgets omfattende forslag til forenkling av økonomiske virkemidler 
over jordbruksavtalen avvises. Endringene vil ha stor betydning i form av mindre 
målrettet virkemiddelbruk, noe som vil kunne gå på bekostning av 
landbruksproduksjon i distriktene. 

• Markedsordningene må videreføres. Utnytte mulighetene for prisøkning i 
markedet (melk, gris, potet, økologiske produkter og grøntprodukter med 
markedsmuligheter) 

• Styrking av husdyrtilskudd  
• Etablering av tilskudd pr levendefødt kalv. 
• Helkjedetenking i korn-kraftfôrpolitikken, og videreføre kanaliseringspolitikken 
• Styrk kornøkonomien gjennom økt kvalitetsbetaling.   
• Etabler tilskudd til nydyrking og øke grøftetilskuddet  
• Opprettholde kvoteordningen for melk og kvotetaket.  
• Opprettholde konsesjonsgrensene for hvite kjøttslag og arbeide for å endre 

målepunkt for konsesjon i smågrisproduksjon til antall smågris. 
 
1.2  Styrke økonomi og verdiskaping i distriktslandbruket for å nå mål om økt 

matproduksjon 
• Helhetlige utvikling av landbruket og videreføring av en aktiv eiendomspolitikk 

gjennom Konsesjonsloven. 
• Styrke kanaliseringspolitikken 
• Beholde markedsordningene 
• Styrke distriktsvirkemidlene og fraktstøtte 
• Styrke økonomien i grovfôrproduksjonene gjennom husdyrtilskudd og spesielt økt 

beitetilskudd. 
• Bevare omsetningsregionene for melkekvoter 
• Bedre økonomien i svineproduksjon (distriktsgrisen) gjennom styrking av 

strukturvirkemidlene. 
• Korrigering av sonegrenser for kjøtt i Stjørdal kommune. 

 
1.3  Styrking av investeringsvirkemidlene; 

• Styrke investeringsvirkemidlene 
• Investeringsfond med skattefordel 
• Innovasjon Norge må ta større risiko i distriktene og bedre kapitaltilgangen i disse 

områdene.  
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2. Innledning  
Nord-Trøndelag Bondelag har mottatt innspill fra til sammen 26 lokallag, dvs Overhalla 
bondelag, Nesset landbrukslag, Stjørdal Bondelag, Skjelstadmark landbrukslag, Lierne 
Bondelag, Nærøy bondelag, Vikna Bondelag, Namsos Bondelag, Stod Bondelag, Leka 
Bondelag, Grong Bondelag, Inderøy Bondelag, Ytterøy Bondelag, Egge og Kvam Bondelag, 
Foldereid Bondelag, Flatanger Bondelag, Skogn Bondelag, Fosnes Bondelag, Sandvollan 
Bondelag, Namdalseid Bondelag, Leksvik bondelag, Frosta Landbrukslag, Hegra Bondelag, 
Beitstad Bondelag, Skatval Bondelag og Åsen Bondelag. Fylkeslaget har også fått innspill fra 
en rekke organisasjoner; Nord-Trøndelag Sau og geit, Tine, Nortura, Norsvin, Felleskjøpet, 
Hoff, Norges Birøkterlag, Norske landbrukstjenester og Miljøkalk AS. 
 
2.1 Bakgrunn for forhandlingene  
Legitimiteten til norsk landbruk er i stor grad basert på utnyttelsen av våre naturgitte ressurser 
for matproduksjon. Klimaendringene gir økt ustabilitet i klodens produksjonsevne for mat, og 
den faktiske produksjonsevnen går ned. Europeisk økonomi står på ny overfor store 
utfordringer, og i Norge kan utviklingen tyde på at oljeøkonomien er mer usikker framover. 
På toppen av dette opplever den vestlige verden en meget omfattende flyktningekrise, som 
utfordrer vårt samfunns evne til å ta vare på folk i nød. Dette øker behovet for å satse på 
innenlandsk matproduksjon og grønn verdiskaping.  
 
Nord-Trøndelag Bondelag mener det er av største viktighet at Bondelaget i sitt krav står på 
samme linje som tidligere år ift behovet for å styrke lønnsomheten i jordbruket, og å 
opprettholde en balansert virkemiddelbruk som stimulerer til utnyttelse av norske 
produksjonsressurser. Produktivitetsframgangen har vært betydelig i landbruket, og 
landbruket må beholde produktivitetsgevinsten. Inntektsgapet må tettes.  
I tillegg må både distriktsprofil og strukturprofil styrkes.  
 
Nord-Trøndelag Bondelag vil avvise endringer i årets jordbruksavtale med bakgrunn i 
forenklingsutvalgets utrening. Endringer i tråd med utvalgets forslag vil svekke 
målrettingen i virkemiddelbruken, og virke sentraliserende for landbruket. Det er behov 
for økte budsjettoverføringer og styrket differensiering og målretting. 

3. Hovedprioriteringer Jordbruksforhandlingene 2016 
En helhetlig landbrukspolitikk for økt selvforsyning vil gi bedre ressursutnyttelse og større 
verdiskaping i norsk landbruk. Nord-Trøndelag Bondelag mener derfor det er behov for å øke 
rammekravet i årets forhandlinger sammenlignet med tidligere år. Nord-Trøndelag Bondelags 
hovedprioriteringer til jordbruksforhandlingene 2015 er: 

a. Sikre lønnsomhet for å øke matproduksjonen basert på norske ressurser i hele 
landet. 

b. Styrke økonomi og verdiskaping i distriktslandbruket for å nå mål om økt 
produksjon.  

c. Styrking av investeringsvirkemidler.  
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4. Pris 
For å stimulere til økt produksjon, er det viktig å gi rom for økte prisuttak på de produkter og 
vareslag det er muligheter for dette i markedet. Vi kommer tilbake til hvilke produkter vi mener 
det er rom for å øke målprisene på, innenfor gjeldende rammer, i den videre omtalen.  

5. Budsjettoverføringer 
Budsjettoverføringene er å betrakte som en samfunnsinvestering for å sikre den norske 
befolkning langsiktig sikker forsyning av trygg mat fra et eget ressursbasert landbruk. Økte 
budsjettoverføringer er nødvendig, både for å sikre en kronemessig lik utvikling som andre 
grupper, og å tette inntektsgapet til andre grupper. Det er nødvendig med en markant 
opptrapping i budsjettoverføringene. Innretning av budsjettoverføringene har også stor betydning 
for muligheten til å drive distriks- og strukturpolitikk i landbruket. 
 
De grovfôrbaserte produksjonene, som melk, storfekjøtt, ammeku og sau, er viktigst i 
distriktene og må løftes særskilt.  
 
Svineproduksjon er også viktig for distriktsjordbruket og må kunne drives i ulik størrelse 
utfra ressursgrunnlaget på gården. Smågrisproduksjon er arbeidsintensiv og 
kapitalkrevende. Lønnsomheten i mindre besetninger må bedres gjennom styrking av 
strukturvirkemidler.  
 
Det er avgjørende å styrke distriktsprofilen i virkemiddelbruken, særlig med utgangspunkt 
i at Regjering og støttepartiene har gjort store strukturdrivende endringer i de foregående 
årene, som indirekte også svekker distriktslandbruket. Konsekvensen er dårligere 
grunnlag for å utnytte produksjonsressursene i hele landet, og må motvirkes raskt. 
Strukturprofilen må sikres i husdyrtilskuddene. 
 
Nord-Trøndelag Bondelag vurderer det som viktigst å øke husdyrtilskudd, pristilskudd og 
investeringstilskudd. Ordningen med kvalitetstilskudd på storfekjøtt må videreføres. 
Samtidig er det viktig å opprettholde gode velferdsordninger over jordbruksavtalen.   

4. Forenkling 
Nord-Trøndelag Bondelag er kritisk til at Regjeringen gjennomfører omfattende og 
grunnleggende strukturelle endringer i landbrukspolitikken og landbrukssektoren, med 
forenkling som argument. Forenklingsutvalget har nå lagt fram forslag til omfattende endringer i 
hele det landbrukspolitiske virkemiddelsystemet i jordbruksavtalen. Nord-Trøndelag Bondelag 
avviser alle endringer med utgangspunkt i utvalgets rapport i årets forhandlinger. 
Virkemiddelsystemet er sammensatt og målrettet for å utnytte våre naturgitte muligheter til 
matproduksjon. Det er alvorlig at Regjeringen gjennom sin forenklingsiver undergraver 
kanaliseringspolitikken og potensialet for matproduksjon basert på norske ressurser. Dette er 
svært uheldig i beredskapssammenheng. 
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5. Korn- og kraftfôr 
For å kunne øke innenlands produksjon av mat i tråd med målsettingene i landbruksmeldinga, 
mener Nord-Trøndelag Bondelag det er viktig å øke kornproduksjonen.  
 
Nord-Trøndelag Bondelag mener det er behov for å stimulere til økt fôrkornproduksjon og bedre 
kvalitet på fôrkornet i Norge, for å øke norskandel korn i kraftfôr. Dette vil også øke 
selvforsyningsgraden basert på norske ressurser. Riktig sortsvalg og kvalitet vil ha stor betydning 
for optimal forutnyttelse i husdyrproduksjonene, og vil kunne gi økonomisk gevinst i 
produktkjeden fram mot ferdig kraftforvare. Dette vil etter vår vurdering være en vinn-vinn 
løsning for både kornprodusent, kraftfôrindustri og husdyrprodusenter. 
 
Det er nødvendig å legge et helkjedeperspektiv til grunn for korn- og kraftfôrpolitikken. 
En bedre kornøkonomi må komme som et resultat av økt kvalitetsbetaling og prisuttak i 
markedet.  
 
Reduksjonen i arealtilskuddet for kornproduksjon i sone 4 og 5 i jordbruksoppgjør i 2014 kan 
ikke begrunnes agronomisk. Dette er uheldig for utviklingen av kornproduksjonen i Trøndelag. 
Nord-Trøndelag Bondelag mener arealtilskuddet for korn i sone 4 og 5 må økes. Arealtilskuddet 
i sone 5 er nå faktisk lavere enn i sone 4. Tilskuddet har tidligere økt med økende sone med 
utgangspunkt i agronomiske forhold. Dette prinsippet må videreføres. 
 
For å stimulerer til økt matkornproduksjon bør det vurderes om det er formålstjenlig å øke 
prisforskjellen mellom matkorn og forkorn, dersom dette er markedmessige mulig. 
  
Frakttilskudd bør styrkes for å sikre økt produksjon generelt og i distriktene spesielt. 

6. Næringsutvikling og kapitaltilgang 
Økt matproduksjon krever utnyttelse av arealressursene i norsk landbruk. Grovforproduksjonene 
står helt sentrale i å utnytte grovfôrressursene både på innmark og i utmark. 
Grovfôrproduksjonene er ryggraden i distriktsjordbruket. Styrking av 
investeringsvirkemidlene vil bidra til nødvendig fornying av driftsapparatet, og sikre 
framtidig volumproduksjon i disse produksjonene. Særlig trenger melk- og 
storfekjøttproduksjon en målrettet styrking av investeringsstøtten. Det er betydelig 
markedsmulighet for storfekjøtt. Løsdriftskravet aktualiserer behovet ytterligere. 
 
Det legges også vekt på en styrking av investeringsvirkemidlene i grøntsektoren. I et 
voksende marked med stadig skjerpede krav til produsent, er det stort behov for nybygg og 
oppgradering av lager og kjølerom for å ivareta kvaliteten på produktene. 
  
Behovet for arealtilpasset produksjonsapparat krever strukturinnretting og distriktsinnretting 
også i investeringsvirkemidlene. Det vises til høringsuttalelsen til egen høringsuttalelse fra Nord-
Trøndelag Bondelag om løsdriftskravet . 
 
Investeringsstøtten bør gis opp til 35% av kostnadsoverslaget. Dette vil ha en utløsende effekt, 
og bedre lønnsomheten i framtidige utbyggingsprosjekter.   
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Det må innføres en ordning for fondsavsetning med skattefordel i jordbruket etter samme 
lest som skogfondsordningen, hvor fond følger landbrukseiendommen. Dette vil gi den 
enkelte gårdbruker mulighet til å bygge opp kapital i et eget investeringsfond.  

7. Miljøvirkemidler (RMP, SMIL, grøfting) 
Beitetilskudd 
De nasjonale beitetilskuddene er meget viktig for å stimulere til bruk av beitearealer, samt 
ivareta kulturlandskap og biologisk mangfold. Rammene for å prioritere beitetilskudd innenfor 
RMP må også styrkes. 
 
Grøftetilskudd  
Nord-Trøndelag Bondelag mener tilskuddsordningen for grøfting av jordbruksareal må 
opprettholdes for å øke avlingsnivået på arealene. For å sikre økt tilslag i tilskuddsordningen må 
tilskuddssatsen økes. 
 
Nydyrking 
Som ledd i å øke matproduksjonen bør det etableres et tilskudd for nydyrking. 
 
Tilskudd til beiteareal for kortnebbgås  
Skadene forårsaket av trekkende kortnebbgås var omfattende i 2015. Bestanden har mer enn 
fordoblet seg siden 1996, og teller nå omkring 75 000 individer. Tilskuddsordningen for 
tilrettelegging av beiteareal for trekkende gås fungerer godt for de brukerne som faktisk nyter 
godt av den. Partnerskapet i Nord-Trøndelag jobber nå med å etablere en tredje tilskuddssats, 
som er rettet mot de brukerne som har desidert størst beitepress. Dette vil øke behovet for  midler 
i ordningen.  
 
Det er nødvendig med en økning av avsetningen av midler til ordningen både i Nord-Trøndelag 
og Nordland. Vi mener derfor det er behov for å øke ramma for RMP i disse fylkene, for å kunne 
prioritere nødvendige midler til beiteareal til kortnebbgås og kvitkinngås.  

8. Økologisk landbruk 
Økologisk landbruk bør utvikles i takt med markedet for økologiske produkter, slik at 
produksjonen tilpasses etterspørselen. Økt prisuttak i markedet er avgjørende for både å 
dekke merkostnader og å sikre lønnsomheten i økologisk produksjon. Nord-Trøndelag 
Bondelag mener en må prioritere produktive ordninger, som fremmer produksjon.  
 
Etter vår vurdering bør det ikke gis mer til arealstøtte. Virkemidlene må innrettes slik at de 
stimulerer til best mulig vekstskifte. Vi mener derfor det er ønskelig å omprioritere det spesielle 
arealtilskuddet til økologisk kornproduksjon til produkt- og kvalitetsbetaling, dvs tilskudd pr kg 
produsert korn. Det bør også settes minimumskrav til avling.  
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9. Velferdsordninger 
Velferdsordningene er meget viktige for å sikre næringsutøverne mulighet for ferie og fritid, 
samt sikkerhet ved sykdom. Disse ordningene har stor betydning ift rekruttering til næringa. 
 
Nord-Trøndelag Bondelag mener satsene bør økes mer enn kostnadsutviklingen for 
arbeidskraft, slik at tilskuddet gir mulighet for ferie og fritid. Dette er i økende grad viktig 
for sosial bærekraft i landbruket. Sykdomsavløsningsordningen prioriteres fremst av de 
ulike velferdsordningene.  
 
Nyetablerte selvstendig næringsdrivendes rettigheter til fødselspenger må styrkes. 
Tilsvarende gjelder sykepenger. 

10. Kjøtt og egg 
Det avtales nå kun målpris for svinekjøtt. De andre kjøttslagene og egg inngår i volummodellen. 
Markedet tilsier at både lammekjøtt og storfekjøtt har potensial for prisøkninger. Det er betydelig 
underdekning av storfekjøtt, og muligheten for økt prisuttak for denne produksjonen må utnyttes. 
20% av forbruket er nå import. Beitetilskuddene må økes både på innmark og særlig 
utmarksbeite. Dette er viktig for å styrke produksjonen og arealbruk i distriktene. 
Grovfôrlønnsomheten må styrkes gjennom økning i arealtilskuddet for gras.  
 
Nord-Trøndelag Bondelag mener det er meget viktig å styrke økonomien i 
storfekjøttproduksjonen og stimulere til økt framfôring av kvalitetsslakt gjennom 
kvalitetstilskuddet for storfe.  
 
Fylkeslaget foreslår også å etablere en tilskuddsordning pr levendefødt kalv i 
storfekjøttproduksjon. Tilskuddet bør ha distriktsinnretning for å stimulere til kalveproduksjon i 
distriktene. Dette vil også sikre økt ammekuproduksjon i slike områder, noe som er viktig for å 
opprettholde arealbruken i hele landet.  
 
Nord-Trøndelag Bondelag mener målpris på gris må økes med 20 øre/kg. Samtidig må tiltak for 
å sikre markedsbalanse prioriteres høyt. Nord-Trøndelag Bondelag mener dyretilskuddet for de 
35 første purkene i griseproduksjonen må økes til kroner 2000 pr purke. Tilskudd til de første 
1400 slaktegrisene må også dobles. Dette som et målrettet strukturvirkemiddel, men som også vil 
ha betydning ift distriktshensyn. Det er samtidig viktig å ivareta intensjonene i 
konsesjonsregelverket, jf omtale nedenfor.  
 
Når det gjelder sau, ser vi en dramatisk reduksjon i saueholdet i store deler av fylket vårt. 
Nedgangen skyldes særlig rovviltproblematikk, og Nord-Trøndelag Bondelag er svært bekymra 
for utviklinga. Dagens situasjon er ikke bærekraftig med hensyn til beitebruken i utsatte områder. 
Styrking av beitetilskuddene både i innmark og utmark er et målretta virkemiddel for å 
stimulere til aktivt beitebruk. Slik styrking må ikke gå på bekostning av areal- og 
kulturlandskapstilskuddet. Beitetilskuddene prioriteres først ift saueproduksjon, og en 
ønsker ikke en ytterligere dreining mot styrket kvalitetstilskudd. Ulltilskuddet må sikres. 
En ønsker også endret telledato for produksjonstilskudd for sau, slik at telling skjer før 
beiteslipp. 
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Styrket innfrakttilskudd for slakt er viktig for å sikre kjøttproduksjon i hele landet.  
 
Konsesjonsregelverket 
Det er svært viktig å beholde konsesjonsregelverket og konsesjonsgrensene i 
kraftfôrkrevende produksjoner. Erfaringene fra kyllingproduksjonen viser hvilke 
dramatiske konsekvenser endringer i konsesjonsgrensene har for strukturen og 
produksjonsfordelingen.Regjeringens dobling av grensen for kylling er dramatisk for 
mange produsenter i Nord-Trøndelag.  Konsesjonsgrensene må ikke økes.  
 
Nord-Trøndelag Bondelag mener at målepunktet i konsesjonsregelen for smågrisproduksjon må 
legges på antall smågris. En ser i dag tilpasning til smågrisproduksjon med engangspurker, noe 
som på overordna nivå innebærer en særnorsk og kostbar måte å produsere gris på. Endring av 
målepunktet er også viktig i forhold til krav til spredeareal.  
 
Det er et økende press for fradeling og utbygging av kraftfôrkrevende produksjoner på fraskilt 
tomt/industritomt. Nord-Trøndelag Bondelag mener det må innføres et krav i konsesjons-
regelverket om at driftsenheter i de kraftfôrkrevende produksjonene selv skal eie 20 
prosent av spredearealet. Det må være et grunnleggende prinsipp at produksjon og areal henger 
sammen. 
 

10.1 Distriktstilskudd kjøtt Stjørdal 
En arbeidsgruppe bestående av lokallagene i Stjørdal og Stjørdal kommune har i vinter 
arbeidet med spørsmålet om korrigering av sonegrensene for kjøtt i Stjørdal kommune. Nord-
Trøndelag Bondelag støtter konklusjonene fra gruppen. De gjeldende sonegrensene er 
avvikende i Stjørdal sammenlignet med andre kommuner i Trøndelag. Stjørdal er den eneste 
kommunen hvor alt areal i utgangspunktet er sone 1, mens det kun er merka for sone 2 i noen 
avgrensa områder. Det innebærer for eksempel at sone 1 i Stjørdal grenser mot sone 3 i 
Meråker.  
 
Prinsippet som er fulgt i andre kommuner, er at sone 1 er knyttet til de lavereliggende 
områdene, og grenser naturlig til sone 2 i hele kommune. Det er dermed helt unaturlig at de 
høyereliggende områdene, særlig områdene innover mot Meråker, ligger i sone 1.  
 
Urimeligheten i sonegrensene i Stjørdal kommune kommer tydelig fram når en trekker opp en 
sammenhengende grense mellom sone 1 og 2 gjennom hele kommunen. Sammenligner en 
sonegrensene i Stjørdal med liknende dalfører i Sør-Trøndelag og på Nordmøre, for eksempel 
Orkdal, Meldal, Rindal og Surnadal, så finner en at sonegrensene gjennomgående er satt 
høyere over havet i Stjørdal. I de andre kommunene går grensen mellom sone 1 og sone 2 på 
kjøtt fra ca 25 til ca 75 moh. Grensen mellom sone 2 og sone 3 går omkring 200 moh. En kan 
også sammenligne med Verdal kommune i Nord-Trøndelag. 
 
De naturgitte forholdene for jordbruksproduksjon er sammenlignbare i Stjørdal og de nevnte 
kommunene. Med utgangspunkt i dette mener arbeidsgruppa at sone 1 i Stjørdal kommune 
naturlig bør omfatte elvedeltaet og grovt de lavereliggende områdene under høydekote 25-75 
moh. Områdene over dette høydenivået bør flyttes opp til sone 2 i sin helhet. Det bør også 
gjøres endringer, slik at deler av områdene som i dag ligger i sone 2 flyttes opp i sone 3.  
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Forslag til ny grense mellom sone 1 og sone 2 
I Stjørdal går grensen mellom sone 1 og 2 i selve elvedeltaet på omkring 25 moh, men grensa 
er betydelig høyere når en kommer til Skjelstadmarka, Øvre Lånke osv. Dette er urimelig, og 
gjenspeiler etter vår vurdering ikke de faktiske vekstforholdene i området. 
 
Sonegrensa må i større grad ta høyde over havet som utgangspunkt, dvs omkring 25-75 meter 
over havet fra Malvikgrensa via Hell til Einang ved Stjørdalselva videre langs høydekote 50 
til eksisterende grense i Langsteindalen og grense Levanger kommune.  
 
Forslag til ny grense mellom sone 2 og 3 
Følgende områder bør samtidig løftes til sone 3; Øvre Forradal, Beitlandet, Åsanfeltet, 
Almlid, Vigdenes, Haugås, Kulåsen og Tangvold. Områdene i øvre del av Sona i fra 
Sonfossen og til og med Sunndal. Ytteråsen i Elvran. Øvre Langstein og øvre deler av 
Skjelstadmark (dette er områdene Skei/Risholet på Langstein og Borås/Auset,videre til 
Lia/Bulandet i Skjelstadmark. 

11. Grønnsaker, frukt og potet 
Importvern og målpris 
Sikring av effektivt importvern er helt nødvendig for å beholde og videreutvikle verdiskapinga i 
hele verdikjeden. RÅK systemet må styrkes med prisnedskrivning for potetflak. 
 
Målpriser grønnsaker, bær og potet 
For å dekke både økte produksjonskostnader og styrke økonomien innen grøntsektoren, mener 
Nord-Trøndelag Bondelag målprisene må økes på de produktene dette er mulig jf 
markedssituasjonen.  
 
Arealtilskudd, og en betydelig satsing på investeringsvirkemidler        
På grunn av stadig økende importpress, mener Nord-Trøndelag Bondelag det er grunn til å styrke 
budsjettoverføringene til frukt-, bær- og grøntsektoren.  
 
Som nevnt i tidligere kapittel er det stort behov for fornying av lagerstruktur i grøntsektoren. 
Investeringsvirkemidlene må styrkes betydelig, og grøntsektoren må prioriteres som andre 
produksjoner. Tilskudd til grøfting og hydrotekniske anlegg prioriteres også. 
 
Det er viktig å styrke avrensordningen for potet for å unngå et stort avfalls-/miljøproblem, 
samt fare for økt smittepress.   
 
Kompetanse, forskning og utvikling  
Nord-Trøndelag Bondelag mener det er viktig å sikre Settepotetanlegget i Overhalla. Vi vil 
videre understreke viktigheten av å prioritere midler til ordningen statskontrollerte settepoteter.  
Sortsutvikling er nødvendig både i potet-, bær- og grøntproduksjonen. 
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12.  Melk (ku og geit, kvoteordningen) 
 
For å nå målsettingene om økt innenlandsk produksjon må arealressursene utnyttes. 
Melkeproduksjonen er svært sentral i dette, og er en bærebjelke i norsk landbruk. Spesielt i 
distriktsjordbruket.  
 
Det er avgjørende å sikre nødvendig fornying av driftsapparatet og å opprettholde melkevolumet 
til foredlingsindustrien i åra framover. Skal vi få nok melk framover, er det nødvendig at 
produsenter som investerer i større grad må få beholde rasjonaliseringsgevinsten.  
 
Løsdriftskravet krever også et markert taktskifte i virkemiddelbruken, dersom en ønsker å 
opprettholde produksjon over hele landet basert på norske ressurser. Det er nødvendig å 
stimulere til en arealtilpasset struktur, for å muliggjøre framtidsretta investeringer i 
melkeproduksjon i hele landet og med svært ulikt naturgrunnlag. Styrka struktur- og 
distriktsinnretting er nødvendig. 
 
Nord-Trøndelag Bondelag mener husdyrtilskuddet må økes. Beitetilskuddene må fortsatt økes, 
for å styrke arealbruk og grovfôrverdien.  
 
Målprisen på melk må økes for å sikre dekning av kostnadsveksten i produksjonen. 
 
Kvoteordningen for melk er svært viktig, og må videreføres. Kvoteordningen er en 
forutsetning for å kunne opprettholde prisnivået i melkeproduksjonen.  
 
For å sikre utnyttelsen av norske grovforressurser i distriktene er det avgjørende at 
omsetningsregionene for melkekvote fortsatt følger fylkene. Det har foregått en betydelig 
strukturendring i foredlingsindustrien, og det er lagt ned betydelig kapital i 
foredlingsanlegg som er tilpassa produksjonsfordelingen i landet. Dagens 
omsetningsregioner må videreføres for å forsvare investert kapital i foredlingsindustrien. 

13. Birøkt 
 
Nord-Trøndelag Bondelag mener rammevilkårene for birøkt må styrkes. 

14. Skatt, avgift, avskrivninger, fond 
 
Nord-Trøndelag Bondelag er svært kritisk til at den nye Regjeringen har gjennomført to 
endringer i skatte- og avgiftspolitikken som vil påføre landbruket betydelig kostnadsøkning 
framover. Dette gjelder økt dieselavgift og negative endringer i forbindelse med fjerning av 
arveavgiften. Nord-Trøndelag Bondelag mener næringa må få beholde muligheten til å skrive 
opp inngangsverdier ved eiendomsoverdragelser. Vi krever i alle fall at disse negative 
endringene kompenseres! 
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Investeringsfond med skattefordel 
Innføre investeringsfond med skattefordel i jordbruket, etter mal av skogfondsordningen.  
Dette er tidligere omtalt i innspillet. 
 
Avskrivningssatser 
Øke avskrivningssatsene i landbruket.  
 

15. Annet 
 

a. Inn på tunet 
Nord-Trøndelag Bondelag mener en bør stimulere til en forsterka satsing på Inn på tunet. 

 
b. Skog 

Bevilgningene til skogsveger og skogbruksplanlegging bør økes. Skogbruksplanlegging og 
miljøregistreringer øker aktiviteten i skogbruket, og legger til rette for økt hogst. Dette må 
prioriteres sterkere framover.  
 

c. Kompetanse, forskning og utvikling 
Det er svært viktig å sikre kompetansetiltak, forsknings- og utviklingstiltak for å utvikle god 
agronomi og ressursmessig god landbruksproduksjon i Norge framover. Blant annet gjør 
klimaendringene og internasjonal ressursknapphet dette svært viktig.  
 
Etter vår oppfatning vil midler til kompetanse, rådgivning, forskning og utvikling være svært 
viktig for lønnsomheten i landbruket fremover. For å sikre konkurransekraft i framtida må vi 
produsere enda bedre produkter på en enda smartere måte. Det må utvikles bedre sorter, som 
er optimale under våre forhold med tanke på avling og kvalitet. I et høykostnadsland som 
Norge må næringa være i front i forhold til å ta i bruk eksisterende kompetanse og utvikle ny 
kompetanse.  
 
Hvor sulten en som produsent er med hensyn på å tilegne seg ny kunnskap og hvordan dette 
implementeres i egen bedrift, vil være avgjørende for hvordan en lykkes. Norsk landbruk og 
matproduksjon er dermed avhengig av en landbrukspolitikk som vektlegger midler til 
kompetanseutvikling, både i form av et solid rådgivningsapparat og forskning og utvikling.  
 
Aktører i rådgivningsapparatet merker nå store utfordringer med hensyn til å rekruttere fagfolk 
med riktig kompetanse. Dette er et alvorlig varsko. Det er derfor en meget viktig strategi for 
norsk landbruk å sikre gode forsknings-, utdannings- og kompetanseinstitusjoner på landbruk i 
Norge.   
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Saksframlegg 
Arkivsaksnr : 15/00852-6 
Saksbehandler: Geir Jostein Sandmo  
 
Nordland Bondelag - innspill Jordbruksforhandlingene 2016 
 
 
Vedtak 
1 Oppsummering over de mest prioriterte tiltakene.  

- Årets jordbruksavtale må være med på å tette gapet i forhold til andre lønnsmottakere. 
Videre ønsker Nordland Bondelag å løfte fram følgende viktige saker som forventes 
finne sin løsning ved årets jordbruksforhandlinger: Tiltak for å øke lønnsomhet og 
kvalitet i grovfòrproduksjonen, sikre kanaliseringspolitikken, styrking av 
fraktordninger, tilstrekkelig investeringsvirkemidler samt tiltak for å bedre vilkår for 
områder med betydelige skader av gås.  

- Når det gjelder fraktordningene, så er disse svært viktige for å kompensere for 
avstandsulempene i et fylke med betydelige avstander!   

 
2 Pris, herunder korn/kraftfôr  

- Samvirket er sentrale til å vurdere målpris og et verktøy for å ta ut høyest mulig 
målpris, i forhold til det som er mulig i markedet. Målprisen må ikke settes høyere 
enn det som er realistisk i forhold til total rammen i jordbruksavtalen for å unngå 
for store overheng.  

- Lønnsomheten i norsk kornproduksjon må økes. Vi foreslår å stimulere til høyere 
pris gjennom et kvalitets prising system alà kjøtt og melk. 
Prisnedskrivningsordningen må kompensere fullt ut for en økt kornpris. 

- For matkorn kan en økt kornpris gjennomføres evt. med kun delvis kompensasjon 
gjennom prisnedskrivningstilskuddet.  

3 Budsjettoverføringer.  
- Prioritering av ulike typer budsjettmidler: Viktigst er husdyrtilskudd, pristilskudd samt 

avløser og arealtilskudd.  
- Innretning av virkemidlene i forhold til å stimulere til økt produksjon: Det ønskes 

gjennomført et redusert arealtilskudd (i størrelsesorden 50 %) som overføres til 
dyretilskudd og distriktstilskudd  

- Innretning av virkemidlene i forhold til struktur/utflating (evt omkamper på tak): 
Nordland Bondelag ønsker ikke omkamp på endring av tak på melkekvoter men 
forutsetter ingen økning! Videre ønsker vi økt dyretilskudd på de første dyrene (0-25), 
og at investeringsvirkemidlene endres med økt tilskuddsprosent (til 40 %) samt 
innføring av tak på kr 5 mill. 

- Innretning av virkemidlene i forhold til distrikt: Viktigste tilskuddsordninger som bør 
styrkes er distriktstilskudd, arealtilskudd og investeringsvirkemidler.  

4 Investeringer og kapitaltilgang  
-  Investeringsvirkemidler: Det forusettes at det etableres en egen investeringspakke for 

å finansiere opp tiltak som en følge av Stortingets innføring av løsdriftskravet. 
- Økte investeringsmidler til fornying av bygninger (et betydelig etterslep på 

vedlikehold og modernisering av bygninger) samt til klima- og energitilpasninger.  
5 Rekruttering og velferd  

- Forslag til rekrutteringspakke: Innføring av Gårdssparing for Ungdom (GSU) samt 
høyere investeringstilskudd for brukere under 35 år. 
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- Prioritering av velferdsordninger: Velferdsordninger ved sykdom/svangerskap må 

styrkes samt at det ikke skal være reduksjon i utbetaling dersom bruket har annen 
inntekt. For å ta igjen tap i kostnadsutviklingen bør tilskudd ferie og fritid i år økes til 
minimum kr. 83.000. 

- Dokumentasjonskravet på ferie og fritid bør opprettholdes. 
- Kompetansekrav: Intensjonene i kompetansekravet har en del positive elementer i seg. 

Det er svært viktig å utvikle kompetansekravet på en måte som ivaretar alle elementer 
i næringen på en god måte.    

6 Grovfôrbaserte produksjoner  
- Storfe: Det må stimuleres til mer storfèkjøttproduksjon i melk og ammekuproduksjon 

ved økt beitetilskudd (særlig for utmarksbeite) og dyretilskudd. 
- Sau/lam: Det bør innføres en midlertidig begrensning i nyetableringer og 

produksjonsutvidelse innen sau og lam inntil markedsbalanse er etablert. Videre bør 
beitetilskudd utmark styrkes også for denne delen av næringa. 

- Melk (ku og geit). Kvoteregionene må være uendret! Endring av målpris i 
jordbruksforhandlingene gjøres etter en samlet vurdering av forhandlingsutvalget – da 
med særlig vekt på signaler fra Samvirke. Distrikts-, drifts- og husdyrtilskudd må 
prioriteres.  

7 Andre produksjoner  
- Korn: Lønnsomheten i norsk kornproduksjon må økes. Vi foreslår å stimulere til 

høyere pris gjennom et kvalitets prising system alà kjøtt og melk. 
Prisnedskrivningsordningen må kompensere fullt ut for en økt kornpris. 
For matkorn kan en økt kornpris gjennomføres evt. med kun delvis kompensasjon 
gjennom prisnedskrivningstilskuddet.  

• Grønnsaker, frukt og potet: Distriktstilskuddet for potetproduksjon i Nord-Norge 
utvides til også å gjelde grønnsaker.  
Målprisen for potet økes med 15 øre og grønnsaker økes med 2,5 %.  
Distriktstilskuddet for potetproduksjon i Nord Norge heves med kr 0,20. 
Etablering av investeringsfond for landbruk. 
Garantifond for unge som vil starte opp/satse på landbruk. 
Forskning og rådgivning innen grøntsektoren må styrkes betydelig. 
Velferdsordningen er viktig mht. ferie, fritid, syke barn, rekruttering. 
Tilskudd til nydyrking. 
Investeringsvirkemidler: Rammene her må økes og grøntnæringa må gis bedre 
muligheter for å nå fram med sine prosjekt.  

- Gris, egg og kylling: En økt kraftfòrpris kan finansieres med økt målpris på gris 
dersom ikke prisnedskrivningstilskuddet benyttes fullt ut. Konsesjonsgrenser må 
opprettholdes på eksisterende nivå – ordningen med engangspurker fjernes, dette med 
begrunnelse i å holde kontroll på konsesjonslovgivningen! Det som skjer omkring 
egg- og kyllingproduksjon er et skrekkeksempel på hva som skjer når 
markedsordningene fjernes! 

- Honning: Øverste prioritet har økt utbetalingspris fra Honningsentralen og økt 
produksjonstilskudd pr kube. 

- Pelsdyr: Frakttilskuddsordningen for fòr i næringen gjeninnføres. 
8 Miljø- og klimavirkemidler (bl.a RMP og SMIL)  

- Grøfting: Satsene må økes og differensiering innføres.   
- Forslag til klimatiltak/virkemidler: Tilskudd til nedfelling av husdyrgjødsel innføres. 

Når det gjelder gås, vises det til pkt 11 ”Annet”. Viktigste tiltak er å stimulere alle 
bruk som bruker norske ressurser.     
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- Økologisk landbruk: Produksjonen tilpasses marked. Særlig bør frukt og grønt 

prioriteres samt økt fokus på faglige tiltak og rådgivning. 
9 Forenkling.  

- Hvilke forslag i forenklingsgruppas rapport er aktuelt for Norges Bondelag å gå inn 
på. Hvilke er helt uaktuelle? Dokumentasjonskravet på ferie og fritid må 
opprettholdes, beitetilskuddet må opprettholdes og videreutvikles samt at 
tidligpensjonsordningen er et viktig rekrutteringstiltak. 

10 Skatt/avgift/avskrivninger/fond  
- Investeringsfond må etableres og utvikles, innføring av GSU (GårdsSparing for 

Ungdom), fritak for skatt på arbeidende kapital, reversering av dieselavgift og 
avskrivningssats på bygning må harmoneres med livsløpstid for bygning (dvs. 10 %). 

11 Annet  

- Nordland Bondelag krever at andelen tilskudd til erstatning for tilrettelegging av 
beitende gås som tilfaller ulike regioner i Nordland økes med fire millioner i år. 
Dette er i utgangspunktet ikke nok til å kompensere for det reelle tapet bøndene 
har, men en begynnelse før man får eksakte tall på hvor mye skade beitinga utgjør. 
For eksempel er en revidert forvaltningsplan for gjess i Vesterålskommunene 
under utarbeiding. Det vises for øvrig til uttalelse fra lokallagene i Vesterålen som 
følger av denne saken. 

- Nordland Bondelag vil understreke viktigheten av at arbeidet med utvikling av det 
arktiske landbruket kan videreføres med fokus på muligheter, det regionale 
perspektivet samt markedspotensialet. Dette må synliggjøres i prioriteringer av 
virkemidler som kan underbygge denne satsningen. 

- Videre vil Nordland Bondelag understreke viktigheten av et sterkt og godt 
Samvirke for å nå målene i næringen. 

 
Saksutredning 
 
Innspill til årets jordbruksforhandlinger gjøres av fylkesstyret i Nordland etter følgende 
prosess og innkomne materiale: 

- Presentasjon og gjennomgang av studieopplegg for Fylkesstyret 20. januar 2016 og 
lokallagene i 5 regionmøter i Nordland januar/februar 2016 

- Innspill fra 28 lokallag via Questback. Det gjelder følgende lokallag: Narvik, 
Beiarn, Hattfjelldal, Vega, Lurøy, Vevelstad, Hemnes, Vefsn, Brønnøy, 
Alstadhaug, Vågan, Leirfjord, Sømna, Horsfjord, Andøy, Vestvågøy, Rana, 
Hamarøy og Tysfjord, Bodin, Mindland, Dønna, Rødøy, Nesna, Løkta, Saltdal, 
Sortland, Hadsel og Grane.   

- Innspill fra noen lokallag i tillegg til Questback 
- Innspill fra Grøntutvalget i Nordland Bondelag og GH Nord 
- Innspill fra Norske Landbrukstjenester 
- Innspill felles fra lokallag i Vesterålen vedrørende Gåseproblematikk  
- Referat fra felles drøftingsmøte med Samvirke i 16. februar 2016 
- Innspill fra Miljøkalk AS 
- Nordland og Troms Pelsdyrsalslag 

 
Framdrifta i årets forhandlinger er som følger: 
 
Behandling i Nordland Fylkesstyre:  mandag 14. mars 
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Frist for innsending av innspill:  onsdag 16. mars 
Behandling i representantskap:  torsdag 31. mars 
Levere jordbrukets krav:              mandag 25. april 
Statens tilbud:                                  tirsdag 3. mai 
Forhandlingene ferdig:                 Innen fredag 13. mai. 
 
 
I forslaget til vedtak er anbefalt av Norges Bondelag for innspill til årets 
jordbruksforhandlinger (jfr 15/00854-1) benyttet. 
 
Her er en oppsummering av de viktigste tilbakemeldingene fra questbacken 
fra de 28 lokallagene: 
 
Spørsmålsnummerering viser til Questback og kan avvike noe fra studieopplegget: 
 
3. I de siste jordbruksoppgjørene har Norges Bondelag krevd å få en kronemessig lik inntektsutvikling som  
lønnsmottakere og i tillegg tette noe av inntektsgapet. I fjor ble det inngått en jordbruksavtale med  
nesten kronemessig lik inntektsutvikling. Hvor bør ambisjonene ligge for kommende forhandlinger?  
96 % svarer tetting av inntektsgapet!  
 
4. På mange områder har Norges Bondelag et annet syn på landbrukspolitikken enn Frp.  
Er det større grunn til å bryte forhandlingene når Frp har landbruksministeren?  
100% svarer at det er avtalens innhold som er viktig – ikke hvilket parti vi forhandler med!  
 
5. Hvilken tilskuddsordning bør Norges Bondelag prioritere? 
Husdyrtilskudd (56%), pristilskudd, avløser- og arealtilskudd sees på som viktigst! 
 
6. Hvilke tilskudd bør prioriteres for å opprettholde jordbruket i distriktene? 
Høyest rangert er distriktstilskuddet (1,25), videre arealtilskudd og investeringsvirkemidler!  
 
7. Bør Norges Bondelag kreve å få innført struktur (tak for tilskuddsberettiget areal) i tilskuddsordninger 
 for planteproduksjonene (korn, potet, grønnsaker, frukt, bær, grovfôr)?  
64% sier ja med prioritet på stordriftsfordeler eller for noen produksjoner.  
 
8. Du svarte at Norges Bondelag bør kreve å få innført struktur (tak for tilskuddsberettiget areal) i  
tilskuddsordninger for visse planteproduksjoner - hvilke bør prioriteres? 
67 % av disse svarte grovfòr, videre ble grønnsaker samt frukt og bær prioritert! 
 
9. Er det fornuftig i større grad målrette tilskudd rundt ”gjennomsnittsbruket”?  
61% svarer ja – men det avhenger av hvordan det blir gjort! 
 
10. Hvilket av alternativene beskrevet på sidene 13 og 14 (alternativene 1-3) foretrekker du dersom du har  
150 mill. kroner til rådighet til å øke husdyrtilskudd melkeku?  
58% svarer alternativ 2 (utgangspunkt i dagens satser med nye intervallgrenser og hevet satsene inn mot 30 kyr  
og redusert for de andre intervallene) 
 
11. Hvordan opprettholde fordelingen mellom korn og gras i landbruket? 
79% svarer at kornprisen må økes men må kompenseres med prisnedskrivingstilskuddet! 
12. Hvordan øke norskandelen i kraftfôret?  
82 % svarer økt kornproduksjon eller stimulere til økt bruk av beite! 
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13. Hvilken tilskuddsordning vil du prioritere høyest for å øke produksjonen basert på norske ressurser? 
21-25% fordeling på alternativene øke kornproduksjon og prisnedskrivingstilskuddet, øke dreneringstilskuddet,  
øke beitetilskuddet og øke distriktstilskuddet!  
 
14. Bør en større del av jordbruksavtalens totalramme brukes til investeringsmidler enn tilfellet er i dag?  
64% svarer at det bør være som i dag! 
 
15. Bør Norges Bondelag gjenta kravet om ei investeringspakke utenom ramma for jordbruksoppgjøret?  
100% mener at slikt krav må fremsettes! 
 
16. Bør en prioritere relativt mer av investeringsmidlene til drenering og jordforbedrende tiltak, framfor  
til nybygg og utbedring av driftsbygninger? 
68% mener at dagens fordeling er OK! 
 
17. Bør Norges Bondelag avvente å kreve økt investeringstøtte til vi møter en forhandlingsmotpart som  
er mer på linje med oss i spørsmål om bruksstruktur, arealbruk og sjølforsyning? 
75% mener at vi ikke kan avvente kravet om økt investeringsstøtte pga enormt behov! 
 
18. Bør investeringsstøtta forbeholdes utbyggingsprosjekt som medfører utvidelse av produksjonen på bruket? 
100% mener at investeringsbehovet må være i tråd med ressursgrunnlaget! 
19. Hvilken velferdsordning mener du Norges Bondelag skal prioritere sterkest ved årets jordbruksoppgjør?  
Viktigste velferdsordninger er avløsning ved ferie og fritid (1,61) og ved sykdom! 
 
20. Bør Norges Bondelag gå inn for å foreta forenklinger i avløsning ved ferie og fritid f.eks fjerne  
dokumentasjonskravet? 
56% svarer nei – da dette vil gå utover avløsertjenesten og svekke avløserlagene! 
 
21. Bør Norges Bondelag gå inn for å fjerne avkortingene av lønn og ytelser i beregningen av tilskuddet  
til avløsning ved sykdom og fødsel mv, dersom dette innebærer en reduksjon i dagsatsen? 
44% svarer ja (at alle med samme produksjonsomfang må få samme tilskudd) OG 44 % svarer  
nei (kun hvis en får tilført mer midler) 
 
22. Bør tidligpensjonsordningen avvikles og pengene i stedet overføres tilskudd som går til dagens aktive bønder? 
85 % svarer nei – ordningen er viktig for rekruttering! 
 
23. Hvor stort trekk i produksjonstilskudd bør man få dersom man ikke har formell kompetanse,  
dersom det innføres et kompetansekrav? 
78% mener at det ikke bør innføres kompetansekrav! 
 
24. Er det hensiktsmessig å styrke økonomien i kjøttproduksjonen på bekostning av økonomien i  
melkeproduksjonen for å stimulere til økt storfekjøttproduksjon og bedre utnyttelse av norske forressurser? 
93% mener nei og viser til at det heller bør stimuleres til spesialisert kjøttproduksjon og viser til at  
økonomien i melkeproduksjonen er for svak!  
 
25. Hvilke økonomiske virkemidler bør prioriteres for å dekke opp underskuddet av storfekjøtt i det norske  
markedet? 
46 % mener at husdyrtilskuddet må prioriteres og også kvalitetstilskuddet er prioritert høyt! 
26. Skal man differensiere mellom landsdeler, og er det noen landsdeler hvor økt produksjon av storfekjøtt  
bør få ekstra stimulans? 
68% mener at det bør stimuleres til kjøttproduksjon bare i grasområdene! 
27. Hvordan vurderes nivået på kvalitetstilskuddet? 
37% mener at tilskuddet bør økes for å dekke etterspørselen i markedet OG 37 % mener at tilskuddet  
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bør inngå i distriktstilskuddet!  
 
28. I hvor stor grad bør økonomien i saueholdet styrkes ved kommende oppgjør? 
77% mener at saueholdet må styrkes som gjennomsnittet!   
 
29. Hvilken tilskuddsordning vil du prioritere høyest? 
Høyest prioritet her har Utmarksbeite (2,23), lammeslakttilskuddet (2,64) og husdyrtilskuddet (3,20)! 
 
30. Du har rangert husdyrtilskuddet høyt (1-3). Hvordan mener du husdyrtilskuddet bør innrettes? 
64 % av disse har prioritert å øke satsene opp til 100 sau mest! 
 
31. Du har rangert "Andre tilskuddsordninger" høyt (1-3). Angi hvilke ordninger du mener bør prioriteres: 
Av andre tilskudd nevnes kvalitetstilskudd! 
 
32. Hvordan bør tilskudd til norsk ull utformes framover? 
58% mener det bør være avhengig av kvalitet! 
 
33. Bør det kjøpes ut melkekvoter for kvoteåret 2017? 
63% mener nei – Stortinget har mål om økt matproduksjon og vi trenger prod.kapasiteten! 
 
34. Bør kraftfôrprisen økes? 
54% mener nei (med hovedbegrunnelse i at det vil øke kostnadsnivået) og 46% mener ja (med  
hovedbegrunnelse i at det må kompenseres i økte tilskudd)   
 
35. Bør melkeprisen økes? 
46% mener nei og viser heller til økning i drifts- og/eller husdyrtilskuddet for de første dyrene – 43% mener ja! 
 
36. Hvilke tilskuddsordninger bør økes mest for melkeprodusenter? 
Distriktstilskuddet (2,74), driftstilskuddet (2,96) og husdyrtilskuddet (3,11) har høyest prioritet! 
 
37. Du har rangert "Andre tilskuddsordninger" høyt (1-4). Angi hvilke ordninger du mener bør prioriteres: 
Her svares det at det må lages en egen tilskuddsordning for ombygging fra bås til lausdrift! 
 
38. De kraftfôrkrevende produksjonene har hatt en svak økonomisk utvikling de siste åra.  
Hvilke politisk virkemiddel bør prioriteres i forhandlingene? 
Her prioriteres frakttilskudd for kraftfòr (1,59), prisnedskrivingstilskuddet (2,04) og frakttilskudd for slakt!  
 
39. Er det ønskelig med større norsk fôrkornproduksjon? 
89% svarer ja – kraftfòret bør i hovedsak bestå av norske råvarer! 
 
40. Hvilke tiltak bør prioriteres for å øke kornproduksjonen? 
Her prioriteres økt kornpris (1,48), økt arealtilskudd (2,58) og tilskudd til drenering (3,00)!  
 
41. Bør målprisene på frukt og grønnsaker økes selv om vi ikke klarer å ta ut målprisen på flere produkter nå? 
89% mener ja – flest viser til at det er viktig å ha rom for prisuttak fremover! 
 
42. De siste åra er det foretatt en utflating av tilskuddene. Hva mener du er rett? 
52% mener at tilskuddet bør trappes ned etter arealstørrelse! 
 
43. Er det grunnlag for å styrke økonomien i svineholdet? 
58% mener nei og de aller fleste mener at målprisen må videreføres! 
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44. Hvilke tiltak er viktigst for å øke produksjonen av norsk honning? 
Øverste prioritet har økt utbetalingspris fra Honningsentralen (2,10) og økt produksjonstilskudd pr kube (2,33). 
 
45. Hvilke tiltak bør vi ha i jordbruksavtalen for å møte klimautfordringen? 
Øverste prioritet har tiltaket å stimulere til små og store bruk som utnytter norske fòrressurser (1,52)  
og å øke grøftetilskuddet (1,70). 
 
46. Skal vi utvikle flere nye virkemidler knyttet til anvendelse av energien, i jordbruksavtalen? 
65% mener nei! 
 
47. I hvilken grad bør det stimuleres til egne biogassanlegg på gårdsbruka i Norge? 
61% mener nei og at det bør være fellesanlegg! 
 
48. Hvilke virkemidler må til for å øke tilveksten i norske skoger? 
Her spilles det inn følgende tiltak:  
Økt skogplanting, tilskudd til skjøtsel, kultivering og ungskogspleie, tilskudd til planting i 0-områder som  
klimatiltak, fokus på CO2 binding, lettere byråkrati for å bygge skogsbilveier og enklere skjema for bygging av  
veger, øke kompetansen, faglige tiltak for å bevisstgjøre oss på skogen, tynningstilskudd og tilskudd til planting, 
økt sluttavvirkning og økt bruk av tre som byggemateriale.  
 
49. Hvordan kan vi øke produksjonen av økologisk frukt og grønt? 
76% peker på behovet for økt fokus på faglige tiltak og rådgiving! 
 
50. Hvilke aksjonsformer bør Norges Bondelag bruke ved et eventuelt brudd i jordbruksforhandlingene? 
Våre lokallag prioriterer høyest aktiv bruk av sosiale medier (1,73), videre demonstrasjonstog og markeringer  
i byer og tettsteder (1,93), ha aksjoner som markerer brudd uten bruk av kraftige virkemidler (2,90) samt 
traktorkolonner (3,73). 
 
51. Diskuter hvilke aksjoner deres lokallag kan iverksette ved et eventuelt brudd i jordbruksforhandlingene.  
Hvordan vil dere aksjonere lokalt?  
Her svarer lokallagene slagord på rundballer, bruke sosiale medier, lokal markering, traktorkolonner, 
Blokader og informasjon, opplysninger om hav tilskuddene går til, generell informasjonsvirksomhet,  
Ønsker fokus på større tettsteder og byer, lojale til vedtatte aksjoner, bruke media til informasjon og påvirkning, 
Støtte større fylkesaksjon i Bodø. 
 
52. Har dere andre forslag til aksjonsformer i Norges Bondelag eller i deres lokallag? 
Her svarer lokallagene: 
Salg av mat til bondens pris, informasjon, bondeflagg i flaggstanga, flagg på biler, skrive på rundballer! 
 
53. Er det aktuelt å samarbeide med lokale samarbeidspartnere ved et eventuelt brudd?  
Her svarer noen lokallag ja og viser til lokale fagorganisasjoner, LO, lokale politikere, Sau og Geit, Skogselskapet,  
Småbrukarlaget, Slakteri, Felleskjøpet, restauranter, butikker, Hurtigruta, reiselivsnæringa, lokalt FrP og andre  
partier.  
 
54. Har du andre innspill eller kommentarer til jordbruksoppgjøret 2016? 
Her har noen lokallag laget egne innspill: 
Melkeproduksjonen er en bærebjelke i norsk landbruk. Det er viktig å styrke de små og mellomstore bruka 
I jordbuksoppgjøret. Man må fortsette diskusjonen om avlingskrav og avdråttskrav. Vedrørende  
kompetansekravet så må realkompetanse kunne kompensere for formell kompetanse og kravet hensynta dette. 
Det er ønske om at utmarksgjerdeproblematikken tas på alvor - mange steder er dette en kilde til konflikt  
mellom bønder og andre samt oppleves som slitsomt.  
Min personlige mening er at de fleste har det rimelig bra her i landet – har vi råd til å prise oss ut mer i  
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forhold til resten av verden? 
Egen investeringspakke rettet mot løsdriftskravet i 2024 er svært viktig!  
Balansere melkeytelsen for å komme bedre i balanse på storfèkjøttproduksjon. 
Økt fokus på jordleieproblematikk – ordninger som hindrer at jordeiere utenfor næringa hindrer  
bruksutbygginger. 
   
 
 
Følgende innspill foreligger fra Grøntutvalget i Nordland: 
 

• Distriktstilskuddet for potetproduksjon i Nord-Norge utvides til også å gjelde  
grønnsaker.  
• Målprisen for potet økes med 15 øre og grønnsaker økes med 2,5% 
• Distriktstilskuddet for potetproduksjon i Nord Norge heves med kr 0,20. 
• Et velfungerende importvern. 
• Etablering av investeringsfond for landbruk. 
• Garantifond for unge som vil starte opp/satse på landbruk 
• Forskning  og rådgivning innen grøntsektoren må styrkes betydelig. 
• Velferdsordningen er viktig mht. ferie, fritid, syke barn, rekruttering. 
• Tilskudd til nydyrking. 
• Investeringsvirkemidler: Rammene her må økes og grøntnæringa må gis 

bedre muligheter for å nå fram med sine prosjekt.  
 

 
GH Nord mener at distriktstilskuddet for potetproduksjon i Nord-Norge må utvides til også å 
gjelde grønnsaker. 
Vi anser at det ligger innenfor formålet med tilskuddet. Grønnsaksproduksjon i marginale 
strøk er minst like utfordrende som potetproduksjon, samtidig som det er et stort underskudd 
av nordnorsk produserte grønnsaker. Dette vil være et viktig bidrag til oppbygging av en 
volumproduksjon av grønnsaker også i nord, samt å kunne beholde/styrke miljøet og 
kompetansen. Grønnsaker er den eneste av nordnorske produksjoner som ikke gis 
kvantumsavhengig distriktstilskudd. Det er ingen logisk grunn til at det skal være slik.  
Grønnsaker kan være et alternativ til nedlegging på mange bruk. Denne produksjonen vil 
bidra til både å styrke bosetningen i mange grender samt å styrke næringsgrunnlaget på 
enkelte bruk.  
Produksjonen må gis distriktstøtte på linje med andre produksjoner. Det vil også resultere i 
mer kortreist mat. 
Heving av taket på salatproduksjonen innen distrikts og kvalitetstilskudd sone 6 med 50 000 
Grøntnæringa er ei næring som er tett på markede og har sterkt press fra utlandet. Her er 
forskning og utvikling svært nødvendig. 
Distriktstilskuddet for potetproduksjon i Nord Norge bør heves med kr 0,20 til kr. 1,50. Dette 
pga. at utgiftene i potetproduksjonen har økt. I tillegg har det vært en stor kvalitetsskjerpelse 
innen potetproduksjonen. Målprisøkningen har tatt noe høyde for dette, men 
distriktstilskuddets relative andel av den totale prisen bonden får er blitt mindre. Vi ønsker 
ikke økning av arealtilskuddet på potet, men at økningen kommer på distriktstilskuddet.Dette 
vil også stimulere til økt kvalitet i produksjonen. 
Enkeltpersonsforetak er en vanlig selskapsform i landbruket, som er klimaavhengig næring. 
GH Nord foreslår opprettelse av et investeringsfond også for denne selskapsformen, der en 
kan sette av midler til investeringer i gode år.  
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Unge bønder som vil starte opp og satse på landbruk sliter med å skaffe egenkapital. Dette er 
blitt forsterket etter at bankene satte strengere krav til egenkapitalen. GH Nord mener at det 
må gjøres noe mht. dette og at et garantifond ville ha vært til stor hjelp for de unge og 
nyetablerte. 
Tilskudd til nydyrking vil være et viktig element hvis vi ønsker å øke matproduksjonen. Hver 
dag bygges det ned dyrka jord. I mange områder er det vanskelig/umulig å få kjøpe/leie dyrka 
jord. GH Nord foreslår derfor tilskudd til nydyrking. 
 
 
Fra GH Nord foreligger følgende innspill: 
 

• Distriktstilskuddet for potetproduksjon i Nord-Norge utvides til også å gjelde 
grønnsaker.  

• Distriktstilskuddet for potetproduksjon i Nord Norge heves med kr 0,20. 
• Et velfungerende importvern. 
• Etablering av investeringsfond for landbruk. 
• Garantifond for unge som vil starte opp/satse på landbruk 
• Forskning og rådgivning innen grøntsektoren må styrkes betydelig. 
• Velferdsordningen er viktig mht. ferie, fritid, syke barn, rekruttering. 
• Tilskudd til nydyrking. 
• Investeringsvirkemidler: Rammene her må økes og grøntnæringa må gis 

bedre muligheter for å nå fram med sine prosjekt.  
 

GH Nord mener at distriktstilskuddet for potetproduksjon i Nord-Norge må utvides til også å 
gjelde grønnsaker. 
Vi anser at det ligger innenfor formålet med tilskuddet. Grønnsaksproduksjon i marginale 
strøk er minst like utfordrende som potetproduksjon, samtidig som det er et stort underskudd 
av nordnorsk produserte grønnsaker. Dette vil være et viktig bidrag til oppbygging av en 
volumproduksjon av grønnsaker også i nord, samt å kunne beholde/styrke miljøet og 
kompetansen. Grønnsaker er den eneste av nordnorske produksjoner som ikke gis 
kvantumsavhengig distriktstilskudd. Det er ingen logisk grunn til at det skal være slik.  
Grønnsaker kan være et alternativ til nedlegging på mange bruk. Denne produksjonen vil 
bidra til både å styrke bosetningen i mange grender samt å styrke næringsgrunnlaget på 
enkelte bruk.  
Produksjonen må gis distriktstøtte på linje med andre produksjoner. Det vil også resultere i 
mer kortreist mat. 
Heving av taket på salatproduksjonen innen distrikts og kvalitetstilskudd sone 6 med 50 000 
Grøntnæringa er ei næring som er tett på markede og har sterkt press fra utlandet. Her er 
forskning og utvikling svært nødvendig. 
Distriktstilskuddet for potetproduksjon i Nord Norge bør heves med kr 0,20 til kr. 1,50. Dette 
pga. at utgiftene i potetproduksjonen har økt. I tillegg har det vært en stor kvalitetsskjerpelse 
innen potetproduksjonen. Målprisøkningen har tatt noe høyde for dette, men 
distriktstilskuddets relative andel av den totale prisen bonden får er blitt mindre. Vi ønsker 
ikke økning av arealtilskuddet på potet, men at økningen kommer på distriktstilskuddet.Dette 
vil også stimulere til økt kvalitet i produksjonen. 
Enkeltpersonsforetak er en vanlig selskapsform i landbruket, som er klimaavhengig næring. 
GH Nord foreslår opprettelse av et investeringsfond også for denne selskapsformen, der en 
kan sette av midler til investeringer i gode år.  
Unge bønder som vil starte opp og satse på landbruk sliter med å skaffe egenkapital. Dette er 
blitt forsterket etter at bankene satte strengere krav til egenkapitalen. GH Nord mener at det 
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må gjøres noe mht. dette og at et garantifond ville ha vært til stor hjelp for de unge og 
nyetablerte. 
Tilskudd til nydyrking vil være et viktig element hvis vi ønsker å øke matproduksjonen. Hver 
dag bygges det ned dyrka jord. I mange områder er det vanskelig/umulig å få kjøpe/leie dyrka 
jord. GH Nord foreslår derfor tilskudd til nydyrking. 
 
 
Fra Norske landbrukstjenester gis følgende innspill: 
 
 Jordbruksforhandlingene 2016  
Gode og funksjonelle velferdsordninger i landbruket er viktig for å opprettholde et landbruk over 
hele landet. Å være bonde kan i mange tilfeller være ensomt, og gå ut over familieliv og fritid. 
Det er ingen tvil om at avløserordningene er viktige for å gjøre bondeyrket til en god 
arbeidsplass. Velfungerende ordninger er med å bidra til rekruttering til næringa. Den viktigste 
ressursen i avløserordningen er den kvalifiserte arbeidskraften, og et mål med ordningene er at 
alle skal få tilgang til avløser når det er behov for det.  
Med bakgrunn i disse tankene har bøndene valgt å organisere seg i 
Landbrukstjenester/Avløserlag. Gjennom samvirket er alle med å bidra til å løse en oppgave, 
som er vanskelig å løse alene. Siden tidlig 80-tall har Landbrukstjenestene/Avløserlagene utviklet 
seg til å bli profesjonelle bemanningsforetak for landbruket.  
Velferdsordningene består i dag av følgende ordninger;  
Avløsning ved ferie og fritid som er en refusjonsordning i jordbruksavtalen der bønder med 
husdyrproduksjon kan få dekket utgifter inntil et visst beløp til avløsning, avhengig av 
bruksstørrelse. Ordningen har som formål å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor 
de målsettinger Stortinget har trukket opp.  
Avløsning ved sykdom som har til formål å medvirke til å dekke kostnadene til avløsning ved 
egen eller barns sykdom, svangerskap, fødsel, adopsjon eller omsorgsovertaging og ved dødsfall. 
Tilskuddet blir gitt til dokumenterte, faktiske utgifter til avløsning i perioden det søkes tilskudd 
for.  
Landbruksvikarordningen hvor landbruksvikarer skal avløse bøndene ved akutt sykdom og i 
krisesituasjoner. Det er Landbrukstjenestene/Avløserlagene som administrerer ordningen.  
Sykepengeordningen som skal sørge for at jord- og skogbrukere får utbetalt sykepenger 
beregnet ut fra 100% grunnlag fra 17. dag i sykemeldingsperioden.  
Tidligpensjon som skal bidra til å lette generasjonsoverganger i jordbruket for dem som har hatt 
hoveddelen av sine inntekter fra jordbruk/gartneri og skogbruk. Hensikten er å bidra til tidligere 
generasjonsskifter og dermed stimulere til rekrutteringen.  
Det er nødvendig å se alle avløserordningene under ett. Svekking av en ordning kan føre til 
reduserte tjenester i andre ordninger. Det er viktig at forandringene som er gjort i forskriftene 
ikke går ut over mulighetene til å få ferie og fritid, eller går ut over beredskapen når bonden blir 
syk. Landbrukstjenestene/ Avløserlagene har gjennom Landbruksvikarordningen stilt seg som 
garantister for beredskap ved sykdom. Landbrukstjenestene/Avløserlagene er avhengig av jevn 
sysselsetting ved ferie og fritid for å kunne tilby beredskap ved sykdom. Det er ofte samme 
arbeidskraften som blir benyttet. Det er hvert år behov for mange flere årsverk avløsning ved 
sykdom enn det som er løyvd gjennom Landbruksvikarordningen.  
Ved å godkjenne spesifiserte fakturerbare arbeidstjenester som dokumentasjon ved avløsning 
ved ferie og fritid er det viktig å følge med på at tilskuddet blir benytta etter formålet. Dersom 
man i en presset hverdag ikke ser seg råd til ferie eller fritid, men benytter tilskuddet til andre 
tjenester kan dette på sikt føre til mer sykdomsavløsning og fare for dårligere dyrevelferd.  
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I tillegg til gode rammevilkår er det nødvendig at tilskuddene følger kostnadsutviklingen. Dagsats 
ved sykdom har stått i ro de to siste årene. Dette fører til en større egenandel ved sykdom, der 
kostnadene fort kan bli store på kort tid. I tillegg så fører dette til en dyrere 
Landbruksvikarordning for Landbrukstjenestene/Avløserlagene. Tilskuddet ved ferie og fritid har 
fått et etterslep i forhold til kostnadsutviklingen de siste årene.  
Prioriterte punkt  
1. Tilskuddene må følge kostnadsutviklingen. Dette gjelder alle tilskuddene, men det er spesielt 
viktig at dagsats ved sykdom blir hevet merd virkning fra 2016.  
2. Rammevilkårene til avløsning ved ferie og fritid og avløsning ved sykdom må legges til rette 
slik at ordningen blir etter formålet.  
3. Sett i lys av forandrede rammevilkår ved ferie og fritid og sykdom må 
Landbruksvikarordningen evalueres og tilføres mer midler.  
4. I ordningen ved sykdom bør det legges til rette for;  
a. Færre kommuner saksbehandler søknader  
b. Ingen reduksjon i tilskudd med bakgrunn i andre inntekter  
 
Se vedlegg for mer utfyllende informasjon! 
 
 
Vedlegg  
 
Tilskuddene må følge kostnadsutviklingen  
For å ta igjen tap i kostnadsutviklingen bør tilskudd ferie og fritid i år økes til minimum kr. 
83.000,-  
o Antall dager/timer ferie og fritid en bonde får for tilskuddet er kraftig redusert da utviklingen 
på tilskudd ikke følger kostnadsutviklingen. Selv om lønnen til avløserne er lav i forhold til mange 
andre yrkesgrupper, er timeprisen bonden må betale for kvalifisert arbeidskraft etter 
minstetariff, i 2015, kr. 240,461 inklusive sosiale utgifter, forsikringer og administrasjon. En 
bonde med maks tilskudd på kr. 74.200,- vil da kunne få ferie- og fritidsavløsing i ca. 308,5 timer 
eller ca. 41 dager. I 1998 kostet arbeidskraften kr. 137,702 i timen, og maks tilskudd var kr. 
48.000,-. Samme bonden fikk da ca. 348,5 timer eller ca. 46 dager ferie- og fritidsavløsing for 
tilskuddet.  
 
1 Minstelønn pr. time kr. 175,90. Sosiale kostnader, forsikring med mer 36,7 %  
2 Lønn pr. time kr. 103,05. Sosiale kostnader, forsikring med mer 33,6 %  
3 Kr. 237,93 pr. time x 7,5 timer  
For å ta igjen tidligere tap i kostnadsutviklingen bør tilskudd pr. dag under sykdom i år økes til 
minimum kr. 1.800,-. Tilskuddet bør økes allerede for 2016.  
o Når det gjelder avløsing under sykdom er den reelle kostnaden etter minstetariff i 2015 kr. 
1.803,403 pr. dag, mens tilskuddet er kr. 1.500,- pr. dag. Dette medfører en egenandel pr. dag på 
kr. 303,40. Ved langvarig sykdom medfører dette en stor økonomisk belastning i tillegg til 
sykdommen.  
 
Ferie, fritid og Sykdom  
Gode velferdsordninger er viktige moment både med tanke på rekruttering av nye bønder og for 
at etablerte bønder skal fortsette i næringen. Flere undersøkelser viser at denne ordningen står 
høyt oppe over prioriterte saker i næringen. Regelmessig ferie og fritid er og med på å redusere 
faren for sykdom.  



12 av 15 
 

 
Det er nå åpnet opp for at andre foretak enn Landbrukstjenester/Avløserlag kan selge 
avløsertjenester til bonden. Dette kan være positivt der det i dag er vanskelig å rekruttere 
avløsere. Det som ikke er positivt er at det samtidig er åpnet opp for å bruke tilskuddene til kjøp 
av tjenester som ikke nødvendigvis fører til ferie, eller mer fritid for bonden. Det er viktig å se at 
formålet for tilskuddet blir fulgt. Det er i dag Landbrukstjenestene/Avløserlagene som garanterer 
for beredskapen ved sykdom hos bonden. Først og fremst igjennom Landbruksvikarordningen, 
men og ved bruk av ordinære avløsere for å dekke opp de årsverkene som er utenom 
Landbruksvikar. I begge tilfeller så er det nødvendig med et visst volum ferie og fritid for å kunne 
tilby beredskap ved sykdom. Det er viktig å se sammenhengen i dette. En svekkelse av ferie og 
fritid igjennom Landbrukstjenestene/Avløserlagene kan føre til svekkelse i beredskapen ved 
sykdom. Det er viktig å følge med slik at endringer som er gjort ikke fører til:  
1. svekket beredskap og dårligere tilgang på kvalifisert arbeidskraft  
2. omgåelse av regelverket  
3. sosial dumping  
 
Basert på en ekstern evaluering av tilskuddsordningen ved sykdom og fødsel har 
Landbruksdirektoratet kommet med en innstilling til departementet før årets 
jordbruksforhandlinger. Her er det 3 punkt til forbedringer som er foreslått. Vi mener at det er 
viktig å fokusere på følgende punkt for å få en raskere saksbehandling og utbetaling av 
tilskuddet;  
a. Færre kommuner behandler søknader  
b. Ingen reduksjon i tilskudd med bakgrunn i andre inntekter  
 
Etter at Landbrukstjenestene/Avløserlagene ikke lengre kan motta tilskudd på vegne av eierne 
ser vi at det for mange blir store kostnader som skal forskutteres ved egen sykdom. Kostnadene 
kan fort komme opp i flere titusener på kort tid. Da kostnadene ble refundert 
Landbrukstjenestene/ Avløserlagene, både ved ferie/fritid og sykdom, hadde de muligheten til å 
forskuttere på bondens vegne. Det er derfor viktig å få ned saksbehandlingstiden ved 
sykdomsavløsning til et minimum.  
Det bør også sees på muligheter for å gi dispensasjon utover 365 dager sammenhengende 
sykdom. Det er levende dyr det er snakk om, og det kan ikke være ventetid på operasjon eller 
lignende som bestemmer om livsverket skal legges i ruiner.  
Landbruksvikarordningen  
Tilskuddet i ordningen har stått i ro siden starten og ikke fulgt kostnadsutviklingen. Dette har 
delvis blitt kompensert ved en økning i dagsats sykdom frem til og med 2014. De to siste årene 
har både tilskudd og dagsats stått i ro, og fører til større kostnader for 
Landbrukstjenestene/Avløserlagene. Når regelverket samtidig åpner opp for at andre aktører 
kan selge tjenester innenfor velferdsordningene, uten de samme forpliktelser til å stille 
beredskap ved sykdom, er dette en lite ønsket utvikling.  
Tilskuddet til Landbruksvikarordningen må økes for å følge kostnadsutviklingen, slik at det blir 
mulig og fortsatt ha ansatt vikarer med høy kompetanse.  
I en evaluering av ordningen er det viktig å se på følgende;  
I tillegg til ordinær kursing og etterutdanning bør en landbruksvikar ha muligheten til å få 
opplæring i varierende produksjoner og driftsformer på ulike gårder. Kontinuerlig opplæring og 
kompetanseheving er kostbart, og må dekkes inn av tilskuddet og ikke belastes den delen av 
tilskuddet som er øremerket til administrasjon. Landbruksvikaren skal kunne overta driften på et 
gårdsbruk i akutte situasjoner. Dersom en skal ha en reell beredskap ved akutt ulykke eller 
sykdom, bør landbruksvikarene på forhånd ha gjort seg kjent på gardsbruk i det geografiske 
området sitt. Det bør bli rom for praksis og besøk uten at det blir fakturert brukeren. Det er et 
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mål om å komme rundt til alle i løpet av noen år. Det er i dag mange bruk som aldri har besøk av 
avløser. Det ville være et fremskritt for Landbruksvikarordningen om vi også kan bli sikre på at 
landbruksvikarene kan takle en akutt situasjon på disse brukene. Et slikt besøk kan også bli 
preventivt på flere områder.  
Når det blir åpnet opp for at andre aktører skal konkurrere på samme markedet, uten de samme 
forpliktelser til å levere beredskap ved sykdom, er det viktig at økonomien i ordningen er så god 
at Landbrukstjenestene/Avløserlagene fortsatt våger å satse på ordningen. 
 

Innspill til Nordland Bondelag om gåsebeiteproblematikk, erstatningsnivå 
for tilrettelegging av beitende trekkfugl i Vesterålen   

Dette er et fellesinnspill fra Sortland, Hadsel, Andøy, Bø og Lødingen Bondelag. 

Det har i de senere år vært en markant økning av skader på eng i forbindelse med beiting av 
kortnebbgås og hvitkinngås som fra slutten av april til slutten av mai mellomlander i 
Vesterålen på sin ferd til hekkeområdene på Svalbard. Antallet kortnebbgås har hatt noe 
økning, men antallet hvitkinngås i Vesterålen har gått kraftig opp og er nå den kart 
dominerende. Det er også gjort undersøkelser som viser at beitinga til hvitkinngåsa gjør mye 
større skade enn beitinga til kortnebbgåsa, da den beiter gresset raskere og beiter gresset 
lenger ned.  

De berørte kommunene i Trøndelag fikk i 2013 økt tilskuddet for tilrettelegging for beitende 
gås, med èn million kr. De begrunnet kravet med at det var mer gås i Trøndelag enn i 
Vesterålen under gåsetellingen som ble gjort tidligere. Tellingen ble gjort samtidig i 
Trøndelag og i Vesterålen. Og den ble gjort så tidlig at gåsa ikke hadde kommet for fullt til 
Vesterålen. Statistisk sett er det feil å bruke den for å se forskjellen på antall gås mellom 
regionene. Vesterålen har i tillegg til betydelig økning av hvitkinngås, også beiting hele 
døgnet på grunn av lyset. 

NINA laget for noen år siden et notat til statens landbruksforvaltning, der de ble bedt om å 
foreta beregninger som kunne vurdere 50:50 fordeling mellom regionene. De anbefalte da at 
dette fortsatte basert på vitenskapelige registreringer. Dette er som sagt noen år siden. Og før 
hvitkinngåsa endret sitt beitemønster og i større grad beiter i Vesterålen kontra Helgeland. 
Med fordelingen som skjedde, hvor Trøndelag fikk èn million kr ekstra, er det en klar 
skjevfordeling i forhold til fordelingsprosenten NINA anbefalte. Og med utgangspunkt i 
dagens beitetrykk, en enda større skjevfordeling.  

Et annet problem i Vesterålen er Grågåsa som hekker her om sommeren og lager skade på 
jordbruksmark. Her er det et ønske om at den også tas med i erstatningsordninga. 

Lokallagene i de berørte kommunene i Vesterålen ber derfor om at andelen tilskudd til 
erstatning for tilrettelegging av beitende gås som tilfaller regionen økes med to millioner i år. 
Dette er ikke nok til å kompensere for det reelle tapet bøndene har, men en begynnelse før 
man får eksakte tall på hvor mye skade beitinga utgjør.  

En revidert forvaltningsplan for gjess i vesterålskommunene er under utarbeiding. 
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Referat fra møte med Samvirke 16.02.2016  
 
Fra Fylkesstyret: Bernt Skarstad, John Erik Johansen, Robin Sjøgård, Ståle Nordmo (fratrådte 
kl. 16.30), Tove M. Berg (fratrådte kl. 17.10), Lise Øvernes 
Fra adm.: Org.sjef Geir J. Sandmo 
NIBIO: Øyvind Hansen 
TINE: Siri Wangberg, Bjarne Leonardsen, Solveig Bratteng Rønning 
NORTURA: Arne Flatmo 
Felleskjøpet v/ Wenche Kristiansen 
NORSVIN v/ Jørn Ellingsen 

1) Gjennomgang av driftsgranskingene for 2014 v/ NORBIO Øyvind Hansen 
2) Rammer og forutsetninger for årets Jordbruksforhandlinger v/ fylkesleder Bernt 

Skarstad 
3) TINE – innspill v/ Bjarne Leonardsen og Solveig Bratteng Rønning 
4) Felleskjøpet – innspill v/ Wenche Kristiansen  
5) NORTURA – innspill v/ Arne Flatmo 
6) NORSVIN – innspill v/ Jørn Ellingsen 
7) Oppsummering v/ Bernt Skarstad 

Det ble understreket at Samvirke måtte sende sine innspill over for å kunne være en del av 
den videre høringsprosessen.  
 
Vi kan ikke se å ha mottatt slike innspill innen fristen som er satt. 
 
Innspill fra Miljøkalk AS 
 
Politikere  har satt fokus på økt produktivitet i landbruket og økt produksjon. Ekspertgruppa 
som var nedsatt hvor fremleggelse av rapport ” økt norsk kornproduksjon, utfordringer og 
tiltak” har påpekt kalking som et tiltak. Prognoser tilsier at befolkningen i Norge øker med 1 
mill i løpet av 10 år, og at behovet for mat er økende. 
På den annen side er det registrert en betydelig nedgang i kalking de senere år, dette er ikke 
forenlig med den satsing som myndighetene legger opp til. På vegne av Miljøkalk AS har 
Rådgivande Agronomar laget en kalkrapport, som er vedlagt,  som belyser effekten på 
økonomien for den enkelte gårdbruker med jamnlig kalking. Det å holde en god pH og 
jamnlig vedlikeholdskalke er et viktig bidrag i å øke produksjon og inntjeningen til den 
enkelte gårdbruker. 
Kalkningsstatestikk fra Mattilsynet for 2014 som viser at kalkningsnivået er altfor lavt, under 
50% av hva det burde være, dette påvirker direkte den enkelte gårdbruker’s økonomi. 
Kvaliteten på produktene øker også med en god pH, samtidig som et mer næringsrikt fôr gir 
bedre kvalitet på mjølk som et eks. Man vet også at næringsrik jord gir kraftigere vekst, 
mindre sjuksdomspress som graskrampe, melkefeber osv. Samspillet med god ph ved jamnlig 
kalking, grøfting, og  riktig gjødsling er viktig i denne sammenheng. Ved høynet bedre Ph så 
blir næringsstoffer tatt opp i plantene, derfor er avrenning og miljøbelastningen betydelig 
lavere. 
Har vedlagt også 2 stk ekstrakt vedr kalkningsmål korn og gress som er laget av vår 
fagansvarlige innen landbruk Eskild Bergli, esbe@kalk.no, 
Derfor mener vi at tilskudd til kalking bør komme med i årets oppgjør. Ordningen med 
tilskudd til grøfting har vist god effekt, det er ikke alle som har behov for grøfting blant alle 

mailto:esbe@kalk.no
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gårdbrukerne landet over, men det har gitt insitament til å grøfte slik at de kan bedre jordas 
evne til å produsere optimalt. Kalking kan sidestilles med dette, og derfor bør tilskudd til 
kalking være et mål og få med i jordbruksoppgjøret.  
For å få det maksimale ut av jorda er kalking og grøfting 2 viktige grunnpilarer som må ligge 
i bunn, når det er i orden kan optimalisering ift gjødsling, sortsvalg osv komme. 
Ønsker lykke til med årets forhandlinger når den tid kommer, og håper dere kan ta med dere 
våre innspill videre i jobben fremover. 
Er det noe dere lurer på må de bare ta kontakt. 
Med vennlig hilsen 
for  Miljøkalk AS 
Stein Olstad 
Salgssjef 
 
Også innspill fra Nordland og Troms Pelsdyralslag ble gjennomgått. 
 
 
 



Jordbruksforhandlingene 2016 – Innspill fra Troms Bondelag 

 

1. Oppsummering 

Stortinget har satt seg et mål om økt matproduksjon basert på bruk av norske ressurser. Vi ser 

samtidig at overføringen fra Staten til næringa nå har nådd smertegrensen og at næringen nå 

tærer på hverandre. Politikken som føres i dag, mener vi er lite fremtidsretta for å kunne øke 

produksjonen.  

 

Troms fylke har store utmarksressurser og vi mener at ved en stimulering til økt bruk av disse 

ressursene, samt styrking i økonomien til grovfôrproduksjonen, vil Troms kunne bli en 

betydelig bidragsyter for å nå Stortingets mål. 

De senere årene har vi sett en alvorlig arealnedgang i Troms, jord tas ut av drift og gårdsbruk 

legges ned, denne trenden må snus om man skal ha landbruk i Troms i fremtiden. 

 

År for år blir det vanskeligere å prioritere hvilken produksjon som skal få ved årets oppgjør, i 

år er det intet unntak. I Troms spises landbruket og matproduksjonen i alle kanter og det er 

langt i mellom de positive tallene. Hvis politikerne ønsker å ha et landbruk og matproduksjon 

over hele landet, må årets oppgjør gi et stort løft for hele distriktslandbruket. Uten dette vil 

sentraliseringen av matproduksjonen bare øke og dette vil skje fort! 

 

I år har Troms Bondelag valgt å konsentrere seg om og kun gi innspill på de mest kritiske 

områdene, prioritert i rekkefølge: 

 

Distriktstilskudd 

Over mange år har økningen av distriktstilskuddet stort sett skjedd ved et likt øretillegg for de 

fleste sonene. Dette har bidratt til at den relative fordelen vi har hatt i forhold til områder 

lengre sør i landet har forvitret. Distriktstilskuddet i vår sone, må i løpet av maks tre år opp på 

nivå med Vest- Finnmark. Dette vil bidra til å skape ny optimisme, rekruttering og tiltakslyst. 

 

Troms Bondelag er uenig i forslaget om å endre distriktstilskuddet melk fra dagens støtte per 

liter produsert melk, til støtte per melkekyr, for på denne måten å kunne stimulere til økt 

produksjon av storfekjøtt. Vi mener det vil føre til en svekking av melkeproduksjonen i 

distriktene, hvor de distriktene som i dag har størst tilskudd, vil bli de som rammes hardest av 

dette forslaget.  

 

Finansieringa av landbrukspolitikken må styrkes for å gjøre det mulig å drive de små og 

vanskelige arealene. Distriktsvirkemidlene må styrkes og budsjettoverføringene til små og 

mellomstore bruk må styrkes. Driftsvansker-tillegg må på plass og omfatte økte satser til små 

teiger. Det må være lønnsomt at all dyrka og dyrkbar mark blir utnyttet. 

 

Investeringsmidler: 

I Troms har vi betydelig mange gårdsbruk som er slitt og har delvis utdatert 

produksjonsapparat. Det er viktig i Troms å beholde både små og mellomstore bruk, det er her 

størsteparten av produksjonen foregår. En investeringspakke tilpasset arealgrunnlaget vil 

kunne bidra til å beholde gjennomsnittsbruket i fremtiden.  

  

Kravet om løsdrift i 2024 for storfèproduksjonen ønsker Troms Bondelag velkommen, men vi 

ser på det som en umulig oppgave om det ikke tilføres friske budsjettmidler utenom 

jordbruksavtalen. Vi må også få på plass en avtale som sikrer at man kan beholde båsfjøsen 



lengre enn til 2024, helt frem til man har et reelt behov for å bygge nytt eller restaurere, dette 

for og ikke miste mange produsenter.  

 

Svineproduksjonen i Troms er nå så lav at industrien er i en reell fare. Semintallene i Troms 

gikk i 2015 ned med 50 %. I flere år har det på grunn av overproduksjon, vært forbud mot å 

bruke investeringsmidler til gris. I samme tid har det i deler av landet vært bygd grisfjøser 

med hjelp av privat bankfinansiering. I Troms gis det ikke lån hos private banker uten 

medfinansiering fra Innovasjon Norge. Vi er redd for at det nå, ved balanse i 

svineproduksjonen, vil være de områdene som allerede har størst svineproduksjon fra før av, 

som øker sin produksjon og ikke i de områdene hvor det er størst behov for å øke, som i 

Troms. Troms Bondelag mener at det må åpnes for bruk av investeringsmidler til 

svineproduksjon i Troms, uavhengig av nasjonale føringer, slik at vi kan beholde og forsterke 

svineproduksjonen, miljøet og industrien i fylket.  

 

Fraktordninger: 

Forenklingsutvalget med flere har pekt på å fjerne evt. endre fraktordningene. Troms 

Bondelag vil sterkt advare mot endringer/fjerning av fraktordningene. Det er viktig at disse 

tilskuddene bevares i nåværende form, dette er helt nødvendig for å opprettholde 

matproduksjon i hele landet. Tilskuddene veier opp for ulempene ved å drive usentralt.  

 

Melkekvoter 

Troms Bondelag mener det er viktig å videreføre kvoteregionene slik de er i dag. 

Ekssportsstøtten til Jarlsberg faller bort. Dette vil kunne gi overskudd av melk, gitt at vi ikke 

klarer å finne andre produkter som kan ta opp den produksjonen. Troms Bondelag ønsker ikke 

oppkjøp av kvoter som et første tiltak, men om dette tvinger seg frem er det viktig for Troms 

at ordningen innrettes slik at det kjøpes opp lik prosentsats av totalkvoten i alle regionene, 

ellers er vi redd for at Troms fylke vil måtte avgi mer kvote prosentvis enn andre 

regioner. Troms Bondelag forutsetter at det som vil bli oppkjøpt, er den delen som selges til 

staten, og denne har vært større i Troms enn ellers i landet.   

 

Småfenæring: 

Fjorårets lammeslaktsak/kvalitetstilskudd må hentes inn ved årets oppgjør. Småfenæringa er 

en av de produksjonene som utnytter utmarksressursene i fylket, en økning i beitetilskuddet 

vil kunne stimulere til økt bruk av utmarkas ressurser. 

 

En annen viktig sak for småfenæringa i Troms, er å få en stabil og god rovviltforvaltning, som 

også omfatter både havørn og kongeørn.  

 

Telledato for sau, bør sammenfalle med søknad om produksjonstilskudd 20. august, da kan en 

telle de dyr som er sendt ut på beite.  

 

Korn/kraftfôr 

En styrking av kornøkonomien mener vi først og fremst må komme som et kvalitetstilskudd 

for korn, på lik linje som for andre produksjoner. Vi er ikke enig i at en skal bruke 

størstedelen av budsjettmidlene ved årets oppgjør på korn. Vi forutsetter at økning i 

kornprisen og dermed i kraftfôrprisen, må kompenseres gjennom økte distriktstilskudd i de 

områder som ikke produserer korn 

 

 

 



2. Korn/kraftfôr 

 

Troms Bondelag ser nødvendigheten av å styrke kornøkonomien for og på denne måten kunne 

opprettholde kanaliseringspolitikken. Samtidig vil en rett innretning på styrking av 

kornøkonomien gi muligheten for å øke andelen norskprodusert kraftfôr, noe som må være et 

nasjonalt mål! 

 

I Troms er vi avhengig av kraftfôr i husdyrproduksjonen. Det er viktig for oss å ha et 

proteinrikt kraftfôr og vi mener norske kornbønder bør stimuleres til å produsere dette.  

 

En styrking av kornøkonomien mener vi først og fremst må komme som et kvalitetstilskudd 

for korn, på lik linje som for andre produksjoner. Vi er ikke enig i at en skal bruke 

størstedelen av budsjettmidlene ved årets oppgjør på korn. De senere år har man brukt største 

delen av budsjettmidlene på prisnedskriving av korn, dette kan ikke fortsette. Se 

distriktstilskudd melk/kjøtt.  

Vi forutsetter at økning i kornprisen og dermed i kraftfôrprisen, må kompenseres gjennom 

økte distriktstilskudd i de områder som ikke produserer korn.  

 

3. Budsjettoverføringer 

 

 

Fraktordninger: 

Forenklingsutvalget med flere har pekt på å fjerne evt. endre fraktordningene. Troms 

Bondelag vil sterkt advare mot endringer/fjerning av fraktordningene. Det er viktig at disse 

tilskuddene bevares i nåværende form, dette er helt nødvendig for å opprettholde 

matproduksjon i hele landet. Tilskuddene veier opp for ulempene ved å drive usentralt.  

 

 

Velferdsordningene: 

Vi mener at punktet vedrørende avløsing i studieheftet er dårlig drøftet. Det er vanskelig for 

oss å se for oss hva konsekvensene faktisk blir ved en endring.  

Troms Bondelag mener derfor at det er viktig å beholde disse i sin nåværende form. Dette vil 

sikre at avløsere i stor grad vil bli lønnet gjennom avløserlag, og vil få ivaretatt sine 

rettigheter når det gjelder lønn, pensjon og forsikringer. 

Avløserlagenes rolle når det gjelder beredskapsavløsning er også veldig viktig, ikke minst i 

framtida, hvor kravene til kompetanse vil øke. Det er viktig å ha folk som kan ta over jobben i 

alle typer produksjoner med veldig ulike mekaniseringslinjer. 

 

Distriktstilskudd 

Over mange år har økningen av distriktstilskuddet stort sett skjedd ved et likt øretillegg for de 

fleste sonene. Dette har bidratt til at den relative fordelen vi har hatt i forhold til områder 

lengre sør i landet har forvitret. Distriktstilskuddet i vår sone, må i løpet av maks tre år opp på 

nivå med Vest- Finnmark. Dette vil bidra til å skape ny optimisme, rekruttering og tiltakslyst. 

 

Troms Bondelag er uenig i forslaget om å endre distriktstilskuddet melk fra dagens støtte per 

liter produsert melk, til støtte per melkekyr, for på denne måten å kunne stimulere til økt 

produksjon av storfekjøtt. Vi mener det vil føre til en svekking av melkeproduksjonen i 

distriktene, hvor de distriktene som i dag har størst tilskudd, vil bli de som rammes hardest av 

dette forslaget.  

 



Finansieringa av landbrukspolitikken må styrkes for å gjøre det mulig å drive de små og 

vanskelige arealene. Distriktsvirkemidlene må styrkes og budsjettoverføringene til små og 

mellomstore bruk må styrkes. Driftsvansker-tillegg må på plass og omfatte økte satser til små 

teiger. Det må være lønnsomt at all dyrka og dyrkbar mark blir utnyttet. 

 

 

4. Investeringsvirkemidler: 

I Troms har vi betydelig mange gårdsbruk som er slitt og har delvis utdatert 

produksjonsapparat. Det er viktig i Troms å beholde både små og mellomstore bruk, det er her 

størsteparten av produksjonen foregår. En investeringspakke tilpasset arealgrunnlaget vil 

kunne bidra til å beholde gjennomsnittsbruket i fremtiden.  

  

Kravet om løsdrift i 2024 for storfèproduksjonen ønsker Troms Bondelag velkommen, men vi 

ser på det som en umulig oppgave om det ikke tilføres friske budsjettmidler utenom 

jordbruksavtalen. Vi må også få på plass en avtale som sikrer at man kan beholde båsfjøsen 

lengre enn til 2024, helt frem til man har et reelt behov for å bygge nytt eller restaurere, dette 

for og ikke miste mange produsenter.  

 

Svineproduksjonen i Troms er nå så lav at industrien er i en reell fare. Semintallene i Troms 

gikk i 2015 ned med 50 %. I flere år har det på grunn av overproduksjon, vært forbud mot å 

bruke investeringsmidler til gris. I samme tid har det i deler av landet vært bygd grisfjøser 

med hjelp av privat bankfinansiering. I Troms gis det ikke lån hos private banker uten 

medfinansiering fra Innovasjon Norge. Vi er redd for at det nå, ved balanse i 

svineproduksjonen, vil være de områdene som allerede har størst svineproduksjon fra før av, 

som øker sin produksjon og ikke i de områdene hvor det er størst behov for å øke, som i 

Troms. Troms Bondelag mener at det må åpnes for bruk av investeringsmidler til 

svineproduksjon i Troms, uavhengig av nasjonale føringer, slik at vi kan beholde og forsterke 

svineproduksjonen, miljøet og industrien i fylket.  

 

 

 

5. Rekruttering 

 

For å sikre generasjonsskifter må finansieringsordningene styrkes med økte bevilgninger. 

Utdanningsinstitusjonene for naturbruk grønn må opprettholdes i alle fylker. 

 

6. Grovfôrbaserte produksjoner 

 

Kumelk/storfekjøtt: 

Nedgangen i melkeproduksjonen i Troms har i en årrekke vært stor, og selv om den negative 

trenden har avtatt, er produksjonsmiljøet lite og situasjonen labil. Den lave etterspørselen etter 

melkekvote i fylket er et tydelig negativt signal. Det vil derfor være behov for kraftfulle tiltak 

for å sikre melkeproduksjonen i Troms framover. Investeringsstøtte og generell bedring av 

økonomien er viktige tiltak, dette blant annet ved en betydelig økning i distriktstilskuddet for 

melk.  

Vi forutsetter at økning i målprisen på melk ikke blir større enn at konkurransekraften 

opprettholdes. 

 

Over mange år har økningen av distriktstilskuddet stort sett skjedd ved et likt øretillegg for de 

fleste sonene. Dette har bidratt til at den relative fordelen vi har hatt i forhold til områder 



lengre sør i landet har forvitret. Distriktstilskuddet i vår sone, må i løpet av maks tre år opp på 

nivå med Vest- Finnmark. Dette vil bidra til å skape ny optimisme, rekruttering og tiltakslyst. 

 

Troms Bondelag er uenig i forslaget om å endre distriktstilskuddet melk fra dagens støtte per 

liter produsert melk, til støtte per melkekyr, for på denne måten å kunne stimulere til økt 

produksjon av storfekjøtt. Vi mener det vil føre til en svekking av melkeproduksjonen i 

distriktene, hvor de distriktene som i dag har størst tilskudd, vil bli de som rammes hardest av 

dette forslaget.  

Melkeproduksjonen er fortsatt bærebjelken i Tromslandbruket. I dag er det mer lønnsomt for 

melkebonden å produsere melk fremfor å produsere kjøtt. Ved en slik endring, ber en 

melkebonden indirekte om å redusere sin inntekt, ved at bonden stimuleres til å flytte deler av 

sin produksjon fra melk til kjøtt. 

 

De siste 10 årene har melkeprisen økt og det lønner seg å produsere mye melk. Vi mener vi 

må få en innretning på midlene som gjør at vi kan ivareta alle. I Troms har vi alt fra små, 

mellomstore og noen få store bruk, det er fortsatt slik at det er de små og mellomstore som 

produserer mesteparten av melken.  

 

Storfekjøttproduksjonen må stimuleres gjennom et kvalitetstilskudd og beitetilskudd, med 

differensiering på geografiske soner. Dette mener vi i mye større grad vil stimulere til økt 

bruk av utmarskressursene som igjen gir økt produksjon basert på norske ressurser. Vi ønsker 

ikke å endre distriktstilskuddet for kjøtt til å gjelde per dyr i stedet for per kilo. 

 

70 % av kjøttproduksjonen i Norge kommer fra melkebruk. For å imøtekomme den store 

underdekningen, vil det være naturlig å utnytte potensialet som kan hentes i 

melkeproduksjonen. Det må lønne seg å produsere en kalv av god kvalitet, som enten fôres 

fram i egen besetning, eller selges videre til kjøttprodusent.  Dette mener vi lett kan gjøres i 

form av et kvalitetstilskudd på fôringsdyr og kvalitetstilskudd på slakt. 

 
Sau/geit- småfenæring: 

Fjorårets lammeslaktsak må prøves å hentes inn ved årets oppgjør. Småfenæringa er en av de 

produksjonene som utnytter utmarksressursene i fylket, en økning i beitetilskuddet vil kunne 

stimulere til økt bruk av utmarkas ressurser. 

 

En annen viktig sak for småfenæringa i Troms, er å få en stabil og god rovviltforvaltning. En 

god forvaltning hvor en tar fortløpende ut de skadedyr og familiegrupper som befinner seg i 

de definerte beitedyrområdene. Dette uten å måtte vente på fellingsløyve hos myndighetene. 

Det må også på plass en god forvaltning på ørn, denne er fraværende i dag og hvert år taper vi 

flere beitedyr til ørn. Dette gjelder både kongeørn og havørn! 

 

Telledato for sau, bør sammenfalle med søknad om produksjonstilskudd 20. august, da kan en 

telle de dyr som er sendt ut på beite.  

 

Troms er fortsatt det største geitfylket i landet. Det er viktig å stimulere til økt bruk av 

utmarksbeite, i denne sammenheng er det viktig at ikke driftsenhetene blir for store. For store 

driftsenheter på geit vil kunne føre til mindre bruk av utmarksbeite.  

 

Det må tilrettelegges for bedre utnyttelse og bruk av kjekjøttet. Dette gjennom at 

kjøttsamvirket tar ansvar og utnytter denne ressursen, dette for at ikke andre aktører skal 

overta denne produksjonen. 



 

7. Andre produksjoner 

 

Svin: 

I tillegg til investeringsmidler er det viktig å få økning i distriktstilskudd på gris. Dette for å 

kunne betjene betaling av de dyre smågrisfjøsene. I Troms er en ny fullkonsesjons smågrisfjøs 

beregnet til å koste cirka 18millioner og i øvrige deler av landet er kostnaden betydelig 

mindre. 

 

Egg: 

Det er viktig at også landbruket i nord er en del av den kraftfôrkrevende produksjonen i 

landet. Vi må derfor sikre at også eggproduksjonen er en del av distriktslandbruket. 

 

8. Økologisk landbruk og klima/miljø: 

Matproduksjon er helt nødvendig for å fø den voksende befolkningen i verden. I Troms har vi 

muligheten til å utnytte de enorme utmarksressursene mye mer enn det gjøres i dag. 

Drøvtyggerne beiter i utmarka, dette er en ressurs som vi ikke kan bruke som menneskemat 

før den har vært gjennom en dyremage. Økt tilskudd til beite i utmarka vil kunne stimulere til 

økt antall dyr på beite. Dette forutsetter at vi har velfungerende gjerdehold! Gjerding var 

tidligere finansiert igjennom RMP ordningen. Vedlikeholdstilskudd til gjerding av innmark 

og utmark må innføres på nytt.  

 

Det er viktig å tilrettelegge for at man kan produsere mat på det arealgrunnlaget man har på 

gården, det vil si at vi må få en politikk som ivaretar de mange små og mellomstore brukene 

også. Høyintensiv matproduksjon er ikke så miljøvennlig som en matproduksjon hvor du 

bruker de ressursene gården har tilgjengelig.  

 

Det er en økende trend blant forbrukerne å etterspørre og kjøpe økologisk produsert mat. 

Norge har satt seg et mål om å produsere 15 % økologisk mat innen 2020. Om ikke de norske 

produsentene klarer å produsere de økologiske varene som etterspørres, vil disse i økende 

grad bli importert. I Troms har vi gode muligheter for å produsere økologisk mat blant annet 

på grunn av få skadegjørere.  Et høyere arealtilskudd vil kunne bidra til økt økologisk 

produksjon. 

 

11. Annet 

 

Aksjoner: 

Troms Bondelag støtter sentrale aksjoner, deriblant en demonstrasjon i Oslo. Skal vi 

aksjonere må det være aksjoner som folk flest merker noe til, et par timers demonstrasjoner i 

regionale byer og tettsteder skaper kun kortvarig blest og etter to dager er det gått i 

glemmeboka til både politikere og ”den vanlige mann”. Vi har mer tro på det å selge historien 

til de som produserer mat ved et eventuelt brudd via nyheter og sosiale medier, få frem hva 

dette betyr for bonden og hvor usikker han/hennes fremtid er ved et elendig oppgjør.  

Forslag: 

30 % av kornåkrene pløyes opp og såes ikke i igjen. Dette vil skape et visuelt krisebilde for 

matproduksjonen i Norge. Det er lettere å få oppmerksomhet fra sentrale og viktige politikere 

når aksjonene skjer i sentrale strøk!  

 

Vi uniformerer oss positivt!! og blir ”Bondens soldater”: vi går i gatene å dele ut mat om 

kvelden/helgen. Dette vil vi jobbe for å få til i Troms og vi oppfordrer resten av landet til å bli 



med. God dato er 16.mai/natt til 17.mai, da er det mange mennesker ute i de store byene og 

tettstedene. 
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Jordbruksforhandlingene 2016 - Innspill fra Finnmark Bondelag 

  

 

Oppsummering av de viktigste kravene fra Finnmark Bondelag; 
 

 Pristilskudd på melk og kjøtt er ett svært viktig tilskudd for distriktene, og må 

styrkes 

 De viktigste tilskuddene i prioritert rekkefølge, slik Finnmark Bondelag ser det  

1) Distriktstilskudd 

2) Investeringstilskudd 

3) Arealtilskudd 

 Vi mener midlene til finansiering av Trainee ordningen som gjennomføres i 

Finnmark bør komme over jordbruksforhandlingene, og ordningen bør bli nasjonal. 

 Finnmark Bondelag støtter ikke ett kompetansekrav i landbruket 

 Finnmark Bondelag aksepterer ikke en nasjonal styrking av kjøttproduksjonen på 

bekostning av melkeproduksjonen. Melkeproduksjonen er bærebjelken for 

Finnmarkslandbruket, og en svekkelse av melkeproduksjonen vil også gå på 

bekostning av kjøttproduksjonen i fylket. 

 Kjøttproduksjonen i landet må økes, basert på gressproduksjon i distriktene, ikke 

ved omlegging av kornareal i de mest produktive delene av landet. Dette må sikres 

ved innrettningen av tilskuddene. 

 Forslag om ekstra investeringsmidler for å styrke kjøttproduksjonen i Finnmark (se 

eget forslag) 

 

 

 

 

Inntekstvekst 
Finnmark Bondelag ønsker at årets jordbruksforhandlinger gir en sterkere inntektsvekst for 

bønder enn øvrige lønnsmottakere. Dette for å tette inntektsgapet.  

Vi ser det som naturlig at økningen hovedsakelig kommer på økte budsjettsmidler. 



Finnmark Bondelag  2 av 8 

 
 Vår dato Vår referanse 

 14.03.2016 15/00852-15 

 

 

Tilskudd 
Pristilskudd på melk og kjøtt er ett svært viktig tilskudd for distriktene, og må styrkes. 

 

I Finnmark har man svært høye byggekostnader på driftsbygninger, og for å sikre 

økonomien så har melkeprodusenter spesialisert seg. En dreining av distriktstilskuddet fra 

melk til kjøtt kan gi dramatiske følger for de som har bygd. 

 

For å stimulere til økt bruk av grasressursene så støtter Finnmark Bondelag en styrkning av 

beitetilskudd. 

 

De viktigste tilskuddene i prioritert rekkefølge, slik Finnmark Bondelag ser det  

1) Distriktstilskudd 

2) Investeringstilskudd 

3) Arealtilskudd 

 

Finnmark Bondelag ønsker ikke ett tak på arealtilskudd.  

Men vi ønsker å spille inn følgende forslag på AK tilskudd; 

Vi mener at det skal settes som krav at de som mottar arealtilskudd skal drive med husdyr.  

Men at alle som slår grovfor skal motta kulturlandskapstilskuddet. 

 

Vi foreslår dette da man i Finnmark har fått en del grovfor produsenter som utnytter 

systemet, slik det er lagt opp til i dag. 

 

Hvis Norges Bondelag ikke støtter dette forslaget, så må man kreve ett strengere 

dokumentasjonskrav og kontroll for de som slår høy for videresalg. Dette kan være krav på 

dokumentasjon på kjøp av kunstgjødsel, dokumentasjonskrav på kvaliteten på grovforet 

som slås eller lignende. 

 

FB mener at tilskuddsordningene må innrettes hovedsakelig mot små- og 

gjennomsnittsbruk. Vi ønsker å opprettholde dagens innrettning på husdyrtilskuddet, og 

hvis man får ekstra midler så styrkes økonomien for de små og mellomstore brukene, dvs 

alternativ en. 

 

Finnmark Bondelag mener at dagens trend med at kornareal omlegges til grasproduksjon 

må stoppes. På lengre sikt så vil dette medføre en avvikling av det arealet som er mest 

marginalt i Norge, altså distriktslandbruket. Kornøkonomien må styrkes, primært ved en 

økning i kornprisen som kompenseres med prisnedskrivningstilskudd. Hvis man ikke får 

nok friske midler over jordbruksavtalen så må dette løses på annen måte. Men det er viktig 

at en styrkning av kornøkonomien ikke går på bekostning av kraftforbrukende 

produksjoner. 

Vi ser det som naturlig at kornøkonomien differensieres mer på kvalitet og mengde, enn 

hva som er tilfelle i dag. 

 

Distriktstilskuddet er svært viktig for å sikre økt produksjon på norske ressurser, og da 

gjerne i kombinasjon med beitetilskudd. 
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FB støtter en egen investeringspakke opp i mot 2024, basert på midler utenfor 

jordbruksavtalen.  

 

FB mener at investeringsvirkemidler er viktig, og må prioriteres framfor jord- og 

dreneringsvirkemidler. 

 

 

Velferdsordninger og rekruttering 
FB anser ordningen med tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel og 

sykepengeordningen som like viktig og er av avgjørende betydning for landbruket. Vi 

mener at tilskudd ved sykdom og svangerskap- ordningen må gjelde familie, deltager i 

samdrift eller ekstern avløser. 

Tilskudd til avløsning er like viktig som overnevnte punkter og virker forebyggende for å 

holde sykdomsfraværet nede i landbruket. Dokumentasjonskravet bør ikke avvikles.  

 

Landbruksvikarordningen er viktig og må videreføres. 

Tidlig pensjonsordningen stimulerer til generasjonsskifte og er ett viktig bidrag for å sikre 

generasjonsskifte på en del gårdsbruk. 

 

Vi ønsker ikke å justere på ordningene, innen velferdsordningene. Ordningene bør 

indeksreguleres for å sikre at de følger kostnads- og lønnsnivået ellers i samfunnet. 

 

 

Forslag fra Finnmark: 

Trainne ordningen er en rekrutteringsordning som erstatter praktikantordningen, men vi ser 

den som bedre og mer målrettet. 

Ordningen som er på sin andre runde i Finnmark har vist seg svært nyttig. Ordningen sikrer 

en ”glidende overgang” der den yngre generasjon blir involvert i driften i forkant av ett 

generasjonsskifte. Da sikrer man overføring av kompetanse, man styrker sitt 

beslutningsgrunnlag og gir den kommende generasjon ett bedre grunnlag før overtagelse. 

Vi mener midlene til finansiering av Trainee ordningen bør komme over 

jordbruksforhandlingene, og ordningen bør bli nasjonal. 

 

Kompetansekravet 

Finnmark Bondelag reagerer sterkt på at Norges Bondelag forskutterer ett kompetansekrav 

uten at det er behandlet i organisasjonen. Vi støtter opp om at samfunnet legger til rette ved 

å gi tilbud om en best mulig landbruksutdannelse som også tilrettelegger for desentraliserte 

studier, men vi kan ikke akseptere at Bondelaget skal fronte overfor myndighetene ett 

kompetansekrav for overtagelse og drift av gårdsbruk.  

Landbruket er gjennomregulert der det settes krav til at drifta gjennomføres innenfor 

bestemte rammer og for våre husdyr, på en mest mulig human måte, og dette må være 

tilfredsstillende. 

Landbruket er en kompetansekrevende næring i seg selv, men ett krav løser ikke 

rekrutteringsutfordringa til næringa. 
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Storfekjøtt 
FB mener at man kan ikke styrke kjøttproduksjonen på bekostning av melkeproduksjonen, 

Melkeproduksjonen er bærebjelken for Finnmarkslandbruket, og en svekkelse av 

melkeproduksjonen vil også gå på bekostning av kjøttproduksjonen i fylket.  

 

Vi mener at man må styrke kjøttproduksjonen ved å tilrettelegge for ammekyr og 

oppforing av okser uten at man endrer på rammevilkårene for melkeproduksjonen.  

Kjøttproduksjonen på okser og ammekyr bør primært styrkes i områder der det ligger til 

rette for grasproduksjon og beiteforhold. Dette vil man oppnå ved å styrke 

distriktstilskuddet. 

 

FB er skeptisk til å øke kvalitetstilskuddet, da dette kan gi en forflytning av 

kjøttproduksjonen fra distriktene til kornområder. Kornarealer bør ikke omlegges til 

kjøttproduksjon. 

 

 

Sau og lam 
FB mener at saueholdet må få ett gjennomsnittlig oppgjør. 

Vi mener at tilskuddene som gis framover må stimulere til ytterligere bruk av utmark og 

utnyttelse av våre grovforressurser. Tilskudd til ull bør videreføres på dagens nivå. 

 

Vi er bekymret for at økningen i produksjon innen sauenæringa vil gi en nasjonal 

overproduksjon innen ett par. I Finnmark opplever vi at stadig mer areal blir liggende 

brakk i enkelte områder av fylket. Vi synes det er bekymringsfullt at man lar marginale 

grovforområder i distriktene gro igjen, samtidig som vi opplever en oppbygging av 

sauebesetninger i andre deler av landet hvor utmarksbeiter er en knapphetsressurs. 

 

Nortura er pålagt å tilrettelegge for å ta imot bondens slakt. I Finnmark opplever man at 

antall slakt reduseres, på grunn av reduksjon i saueholdet i fylket. Dette skjer samtidig som 

Nortura taper store summer årlig på grunn av for lite tilførsel av dyr til slakteriet. Tiltak må 

settes inn for å snu denne negative trenden. 

 

 

Melk  
FB mener at signaleffekten ved å begynne å kjøpe inn kvote, er farlig og bør således ikke 

gjennomføres. Tine, Synnøve Finden, Q-meieriene og politikerne må ta sitt ansvar og sikre 

opprettholdelse av Norsk melkeproduksjon. 

 

Kraftfôrprisen må stå i forhold til melkebondens inntektsutvikling, da jamfør målprisen på 

melk. 

 

En økning i melkeprisen må balanseres opp i mot faren for import. Det er viktig å ikke 

stimulere til økt import. Samtidig så forventer vi at melkeprodusentene skal kunne ha en 

inntektsutvikling på lik linje med andre samfunnsgrupper. Sånn sett så anser vi det som 

naturlig at målprisen må kunne økes også i årene framover. Derfor må det blant annet 

jobbes med en fortsatt økt effektivitet i industrien og styrking av importvernet på 

meieriprodukter. 
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For Finnmarkslandbruket så er distriktstilskuddet viktigst for å sikre en variert 

bruksstruktur innen melkeproduksjonen. 

Driftstilskuddet er med på å kompensere på en begrensing i målprisen og er viktig. Men 

den må ikke økes på bekostning av distriktstilskuddet.  

 

Investeringstilskudd er av avgjørende betydning for å sikre små og mellomstore bruk som 

er tilpasset gårdens arealgrunnlag videre drift. Men FB mener her at det må komme ekstra 

midler utenom framforhandla midler gjennom jordbruksavtalen for å sikre omlegging opp 

mot 2024. 

 

Finnmark har mange melkebruk som ønsker å satse videre for framtiden. Lønnsomheten 

ligger på melkeproduksjon med flest mulig kyr og høyest mulig avdrått. Samtidig er 

tilgjengelige kvoter meget begrensa i ett lite fylke med 100 melkeprodusenter. Vi ser 

samtidig viktigheten av å øke produksjonen av storfekjøtt, kanskje spesielt i Finnmark der 

det slaktes ett betydelig antall oksekalver. Men utfordringen er at økonomien i 

oksekjøttproduksjon er såpass lav at det som oftest ikke lønner seg å bygge ut til 

oksekjøttproduksjon i vårt nordligste fylke. Finnmark trenger derfor ett høyere 

investeringstilskudd for storfekjøttproduksjon for å sikre lønnsomhet i denne 

produksjonen. 

 

Korn og kraftfôr 
Finnmark er opptatt av at man styrker kornøkonomien uten at det går på bekostning av 

kraftfôr- forbrukende produksjoner. Vi mener derfor at en økende kornpris må 

kompenseres med en styrkning på frakttilskudd på kraftfôr og prisnedskrivningstilskudd på 

korn. 

 

Vi ønsker at alt kraftfôr produseres på norske ressurser, og dette mener vi delvis kan 

oppnås gjennom økt betaling på volum og kvalitet. 

 

 

Klima og miljø 
Grøftetilskuddet på både korn og grovforarealer må styrkes, da dette er ett tiltak som vil gi 

umiddelbar effekt i form av økte avlinger. 

 

Skatt og avgift 

Finnmark Bondelag ønsker at Norges Bondelag jobber for: 

 Skattefri fondsavsetning for framtidige investeringer. 

 Ingen formueskatt på arbeidende kapital 

 Avskrivningssatsene på husdyrbygg må holdes på 6 % 

 BU – tilskuddet må inngå i avskrivningsgrunnlaget, slik som i dag. En endring her 

vil medføre en betydelig skatteskjerpelse for Finnmarkslandbruket.  

Eks: Fjøs til 60 kyr i Finnmark, pris 12 mill kr. Ved 38 % skatt = en 

skatteskjerpelse på1.504.800,- 
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Finnmark Bondelag støtter Nordland Bondelag sitt forslag om opprettelsen av ett eget 

grovforutvalg. 

 

 

Pilotprosjekt - Investeringstilskudd ved nyetableringer og 
generasjonsskifte 

 

Finnmark Bondelag registrerer at det er svært vanskelig for personer å etablere nye foretak 

eller produksjoner på gårder hvor drifta har blitt lagt ned på ett tidligere tidspunkt. Vi ser 

også at kostnadene ved overtagelse er så store at det legger store begrensninger i gårdens 

investeringsevne de første årene etter overtagelse. 

 

Vi vil derfor jobbe for å få på plass ett investeringstilskudd for foretak som;  

A. ønsker å starte opp med gårdsbruk  

B. Gårdsbruk som ønsker å satse på nye produksjoner i tillegg til gårdens eksisterende 

produksjon for å utnytte gårdens ressursgrunnlag 

C. I inntil 3 år etter eierskifte å gi ekstra støtte til ombygging/utbygging innenfor 

samme produksjon som allerede er etablert på gården. 

 

Tilskuddsordningen 

Vi foreslår en ordning der man gir inntil 50 % investeringstilskudd av kostnadsoverslag 

innenfor de begrensninger som gis ovenfor. Dette tilskuddet støtter forprosjektering og 

bygging eller ombygging av driftsbygning med nødvendig innendørs mekaniseringsutstyr. 

I tillegg gis 50 % tilskudd til kjøp av livdyr i oppstartsåret.  

 

 

Vi tenker man bør støtte grovforbaserte produksjoner slik som: 

 Oppstart med sau 

 Oppstart med okseproduksjon (gjelder også melkebruk som ønsker å tilrettelegge 

for å fore opp okser i tillegg til dagens melkeproduksjon) 

 Oppstart av ammeku produksjon 

 Ombygging eller nybygg basert på dagens drift innenfor en tidsramme på 3 år etter 

eierskifte  

 

Tilskuddet gis i tillegg til støtte fra Innovasjon Norge, Sametinget og eventuelt andre, men 

tilskuddene skal ikke overstige 50 % av total investeringskostnad inklusiv forprosjektering 

og livdyrkjøp. 

 

Vi ser det naturlig at tilskuddet håndteres av Fylkesmannen i Finnmark, i nært samarbeid 

med Innovasjon Norge. 

 

Hvorfor er en slik tilskuddsordning nødvendig? 

 Potten til Regionale utviklingsmidler er redusert i Finnmark. Disse midlene har 

blant annet blitt brukt til å øke tilskuddssatsen for unge bønder under 35 år som har 

bygget nye fjøs med opp til 50 %. 



Finnmark Bondelag  7 av 8 

 
 Vår dato Vår referanse 

 14.03.2016 15/00852-15 

 

 Sametingets tilskuddsmidler til primærnæringer har blitt redusert med to million 

kroner. Dette har gjort at sametinget ikke lengre har gitt tilskudd ved ombygging og 

til nybygg i samiske interesseområder. 

 Det er lite kapital i Finnmark, noe som også gjelder landbruket. Brukene her er ofte 

etablert på 60 og 70 tallet, og man har sjelden mulighet til å hente inn ekstra kapital 

til gården ved for eksempel salg av tomter eller skog, slik det ofte gjøres ellers i 

landet. 

 Finnmark har de høyeste byggekostnadene i landet grunnet liten konkurranse blant 

tilbydere, store transportkostnader med mer. 

 Høye byggekostnader i lag med liten panteverdi på gården gjør at private banker 

vegrer seg for å være med og lånefinansiere utbygginger. En høyere tilskuddssats 

vil redusere eller fjerne problemet. 

 Avjovarri prosjektet har i samarbeid med Nortura forsøkt å stimulere personer til å 

komme i gang med grovforbaserte husdyrproduksjoner. Det viser seg at mange er 

interessert i å starte opp, men at mange av disse prosjektene ikke kommer i gang da 

”kostnaden” med å komme i gang med produksjonen blir for stor i forhold til det 

økonomiske resultatet prosjektet vil kunne kaste av seg. 

 Vi ser eksempler der man har startet opp med okser, basert på NRF-kalver i fylket 

at foretakene har gått konkurs eller har blitt tvunget til avvikling før man har 

kommet ordentlig i gang, på grunn av store oppstartskostnader i kombinasjon med 

lang produksjonstid før inntektene kommer. 

 I en del bygder i Finnmark så er alt eller det meste av gårdsbruk lagt ned de senere 

år, noe som medfører brakkarealer og gjengroing. Ett investeringstilskudd kan sikre 

bosetning og ny drift av grovforareal i slike bygder, samt ett levende 

kulturlandskap.  

 Tilskuddet vil være med på å sikre sysselsetning, men også stimulere til flere 

arbeidsplasser i vårt fylke. Da både innenfor landbruket, men også andre næringer. 

 Slakteriet i Karasjok opplever reduserte slaktevolumer for hvert år som går. 

Etablering av nye gårdsbruk som produserer storfe og sauekjøtt vil sikre en videre 

eksistens til slakteriet, samt styrke deres økonomi. 

 

 

Tildeling av midler 

Vi mener disse midlene bør komme som friske penger og ikke tas i fra allerede 

eksisterende budsjett.  

 

Vi ser det som naturlig at driftsplan eller andre økonomiske kalkyler ligger til grunn ved en 

søknad. 

 

Man bør jobbe for å få på plass en årlig pott på i størrelsesorden av 6 millioner kroner. 

Dette burde være nok midler til å realisere 5-10 prosjekter i året, avhengig av 

kostnadsoverslag og en eventuell tilleggsfinansiering i fra andre enn Innovasjon Norge 
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