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JORDBRUKSAVTALEN 2016/2017 – INNSPILL FRA GARTNERHALLEN SA 
 
Gartnerhallen SA er et landsdekkende samvirkeforetak som sikrer forbrukerne norskprodusert frukt, 
bær, grønnsaker og potet. Gartnerhallen er Norges største i sitt slag med en årlig omsetning på ca 
2,2 milliarder kroner. Gartnerhallen består av mer enn 1100 dyktige frukt- og grøntprodusenter. Vi 
samarbeider med de store markedsaktørene innen industri, distribusjon og omsetning i Norge. 
 
Produksjonen innenfor grøntsektoren (poteter, grønnsaker, frukt og bær) utgjør om lag 12 prosent 
av produksjonsverdien i norsk landbruk. Tilskuddsandelen til sektoren utgjør kun cirka 2 prosent av 
de totale bevilgningene over jordbruksavtalen. Det aller meste av inntektene til sektoren (over 90 
prosent) hentes altså fra markedet. 
 
Norskproduserte grønnsaker utgjør litt over halvparten av konsummarkedet, men har over en tid vist 
fallende tendens. Egenproduksjonsandelen av norske konsumpoteter varierer mellom 60 og 
70 prosent. Frukt og bær har derimot en lav norskprodusert andel, under 5 prosent. Også disse 
produktene har over tid tapt markedsandeler. Selv på de frukt- og bærkulturene som det dyrkes mest 
av i Norge (moreller, plommer og epler) er norskandelen kun på 12-13 prosent. 
 
Det har skjedd en betydelig struktureffektivisering innenfor grøntsektoren. Dagens produksjon 
foregår der det er gode naturgitte forutsetninger for slik produksjon, stor grad av nærhet til 
befolkningstette områder og gode produsentmiljøer. For å øke produksjonen av frukt, bær, 
grønnsaker og poteter mener Gartnerhallen at det må stimuleres til økt produksjon i alle deler av 
landet hvor det ligger dyrkingsmessig til rette for dette. Norsk landbruk er en langsiktig næring, 
hvor det må legges til rette for utvikling, nødvendige investeringer og ikke minst rekruttering til 
næringa.  
 
Samfunnet står overfor store utfordringer sett i lys av både et helse- og klimaperspektiv. I tillegg er 
det stor enighet om at det er behov for økt norsk matproduksjon. Norsk grøntproduksjon og norske 
grøntprodukter er en del av løsningen, gjennom bærekraftig produksjon, produksjon av sunne 
produkter og et stort vekstpotensial. 
 
Gartnerhallen mener at det er stort vekstpotensial innenfor vår bransje fordi: 

− undersøkelser viser at norske forbrukere ønsker norske grøntprodukter, 
− en forventet befolkningsvekst vil gi økt etterspørsel, 
− helsemyndighetene anbefaler at befolkningen øker sitt inntak av frukt, bær og 

grønnsaker, 
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− norsk produksjon av frukt, bær, grønnsaker og poteter gir i hovedsak et lavere 
klimaavtrykk enn produksjonen av flere andre landbruksvarer, og det er fortsatt 
potensiale for å forbedre norske dyrkingsmetoder i en mer miljøvennlig retning,  

− forbruket av grøntprodukter er økende, og på flere områder er det gode muligheter 
for norsk produksjon å ta markedsandeler fra import. 
 

 
GARTNERHALLENS INNSPILL 
Gartnerhallen SA har definert sine innspill til årets jordbruksoppgjør i punktene som følger 
under. Våre forslag vil bidra til at norsk produksjon av frukt, bær, grønnsaker og poteter kan 
utnytte vekstpotensialet vi beskriver ovenfor. Vi mener at det spesielt må legges vekt på 
punktene som omhandler investeringsvirkemidler, forskning, markedsregulering og 
rådgivning. I tillegg er Gartnerhallen av den oppfatning at det er nødvendig med 
kostnadsreduserende tiltak, og vil i den forbindelse foreslå at landbruket fritas fra 
arbeidsgiveravgift. Det er kjent at EU har omfattende støtteordninger for bl.a. økt 
markedstilpasning og investeringsstøtte til produsentorganisasjoner. Gartnerhallen foreslår 
at tilsvarende ordninger utredes i Norge. Gartnerhallen mener videre at det er nødvendig 
med tiltak for å stimulere til økt økologisk produksjon. Det foreslås at det utredes en ordning 
som kan sikre dekning av merkostnadene, der produktene må selges som konvensjonelle. 
 
1. Et velfungerende importvern 
Et velfungerende importvern er av avgjørende betydning for lønnsomheten innenfor grøntsektoren. 
Et politisk fokus som sikrer at dette blir ivaretatt på en best mulig måte er overordnet viktig, og 
ligger til grunn for Gartnerhallens forslag til jordbruksavtalepartene. Vi mener at handlingsrommet i 
tollvernet må utnyttes bedre for å sikre tilstrekkelig lønnsomhet i norsk grøntproduksjon. 
 
Gartnerhallen vil også påpeke at det i forbindelse med de pågående Artikkel 19-forhandlinger ikke 
er rom for å gi EU økte tollfrie kvoter eller lavere tollsatser på grøntprodukter. 
 
2. Prisbestemmelser/ målprissystemet 
Forutsetningene for inntektsmålsettingen i jordbruksoppgjøret er blant annet at målprisene oppnås. 
For grøntsektoren har dette i varierende grad vært tilfelle. Gartnerhallen mener likevel at målprisene 
må øke i tråd med kostnadsutviklingen for øvrig. Dette som et bidrag til oppnåelse av 
de inntektsmulighetene som er knyttet til målprissystemet. 
 
Vi foreslår at målprisene for grønnsaker, frukt og poteter økes med 2,5 prosent. For poteter foreslår 
vi at målpriskurven gjennomsesongen endres, slik at det kan bidra til å dekke kostnadene ved 
optimal laging etter jul. Gartnerhallen har en klar målsetting om å bidra til å øke norskandelen av 
potet i markedet. I 2015 oppnådde vi en norskandel på tett opp under 70 prosent. Målsettingen er 80 
prosent. Økt målpris og en riktig priskurve gjennom året er et viktig virkemiddel for å nå dette. For 
å stimulere til produksjon i utvidede sesonger, bør priskurven gjennom sesongen tilpasses dette. 
Dette vil bidra til å stimulere til bedre lagring for å opprettholde den kvalitet som forbruker 
etterspør. For optimal lagring er det blant annet nødvendig med installering av kjølelager. I 
jordbruksoppgjøret i 2015 ble priskurven justert noe for å imøtekomme dette, men Gartnerhallen 
påpeker at det er gode argumenter for en ytterligere tilpassing. I et eget vedlegg er det skissert og 
begrunnet et forslag til ny målpriskurve for matpoteter 2016/17.  
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3. Fondsavsetninger (LUF, post 50)

3.1 Investeringsvirkemidler 
Midler til bedriftsrettede tiltak (via Innovasjon Norge) er viktig for vekst og utvikling i 
grøntsektoren. Gartnerhallen mener at midler fra Landbrukets utviklingsfond (LUF) i størst mulig 
grad må prioriteres til produksjonsrelaterte tiltak med fokus på kvalitet, produksjonseffektivitet og 
produktutvikling. Det bør legges nasjonale føringer for bruken av investeringsmidlene, og følgende 
tiltak bør prioriteres: 

• Nye og eksisterende lager og anlegg, herunder kjølerom og kjølemaskiner, pakkelinjer og
lager og vanningsanlegg.

• Fornying, intensivering og nyplanting av frukthager.
• Tiltak for forebygging av klima- og værskader, herunder økte tilskudd til grøfting og ulike

typer verne- og dekkesystemer.
• Tiltak for å utvide/forlenge norsk produksjons- og leveringssesong.
• Vedlikehold, modernisering, energieffektivisering og utvidelse av veksthus.
• Omdisponering av veksthus til annen produksjon, til f.eks. frukt og bær.

Gartnerhallen foreslår at investeringene gjennom de fylkesvise BU-midlene styrkes ved at grensen 
for maksimalt tilskudd heves fra 1 mill. kroner til 1,5 mill. kroner, og at maksimal prosentsats for 
tilskudd økes fra inntil 33 prosent av kostnadsoverslaget for investeringen til landbruksbasert 
næringsutvikling, til inntil 35 prosent av kostnadsoverslaget. 

Ved vurdering av ulike etableringstilskudd, bør det forutsettes at produsenten kan vise til at det er 
foretatt realistiske markedsundersøkelser eller at det foreligger avtaler med varemottakere. Dette for 
å hindre at det etableres produksjon som ikke har et marked og som vil kunne  
svekke inntjeningsmulighetene for øvrige produsenter.  

Gartnerhallen SA vil spesielt påpeke at tiltak knyttet til vedlikehold av jord og ivareta jorda 
som ressurs er viktig, og vi mener det er gode argumenter for å øke tilskuddet til grøfting.   

Videre er det er viktig å videreføre ordningen med investeringsstøtte til nyplanting og 
fornying av frukthager, og til dekkesystemer for frukt og bær, hjemlet i Forskrift om midler 
til investering og bedriftsutvikling i landbruket, § 3c Investeringer i produksjonsanlegg. Denne 
investeringsstøtten har bidratt til den positive veksten vi ser i disse produksjonene.  

3.2 Forskning og utvikling 
Midler til forskning som prioriterer grøntproduksjonene må styrkes. Viktige forskningsområder for 
grøntsektoren er: 

• Forbedret kvalitet og utvidet sesong gjennom utvikling av nye sorter, dyrkings- og
lagringsmetoder og emballasje.

• Risikodempende tiltak og nye og optimale agronomiske løsninger, særlig knyttet til
klimautfordringer.

• Plantehelse og plantevern.
• Bærekraftig produksjon ved hjelp av integrerte dyrkingsmetoder.
• Økologisk produksjon.

Gartnerhallen viser i denne forbindelse til vår egen satsing sammen med BAMA Gruppen AS og 
NorgesGruppen ASA, hvor en har gått sammen om å avsette 100 mill. kroner i et fond (GROfond), 
som skal finansiere utviklingsprosjekter i norsk frukt- og grøntnæring i minst 10 år fremover. 
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GROfondet vil utløse prosjekter som sikrer omstilling, økt forbruk av norske produkter og en 
styrket posisjon for norsk produksjon. 
 
3.3 Klima- og miljøprogram: energirådgiving i veksthus 
Energirådgiving i veksthus er et viktig satsningsområde for å redusere energibruken i norske 
gartnerier. For å opprettholde energirådgiving og formidle spesialkompetansen på dette området 
gjentar Gartnerhallen sin anbefaling om at det bevilges midler til et 3-årig energirådgivingsprogram. 
 
3.4 Matmerk 
Matmerk er en uavhengig stiftelse som skal bidra til økt mangfold, kvalitet og verdiskaping i norsk 
matproduksjon. Matmerk skal styrke omdømmet til norske matprodukter hos norske forbrukere. 
Dette gjøres gjennom å arbeide med kvalitetsstyring og kompetanseutvikling i norsk matproduksjon 
og synliggjøre opprinnelse og kvalitet på norske matprodukter. Gartnerhallen mener at Matmerk sitt 
arbeid, spesielt knyttet til KSL og Nyt Norge, må styrkes gjennom økte overføringer over 
jordbruksavtalen. KSL er et viktig og grunnleggende system for å sikre dokumentasjon, kvalitet og 
trygghet, både for bonde, industri og forbruker. 
 
4. Markedsregulering (post 70) 
 
4.1 Opplysningsvirksomhet 
Økt produksjon og forbruk av frukt og grønt er et godt utgangspunkt for ambisjonene om å skape en 
sunnere og friskere befolkning. En sunnere befolkning vil kunne bidra til store samfunns-
økonomiske gevinster, og Gartnerhallen mener derfor det er en god investering å øke bevilgningene 
til opplysningsvirksomhet for frukt, grønnsaker, bær og poteter betydelig. Økt innsats til 
opplysningsvirksomhet overfor skoler og barnehager er et eksempel på hva vi mener vil være et 
viktig tiltak. Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) gjør en viktig jobb for å øke forbruket 
av frukt og grønt i Norge. Tilskuddet til OFG anbefales økt med minimum 3 mill. kr (tilsvarende 
kuttet i fjor) for å styrke opplysningskontorets innsats.  
 
4.2 Markedstilpasning 
Støtten til GrøntProdusentenes Samarbeidsråd må videreføres. Deres arbeid er nødvendig for at 
pris- og markedstilpasningen i grøntmarkedet skal fungere godt, både for produsenter og markedet. 
 
4.3 Markedsregulering  
I 2014/15-sesongen var det et stort behov for markedsregulering av potet, og det er nødvendig å 
tilføre nye midler til Fondet for avsetningstiltak. 
 
Partene ble i fjor enige om å slå sammen kollektiv dekning av omsetningsavgift hagebruk og 
avsetningstiltak for hagebruk og potet. Samtidig ble bevilgningen til prisnedskrivningstilskudd 
redusert. Gartnerhallen mener at det må sikres tilstrekkelige midler for å ha reguleringsmulighet 
neste gang det oppstår et betydelig overskudd.  
 
5. Erstatning for avlingssvikt (post 71) 
De siste årene har klimabetingede tap og avlingssvikt vært betydelige. Strukturen innen 
grøntsektoren, med forholdsvis store enheter, gjør at risikoen for å lide betydelige økonomiske tap 
er stor. Gartnerhallen mener det er grunn til å se nærmere på ordningen for å sikre at den i 
tilstrekkelig grad dekker når de store katastrofene inntreffer. Gartnerhallen er også av den 
oppfatning at det er viktig å etablere en god ordning med skattefri fondsavsetning for utjevning av 
gode og dårlige år, for eksempel når det oppstår store klimabetingede skader på avlingen. 
 



Side 5 av 7 
 

6. Pristilskudd (post 73) 
Gartnerhallen mener at tilskudd som støtter opp om aktiv drift og kvalitetsproduksjon må 
prioriteres. Satsene for distriktstilskudd bør heves med 2,5 prosent (tilsvarende 
konsumprisindeksen) for kostnadskompensasjon, og for tradisjonell rund tomat bør satsene heves 
ytterligere. Det bør vurderes om volumavgrensningene for tomat og agurk kan reduseres. I tillegg 
mener Gartnerhallen at det bør innføres et pristilskudd på flere grønnsaksslag, særlig der tollvernet 
er spesielt svakt. Vi anbefaler også at det innføres et ekstra pristilskudd (distriktstilskudd) til 
grønnsaker i Nord-Norge. 
 
7. Produksjonstilskudd (post 74) 
Gartnerhallen gjentar sitt forslag fra i fjor, om at satsene i arealtilskuddet økes med 2,5 prosent, 
tilsvarende konsumprisindeksen i 2015. Videre forslår vi at arealsatsene for potet økes med kr 100,- 
pr daa, og at kulturlandskapstillegget økes med kr 50,- pr daa.  
 
8. Utviklingstiltak (post 77) 
 
8.1 Tilskudd til rådgivning 
Gartnerhallen mener det er svært viktig at Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har langsiktige og 
forutsigbare rammer for å gjøre sitt arbeid. Gartnerhallen foreslår at det øremerkes midler til økt 
satsing på veiledning innenfor grøntsektoren, slik det ble gjort i 2013, og at beløpet for 2016 er på 
minst samme nivå (4,5 mill. kroner).  
 
8.2 Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak 
 
Sorter: Frukt og grønt er helt avhengig av tilgang på sorter som sikrer en markedstilpasset og ikke 
minst økonomisk lønnsom produksjon for den enkelte produsent. 
Gartnerhallen mener at det er spesielt viktig at bevilgningene til Graminors arbeid med 
sortsutvikling og sortsutprøving i frukt, bær og potet økes. 
 
Handlingsplan for redusert avhengighet og risiko ved bruk av plantevernmidler: Det er 
nødvendig at det fortsatt avsettes betydelige midler til forskning og utprøving av nye 
plantevernmidler og nye integrerte bekjempelsesmetoder. God tilgang på og kunnskap om effektive 
metoder og midler, er spesielt viktig med tanke på endringer i klima og de dyrkingsmessige 
utfordringer dette fører til.  
 
8.3 Samarbeid og produsentsammenslutninger 
 
Fruktlagertilskudd (tilskudd til fellesanlegg for frukt) 
Gode og effektive fruktlagre og -pakkerier er nødvendig blant annet for å gjøre produktene 
salgsklare. Tilskuddet til fruktlager må fortsatt være som et tilskudd per kg mottatt frukt, og bør 
økes minst i takt med generell kostnadsutvikling. Staten foreslo ved oppgjøret i 2014 at ordningen 
skulle opphøre, og at midlene skulle overføres til distriktstilskudd for frukt. Gartnerhallen mener det 
var svært riktig å opprettholde ordningen med fruktlagertilskudd, slik Stortinget vedtok. Dette er 
viktig av flere grunner: Fruktpakkeriene bidrar til effektivitet, jevnere produktkvalitet og økt 
samarbeid mellom produsenter, noe som er viktige for kunnskap, innovasjon og utvikling i 
fruktdyrkingsmiljø. Fellesanleggene har en nøkkelrolle som aktør mellom produsent og 
grossist/marked og er avgjørende for effektivitet i omsetningen. Fellesanleggene er dessuten svært 
viktige for økt markedsadgang og styrket konkurransekraft i verdikjeden for fruktprodusentene. 
 
Å opprettholde tilskuddsordningen som i dag, bidrar til god oversikt og målbarhet. Den er også 
enkel å administrere. Krav til dokumentasjon, hygiene og andre godkjenninger ivaretas enklest og 
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tryggest gjennom fellesanlegg.. En innlemming av dette tilskuddet i andre ordninger, for eksempel i 
Distriktstilskuddet, kan snu utviklingen i retning av mer” hjemmepakking” igjen. Dette er absolutt 
ikke ønskelig. Tilskuddsordningen bør for øvrig omdøpes til” tilskudd til fellesanlegg for frukt”, da 
lagring er en begrenset del av disse anleggenes viktige virksomhet. 
 
Støtte til produsentorganisering  
I EUs felles landbrukspolitikk (CAP) blir det omtalt flere fordeler med produsentorganisasjoners 
rolle i landbruket: Blant annet fremheves det at produsentorganisasjoner forbedrer tilpasning av 
produksjon i forhold til etterspørselen, senker produksjonskostnader, stabiliserer pris til produsent, 
fremmer forskning og rådgiving til produsentene og øker produsentenes makt i matvarekjeden.  
 
EU har åpnet for at produsentorganisasjoner innen frukt- og grøntsektoren kan få 50 prosent av sine 
faktiske utgifter til driftsprogram i støtte fra EU. I EU gis det også investeringsstøtte til for 
eksempel investering i pakkemaskiner. Støtten gis via produsentorganisasjonene, noe som gjør at 
produsentene oppfordres til å samles i verdikjeden. Slik styrkes organiseringen i grøntsektoren.  
 
Gartnerhallen mener dette er en ordning som også bør vurderes i Norge. En slik 
støtteordning vil legge til rette for bedre organisering i sektoren, noe som vil gi produsentene 
økt makt i verdikjeden.   
 
9 Økologisk produksjon 
 
Sikkerhet ift økt risiko ved økologisk produksjon 
Stortinget har et uttalt mål om at 15 prosent av norsk matproduksjon skal være økologisk. Foreløpig 
blir det produsert langt fra 15 prosent økologisk frukt og grønt i Norge. Risikoen ved å produsere 
økologisk er betraktelig større enn å produsere konvensjonelt, noe som bl.a. skyldes lavere 
avlingsnivå og merkostnader på grunn av økologiske produksjonsmetoder. Dette er også grunnen til 
at økologiske produkter koster mer enn konvensjonelle. Dersom etterspørselen etter økologiske 
produkter i perioder ikke er stor nok, må de økologiske produktene i noen tilfeller selges som 
konvensjonelt dyrkede produkter, med tilsvarende lavere pris. Da taper den økologiske bonden 
merinntektene han/hun trenger for å produsere økologisk. Denne økonomiske risikoen gjør at 
mange vegrer seg for å satse på økologisk produksjon.  
 
Gartnerhallen mener det er nødvendig at avtalepartene blir enige om å sette i gang en 
utredning der det ses på muligheten for en dekning av tapet en økologisk produsent vil ha når 
økologiske produktene må selges som konvensjonelle. En slik ordning vil dempe den 
økonomiske risikoen ved økologisk produksjon, og dermed bidra til at flere tør å satse på 
økologisk frukt- og grøntproduksjon. Slik vil det også være et virkemiddel for å nærme seg 
målet om 15 prosent økologisk matproduksjon i landet.  
 
10. Virkemidler knyttet til skatt og avgift 
 
10.1 Fondsavsetninger 
Gartnerhallen mener at det gjennom jordbruksoppgjøret må åpnes for skattefrie fondsavsetninger 
innenfor tradisjonelt landbruk, på lik linje med ordningen som er innført for skogbruksnæringa 
(skogfond). Dette vil være et virkemiddel som stimulerer til nyinvesteringer, grøfting og 
effektivisering av driftsapparatet. Slike fondsavsetninger bør også kunne brukes for 
inntektsutjevning når klimamessig avlingsskade gir uforholdsmessig tap, og i de tilfeller hvor 
erstatningsordningene ikke gir tilstrekkelig sikkerhet. 
 
10.2 Arbeidsgiveravgift 
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Grøntnæringen er en arbeidsintensiv næring som for mange krever omfattende bruk av 
heltidsansatte eller sesongarbeidere i sin produksjon. Arbeidsgiveravgift er for mange derfor en 
betydelig utgift. Redusert arbeidsgiveravgift er et nasjonalt tiltak som vil kunne gi betydelige 
kostnadsreduksjoner, og dermed økt konkurransekraft for mange norske grøntprodusenter. 
Jordbrukspolitikken er i hovedsak unntatt fra EØS-avtalen. Vi kan derfor benytte oss av vår 
nasjonale handlefrihet til å bruke redusert arbeidsgiveravgift for å bedre næringens 
konkurransekraft i møte med importerte varer. Gartnerhallen mener derfor at det gjennom årets 
jordbruksoppgjør bør utredes eller vedtas direkte en reduksjon eller fritak fra arbeidsgiveravgiften 
for landbruket.    

 
10.3 Avskrivningssatser 
Avskrivningssatsene bør, etter Gartnerhallens oppfatning, innrettes slik at det tas mer hensyn til 
investerings- og utviklingsbehovene i landbruket/grøntsektoren, eksempelvis med en egen 
avskrivingssats (saldogruppe) for bygg og anlegg i landbruket. Avskrivingssatsene bør økes, slik at 
de samsvarer bedre med faktisk verdiforringelse. For frukttrefelt mener Gartnerhallen at det bør 
være en ordinær saldoavskriving. 
 
10.4 Eiendomsskatt veksthus 
Regelverket for fritak for eiendomsskatt for veksthusbedrifter bør tydeliggjøres, slik at 
veksthusbedrifter blir likebehandlet med øvrig landbruk. 
 
 
Avslutningsvis 
Jorda er vår viktigste ressurs. Det er derfor av avgjørende betydning for norsk selvforsyningsgrad at 
dyrket jord ikke bygges ned og at jorda holdes i hevd. Etter noen utfordrende år med økt nedbør og 
endret klima, ser vi viktigheten av grøfting og kalking. Gartnerhallen mener derfor at årets 
jordbruksoppgjør må ende ut med betydelige tiltak som styrker produksjonsgrunnlaget, sikrer 
økonomiske rammebetingelser og bidrar til et godt grunnlag for framtida for norsk jordbruk. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Gartnerhallen SA 
 

                                                            
Anders Nordlund       Arve Gladheim 
styreleder        organisasjonssjef 
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Til 
Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag 

 

Norske Felleskjøp gir med dette sine råd til Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag foran 

årets jordbruksforhandlinger. Norske Felleskjøp gir sine vurderinger med bakgrunn i vårt ansvar som 

markedsregulator i kornsektoren, innkjøpssamvirke for korn og som aktør i produksjon av matmjøl og 

kraftfôr.  

Oppsummering 
Vi opplever en befolkningsvekst i verden og i Norge. Legger vi FNs prognose til grunn vil vi bli over 70 

millioner flere mennesker i verden hvert år de neste 40 årene. I Norge anslår SSB at vi vil ha en 

befolkningsvekst på minst 50 000 mennesker hvert år i samme periode. 

FNs klimapanel slår fast at klimaendringer vil hindre veksten i matproduksjonen å følge utviklingen i 

folketallet. Den globale matproduksjon kan i.h.t. klimapanelets prognoser bli redusert med så mye 

som 2 % hvert 10 år fram mot 2100. I samme periode vil etterspørselen øke med 14 % hvert 10 år.  

Norsk landbruk må bidra til å redusere utslippene av klimagasser i matproduksjonen. Økt produksjon 

og forbruk av korn, frukt og grønt vil bidra positivt. Det er også viktig å ta hensyn til at Norge har 

betydelige grasressurser i distriktene som kun kan utnyttes av drøvtyggere. 

I Norge faller selvforsyningsgraden. Norsk selvforsyning av jordbruksprodukter er nå nede i 38% og 

helt var i 2012 helt nede i 35 %. Vi må tilbake til 70- tallet for å finne like lav selvforsyning i Norge. 

Hovedårsaken til den lave selvforsyningen i dag er at vi har mistet om lag 25 % av kornproduksjonen 

de siste 20 årene. 

Norge har derfor et selvstendig ansvar for å øke matproduksjonen basert på norske ressurser. 

Økt matproduksjon på norske ressurser: 

Hovedmålet for landbrukspolitikken må være at norsk jordbruk skal produsere så mye som mulig av 

Norges behov for rein og trygg mat. 

Fundamentet for en høy matproduksjon, økt selvforsyning og matberedskap i Norge ligger i at vi er i 

stand til å bruke hele det knappe jordbruksarealet til produksjon av mat og matråvarer. Enklere sagt: 

Kjøttet vi spiser og melka vi drikker bør i hovedsak være basert på at dyra våre spiser norsk fôr for at 

vi skal kunne snakke om norskprodusert mat og reell matvaresikkerhet. Norsk kornproduksjon i 

kombinasjon med utnyttelse av grasresursene i distriktene er en av bærebjelkene i norsk 

fôrproduksjon. 

Norsk landbrukspolitikk har i flere tiår vært innrettet slik at den stimulerer til en fordeling av 

produksjonen mellom ulike landsdeler. Kornproduksjon foregår i de områdene som er egnet for 

dette, mens spesielt de grovfôrbaserte husdyrproduksjonene er kanalisert til distriktene. Denne 

kanaliseringspolitikken har gjort det mulig å bruke tilnærmet hele det norske jordbruksarealet, og 

dermed også bidratt til å opprettholde et stort omfang av norsk matproduksjon gjennom et aktivt 
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landbruk i alle deler av landet. Ser vi på hva vi faktisk bruker jordbruksarealet i Norge til er det tydelig 

at husdyrprodusentene i distriktene og kornprodusentene i de sentrale områdene er gjensidig 

avhengig av hverandre. 

Alternativet til en slik arbeidsdeling i jordbruket som vi har hatt siden 1950-tallet vil være å 

konsentrere husdyrproduksjonene i kornområdene og basere store deler av det norske jordbruket på 

importerte kraftfôrråvarer. Dette vil medføre at jordbruket i distriktene over tid langt på vei vil 

forsvinne samtidig som omfanget av norsk matproduksjon basert på norske ressurser blir kraftig 

redusert. 

Den negative utviklingen en har sett over mange år i kornproduksjonen er alvorlig. Kornarealet i 

Norge er siden 1991 redusert med 895 000 dekar og 70 % av dette arealet har gått ut av 

kornproduksjon på Østlandets flatbygder. Om lag 50 % av råvarene både til kraftfôr og 

matmelindustrien er nå importerte. 

Norske Felleskjøp støtter Regjeringens mål om å «arbeide for en høyest mulig selvforsyning av mat av 

beredskapshensyn». Næringskomiteens uttalelser knyttet til økt selvforsyning; «Komiteen viser til at 

det er bred enighet om at norsk landbruk skal ha fokus på økt matproduksjon med intensjon om økt 

selvforsyning». 

Videre presiserer flertallet i Næringskomiteen at;” reell økt selvforsyningsgrad er avhengig av at økt 

matproduksjon skal være med grunnlag i norske ressurser. Dette må legges til grunn ved utformingen 

av landbrukspolitikken». Dette er målformuleringer Norske Felleskjøp støtter fullt ut. 

Skal matproduksjonen i Norge kunne økes må det legges til rette for økt produksjon av korn, 

samtidig som en legger grunnlaget for å beholde melkeproduksjonen og produksjonen av 

storfekjøtt som en bærebjelke i distriktsjordbruket. Dette innebærer at inntektene i jordbruket må 

styrkes og at lønnsomheten i kornproduksjonen må bringes opp på nivå med gjennomsnittet for 

jordbruket. I tillegg må jordbruket ha solide fraktordninger og at virkemidlene i jordbruksavtalen i 

større grad må hensynta behovet for differensiering knyttet til struktur og distrikt. 

 

 

Norske Felleskjøp har følgende hovedprioriteringer for årets forhandlinger:  

 Styrke økonomien i kornproduksjonen. Bruk av arealtilskudd og prisnedskrivningstilskudd 

tilpasses for å sikre økonomien i husdyrproduksjonene og i verdikjeden for mel- og 

bakervarer.  

 Styrke fraktordningene for korn og kraftfôr 

 Endre basiskrav for rug samt justere prisforholdet mellom kornslagene  

 Øke produktiviteten på jordbruksarealene ved å sikre tilstrekkelig midler til drenering 
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Kostnadsendringer fra 2015 til 2016 
 

Gjødselkostnader i kornproduksjonen 
 
Felleskjøpet Agri har framforhandlet priser på terminvare gjødsel for årets første periode. For 
fullgjødsel gjelder prisene fra uke 1 til uke 9, og for N-gjødsel gjelder prisene for januar.  
 
Prisene på terminvare øker. Svak norsk krone er hovedforklaringen til dette.  
 
 

 
 
Figuren viser utvikling i gjødselpris på fullgjødsel og OptiNS. Samelikningen er uke 25-49 i 2014 og 
2015 for høstsesong 2015, og mellom uke 1-21 i 2015 og uke 1-21 i 2016 for vårsesong 2016. 

 

Norske Felleskjøp anslår at gjødselkostnadene vil øke med om lag 13 øre/kg, 
tilsvarende 2 øre pr kg korn. 

 

Økte kostnader på plantevernmidler 
Som følge av svekket krone vil også plantevernmidler øke i pris i kommende sesong. Prisøkningen er 

anslått til om lag 6 %. Basert på en normal vekstsesong og en normal arealfordeling mellom bygg, 

havre og hvete anslår Norske Felleskjøp kostnadene til plantevern til 5 kr pr. daa. 

Som følge av svekket krone vil kostnader til plantevernmidler i kornproduksjonen 

øke med totalt om lag 14 millioner kroner, tilsvarende 1,5 øre pr.kg korn. 

Kostnader til drivstoff  
Prisfallet på olje vil kunne bidra til reduserte kostnader for drivstoff i jordbruket i 2016. Prisen på 

anleggsdiesel følger i stor grad prisen på autodiesel. I følge prisindeksen for autodiesel (SSB) 

fortsetter dieselprisen å falle. 

Listepris 22-3-10, FKA

uke 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 Gj.snitt

2014 1) 3,80 3,83 3,87 3,91 3,98 4,03 4,03 3,51 3,54 3,57 3,65 3,69 3,76 3,78

2015 4,05 4,07 4,11 4,15 4,19 4,20 4,20 3,63 3,67 3,71 3,77 3,99 4,03 3,98

2016 4,14 4,16 4,20 4,24 4,28 4,29 4,29 4,22

kr/kg endring 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,12 0,13 0,14 0,12 0,30 0,27 0,13

 % endring 2,2 % 2,2 % 2,2 % 2,2 % 2,1 % 2,1 % 2,1 % 3,4 % 3,7 % 3,9 % 3,3 % 8,1 % 7,2 % 3,1 %

Listepris Opti-NS, FKA

Mnd Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober NovemberDesember Gj.snitt

2014 1 +2) 2,86 2,99 2,99 3,05 2,95 2,89 2,89 2,73 2,76 2,68 2,74 2,84 2,86

2015 3,21 3,34 3,30 3,30 3,14 2,68 2,79 2,87 2,93 2,98 2,99 3,00 3,04  

2016 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13

kr/kg endring -0,08 -0,21 -0,17 -0,17 -0,01 0,45 -0,10 0,14 0,17 0,30 0,25 0,16 0,05

 % endring -2,5 % -6,3 % -5,2 % -5,2 % -0,3 % 16,8 % -3,5 % 5,1 % 6,2 % 11,2 % 9,1 % 5,6 % 2,6 %

1) Med virkning fra juli 2014 innførte FKA 4 prissoner (4 prislister). Listeprisene som brukes her er de for Kambo/Verdal. Herøya ligger 7 øre/kg lavere, og Glomfjord 9 øre/kg lavere

2) Bruker nå pris på Opti-NS. Opti-KAS er faset ut.

Vår Høst
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Forbruket av diesel, både til produksjonen av korn, tørking og transport av korn ligger mellom 10 og 

12 liter diesel pr. dekar. (NLR 2010) 

Prisen på drivstoff er i normale år relativt stabil igjennom året. 2015 har hatt noe mer volatile priser 

enn vanlig. Norske Felleskjøp har lagt prisdifferansen på anleggsdiesel i januar 2015 og januar 2016 til 

grunn for å vurdere kostnadsendringene på diesel.   

Forutsatt at kostnaden på anleggsdiesel holder seg på nivå med prisen i januar 2016 

i vekstsesongen innebærer dette en redusert kostnad i kornproduksjonen på om lag 

2,5 øre pr. kg produsert korn. 

Økte kostnader til såkorn 
Prisendringer på såkorn er i stor grad påvirket av målprisendringer på korn, endringer i 

kontraktsvilkår for såkornprodusentene og kostnadsveksten hos såvareforretningene. 

Som følge av målprisendringer og endringer i kontraktsvilkårene for 

såkornprodusentene øker såkornkostnaden med ca. 17 øre pr. kg fra 2015 til 2016 

sesongen, tilsvarende 1 øre pr.kg produsert korn. 

 

Utviklingen i kornproduksjonen 
Et stadig fallende kornareal øker behovet for import av råvarer til matmel- og kraftfôrindustrien. 

Denne utviklingen svekker landbrukets bidrag til verdiskapning, sjølforsyning og matvaresikkerhet. 

Regjeringen Solberg sier i sin regjeringserklæring at de vil «arbeide for en høyest mulig selvforsyning 

av mat av beredskapshensyn». En samlet næringskomité mener at matproduksjonen må økes med 

intensjon om økt selvforsyning og uttalte i forbindelse med behandlingen av jordbruksoppgjøret i 

2015 følgende; «Komiteen viser til at det er bred enighet om at norsk landbruk skal ha fokus på økt 

matproduksjon med intensjon om økt selvforsyning.» Videre presiserer næringskomiteen at;” reell økt 
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selvforsyningsgrad er avhengig av at økt matproduksjon skal være med grunnlag i norske ressurser. 

Dette må legges til grunn ved utformingen av landbrukspolitikken”. 

Flertallet i Stortinget vil øke norsk matproduksjon med grunnlag i norske ressurser. Disse 

målsettingene forutsetter at norsk kornproduksjon må økes. 

Markedsbalansen for korn 
Markedsbalansen for korn det enkelte år avhenger i første rekke av avlingene, da forbruket av 

matkorn og karbohydratvårer har en mer stabil utvikling med en gjennomsnittlig økning på ca. 1 % 

pr. år de siste ti årene. 

I årene 2012, 2013 og 2014 importerte vi mellom 700 og 800 tusen tonn kornråvarer. Dette tilsvarer 

et kornareal på om lag 1,9 millioner dekar gitt norsk gjennomsnittsavling. I svært gode kornår som 

2015 er importbehovet halvert, men importen av kornvarer tilsvarer også i 2015 et kornareal på ca. 

700 000 dekar. 

 

Når det gjelder bruken av norske kontra importerte råvarer (karbohydrater, protein, fett og 

mineraler) til produksjon av matmel og kraftfôr har vi gått fra en situasjon rundt årtusenskiftet hvor 

norske råvarer utgjorde 2/3- deler og importen 1/3-del av det totale råvareforbruket. De siste årene 

har situasjonen vært at andelen importerte råvarer er om lag like stor, og delvis større enn norsk 

produksjon. Det historisk gode kornåret i 2015 vil bidra til å øke norskandelen. 

Areal med korn og oljevekster  
Fra vi fikk St. meld.  nr. 14. (1976 – 1977) og fram til 1990 økte det norske korn- og oljevekstarealet 

med 670 000 daa. Dette var i tråd med målene i stortingsmeldingen. Siden 1991, da kornarealet i 

Norge var på sitt høyeste, har kornarealet falt med gjennomsnittlig 38 500 dekar pr. år. De siste tre 

årene har kornarealet falt med i alt 146 000 daa eller i overkant av 48 000 daa pr. år. Kornarealet er 

nå nede på 2 850 363 dekar, dvs. på samme nivå som i 1973.  
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Om lag 70 % av arealnedgangen har skjedd på flatbygdene på Østlandet, i de beste kornområdene i 

Norge.  Dersom denne utviklingen får fortsette vil store deler av den grovfôrbaserte 

husdyrproduksjonen som nå foregår i de grasbaserte distriktene over tid gradvis vil bli flyttet tilbake 

til Østlandet. 

Arrondering og skiftestørrelser 
Kornarealet i Norge består av en relativt stor andel mindre skifter. Arronderingen er gitt ut i fra 

naturgitte topografiske forhold. Skog og landskap har kartlagt skiftestørrelser i kornproduksjonen. 

Undersøkelsen viser at 15 % av det norske kornarealet ligger på skifter som er mindre enn 15 dekar.  

Arronderingen i Norge tilsier at det er begrensninger for hvor store stordriftsfordelene er med store 

enheter. Det er mer tidkrevende å drive mange små skifter sammenliknet med noen få store. Dette 

påvirker både kostnader og arbeidsforbruk. 

I 2015 avsluttet Fylkesmannen i Østfold, Oslo og Akershus og Vestfold, Akershus Bondelag, Østfold 

Bondelag, Norges Bondelag og Norske Felleskjøp et samarbeidsprosjekt som har sett nærmere på 

økonomien i kornproduksjonen, stordriftsfordeler, transportkostnader og arrondering. Grunnlaget 

for rapporten har vært driftsgranskingsbrukene for korn. 

Resultatene fra prosjektet viser at stordriftsfordelene knyttet til kostnader for de største 

driftsgranskingsbrukene for korn i stor grad blir utlignet av kostnadene ved å skaffe tilveie et tørre 

areal til produksjonen. Det framgår videre av rapporten at arbeidsforbruket som forventet er 

vesentlig høyere på små jordstykker kontra store jordstykker.  

NIBIO har på oppdrag fra prosjektgruppen blant annet undersøkt jordstykkestørrelsen til de 

forskjellige driftsganskingsbrukene. Det viser en tydelig sammenheng mellom jordstykkestørrelse og 

driftsomfang. De minste driftsgranskingsbrukene driver også de minste jordstykkene. 
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Tabellen under viser gjennomsnittlig jordstykkestørrelse for driftsgranskingsbrukene. 

  
100-200 

dekar 
200-300 

dekar 
300-500 

dekar 
500-800 

dekar 
>800 
dekar 

Antall jordstykker AR5 5 6 9 9 16 

Gj.jordstykkestørrelse i dekar 31 49 47 77 61 

Antall leie/drive-forhold  1 2 2 3 7 

 
Figuren under viser arbeidsforbruket på driftsgranskingsbrukene sammenholdt med gjennomsnittlig 

jordstykkestørrelse. Det er helt tydelig at små jordstykker er mer arbeidskrevende å drive enn store. 

Det samme bildet må en forvente gjør seg gjeldende for grovfôrproduksjonen. 

 

For at norsk kornproduksjon skal kunne dekke et stadig økende behov for korn må en sørge for 

virkemidler som både kan bidra til å øke kornarealet igjen og samtidig stimulere til høye avlinger. Det 

er et faktum at store deler av norsk kornproduksjon skjer på små jordstykker og det er derfor viktig at 

utformingen av virkemidlene tar hensyn til dette. 

Norske Felleskjøp mener at landbruksforvaltningen må ta i bruk ny tilgjengelig teknologi 

slik det legges opp til igjennom eSTIL1 og innføre et differensiert arealtilskudd knyttet til 

størrelse på jordstykke for å sikre videre drift av disse. 

Avlingsnivå  
Utvikling av nye kornsorter og forbedret dyrkingsteknikk har medvirket til en markant avlingsøkning 

siden 1945, som vist i figuren under. Figuren viser også at avlingsveksten har avtatt fra midten av 

1980-årene. Den avlsmessige framgangen i sortsmaterialet blir ikke lenger tatt ut i praktisk dyrking. 

(Kilde: Bioforsk Øst Apelsvoll / Statistisk sentralbyrå). 

 

                                                           
1 Elektronisk system for tilskuddsforvaltning i landbruket. Dette systemet er tilrettelagt for å kunne utbetale 
tilskudd for jordstykker. 
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NIBIO viser til flere forhold som kan forklare denne utviklingen; 

 Etter 1985 har nygrøftingen ligget på et svært lavt nivå, og det utføres også relativt lite 

vedlikeholdsgrøfting  

 Stadig tyngre traktorer og maskiner øker risikoen for jordpakking i dybden, særlig når 

vedlikeholdet av grøftene svikter 

 Redusert vekstskifte sammen med økte arealer av hvete som er sterkest påvirket av 

vekstfølgesjukdommer. Viktig er også redusert havreareal, som er en god forgrøde, både for 

hvete og bygg 

 Fram til 1990 ble nesten alt kornareal pløyd om høsten, mens i dag høstpløyes kun halve 

kornarealet. Forsøk på 90-tallet viste at vårpløying og redusert jordarbeiding gir større 

variasjon i avlingene enn høstpløying 

 Redusert kalking, endret gjødsling, økt bruk av fangvekster, redusert ugras- og 

skadedyrbekjempelse og økt areal økologisk korn antas også å ha betydd noe, om enn 

relativt lite i forhold til de andre faktorene som er listet opp ovenfor 

I sum betyr dette at den avlsmessige framgangen i såkornmaterialet ikke blir tatt ut i praktisk dyrking. 

Norske Felleskjøp mener at grunnleggende trekk ved utviklingen i norsk kornproduksjon viser at 

produksjonsgrunnlaget, jorda, ikke blir tilstrekkelig vedlikeholdt. Den relativt betydelige omleggingen 

fra korn til gras på Østlandet, hvor om lag halvparten av kornarealet som er tatt ut av produksjon er 

lagt om til gras er et resultat av svak lønnsomhet i produksjonen av korn. Det er et sterkt behov for å 

reetablere en økonomi og en framtidstro som gir grunnlag for nødvendige investeringer i vedlikehold 

av produksjonsgrunnlaget og for å sikre at kornarealene nyttes til kornproduksjon. Det vil ta tid å 

gjenskape tilstrekkelig interesse og fagkompetanse for å satse på produksjon av korn og oljevekster 

dersom den først har gått tapt. 
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Utvikling i bruk av norske resurser 
Bruken av norske fôrråvarer i husdyrproduksjonen er fallende. Andelen norsk råvare i kraftfôret av 

total råvare var i 2014 43%. (Se figuren nedenfor.)  

I kraftfôret har andelen norsk karbohydrat av totalt karbohydratinnhold gått fra ca. 85 % i 2005 til 59 

% i 2014.Norskprodusert proteinandel har gått fra ca. 50 % i 1997 til ca. 6 % i dag. Hovedårsaken til 

dette var innføringen av forbud mot bruk av kjøttbeinmjøl som følge av utbruddet av BSE i Europa. 

Andelen norsk fett er i samme tidsrom redusert fra 100 % til ca. 45 %.  

 

Bruken av gras er også redusert. De siste 10 årene har andelen surfôr til melkeku på energibasis per 

år holdt seg relativ stabil, fra 43 til 45 prosent, mens det har vært en jevn økning i andelen kraftfôr, 

fra ca. 37 prosent i 2003 til rundt 43 prosent i 2013. Beite utgjør fortsatt en del av fôrseddelen, men 

andelen er synkende og har gått ned fra litt over 16 prosent i 2003 til nær 10 prosent i 2013. Dette er 

vist i figuren under. 
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Etterspørselen etter kraftfôr, og sammensetningen av kraftfôrblandingene, er et resultat av både 

utviklingen i husdyrproduksjonen kombinert med synkende tilgang på norsk korn. Økende 

avdråttskrav i melkeproduksjonen og økt produksjon av kylling er de viktigste driverne til den økende 

etterspørselen etter kraftfôr. Figuren under viser utviklingen i salg av kraftfôr. 

 

 

Lønnsomheten i kornproduksjonen 
Skal målet om økt matproduksjon nås må politikken stimulere til et aktivt og bærekraftig landbruk i 

hele landet basert på norske ressurser. Det forutsetter at lønnsomheten i jordbruket må styrkes 

vesentlig. 

Kornprodusentene er i dag den gruppen i jordbruket som har den laveste inntekten blant alle 
jordbruksproduksjonene. Inntektene for kornprodusentene har siden 2007 hatt en betydelig svakere 
utvikling sammenliknet med alle øvrige produksjoner i landbruket. Blant referansebrukene er det kun 
korn- og potetavlingene som normaliseres. 
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Figuren over viser vederlag til arbeid og egenkapital pr. årsverk for referansebrukene for melk, 
kombinert svin og korn, fjørfekjøtt, sau og korn. Tallene for 2015 er hentet fra 
referansebruksberegninger 2014, avgitt 10/4 2015. Vederlag til arbeid og egenkapital pr. årsverk for 
referansebrukene viser ikke inntektseffekt av skatt og jordbruksoppgjøret i 2015.  
 
Nivået på inntekten til den enkelte kornprodusent er sterkt påvirket av avlingsnivået. Avlingsnivået 
var i 2014 på 438 kg/daa og i 2015 på 472 kg/daa3. Dette er det høyeste avlingsnivået per dekar noen 
gang registrert i Norge! Gjennomsnittet for de ti siste årene er 391 kr/kg. 
 
Mulighetene for store kostnadsreduksjoner i kornproduksjonen er begrenset. 
Driftsgranskingsbrukene for korn viser at kostnadene i kr/daa er tilnærmet like fra 200 dekar og 
oppover. Inkluderes avskrivninger ser vi at de største kornbrukene har noe lavere kostnader per 
dekar, men dette utliknes av kostnadene ved å skaffe areal til veie for å kunne øke produksjonen.  
 
Norske Felleskjøp er bekymret over at økonomien i kornproduksjonen er betydelig svakere enn for 
alle øvrige produksjoner og mener at vederlaget til arbeid og egenkapital pr årsverk må bringes opp 
på nivå med de øvrige produksjonene i jordbruket for å stanse fallet i kornarealet. 
 
Norske Felleskjøp vil presisere at det ved behandlingen av siste jordbruksoppgjør ble uttrykt fra en 
samlet næringskomité at de ønsker et «miljøvennlig norsk landbruk med både store og små bruk i 
hele landet. Komiteen understreker at vilkårene for jordbruksdrift er forskjellige i ulike deler av landet, 
og jordbruket bidrar også til andre viktige samfunnsgoder enn mat. Komiteen mener det derfor må 
opprettholdes en differensiering i virkemidlene, som legger til rette for en variert bruksstruktur og 
sikrer bærekraftig produksjon på jordbruksarealene i hele landet.» 
  

Norske Felleskjøp ber om at kornprisen økes med 9 øre/kg samtidig som 

arealtilskuddet i kornproduksjonen økes tilsvarende med 7 øre/kg korn.  

Av kornprisøkningen på 9 øre/kg vil inndekning av beregnet kostnadsvekst i 2016 

utgjøre 2 øre/kg, mens resterende 7 øre/kg vil gi grunnlag for en reell 

lønnsomhetsforbedring. I tillegg må arealtilskuddet styrkes med 25 kr/dekar, 

tilsvarende 7 øre/kg korn.   

Dette må følges opp i jordbruksoppgjøret 2017 og 2018 slik at økonomien i 

kornproduksjonen kommer opp på et inntektsnivå tilsvarende gjennomsnittet av 

de øvrige jordbruksproduksjonene. 

  

                                                           
2 Framregning inklusive volumframregninger fra regnskapsåret 
3 Prognose fra NFK 
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Økt arealtilskudd anbefales fordelt på følgende måte: 

  Økt A-tilskudd   
Verdi korn 
Øre/kg 

Sone 1 25 kr/daa 6 

Sone 2 25 kr/daa 7 

Sone 3 25 kr/daa 7 

Sone 4 25 kr/daa 7 

Sone 5 25 kr/daa 7 

Totalt  Mill kr      72    7 

 

Norske Felleskjøp mener at et nytt elektronisk søknadssystem for 

produksjonstilskudd må implementere mulighetene for å søke arealtilskudd knyttet 

til hvert enkelt jordstykke. Dette gir muligheten for en differensiering av tilskuddet 

for å sikre videre drift av små jordstykker, noe som er avgjørende for å kunne øke 

kornproduksjonen i Norge. 

For å hindre at en slik nødvendig lønnsomhetsforbedring i kornproduksjonen ikke 

skal gå ut over økonomien i husdyrproduksjonene vil bruk av økt arealtilskudd i 

kornproduksjonen både bidra til å sikre fortsatt drift av små skifter og til å redusere 

kostnadsveksten videre i verdikjeden. Prisnedskrivning av en kornprisøkning utover 

dette må tilpasses for å sikre en bærekraftig økonomi i husdyrproduksjonene og i 

verdikjeden for mel- og bakervarer. 

 

Prisnedskrivingstilskudd 
Ordningen med prisnedskrivingstilskudd for korn til kraftfôr og matmel spiller en nøkkelrolle i norsk 

landbrukspolitikk. Formålet er i første rekke å redusere kostnadene i bakerivirksomhet og 

husdyrproduksjon og i tillegg likestille verdien av korn som fôr til husdyr i områder med og uten eget 

korn.  

- Tilskuddet reduserer kostnaden med norsk korn som kraftfôrråvare. Tilskuddet reduserer 

samtidig behovet for toll og avgifter på importerte kraftfôr- og melråvarer.  Midler brukt til 

prisnedskrivingstilskudd utløser derfor kostnadsreduksjoner som er vesentlig større enn selve 

tilskuddet.  

- Reduserte kraftfôrkostnader gir reduserte kostnader i husdyrproduksjonen. 

- Tilskuddet sikrer at hoveddelen av kornet går gjennom markedsordningen.  På denne måten 

sikres husdyrbruk i hele landet tilgang til kraftfôr til om lag samme pris.  

- Manglende varmebehandling og dårlig formaling av hjemme malt korn vil også øke farene for 

salmonellautbrudd og kan gi økt spredning av floghavre.  Tilskuddet har dermed også en 

betydning for helsesituasjonen og smittepresset i norsk landbruk. 

Tilskuddet ble styrket med 7,3 øre pr. kg ved jordbruksoppgjøret i 2015. Det bidro isolert sett til en 

vesentlig kostnadsreduksjon i hele verdikjeden for korn og kraftfôr.   
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Inneværende sesong bidrar prisnedskrivningstilskudd på 54,1 øre/kg til å redusere kostnadene for 

norsk korn med om lag 500 millioner kroner. For importerte råvarer til kraftfôr og matmel reduseres 

tollbehovet med 450 millioner kroner. Til sammen bidrar dermed prisnedskrivningen med om lag 950 

millioner kroner i kostnadsreduksjon for norsk mel- og bakeindustri og norsk kjøtt og 

melkeproduksjon inneværende sesong.  

Prisneskrivningskrivningstilskuddet utgjør i dag knappe 4 % av overføringene til jordbruket, og er et 

vesentlig bidrag for å opprettholde produksjonsfordelingen i norsk jordbruk. 

I den grad en ikke kan styrke inntektene i husdyrproduksjonene gjennom økt 

prisuttak i markedet slik at det forsvarer en økt kornpris, ber Norske Felleskjøp om 

at økningen i kornpris dekkes av et økt prisnedskrivingstilskudd.  

 

Prisforhold mellom kornslagene og basiskvalitetskrav til matrug  

Det er viktig at norske kornprodusenter innretter produksjonen sin for å møte etterspørselen i 

markedet. De siste årene har det vært en overproduksjon av mathvete i klasse 3 og matrug som har 

medført reguleringsbehov og bruk av omsetningsavgift. 

Mathvete: 

Norske møller etterspør nå mere vårhvete i klasse 1 og 2, og mindre av klasse 3. 

Innretningen av den norske produksjonen av mathvete bør ifølge møllene gi en tilgang på ca. 

50 % klasse 1 og 2, 25 % klasse 3 og 25 % klasse 4.  

Figurene under viser produksjonen av hvete i klasse 1-2, klasse 3 og klasse 4-5 og 

idealfordelingen til klassene. Det fremkommer tydelig at produksjonen av klasse 3 er 

betydelig større enn det som er etterspørselen hos møllene. Økningen i produksjonen av 

klasse 3 har gått på bekostning av produksjon av klasse 1 og 2. 



14 
 

 

 

 

Dersom andelen av vårhvete i klasse 1 og 2 ikke øker i forhold til klasse 3 vil dette kunne 

medføre at det blir vanskelig å opprettholde et høyt forbruk av norsk matkorn og at det 

stadig må omdisponeres mathvete til fôr selv om mathveten holder matkvalitet.  

Norske Felleskjøp mener det er positivt at matkornbransjen de to siste sesongene har gitt 

signaler til kornprodusentene i form av økt prisdifferensiering og strengere proteinkrav for å 

styre produksjonen av mathvete mer i retning av de kvaliteter som etterspørres. 

Norske Felleskjøp registrer at prisdifferensieringen mellom hveteklassene ikke er sterk nok til 

at bonden legger om produksjonen fra klasse 3 til mer klasse 1 - 2 og mener at kornbransjen 

i større grad må differensiere prisen på matkorn slik at det blir mer lønnsomt for bonden å 

produsere de kvalitetene industrien etterspør. Dersom dyrkingsomfanget av klasse 1 og 2 

øker i forhold til, klasse 3 vil dette kunne øke bruken av norsk mathvete i melet og redusere 

omsetningsavgiften på korn. 

Norske Felleskjøp har en god dialog med kornbransjen for å bidra til at 

prisdifferensieringen mellom hveteklassene økes for å kunne øke forbruket av 

norsk mathvete. 
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Rug: 

Etterspørselen etter matrug i Norge er stabil og norske bakere har i dag behov for ca. 20 000 tonn 
matrug hvert år. Kvalitetskravene norske bakere stiller til rugmelet har også vært stabilt med krav om 
falltall på 160 sekunder. 
 
Når forholdene ligger til rette blir det år om annet sådd store mengder rug. Dette medfører i år med 

gode vekst og høsteforhold at store volum vil måtte reguleres gjennom prisnedskrivning fra matkorn 

til fôrkorn i markedsordningen for korn. I tillegg til at overproduksjon av matrug medfører behov for 

å øke omsetningsavgiften på korn har rug også en betydelig lavere verdi som fôrkorn sammenliknet 

med hvete. Økt bruk av fôrrug vil også direkte fortrenge mulighetene til å bruke havre i kraftfôret. 

I år hvor rugavlingene holder dagens basiskrav til matrug som er hektolitervekt på 72 kg og falltall på 

120 sekunder gir dette et overskudd av matrug som må reguleres. Kornprodusenten kan igjennom 

agronomiske tiltak påvirke hektolitervekten på kornet. Falltallet er ofte prisgitt værforholdene før 

høsting. Figuren under viser rugvolumet fordelt på hektolitervekt i perioden 2010-2014. Figuren viser 

at HL-vekt på 75 kg i snitt gir et volum som er mer avpasset til etterspørselen i det norske markedet.  

 

 

Strengere hektoliterkrav til matrug vil kunne bidra til at et større andel av matrugen i år med stor 

produksjon vil bli avregnet som fôrkorn, uten at dette belastes omsetningsavgiften. Samtidig vil 

kornhandlerne få en fleksibilitet til å kunne senke hektolitervektkravet i sesonger med lite matrug.  
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Havre og oljefrø: 

Kraftfôrindustrien etterspør mer bygg og mindre havre. Kvaliteten på havren har de siste 2 årene 

vært svært god, men selv med svært god kvalitet på norsk havre er det ikke ønskelig med et større 

volum enn i dag.  

Det er rom for mer norskprodusert oljefrø i kraftfôrproduksjon, men som følge av stort behov for 

prisnedskrivning i forhold til avling under norske forhold, mener Norske Felleskjøp at prisforholdet 

mellom korn og oljefrø er på riktig nivå.  

 

Norske Felleskjøp foreslår at målprisen på matrug beholdes på dagens nivå for 

sesongen 2016/2017. Basiskravet for hektolitervekt for matrug foreslås økt fra 72 

kg til 75 kg. 

 

Norske Felleskjøp foreslår videre å styrke prisforholdet mellom bygg og havre med 

ytterligere + 3 øre/kg for bygg. Prisforholdet mellom korn og oljefrø beholdes 

uendret. 

Fraktordningene for korn og kraftfôr 
Det er husdyrproduksjonene som er basisen for jordbruk og arealutnytting i distriktene. Tilnærmet 

alt husdyrhold er avhengig av tilgang på kraftfôr. Kraftfôrkostnadene er derfor en viktig faktor for å 

sikre konkurransedyktighet i distriktsjordbruket.   

Formålet med fraktordningene for korn og kraftfôr er å utjevne kostnadene på korn og kraftfôr 

mellom områder med og uten eget korn. 

Sonefrakttilskuddet for korn ble avviklet i 2013. Dette medfører at kornet som produseres i 

områdene i innlandet og som ikke forbrukes der har fått økte kostnader. Som følge av avviklingen av 

sonefrakttilskuddet er det behov for å øke stedskorrigeringene for mottak av korn som følge av økte 

kostnader ved transport av dette kornet. 

Samtlige fraktordninger for korn og kraftfôr ble gjennomgått og forenklet i 2012. Fraktordningen for 

frakt av kraftfôr bidrar til å utjevne kostnadsforskjellene ved frakt av kraftfôr i hele landet. Uten 

fraktordningene for frakt av korn og kraftfôr vil det ikke være mulig å opprettholde 

distriktsjordbruket. Siden den nye ordningen ble etablert med virkning fra 1/1 2013 har kostnadene 

for frakt økt. Felleskjøpet Agri har i perioden redusert sine fraktkostnader med bakgrunn i endringer i 

logistikk. Vi registrer allikevel en økning i fraktkostnadene ut over dette. 

Norske Felleskjøp mener at fraktordningen for frakt av kraftfôr bør økes med 10 

millioner kroner. Dette vil redusere bondens fraktkostnader i distriktene med om 

lag 15 kr/tonn. 
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Dreneringstilskudd 
God dreneringstilstand er et av de viktigste tiltakene for å øke avlingene pr dekar, hindre 

pakkeskader på jorda og for å redusere erosjon fra jordbruksarealer og utslipp av klimagasser i form 

av lystgass. Økte avlinger er den viktigste faktoren til bedret lønnsomhet i kornproduksjonen. 

Reetableringen av et dreneringstilskudd er svært positivt mottatt. Tall fra Budsjettnenmda for 

jordbruket viser at grøftetilskuddet har medført økt grøfteaktivitet fra 30 000 dekar i 2013 til 82 000 

dekar i 2015, men bevilgningen over jordbruksavtalen blir ikke fullt ut utnyttet. 

 

Vi mener at innretningen av tilskuddet begrenser omfanget av dreneringen. 

De viktigste faktorene som i dag begrenser dreneringsaktiviteten er: 

- Nivået på tilskuddssatsene er for lave 

- Kort dreneringssesong fordi det er for kostbart å brakklegge arealer i vekstsesongen 

 

Ved å beregne nåverdien av grøfting med utgangspunkt i dagens lønnsomhet i kornproduksjonen, 

viser det at behovet for tilskudd til grøfting er stort dersom det skal være lønnsomt for 

kornprodusentene å grøfte. Tabellen under viser nåverdien av grøfting. 

Rentefot 5,0 %  

Avlingsøkning i prosent og kg pr daa 15 % 60 kg 

Avlingsnivå pr daa før grøfting Kg 400  

Kornpris på jordet/verdi av avlingsøkning  kr                  2,63   kr            158  

Varighet av grøfting i år 30  

Nåverdi kr -2 425,77  

Grøftekosnad pr daa  kr 4 600,00   

Nødvendig tilskudd pr daa kr 2 174  
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Figuren under viser behovet for tilskudd til grøfting ved forskjellige kostnadsnivåer dersom det skal 

være lønnsomt å grøfte gitt forutsetningene i tabellen over. I totalkalkylen for jordbruket er 

grøftekostnadene anslått å øke med 2,6 % som gir en kostnad på 4600 kr/daa i 2015. Det vil da være 

behov for 2174 kr/daa i tilskudd for at det skal være lønnsomt å grøfte.  

 

Dette viser at en grøftetilskuddssats på 1000 kr/daa ikke vil være tilstrekkelig selv om den blir 

videreført over en årrekke, Den relativt lave tilskuddssatsen er etter Norske Felleskjøps vurdering en 

av hovedårsakene til at kun halvparten av bevilgningene til grøftetilskudd har blitt brukt så langt. 

Tilskuddssatsen bør derfor økes   minimum kr 2000 pr. daa som vil tilsvare ca. 40 % av den registrerte 

grøftekostnaden i totalkalkylen.  

Sesongen for å grøfte uten å måtte brakklegge arealet er svært kort. Kun noen uker etter at telen er 

gått på våren før såing og ukene etter høsting før telen setter inn er det aktuelt for bonden å få utført 

dreneringsarbeid uten å tape avlingsinntekten i vekstsesongen. Dette medfører at kapasiteten hos 

entreprenører som utfører dreneringsarbeid er sprengt i en kort periode vår og høst. Dersom bonden 

kunne få utbetalt areal- og kulturlandskapstilskudd på arealer som blir brakket som følge av at de 

dreneres i løpet av vekstsesongen ville dreneringskapasiteten kunne økes betydelig.  I tillegg vil 

kvaliteten på arbeidet blir bedre som følge av at det normalt vil være bedre værforhold i 

sommersesongen. 

Norske Felleskjøp ber om at bevilgningen til drenering over jordbruksavtalen 

videreføres, og at tilskuddssatsen pr. dekar økes til 2000. I tillegg bør det for å øke 

dreneringskapasiteten åpnes opp for at de som utfører grøfting i sommerhalvåret 

kan motta arealtilskudd selv om det ikke er produksjon på det aktuelle arealet 

dette året. 
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Såvaresituasjonen 
Avlingsåret i 2014 ga god tilgang til norsk såkorn av svært god kvalitet. I 2015-sesongen har det vært 

kvalitetsutfordringer knyttet til norsk såkorn. Dette medfører at det for kommende sesong må 

importeres såkorn fordi beredskapslageret for såkorn ikke er fylt opp for å kunne dekke behovet for 

neste vekstsesong. Dette viser at det er behov for et beredskapslager av såkorn av et omfang som 

sikrer norske kornprodusenter tilgang på såkorn tilpasset norske dyrkingsforhold i år med lav eller 

moderat tilgang på norsk såkorn. 

 

Med bakgrunn i et årlig forbruk på ca. 50 000 tonn sertifisert såkorn er det behov for å sette av 6 

millioner kroner til beredskapslagring av såkorn. 

Norske Felleskjøp ber om at det settes av 6 millioner kroner til beredskapslagring 

av såkorn og at tilskuddet justeres i forhold til generell kostnadsvekst.  

 

Investeringsvirkemidler for etablerte og unge bønder 
Investeringsbehovet i landbruket er stort både innenfor husdyrproduksjonene og i 

kornproduksjonen. Jordbruket har ikke tilstrekkelig inntjening for å kunne gjøre nødvendig 

investeringer basert på løpende inntekter. Skattemessige tiltak må tas i bruk for å styrke 

investeringsevnen. 

Økt gjeld i landbruket er en utfordring både for lønnsomheten for bonden og for landbrukets evne til 
å tåle endringer i form av økte renter. 
 
For at landbruket skal kunne fornye driftsapparatet i takt med behovet og for å lette 
gjeldsbelastningen for unge bønder i etableringsfasen bør det legges til rette for at det etableres 
virkemidler i form av langsiktige rentefrie lån for denne gruppen. Investeringsstøtten bør være 
fordelt og målrettet mellom ulike produksjoner slik at driftsapparat som korntørker, driftsbygninger 
og fast innredning blir prioritert slik at produksjonsfordelingen opprettholdes. I tillegg må 
investeringsstøtten fordeles slik at investeringer bidrar til å nå målet om økt produksjon med 
grunnlag i ressursgrunnlaget på den enkelte gård. Ved tildeling av investeringsstøtte bør mindre 
gårdsanlegg prioriteres. 
 

Norske Felleskjøp mener at innføringen av den varslede fondsordningen for 

investeringer i jordbruket må være på plass innen utgangen av 2016. I tillegg bør en 

egen investeringspakke for unge bønder utarbeides i et samarbeid mellom 

myndigheter og faglag med sikte på å redusere gjeldsbelastningen for unge bønder. 

En investeringspakke bør inneholde virkemidler i form av langsiktige rentefrie lån. 

Et avgjørende kriterie for investeringspakken må være at investeringene må bidra 

til at produksjonen skjer med grunnlag i gårdens egne arealressurser. 
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Beredskapslagring av korn 
Norske Felleskjøp viser til vårt innspill til statsbudsjett for 2016 vedrørende behov for 

beredskapslagring av korn. Dette er en sak som må avklares og finansieres over statsbudsjettet. 

Norske Felleskjøp viser til næringskomiteens flertall som i behandlingen av statsbudsjettet (Innst 8 S. 

(2015-2016)) for 2016 ber regjeringen om å utarbeide en grundig risiko- og sårbarhetsanalyse. 

Norske Felleskjøp mener at dette vil kunne bidra til en bedre og mer faktabasert drøfting av de 

utfordringene vi står ovenfor på matområdet. 

«Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre, 

viser til komiteens merknad i behandlingen av statsbudsjettet for 2015 hvor det bes utarbeidet en 

risiko- og sårbarhetsanalyse for norsk matforsyning. Flertallet viser til Forsvarssjefens fagmilitære råd 

som tydelig slår fast at det ikke er realistisk å legge til grunn lang varslingstid for kriser i 

nærområdene. Ekspertgruppen for forsvaret i Norge sier videre at den sivile beredskapen må styrkes 

for å understøtte forsvaret og ivareta borgerens behov i en krisesituasjon. I tillegg har Forsvarets 

forskningsinstitutt utarbeidet et notat som konkluderer med at alvorlige klimarelaterte hendelser kan 

få betydning for Norges forsyningssituasjon for både mat og fôr. FFI slår fast i notatet at bedring av 

matberedskapen i tråd med regjeringens politiske plattform bare kan oppnås gjennom en strukturert 

og kunnskapsbasert prosess. 

Flertallet ber regjeringen om å utarbeide en grundig risiko- og sårbarhetsanalyse hvor 

matproduksjon, matforsyning og beredskap inngår som en del av samfunnssikkerhetsperspektivet» 

Norske Felleskjøp mener at den viktigste beredskapen vi kan ha er en omfattende 

løpende produksjon. Dersom myndighetene innfører beredskapslagring av matkorn 

skal det finansieres utenfor jordbruksavtalen. 

Økologisk korn 
Produksjonen av økologisk korn dekker ikke den innenlandske etterspørselen. Samtidig er 

avlingsnivået i økologisk kornproduksjon relativt lavt og det totale volumet av økologisk korn er også 

relativt lavt. Som følge av et begrenset volum som produseres over et stort geografisk område 

medfører det at fraktkostnadene av økologisk korn blir svært høye. I tillegg medfører kravet om 

separat håndtering av det økologiske kornet på kornmottakene høyere kostnader enn på 

konvensjonelt korn.  

Det er viktig at norske kornprodusenter finner det lønnsomt å dekke mer av etterspørselen etter 

både økologisk mat- og fôrkorn. For å senke den økonomiske risikoen ved økologisk korndyrking de 

første årene ved omlegging fra konvensjonell til økologisk dyrking vil innføring av arealtilskuddet for 

økologisk kornproduksjon fra andre karensår bidra til at den økonomiske risikoen reduseres de første 

årene ved omlegging. 

Norske Felleskjøp mener at kornprodusenter som legger om fra konvensjonell til 

økologisk kornproduksjon må få arealtilskuddet for økologisk korn fra andre 

karensår. 
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Forskning 
Felleskjøpet har stort fokus på forskning og utvikling, blant annet igjennom Felleskjøpet Fôrutvikling 

og i samarbeid med forskningsmiljøer som NIBIO, Bygdeforskning, NMBU og gjennom 

samarbeidsprosjekter i kornbransjen. 

Norske Felleskjøp deltar for tiden I følgende forskningsprosjekter: AGROPRO, Agrispace, StressLess, 

Quality Weat, Foods of Norway, Brakorn og «Økt norsk kornproduksjon» (Bioforsk m.fl.). 

Norske Felleskjøp mener at det er helt avgjørende at forskning og utvikling av et 

produktivt, klimaeffektivt og bærekraftig landbruk prioriteres, og at det vektlegges 

i sterkere grad krav til formidling til bønder slik at forskningsresultater fortere kan 

tas i praktisk bruk. Norske Felleskjøp vil vektlegge betydningen av arbeidet med å 

foredle et robust plantemateriale tilpasset et tøffere klima i Norge. Satsingen på 

nye 2-radssorter i bygg er et eksempel på dette.  

 

Prisvilkår overfor produsent  
Jordbruksavtalen 2012, kapp. 5.1.1 Mottaksplikt i markedsreguleringen i jordbruket er det stilt krav 

om følgende: 

” Markedsregulator innen de enkelte sektorene, jf. kapp. 5.1, skal framlegge sine 

prisbetingelser rettet mot produsent for avtalepartene før jordbruksforhandlingene, herunder 

bl.a.:  

 Prisdifferensiering ut fra struktur- og distriktsmessige forhold.  

 I hvor stor grad prisdifferensieringen er basert på kostnadsbetingede eller andre 
hensyn.  

 Om prisfastsettingen bygger på tilstrekkelig oppdaterte kostnadskalkyler.  

 En vurdering av om prisbetingelsene overfor produsent er transparente. 
Redegjørelsen må omfatte alle jordbruksråvarer som omfattes av 
markedsreguleringen, uavhengig av om det fastsettes målpriser eller ikke for 
råvarene. ” 

 

Felleskjøpet Agris prisdifferensiering i inneværende sesong er endret siden forrige sesong og 

prisvilkårene for neste sesong fastsettes i juni/august 2016 og vil bli presentert i Kornguiden 2016, 

med unntak for de nærmere vilkårene for leveransetillegg. Satsene for leveringstillegg er i sesongen 

2015/16 som følger:  

 30-90t  2 øre/kg 

 90-150t 3 øre/kg 

 150-300 t 4 øre/kg 

 300-400t  5 øre/kg 

 >400 t  6 øre/kg  

Felleskjøpet skiller ikke mellom prisvilkår til medlemmer og ikkemedlemmer.  
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Leielagringsavtaler belastes med et trekk på 9 øre pr. kg for å dekke lagerleiekostnaden. 

Bonusutbetalinger fastsettes som en fast prosent av den totale omsetningsverdien (dvs. totalt 

varekjøp og varesalg) med Felleskjøpet og utbetales kun til medlemmer 
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VEDLEGG: Statusrapport marked og markedsregulering  

 
Markedsbalansen for korn 
Markedsbalansen for korn i det enkelte år avhenger i første rekke av tilgangen, siden forbruket av 

matkorn og karbohydratvårer har et stabilt forbruksnivå de siste ti årene. 

Figuren viser utviklingen i fordelingen av det norske forbruket av korn og kornvarer, fordelt på norsk 

og importert matkorn og korn/karbohydrat. 

 

Forbruket av andre råvarer enn korn og karbohydrat er økende: 
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Utviklinga i balansen mellom norsk og importert råvare i det samlede forbruket av 

kornråvarer i Norge er vist i figuren under: 

 

Beregnet markedsbalanse i normalår 

Normalår for tilgang er beregnet ut fra ti års gjennomsnittlig arealfordeling og ti års snitt for 

avlingsnivå og matandel. Som grunnlag for tabellen nedenfor har vi videre forutsatt at potensialet for 

bruk av norsk matkorn er justert ned fra 82 %; en norskandel vi så for noen år siden, til 75 % som en 

konsekvens av at gjeldende klassefordeling ikke muliggjør like høyt forbruk i dag. Tilbud om og 

forbruk av norsk korn i et normalår er beregnet som følger (1000 tonn):  

Balansen for norsk korn (tonn)   

  Matkorn Fôrkorn Totalt 

 Normal salgsproduksjon    220 000      800 000  1 020 000 

 Potensiale for norsk korn    260 000   1 140 000  1 400 000 

 Balanse  -40 000 -340 000 -380 000 

Tabellen viser at det i et normalår er underbalanse både for matkorn og av korn til kraftfôr.  

Matkorn 

Foredlingen av matkorn hos norske matmelmøller har falt med 31 000 tonn i løpet av de siste ti 

årene. Hovedårsaken til dette fallet i forbruk av matkorn i Norge i denne perioden har vært en stor 

økning i importen av ferdige bakervarer (RÅK-import). Regner vi om importen til medgått kornråvare, 

er forbruket stabilt. Folketallet har i mellomtiden økt. 
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Utviklingen i totalt forbruk av matkorn i det norske markedet er vist i figuren under, inklusive 

estimert innhold i importerte ferdigvarer (i tillegg forbrukes om lag 3000 bygg): 

 

Fôrkorn 

For fôrkorn framkommer markedsbalansen på følgende måte: 

Totalt råvareforbruk 

- «normalt» forbruk av protein, fett, mineraler og vitaminer 

- forbruk av tilgangen av kli fra matmelproduksjonen 

- faglig nødvendig import av karbohydratråvarer (melasse, durra m.m.), satt til 15 % av 
totalt karbohydratbehov fratrukket tilgangen av kli 

 = Rom for norsk kornavling 

 

Balansen for tilgangen av fôrkorn til kraftfôrindustrien er vurdert som vist i tabellen under, jamfør 

oppsett med beregningsmåte ovenfor. Her har vi ikke tatt med erter og oljefrø og det er videre tatt 

utgangspunkt i et normalår som p.t. gir tilgang av 1,02 mill. tonn norsk korn til industrien. 

Utgangspunktet er en omsetning av kraftfôr på knapt 2 mill. tonn. Av dette forutsettes p.t. 70 % å 

bestå av karbohydratråvarer. 

Overskott/underskott av norsk fôrkorn (tonn)    

Andel norsk korn i kraftfôr 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 

 Normalår -15 %  -120 000 -220 000 -320 000 -410 000 -510 000 

 Normalår  0 -100 000 -200 000 -300 000 -390 000 

 Normalår + 15 %  120 000 20 000 -80 000 -180 000 -280 000 
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Tabellen over viser kornbalansen (minus indikerer underskott) ved ulik prosentandel norsk korn i 

kraftfôret og ved ulike avlingsnivå i forhold til et normalår. Andelen norsk fôrkorn er pr. 2014/15 på 

50 %, jamfør egen tabell for råvareforbruk nedenfor. Det er da ikke tatt hensyn til en eventuell 

omdisponering av matkorn til fôrkorn. 

Den aktuelle markedssituasjonen 

Sesongen 2015 ga en svært god kornavling og kvaliteten var god. Kornet er tilnærmet fritt for 

mykotoksin.   

Forventet prisuttak i forhold til målpris 

Målprisene for korn ble hevet i jordbruksoppgjøret våren 2014: 

 Mathvete 10 øre  

 Matrug 0 øre 

 Bygg 8 øre 

 Havre 6 øre 

 Oljefrø 8 øre 
 
For oljefrø har Landbruksdirektoratet gitt styringspris 1 øre under gjeldende målpris på 556 øre pr. kg 

som følge av overnotering i sesongen 2014/2015.  
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Areal 
Statistisk sentralbyrå sine tall for kornareal omfatter også areal som det ikke blir søkt om 
produksjonstillegg for: 

 
 

Tallene for 2015 er Landbruksdirektoratet sine publiserte foreløpige tall fra søknader om 

produksjonstillegg og viser en nedgang i areal korn og oljevekster på 16 500 dekar fra 2014 til 2015.  

Brukstall og areal i alt med korn og oljevekster (SSB)

I alt Hvete Rug Bygg Havre
1969 2 524 211 38 274   13 385   1 848 338 541 806    77 645       2 601 856  

1970 2 611 741 38 580   15 102   1 840 363 676 906    36 039       2 647 780  45 924        

1971 2 697 360 28 919   12 491   1 789 207 842 837    19 141       2 716 501  68 721        

1972 2 746 572 34 590   14 056   1 813 734 858 385    21 423       2 767 995  51 494        

1973 2 837 237 51 892   18 867   1 718 460 1 002 285 38 627       2 875 864  107 869      

1974 2 946 233 141 751 28 493   1 702 427 1 031 848 36 362       2 982 595  106 731      

1975 3 045 969 156 442 14 100   1 796 315 1 026 014 49 238       3 095 207  112 612      

1976 3 040 553 201 376 21 486   1 728 304 1 024 538 59 891       3 100 444  5 237         

1977 3 075 500 209 870 24 719   1 793 757 992 601    51 413       3 126 913  26 469        

1978 3 110 605 205 082 22 304   1 854 164 974 089    47 949       3 158 554  31 641        

1979 3 252 200 170 000 16 900   2 000 800 1 006 700 53 300       3 305 500  146 946      

1980 3 229 700 155 600 14 100   1 869 100 1 126 900 57 700       3 287 400  -18 100       

1981 3 230 300 130 100 8 800     1 761 900 1 258 600 66 100       3 296 400  9 000         

1982 3 301 700 157 500 6 800     1 715 800 1 345 800 75 800       3 377 500  81 100        

1983 3 321 200 228 100 10 100   1 828 600 1 178 800 75 600       3 396 800  19 300        

1984 3 400 800 334 500 16 700   1 712 500 1 236 700 100 400     3 501 200  104 400      

1985 3 400 000 391 000 11 000   1 706 000 1 293 000 79 000       3 479 000  -22 200       

1986 3 422 800 396 000 10 000   1 743 700 1 273 000 69 100       3 491 900  12 900        

1987 3 439 900 579 800 9 600     1 627 400 1 223 100 63 800       3 503 700  11 800        

1988 3 442 400 436 100 7 200     1 729 600 1 269 500 63 000       3 505 400  1 700         

1989 33 103       3 468 588 382 484 4 245     1 759 910 1 321 950 61 215       3 529 803  24 403        

1990 3 566 983 479 562 12 237   1 782 474 1 292 712 52 125       3 619 108  89 305        

1991 3 690 874 529 139 15 985   1 808 726 1 337 026 43 554       3 734 428  115 320      

1992 3 593 724 545 390 15 900   1 759 281 1 273 153 58 753       3 652 477  -81 951       

1993 3 526 631 705 139 32 756   1 729 882 1 058 853 87 261       3 613 892  -38 585       

1994 3 486 286 687 946 31 400   1 781 582 985 359    98 793       3 585 079  -28 813       

1995 22 500       3 380 819 657 661 40 662   1 750 223 932 273    111 107     3 491 926  -93 153       150

1996 21 500       3 341 404 588 361 36 844   1 746 252 969 946    76 568       3 417 972  -73 954       155

1997 21 500       3 320 954 592 767 36 041   1 746 979 945 168    75 886       3 396 840  -21 132       154

1998 21 000       3 355 919 689 881 70 883   1 670 592 924 563    63 917       3 419 836  22 996        160

1999 20 500       3 281 736 515 798 26 891   1 825 917 913 130    63 656       3 345 392  -74 444       160

2000 20 000       3 306 000 680 900 38 300   1 627 400 959 300    57 200       3 363 200  17 808        165

2001 20 600       3 281 100 636 000 27 600   1 768 500 849 100    108 800     3 389 900  26 700        159

2002 19 510       3 268 200 637 900 24 100   1 806 000 800 200    109 900     3 378 100  -11 800       168

2003 18 280       3 266 800 757 600 44 600   1 616 200 848 500    75 400       3 342 200  -35 900       179

2004 17 650       3 282 700 853 400 72 400   1 490 200 866 600    68 500       3 351 200  9 000         186

2005 16 770       3 252 100 808 200 69 400   1 633 000 741 600    66 900       3 319 000  -32 200       194

2006 15 828       3 181 800 857 500 60 600   1 524 300 739 500    65 100       3 246 900  -72 100       201

2007 15 083       3 119 054 912 150 76 302   1 406 749 723 853    62 002       3 181 056  -65 844       207

2008 14 550       3 090 200 931 700 81 700   1 299 100 777 700    48 100       3 138 300  -42 756       212

2009 14 019       3 060 900 816 000 71 200   1 363 400 810 300    43 200       3 104 100  -34 200       218

2010 13 533       3 011 400 720 800 67 600   1 461 800 761 100    59 300       3 070 700  -33 400       223

2011 13 080       2 987 500 738 900 52 800   1 479 700 716 000    52 000       3 039 500  -31 200       228

2012 12 532       2 942 100 669 800 14 800   1 565 300 692 200    54 900       2 997 000  -42 500       235

2013 11 745       2 860 600 548 400 30 100   1 593 900 688 200    34 600       2 895 200  -101 800     244

2014 11 511       2 825 937 791 699 60 900   1 265 100 719 800    41 000       2 866 937  -28 263       245

2015 11 127       2 815 726 855 800 104 200 1 226 600 629 400    34 700       2 850 426  -16 511       253
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Tilgang av korn til engrosmarkedet 

Kornavlinga varierer betydelig mellom år. Tabellen under viser historisk tilgang av norsk korn til 

industrien og forventet tilgang denne sesongen, fordelt på ulike kornarter. Prognose 19.11.15: 

 

Norske Felleskjøp har beregnet hvilken avling som kan forventes med dagens areal for de ulike 

kornslagene. Det er lagt til grunn ti års median for matkvalitet og gjennomsnittsavlinger og 

arealfordeling for de ti siste årene: 

Tilgang korn (tonn)

Mat Fôr Total Mat Fôr Total

1997/1998 228 400 12 000 240 400    11 300 500 11 800 95 % 96 %

1998/1999 122 000 188 500 310 500    5 900 22 200 28 100 39 % 21 %

1999/2000 196 400 16 800 213 200    8 300 600 8 900   92 % 93 %

2000/2001 250 600 46 300 296 900    10 500 5 200 15 700 84 % 67 %

2001/2002 115 500 129 000 244 500    2 500 2 200 5 600   47 % 45 %

2002/2003 201 100 43 000 244 100    6 900 1 200 8 100   82 % 85 %

2003/2004 310 000 24 300 334 300    16 600 1 600 18 200 93 % 91 %

2004/2005 336 100 55 800 391 900    33 800 5 200 39 000 86 % 87 %

2005/2006 355 200 22 700 377 900    26 100 7 300 33 400 94 % 78 %

2006/2007 219 400 120 700 340 100    19 900 4 600 24 600 65 % 81 %

2007/2008 303 100 78 400 381 500    25 100 13 200 38 200 79 % 66 %

2008/2009 128 406 305 198 433 604    20 016 26 657 46 673 30 % 43 %

2009/2010 86 290 177 773 264 064    8 961 17 996 26 709 33 % 34 %

2010/2011 184 791 127 458 312 249    16 182 17 585 33 767 59 % 48 %

2011/2012 40 504 229 797 270 301    4 747 11 478 16 225 15 % 29 %

2012/2013 174 100 84 500 258 600    2 900 1 800 4 700   67 % 62 %

2013/2014 171 406 26 335 197 741    11 700 949 12 649 87 % 92 %

2014/2015 217 471 150 946 368 418    31 259 6 764 38 023 59 % 82 %

Prognose 158 700     333 300 492 000    36 700       29 300 66 000 32 % 56 %

Bygg Havre Sum korn Erter Oljefrø

1997/1998 460 000 335 800 1 209 800 0 11 800

1998/1999 580 000 365 800 1 284 100 0 9 800

1999/2000 585 000 330 500 1 137 700 0 10 300

2000/2001 537 100 375 000 1 224 600 0 9 000

2001/2002 583 900 312 800 1 146 800 290 19 100

2002/2003 555 500 261 400 1 069 100 500 17 800

2003/2004 552 300 316 600 1 221 400 1 100 11 300

2004/2005 599 500 353 200 1 383 600 2 500 12 200

2005/2006 557 300 264 400 1 233 000 3 400 11 200

2006/2007 508 900 233 800 1 107 400 5 900 9 500

2007/2008 455 800 260 400 1 136 000 8 700 9 000

2008/2009 528 749 310 348 1 319 374 6 590 9 722

2009/2010 447 484 268 224 1 006 728 6 818 6 819

2010/2011 512 424 287 128 1 145 568 6 445 10 165

2011/2012 462 204 219 982 968 711    2 272 8 577

2012/2013 539 000 219 600 1 022 000 1 900 11 300

2013/2014 479 429 212 361 902 179    963 6 015

2014/2015 498 860 269 693 1 174 994 2 087 9 648

Prognose 480 000     273 000 1 311 000 3 500         10 500 

Kjelde for historiske data: Landbruksdirektoratet

Hvete Rug Andel 

mathvete

Andel 

matrug
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Tabellen viser først anslått avling høstet fra åkeren. Under er det korrigert for avgang i form av såfrø 

og avrens for å komme fram til forventet tilgang til industrien. 

Forbruk 

Forbruket av mathvete har vist en fallende tendens de senere år: 

 
 

Areal, 

matandel Kg/daa I alt (tonn)

Fôrkorn 

(tonn)

Matkorn 

(tonn)

Matkveite 62 % 198 000      178 532      

Fôrkveite 122 772      142 240    

Kveite i alt 744 000      441 320 772      

Matrug 64 % 18 000        18 313        

Fôrrug 11 009        10 696      

Rug i alt 63 000        475 29 009        

Bygg 1 327 000   373     488 297      485 000    3 000          

Havre 672 000      372     245 131      213 000    32 000        

Korn i alt 1 083 209   850 936    231 845      

Erter 16 000        266 4 263         4 263       

Oljefrø 46 000        194     17 660        17 660      -             

Avling fra åkeren 1 105 132   872 859    231 845      

Avgang til såkorn m.m. 64 000        54 000      10 000        

Tilgang korn til industrien 1 019 209   797 000    222 000      

Tilgang korn, oljefrø og erter 1 040 704   818 859    221 845      

Tiårssnitt og arealfordeling

Sesong Kveite Rug Bygg Havre Sum

2010/2011 292 466 25 893 3 093 23 320 344 772

2011/2012 279 930 25 590 2 872 23 191 331 583

2012/2013 281 646 26 056 2 604 26 998 337 304

2013/2014 279 896 23 421 2 643 28 807 334 767

2014/2015 274 863 22 114 3 184 30 178 330 339

Prognose 15/16 276 300 22 200 3 400 31 900 333 800

(Kjelde for historiske data: Landbruksdirektoratet)

Matkornforbruk pr kornsesong (tonn)



8 
 

Figuren under viser utviklingen i kraftfôrsalg i perioden 2006-2014 med prognose for 2015:  

 

Statens landbruksforvaltnings statistikk for forbruk av råvarer til kraftfôr viser følgende 

fordeling på hovedgrupper: 

 
 

Prisuttak 

Norske Felleskjøp skal som markedsregulator bidra til at eventuell ubalanse i markedet 

rettes opp slik at målpris kan oppnås.  

Drøv Svin Fjørfe Annet Total

2006 907 249 448 249 310 592 36 690 1 702 780

2007 935 070 462 372 336 266 38 134 1 771 842

2008 943 288 472 408 380 069 36 692 1 832 457

2009 893 041 473 483 379 353 30 860 1 776 737

2010 907 352 486 507 384 802 32 537 1 811 198

2011 913 122 491 337 388 971 32 055 1 825 485

2012 985 585 490 740 418 354 29 647 1 924 326

2013 992 145 479 026 451 636 27 779 1 950 586

2014 996 448 481 269 457 178 25 052 1 959 947

2015* 1 030 000 508 000 428 000 20 000 1 986 000
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Salg av kraftfôr (tonn)

Råvareforbruk, tonn (Landbr.dir.) 2000 2005 2010 2012 2014 2015

Importert karbo 257 354 171 998 350 554 471 952 581 485 402 776

Norsk korn og kli frå norsk foredling 1 024 273 1 108 174 955 229 943 444 848 165 1 008 648

Forbruk karbohydrater ekskl kli 1 281 627 1 280 172 1 305 783 1 415 395 1 429 650 1 411 424

Forbruk av protein 235 200 303 356 387 270 394 417 419 765 433 497

Forbruk fett 28 640 35 934 45 058 46 508 51 615 49 309

Vitaminer og mineraler 50 000 78 035 78 874 87 852 90 217 83 507

Totalt råvareforbruk 1 595 467 1 697 497 1 816 985 1 944 173 1 991 247 1 977 737

Andel norsk korn i kraftfôr 64 % 65 % 53 % 49 % 43 % 51 %
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Tabellen under viser uttaket av målpris i siste sesong – sesongen 2014/2015: 

 

Noteringsprisen for bygg oversteg målpris med 0,8 øre i avtaleåret 2013/2014, noe som medførte 

redusert styringspris med 1 øre for sesongen 2014/15. Sesongen 2014/2015 endte opp med 

overnotering med 0,5 øre for oljefrø, som gir 1 øre i redusert styringspris i 2015/2016. 

Figurene under viser noteringspriser pr. fortløpende uke i foregående og inneværende sesong 

(prognoserte noteringspriser inneværende sesong fra uke 4), målpriser og øvre prisgrenser. 

Noteringsprisene holdes til enhver tid under maksimalpris: 

 

 Målpris  Prisuttak pr. uke  Forventet avvik  

 avtaleåret  27/15  målpris - prisuttak 

  [øre/kg]  [øre/kg]   [øre/kg] 

Hvete 298 298,5 0,5

Rug 282 282,3 0,3

Bygg 
1)

254 254,2 0,2

Havre 233 232,7 -0,3

Oljefrø 548 548,5 0,5
1) Styringspris 1 øre under målpris
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Omsetningsavgift 

Fondet for omsetningsavgift for korn var bygd ned i 2013/14; til om lag 1,4 mill. kroner og bygd opp 

igjen til 18 mill. kroner når alle forpliktelser var dekket etter sesongen 2014/15. Ved fastsetting av 

satsen for omsetningsavgifta for 2015/16 tilsa prognosen at det ville bli overskudd av korn. Forslag til 

avgift baserte seg derfor på målsettingen om å ha et fond på 25 mill. kroner og avgiften ble satt til 3 

øre for 2015/2016.  

 

Avregningspris landet 

Tabellen under viser priser fra alle aktører slik disse framkommer i avregningen til bonden, inklusive 

stedskorrigering.  Omsetningsavgift er ikke trukket fra. Alle tillegg eller trekk for kvalitet er også holdt 

utenom, slik at prisene reflekterer verdien av basiskvalitet for alle aktører i kornmarkedet. Eventuelle 

leveringstillegg og lagerleie er ikke reflektert i prisene. Disse møter produsenten som henholdsvis 

tillegg og trekk i forhold til de oppgitte prisene. 
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Prisutviklingen til produsent fra februar i fjor (sesongen 2014/15) til februar i år ligger noe under 

forutsetningene i jordbruksoppgjøret, bortsett fra for bygg og mathvete. Sett over tre år ligger 

prisuttaket i sum under forutsatte endringer i målpris, unntatt for bygg. 

Andel leveranser til målprisanlegg 

 Andelen av leveranser direkte til kystanleggene varierer mellom sesongene, som vist under. Tallene 

er basert på oppdatert tidsserie fra FKA: 

 

Avrekningsprisar alt korn, landet (øre pr kg)

Uttak 

aug 12 - 

feb 13

Endra mål-

/styringspris 

2013

Uttak 

aug 13 - 

feb 14

Endra mål-

/styringspris 

2014

Uttak 

aug 14 - 

feb 15

Endra mål-

/styringspris 

2015

Uttak 

aug 15 - 

feb 16*

Sum endring 

i avrekning 

2015-16

Endra mål-

/styringspris 

2013-15

Registrert 

endring 

2013-15

Matkveite** 270,60 19 286,29 5 293,37 10 303,80 10,4 34 33,2

Fôrkveite 240,15 258,92 261,04 269,67 8,6 29,5

Matrug 256,95 20 275,97 5 280,67 0 280,34 -0,3 25 23,4

Fôrrug 219,23 247,61 238,32 232,07 -6,3 12,8

Bygg*** 227,54 18 246,20 4 249,89 8 259,42 9,5 30 31,9

Havre 205,79 18 223,58 5 229,04 6 233,99 5,0 29 28,2

Rugkveite 230,99 266,40 262,08 266,08 4,0 35,1

Korn total 231,14 249,08 255,28 261,86 6,6 30,7

Erter 304,67 332,11 339,34 344,29 5,0 39,6

Oljefrø**** 490,73 25 504,19 5 516,20 7 515,74 -0,5 37 25,0

(Kjelde: Landbruksdirektoratet)

*Foreløpige

** Styringspris 2013/14  ***Styringspris 2014/15 ****Styringspris 2015/16
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1 Hovedtrekkene i Norturas innspill 

1.1 Jordbruksforhandlingene 2016 - overordna forhold 

Det politiske landskapet foran Jordbruksoppgjøret i 2016 er det samme som etter 

Stortingsvalget høsten 2013.  Samarbeidserklæringen slår fast at framtidig landbrukspolitikk 

skal utvikles innenfor rammene av Jordbruksavtaleinstituttet, og at det skal legges vekt på 

forutsigbarhet og reformer som kan gi økt lønnsomhet.  Regjeringen trenger støtte i Stortinget 

for sin politikk, og det er verdt å merke seg Næringskomiteens flertallsmerknader ved 

behandlingen av Jordbruksoppgjøret 2014 (Innst. 285 S (2013 – 2014) og Jordbruksoppgjøret 

2015 (Innst.385 S (2014 – 2015).  I disse innstillingene bekrefter flertallet i komiteen mange 

av de eksisterende hovedlinjene i landbrukspolitikken.  Stortingsflertallet presiserte videre at 

"Flertallet er enige om at statens tilbud til fremtidige jordbruksoppgjør skal være i tråd med de 

føringene som ligger til grunn i innstillingen til dette årets jordbruksoppgjør og Innst. 8 S 

(2013 - 2014)" (Innst. 285S (2013 -2014)).  I Prop. 1S (2014 – 2015) uttaler Regjeringa at den 

vil " sikre landbruket føreseielege rammevilkår som kan bidra til at næringa si samla lønsemd 

kan bli betre i åra som kjem. Det er avgjerande at utøvarane i landbruket skal kunne ha ei 

inntektsutvikling og sosiale vilkår på line med andre grupper." 

  

De internasjonale råvareprisene på landbruksprodukter har vært preget av store bevegelser de 

siste 5 åra, og er nå på et nivå som ligger om lag 50 % over nivået i 2005.   Restriksjonene på 

handelen mellom EU og Russland har medført markedsubalanse og låge priser for svin i EU.   

På klimakonferansen COP21 i Paris i 2015 forpliktet Norge seg sammen med andre land til 

store reduksjoner i utslipp av klimagasser fram til 2030.  Denne utfordringen faller sammen 

med en stor og langvarig omstilling av den norske økonomien. Oljesektoren vil spille en 

meget viktig rolle i norsk nærings- og samfunnsliv i mange år framover, men behovet for ny 

vekst i annet næringsliv er åpenbart for alle.  Produksjon og forsyning av matvarer vil være en 

primær interesse for ethvert samfunn til alle tider. Med dagens kosthold har Norge ikke 

mulighet til å bli selvforsynte med mat, men det vil etter Norturas mening være klokt å utnytte 

det potensialet for matproduksjon som landet har.  Nortura mener at den landbruksbaserte 

verdikjeden fra jord til bord vil utgjøre en viktig del av det grønne skiftet.    

 

Nortura vil peke på at det over mange tiår har vært en formidabel produktivitetsvekst i norsk 

husdyrproduksjon.  På tross av dette og økte bruttoinntekter har økte kostnader og sterk 

lønnsvekst i andre sektorer svekket jordbrukssektorens konkurranseevne om arbeidskraften.   

Nortura forventer at Regjeringen i årets Jordbruksoppgjør legger til rette for at lønnsomheten i 

landbruket styrkes, slik Stortinget har slått fast i Innst. 8S (2013-2014) og slik Regjeringen 

har uttrykt i Prop. 1S (2014 – 2015).  Dette må til for å sikre rekruttering og framtidstro til å 

fornye produksjonsapparatet – begge deler nødvendig for å nå målet om økt matproduksjon. 

 

Markedsinntektene utgjør over 70 % av jordbrukets inntekter, men budsjettstøtten er helt 

nødvendig for å sikre en bærekraftig økonomi i alle produksjoner.  Det er derfor nødvendig å 

dimensjonere og innrette støtten slik at de både kan gi økt inntektseffekt og større produksjon.  

Realverdien av budsjettstøtten har blitt kraftig redusert siden år 2000, og Nortura mener dette 

er en av hovedårsakene til at næringen har tapt konkurransekraft i forhold til andre yrker.  

 

De innenlandske markedsutsiktene er hovedgrunnlaget for våre vurderinger av pris-

utviklingen framover, men framtidig prisutvikling må i større grad enn før skje i samsvar med 

prisutviklingen i nabomarkeder. Dette skyldes at styrken i importvernet er kraftig redusert 

etter mange år med en større prisøkninger i Norge enn internasjonalt.  Markedsprognosene for 
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2016 viser at produksjonen av lam og egg utfordrer markedsbalansen, og markedssituasjonen 

for svinekjøtt er også skjør.  Dette tilsier at potensialet for prisutvikling må vurderes meget 

nøkternt, og Nortura vil spesielt advare mot å velte evt. økte fôrkostnader over på 

husdyrprodusentene.  Det er fremdeles et betydelig rom for å øke norsk kjøttproduksjon 

på storfe, og dette utgjør det desidert største potensialet for vekst og økt verdiskaping i 

norsk jordbruk.   
 

1.2 Sammendrag av Norturas innspill til Jordbruksforhandlingene 2016  

 

 

 
 

1.3 En vellykket fôrpolitikk er nøkkelen til en stor norsk matproduksjon 

Omfanget og spredningen av norsk jordbruksproduksjon er avhengig av arbeidsdeling mellom 

regioner og brukstyper.  Endringer i produksjonsvolum, produksjonsmåter og produksjons-

strukturer påvirker produksjonsfordelingen.  Nortura legger til grunn at en omfattende 

arbeidsdeling videreføres som en av bærebjelkene i landbrukspolitikken for å sikre at norsk 

husdyrproduksjon skal dekke norsk etterspørsel og for å sikre et aktivt landbruk over hele 

landet.    

 

Norsk jordbruk er hovedsakelig fôrproduksjon, da om lag 90 % av arealet benyttes til 

produksjon av fôr.   Fôrproduksjon har bare en verdi så langt fôret benyttes i en norsk 

1. Målprisforslag 

      Målprisen på gris holdes uendret på 32,34 kr per kg   

 

2. Økte overføringer og bedre målretting av tilskuddene 

- Storfe:  Øke kvalitetstilskuddet for storfeslakt med 2,50 kr per kg. 

- Ull: Videreføre tilskuddsdifferensieringen og antall satser i ullordningen 

- Tilskudd til miljø- og klimatiltak: 

- Øke rammen med 10% for dyr på beite, størst satsøkning for utmarksbeite 

- Øke rammen for organisert beitebruk 

- Øke rammen for tilskudd til lagring/spredning av husdyrgjødsel 

- Øke rammen og satsen til drenering 

- Fraktordningen for firbeinte slaktedyr:  

Rammen for innfrakttilskudd for firbeinte slaktedyr økes med 19 mill. kr   

- Korn/kraftfor: Kornøkonomien må sikres uten kostnadsdrivende effekter for 

husdyrholdet.    

 

3. Investeringsstøtte 

- Økt ramme til storfekjøttsatsing (minst 180 mill. kr for 2017) 

- Nasjonale retningslinjer for investeringsstøtte med større vekt på 

markedsmuligheter og en variert bruksstruktur basert på arealgrunnlaget  

4. Telledato  

Telledatoene påvirker leveringsmønsteret, og vi advarer sterkt mot å etablere 1. 

oktober som telledato for storfe.  Vi foreslår å videreføre telledato 31. juli for 

storfe og for antall dyr sluppet på beite. 
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husdyrproduksjon, dvs. mjølk, kjøtt og egg. De grovfôrbaserte husdyrproduksjonene er 

nøkkelen til utnytting av storparten av arealet, og omfanget av disse produksjonene har 

direkte overslagseffekt til arealbruken i norsk jordbruk. Fôrpolitikken må derfor innrettes slik 

at markedet for grovfôrbaserte produkter dekkes med norsk produksjon. For å sikre 

økonomisk bærekraft i husdyrproduksjonene, blir det avgjørende å øke grovfôrproduksjonen – 

både per arealenhet og totalarealet, og innrette fôrkornproduksjonen slik at den bidrar til 

økonomisk bærekraftige husdyrproduksjoner.  Mer høsting av grovfôr ved beiting vil være 

gunstig både for å senke fôrkostnaden og klimaavtrykket.  Nortura ønsker derfor å stimulere 

til mer beitebruk ved å øke tilskuddet til aktivt beitende dyr. 

 

Nortura vil understreke behovet for å sikre en bærekraftig økonomi i norsk kornproduksjon, 

men vårt utgangspunkt er at økte inntekter i kornproduksjonen ikke lenger kan løftes over 

som økte kostnader i husdyrproduksjonene, så lenge disse verken kan velte økte kostnader 

over i sluttmarkedet eller absorbere økte kostnader og dårligere lønnsomhet i produksjonen.    

 

1.4. Storfekjøtt har størst potensial for økt volum og verdiskaping 

 

Storfekjøttproduksjonen i 2015 var på snaut 80 mill. kg.  Dette er om lag samme nivå som i 

1990, og 20 % mindre enn etterspørselen. Totalforbruket har vist en svak økning det siste ti-

året, men mindre enn befolkningsøkningen. Den norske produksjonen har ikke dekket 

etterspørselen siden år 2000, og selv med tillegg for en årlig import på tollkvoter på 7,5 mill. 

kg, har det vært stor import med administrert toll hvert år.  Prognosen for 2016 viser at det vil 

være behov for å importere om lag 20 % av forbruket.  Markedspotensialet er derfor 

betydelig, og en økning av produksjonen med 10 000 t vil representere en økt verdiskaping på 

750 mill. kr årlig for verdikjeden sett under ett.  Dette verdiskapingspotensialet er uten 

sidestykke det største og mest realistiske i norsk jordbruk.   En økning på 10 000 t betyr like 

stor produksjon som vi hadde i år 2000. I et land som Norge der store deler av 

landbruksarealet er grasland og hvor vi i tillegg har store unytta beiteressurser, ligger det fra 

naturens side godt til rette for økt produksjon av storfe.   

 

Den samla mjølkeproduksjonen i Norge ligger i dag på om lag 1500 mill. liter og alt tyder på 

at avdråtten og spesialiseringen vil fortsette å øke. Det betyr stadig færre melkekyr og kilo 

kjøtt fra mjølkebrukene. I tillegg hviler kravet om utfasing av båsfjøs på næringen.  Mange 

må foreta store investeringer innen 2024, og det må forventes at det blir et sprang 

strukturmessig i den sammenheng. Til tross for det, vil mjølkebruket i overskuelig framtid 

være den viktigste bærebjelken i norsk storfekjøttproduksjon.   

 

Stortinget sluttet seg nylig til vedtaket i WTO i Nairobi 2015 og vedtok at eksportstøtten skal 

fases ut innen 2020.  Bortfall av norsk eksportstøtte til Jarlsbergost kan få betydelige effekter 

for Nortura sin varestrøm. I verste fall kan norsk mjølkeproduksjon bli redusert med 8 – 9 %.  

Dette vil i så fall medføre betydelige overslagseffekter til storfekjøttproduksjonen, etter som 

om lag 75% av storfekjøttet kommer fra mjølkekyrne.   Bortfall av norsk storfekjøtt-

produksjon i dette omfanget vil til sammen representere et tap på 300 - 350 mill. kr årlig når 

en ser verdiskapinga i primærledd og industri samla.  Dette vil videre være et kraftig 

tilbakeslag for norsk grovfôrbasert matproduksjon og store arealer vil gå ut av bruk.  

Arbeidet med avbøtende tiltak av eksportstøttebortfallet må ses sammen med de andre 

utviklingstrekka, og munne ut i et omfattende og langsiktig program for økt storfekjøtt-

produksjon. 
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Figur 1: Utvikling av produksjon og engrossalg for storfe/kalv siden 1996.   
 

For å dekke opp det voksende gapet mellom etterspørsel og innenlandsk produksjon er det 

nødvendig med en betydelig økning i storfekjøttproduksjon.  En økning på 10 000 t 

representerer en økt verdiskaping på 750 mill. kr årlig.  

 

Nortura har gjort beregninger som viser at Norge trenger 140 000 ammekyr i 2030 hvis vi 

skal være sjølforsynt med storfekjøtt utover kvoteimporten. Ved søknaden om 

produksjonstilskudd 1. januar 2015 var det 71 300 ammekyr i Norge. Skal produksjonsmålet 

nås, må antall ammekyr økes med 4500 pr år de neste 15 årene. I 2014 økte antall ammekyr 

med 2600, mens økningen de foregående årene har ligget på rundt 1500 pr år.  Selv om det 

har vært en vekst de siste årene, er det behov for et betydelig taktskifte i ammeku-

produksjonen – både for å kompensere for fallet i kjøttproduksjon på mjølkebruket og for å 

tette dagens importgap.  Dette var også hovedkonklusjonen i Ekspertgruppens
1
 rapport om 

Økt storfekjøttproduksjon i 2013. 

1.4.1. Hvor er potensialet størst? 

Det blir viktig å opprettholde kjøttproduksjonen i størst mulig grad på mjølkebrukene. Men 

utviklingen de siste årene viser at vi må regne med at andelen storfekjøtt fra mjølkebruket vil 

falle.  For det første vil økt mjølkeavdrått føre til behov for færre mjølkekyr og dermed færre 

fødte kalver og kilo kjøtt.  Vi ser videre at nybygg ofte dimensjoneres for å tilpasses ny 

teknologi (mjølkerobot), og at kutallet øker slik at mer av grovforarealet må reserveres for 

mjølkekua.  Kombinert produksjon taper i denne konkurransen, og kalver bli enten slaktet 

eller solgt til oppfôring.    Dette betyr at produksjonsveksten av storfekjøtt framover i 

hovedsak må komme hos:  

a) Storfekjøtt- og ammekuprodusenter som har arealgrunnlag og utvidelsesmuligheter 

b) Mjølkeprodusenter som gir seg med mjølk og går over til ammeku 

c) Nye produsenter med ammeku på bruk med grovfor- og beiteressurser - både små og 

store.    

                                                 
1
 Ekspertgruppe 2013: Økt storfekjøttproduksjon i Norge. 2013 
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1.4.2. Stimulans til nyetablering 

Vi deler Ekspertgruppens vurderinger om hvilke tiltak som må til for å øke 

storfekjøttproduksjonen: "En forutsetning for å øke produksjonen er at dagens og potensielt 

nye storfekjøttprodusenter vurderer at lønnsomheten er god nok til å starte / fortsette 

produksjonen".  Gruppen vurderte bl.a. at det måtte etableres et kvalitetstilskudd på 1500 – 

2000 kr for slakt av ung okse.  For å nå dette nivået, må tilskuddet øke med inntil 2,50 kr 

per kg fra dagens nivå.   

 

For å øke storfekjøttproduksjonen må det investeres mer i bygninger.  På bakgrunn av kravet 

om løsdrift fra 2024 og et stort underskudd av storfekjøtt er det nå et historisk stort behov for 

nye husdyrrom for mjølke- og ammekyr.  Denne utfordringen lar seg ikke løse uten en 

ekstraordinær satsing og økning av rammen for investeringsstøtte.  På Vestlandet, i fjell og 

dalbygder i Sør-Norge og i Nord-Norge har deler av grovfôrarealet gått ut av produksjon. I 

disse områdene er det i tillegg god tilgang på beite, og disse områdene må få høyest prioritet 

for etablering av ny produksjonskapasitet for ammeku. 

 

Nortura har konkludert med at det er behov for en økning på 4 500 ammekyr pr år frem til 

2030. Med erfaringstall fra utbyggingsprosjekter vi kjenner til, ligger kostnaden på ca. kr 120 

000 pr ammekuenhet i et gjennomsnittsfjøs. For mindre fjøs vil enhetskostnaden være større. 

Dette betyr at det er et totalt kapitalbehov på 550 – 600 millioner kroner pr år.  Et 

satsingsprogram bør være langvarig, helst 10 år.  Med en investeringsstøtte på 30 % av 

kostnaden, tilsier det at det bør avsettes inntil 180 mill. kr årlig over en 10-årsperiode til 

investeringsstøtte for storfekjøttbygninger.   Den årlige verdiskapingen av en økt 

storfekjøttproduksjon på 10 000 tonn er til sammenligning på ca. 750 mill. kr, 

verdikjeden sett under ett. 
 

Investeringsstøtte er i de fleste tilfeller en forutsetning for at utbyggingsprosjekter blir 

realisert.  Med tanke på best mulig utnyttelse av grovforressursene, er det viktig at 

finansieringsordningen også gjøres tilgjengelig for mindre bruk. 

 

En annen stor flaskehals for etablering av en storfekjøttbesetning basert på ammeku, er 

finansiering av selve besetningen (livdyr). Dette er påpekt ved flere anledninger, bl.a. i 

rapport fra ekspertgruppen fra 2013. Tilgang til finansiering av livdyrkjøp er fortsatt en 

stor utfordring, og vi ber om at innkjøp av livdyr blir med i grunnlaget for 

investeringslån fra Innovasjon Norge.   
 

I tillegg til å ha fokus på inntektssida, må det også letes etter løsninger og tiltak som kan bidra 

til reduserte kostnader. God drift og kostnadsstrategier blir viktig for å lykkes.  Vi vet at mer 

beitebruk, mer spesialisering (særlig mellom små besetninger) og bedre grovfôravlinger, 

reduserer den største kostnadsposten i produksjonen. Virkemidlene bør derfor stimulere til en 

positiv utvikling på disse områdene. Får å få dette til, må aktuelle virkemidler styrkes, 

samordnes og målrettes.   Dette bør være en sentral del av en langsiktig storfekjøttstrategi. 

 

Aktuelle virkemidler kan være 

- Tilskudd til økt beitebruk, herunder til gjerdehold, beitelag, radiomerking og 

beiterydding 

- Tilskudd til økt grovfôrproduksjon; grøfting, gjødselhåndtering 

- Tilskudd til kalv i større grad enn til mordyr vil stimulere til økt antall fødte kalver 

- Spesialisering mellom bruk med mor/kalv og bruk med oppfôring/sluttfôring  
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- Vurdere om soneinndelingen for distriktstilskudd for kjøtt underbygger optimal 

arbeidsdeling 

- Vurdere virkemidler til maskinsamarbeid/maskinringer (slik at mindre bruk kan få 

utnyttet den teknologiske utviklingen, stordriftsfordeler) 

 

En velfungerende grovfor- og beitebasert produksjon over hele landet gir en kulturlandskaps-

pleie som er et positivt miljøprodukt som verdsettes av samfunnet.   Nortura forutsetter videre 

at produksjonen av grovfôrbasert kjøtt skal utvikles i en retning med mindre klimaavtrykk per 

kg kjøtt enn i dag.  

 

Konklusjon: 

Nortura mener det fortsatt er behov for å løfte produksjonsøkonomien og foreslår at 

kvalitetstilskuddet økes med 2,50 per kg.  Satsingen på storfekjøtt må fokusere på tiltak 

som kan øke produksjonen og redusere kostnaden på grovfôr.  Nortura vil særlig 

understreke behovet for investeringsstøtte for fornying og etablering av ny bygnings-

kapasitet.  Nortura har beregnet et behov for en ekstraordinær investeringspakke på 

minst 1,8 mrd. kr for en satsing i neste 10 årsperiode.  Et satsingsprogram for norsk 

storfekjøtt vil være avgjørende for å høste et stort potensial i økt verdiskaping - 750 mill. 

kr per år - og sikre framtidig arealbruk og utnytting av landets grovfôrressurser på 

innmark og beite.  Bortfall av eksportstøtte i 2020 og utfasing av mange båsfjøs i 2024 

vil forsterke utfordringen.   

 

2. Tilskuddsordninger –   forslag til målretting og forenkling 
 

Budsjettstøtten til norsk jordbruk over Jordbruksavtalen er avgjørende for et aktivt jordbruk 

over hele landet og omfanget av matproduksjon.  Nivået på overføringene har ligget nokså 

stabilt på om lag 15 mrd. kr de siste 10 årene, målt i 2015-kr.  Næringsstøtten til landbruket 

har utgjort en sterkt synkende andel av Statsbudsjettet, og utgjør nå ikke mer enn ca. 1,2% 

.    

 

Figur 2: Statlig budsjettstøtte fordelt etter næring. Mrd. 2014-kroner. Finansdepartementet. 
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Av jordbrukets samla inntekter kommer om lag 30 % i form av næringsstøtte. Budsjettstøtten 

varierer mye mellom ulike produksjoner, mellom ulike bruksstørrelser og ulik geografisk 

plassering.  Mjølk, sau og storfekjøtt er de produksjonene som har høyest tilskudd i forhold til 

bruttoinntekten.    De viktigste funksjonene for budsjettstøtten er: 

 

- Gi inntektsbidrag når markedsinntektene ikke alene kan sikre økonomisk bærekraft 

- Gi inntektsbidrag for å oppnå ønskelig produksjonsomfang og produksjonsfordeling   

- Kompensere for kostnader som brukerne ikke har rådighet over (driftsvansker som 

skyldes natur, geografi, struktur, avstandsulemper mv.) 

- Stimulere til miljømessig bærekraftige produksjonsmåter 

- Sikre sosiale bærekraftselementer i næringen 

 

Fraktordningene er etter Norturas vurdering et av de viktigste distriktspolitiske verktøyene i 

landbrukspolitikken.  Det er et meget presist virkemiddel for å redusere avstandsulemper for 

produsenter som bor langt fra industriens anlegg.  Frakttilskudd til inntransport av slaktedyr er 

et helt avgjørende grunnlag for aktiv husdyrproduksjon i hele landet. Frakttilskuddet har en 

direkte inntektseffekt for kjøttprodusentene, og dagens modell for utmåling av tilskuddet er 

målrettet og effektiv.  Fraktordningen for kraftfôr kan utvikles slik at prisen på kraftfôr blir 

tilnærmet lik i hele landet.  Dette vil avbøte avstandsulempene i særlig de kraftfôrbaserte 

produksjonene, og dermed kunne avlaste andre virkemidler.    

 

Konklusjon:  

Budsjettstøtten utgjør et viktig element i den økonomiske bærekraften for norsk 

jordbruk.  Nortura mener at støtten minimum må justeres for pris- og 

kostnadsoppgang.  Det er viktig å målrette tilskuddene til produksjoner med stort 

potensial, og for å løse de oppgavene som markedet ikke kan løse.   Nortura vil særlig 

peke på at fraktordningene har unike egenskaper for å avbøte avstandsulemper, og 

tilrår at disse virkemidlene styrkes. 

2.1. Telledato 

Sikker telling av dyr som grunnlag for tilskudd til husdyrproduksjonene er viktig for 

korrekt tildeling og tillit til systemene. Husdyrregisteret burde etter Norturas mening 

kunne erstatte telledato som grunnlag for tildeling av tilskudd til storfe. Den varsla 

endringen med telledato 1. oktober for storfe vil medføre betydelig uønskede effekter, og 

bør ikke gjennomføres.  Vi har også innvendinger mot å benytte 1. oktober som  

kontrolldato for antall dyr på beite. 

 

Telledatoer påvirker beslutninger om slaktetidspunkt for mange produsenter.  Årsaken til 

dette er den store økonomiske verdien som ligger i dyreantallet på telledato.  Dette hensynet 

samsvarer ofte ikke med optimalt driftsopplegg hos den enkelte bonde, og heller ikke med 

hensynet til en optimal vareflyt og balanse i markedet.  For å motvirke for store uheldige 

utslag, benyttes det i dag prisvirkemidler i betydelig grad. Gjennom prisløypa for engrospris, 

ekstra avtaletillegg og økning av omsetningsavgift rundt telledatoen har en for en stor grad 

nøytralisert drivkraften i telledatoene.  Selv om det nå ikke oppleves som et stort problem for 

hverken bonde, industri eller forbruker, er det uheldig å bruke sterke prisvirkemidler for å løse 

markedsubalanse som skyldes leveransemønster skapt av telledatoer.   Prisvirkemidlene bør 

etter Norturas mening benyttes til å påvirke slakting og forsyning til å samsvare med 

markedets behov. Nortura har derfor gjennom lengre tid bedt om at husdyrregistret skal 

erstatte telledato for storfe.  
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Vårt primære ønske er at Husdyrregisteret skal danne grunnlag for utbetaling av 

produksjonstilskudd. Det er overraskende at utfordringen med å koble dyr og produksjons-

form ikke er løst, og vi forventer at erfaringene fra pilotprosjektene bringer en overgang fra 

dagens telledatoer nærmere.  Eksisterende telledatoer, 31. juli og 31.desember, er benyttet 

over lang tid og det er etablert prisløyper og andre tiltak som gjør at disse fungerer 

tilfredsstillende for de fleste formål.  

 

Storfe 

Telledato 1. mars vil fungere greit, og trolig vil det bidra til større forsyning av slakt inn mot 

våren og forsommeren enn i dag. Dette er en tid på året med stor etterspørsel i markedet og 

normalt stor underdekning. Derimot vil vi sterkt advare mot telledato den 1. oktober. Dette er 

en tid på året da tilgang på slakt normalt er på det høyeste.  Telledatoen vil trolig føre til utsatt 

slakting.  Siden det er snakk om potensielt større volum enn ved dagens telledato 31. juli, vil 

det være behov for sterke virkemidler for nøytralisere uheldige effekter.  Markedet vil 

oppleve mindre tilgang av fersk norsk storfe i en periode med normalt god etterspørsel.  Det 

kan forventes en kraftig slaktetopp i tiden etter telledato, og til sammen vil det kunne bli svært 

krevende og kostnadsdrivende både for bonde og industri. Nortura tilrår derfor at telledato 

den 31. juli videreføres for storfe. 

 

Sau/lam 

Telledato 1. mars for sau og lam er vi positive til. Det innebærer at antall drektige søyer 

inkludert påsettlam gir grunnlag for husdyrtilskudd.  Forslaget fanger spesielt opp behovet til 

nye sauebønder og andre produsenter med stor andel påsettlam.  Det bygger også opp under 

prinsippet om at bare produktive dyr får tilskudd.  Endelig telledato 1. oktober for antall dyr 

som har oppfylt beitekravet vil være svært utfordrende for både bonden og industrien.  Med 

telledato midt i slaktesesongen vil både telling og kontroll være svært vanskelig. Det er heller 

ikke gitt at all sauen er sanka den 1. oktober.  Samtidig reiser telling 1. oktober viktige 

spørsmål om rovdyrtapte dyr. Hvis produsenter med rovdyrtap mister retten på beitetilskudd 

for tapte dyr, må erstatningen ved rovdyrtap i tilfelle økes tilsvarende.  Nortura tilrår at 

telledato for antall dyr på beite settes til 31. juli, og at grunnlaget for tilskudd er antall 

dyr som er sluppet på beite. 

2.2. Fraktordningen for firbeinte slaktedyr    

Fraktstøtte er et effektivt og presist virkemiddel for å bidra til inntektsutjamning mellom 

anleggsnære og anleggsfjerne produsenter. En godt utformet fraktordning gir direkte 

inntektseffekt for bøndene i anleggsfjerne områder, er et viktig grunnlag for lik prising over 

hele landet. Fraktstøtte er dermed viktig for å opprettholde jordbruksarealer i drift over hele 

landet.  

 

Prisøkningen på lastebiltransport har siden 2009 økt med 17,1% til desember 2015 (SSB 

lastebilindeks). Siste år (2015) er indeksen redusert med 0,2%. I denne kostnadsøkningen fra 

2009 ligger ikke den kostnadsøkningen som skyldes økte arealkrav pr dyreenhet som kom i 

2010. Denne økningen er beregnet til ca 20% som ligger oppå den generelle 

kostnadsøkningen. Årsaken til at kostnadsveksten i lastebiltransport har stoppet opp det siste 

året, er lavere dieselpriser. 

 

De tre siste årene har Nortura klart å unngå kostnadsøkninger i inntransporten pr kg på 

firbeinte slaktedyr. I tillegg til at det er satt i gang effektiviseringstiltak, er også 

produsentstrukturen i endring med større og mer rasjonelle enheter. Når brutto kostnader har 

vært stabile har også tilskuddets andel av de totale kostnader vært stabile, og utgjør i denne 3-
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årsperioden i underkant av 40% av de totale kostnader (varierer mellom 37 og 40%). 

Tilskuddet utgjør i gjennomsnitt i overkant av 60 øre/kg. 

 

I Arbeidsgrupperapporten fra 2010 som danner grunnlaget for inntransportordningen (og 

evaluert i 2013), er det skissert et prinsipp om at slakteriene selv skal dekke alle kostnader 

innenfor en gitt avstand fra slakteriet – senere besluttet til 50 km fra anlegget. Utover 50 km 

skal inntransportkostnadene dekkes av tilskudd og en egenandel. Denne egenandelen har økt 

siden den nye inntransportordningen ble innført fra 1/1 2011 og frem til og med 2013. I 

samsvar med analysen og konklusjonen i rapporten fra 2010, legger vi til grunn følgende 

prinsipp for  beregning av støtte til innfrakt utover en avstand på 50 km fra slakteri: 

Egenandelen utenfor 0-sonen settes til transportkostnad for maksimal kjørelengde i 0-

sonen (50 km) + 10 %.  

 

Transportkostnad for maksimal kjørelengde innenfor 0-sonen kan beregnes ut fra de 

parametrene som Nortura, KLF og Landbruksdirektoratet er enige om for 2016. Da får vi 

følgende maksimalkostnader pr kg pr dyreslag innenfor 0-sonen: 

Storfe  1,25 kr/kg,  Småfe 1,75 kr/kg og Gris 0,60 kr/kg 

 

Når vi legger til grunn at egenandelen ved transporter over 50 km skal ligge 10% over dette, 

vil egenandelen i gjennomsnitt bli henholdsvis 1,38 kr/kg, 1,93 kr/kg og 0,66 kr/kg. 

 

Nortura gjennomførte følgende innfrakttrekk i 2015, og for alle dyreslag er trekket høyere enn 

normert egenandel: Storfe 1,54 kr/kg (differanse 0,16 kr/kg), Småfe 2,68 kr/kg (differanse 

0,75 kr/kg) og Gris 0,69 kr/kg (differanse 0,03 kr/kg) 

 

Basert på normerte egenandeler og Norturas faktiske innfrakttrekk, viser dette følgende 

underdekning i innfraktordningen når alt slakt er inkludert: 

 

  Pr kg  totalproduksjon totalt beløp 

Storfe  0,16    81 300 tonn  13,0 mill kr 

Småfe  0,75    24 800 tonn  18,6 mill kr 

Gris  0,03  135 200 tonn    4,1 mill kr 

Sum       35,7 mill kr 

 

Den beregna underfinansieringa tar utgangspunkt i Norturas trekksatser. Transportregnskapet 

viste i 2015 et overskudd på 11,7 mill. Vi forutsetter at frakttrekk pluss fraktstøtte skal gi full 

kostnadsdekning, men ikke overskudd. Underfinansieringa må derfor korrigeres for årets 

overskudd. Med vår tilførselsandel på ca 70%  tilsier det at  underfinansieringa på 35,7 mill kr 

må reduseres med 16,7 mill kr. Basert på prinsippet om normert egenandel og faktiske frakt-

kostnader,  kan vi slå fast at den reelle underfinansieringa av innfraktordninga er 19 mill kr. 

 

Konklusjon: 

Nortura mener at frakttilskuddet til inntransport av slaktedyr er et helt avgjørende 

grunnlag for aktiv husdyrproduksjon i hele landet. Frakttilskudd har en direkte 

inntektseffekt for kjøttprodusentene, og dagens modell for utmåling av tilskudd er 

målrettet og effektiv for å redusere avstandsulempene for anleggsfjerne produsenter.  

 

Rammen for innfrakttilskudd for firbeinte slaktedyr er for låg til å innfri intensjonen i 

fraktordningen. I samsvar med analysen og konklusjonen i rapporten fra 2010, legger vi 

til grunn følgende prinsipp for  beregning av støtte til innfrakt utover en avstand på 50 
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km fra slakteri:  "Egenandelen utenfor 0-sonen settes til transportkostnad for maksimal 

kjørelengde i 0-sonen + 10 %. " 

 

Nortura ber om at rammen for innfrakt av firbeinte slaktedyr økes med 19 mill kr for å 

dekke opp underfinansieringa og sikre god måloppfylling med ordningen. 

2.3. Sau og lam – produksjonsøkning og markedsdekning 

Markedet for lammekjøtt er nå godt dekket.  Det gjelder derfor å opprettholde produksjonen 

på nåværende nivå, og utvikle den i takt med markedsutviklingen. Produksjonen består av 

mange enheter. Selv om det de siste årene er bygd opp mange store bruk, preges 

saueproduksjonen fortsatt av mange små/middels bruk. Legges husdyrproduksjonen ned på 

disse brukene, er ofte konsekvensen at også arealene går ut av drift.   
 

 

Antall lam 2015       

Leveransegruppe 

                  Antall 

lam            % 

           Antall 

lev           % 

1-50 108 536 15,4 % 4 816 50,7 % 

51-100 167 424 23,7 % 2 314 24,4 % 

101-150 139 083 19,7 % 1 136 12,0 % 

151-200 99 445 14,1 % 576 6,1 % 

201-250 65 691 9,3 % 296 3,1 % 

251-300 39 626 5,6 % 145 1,5 % 

300 og mer 87 243 12,3 % 220 2,3 % 

Sum 707 048 

 

9 503 
  

Tabell 1: Leveranse av lam til slakt i 2015, for ulike produksjonsomfang. Nortura slaktestatistikk 2015 

 

Det er derfor viktig at produksjonen opprettholdes på slike bruk. Vi vil derfor advare mot å 

fortsette nedbyggingen av strukturprofilen i tilskuddene til sau/lam.   

 

Et av sauens fortrinn er at mye av fôret høstes på beite, noe som er det billigste av alle fôrslag. 

Beiting forutsetter likevel en viss infrastruktur, særlig i form av gjerder.  I noen områder gjør 

rovdyrtap det krevende å opprettholde produksjonsomfanget, og i de fleste områder er det et 

langt etterslep i vedlikeholdet av gjerder. Nortura ber derfor om at posten for organisert 

beitebruk styrkes, og at oppsetting og vedlikehold av hovedgjerder blir et prioritert formål. 

2.4. Ull: Forslag til endring av tilskuddsordningen for ull 

Landbruksdirektoratet gikk i 2015 gjennom tilskuddsordningen for ull, og næringen ble 

involvert i en referansegruppe.  Direktoratet foreslår i sin sluttrapport flere vesentlige 

endringer i ordningen, og Nortura støtter mesteparten av disse. Det er hensiktsmessig  å 

presisere at hovedformålet med tilskuddet er bidra til bedre kvalitet på norsk ull og sikre 

avsetning i markedet.  Vi deler også Direktoratets syn på at deler av de oppgavene de har 

ansvar for i dag, kan overlates til bransjen.  Videre har vi ikke motforestillinger til at 

utbetalingsrutinene av tilskuddet presiseres og at tilskuddssatser fastsettes i jordbruksavtalen, 

slik Direktoratet foreslår.  
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Direktoratet har også foreslått å redusere antall satser fra fem til tre, noe som innebærer  

fullstendig bortfall av tilskudd til de 5 dårligste ullkvalitetene.  Dette er helt på tvers av 

næringens innspill, og vi mener dette forslaget vil få uønska effekter.  Til sammen utgjør disse 

klassene over 20 % av ulla, og pigmentert ull i klasse C2S utgjør om lag halvparten av dette.   

 

Bortfall av tilskudd til ull i klasse C2S vil særlig ramme de særnorske rasene (gammalnorsk, 

villsau, pelssau og grå trønder) og selv om ull fra disse rasene i dag har begrenset markeds-

verdi, arbeides det med flere prosjekter for å utvikle nye markedsmuligheter. Bortfall av 

tilskudd til slik ull vil undergrave dette arbeidet.  

 

Ull i klasse H2 er typisk vårull fra buk, lår og hale fra sauer som normalt har en ullfell i en av 

toppklassene.  Vi kan ikke se at bortfall av tilskudd til H2 vil gi kvalitetsinsentiv til resten av 

ullfellen på dyr som klippes både høst og vår.  Klipping to ganger per år er et godt tiltak både 

ut fra produksjonshensyn og dyrevelferd, og denne praksisen vil rammes på en uønsket måte 

hvis tilskudd til ull i klasse H2 faller helt bort.   

 

Sauen høster mye av fôret utenom dyrka mark, og i deler av landet betyr det utmark og 

skogsbeite.  Ull på slike dyr kan bli forurenset med vegetabilier, og ulla kan da havne i klasse 

V.  Vi mener det er uheldig å gi signaler om at beiting i utmark kan medføre at ulla ikke vil få 

tilskudd, og vi ønsker derfor å videreføre tilskuddet også til denne klassen.  

 

Konklusjon: 

Ordningen med tilskudd til ull er et meget viktig verktøy for å bidra til økt kvalitet på 

norsk ull og til å sikre avsetning i markedet.  Nortura støtter de fleste av Direktoratets 

forslag til endringer i ordningen, men vi er sterkt uenige i forslaget om å redusere antall 

satser fra fem til tre. Vi ønsker primært at den eksisterende differensieringen av 

tilskuddssatser  videreføres, og vil advare mot Direktoratets alternativ 1 med fullstendig 

bortfall av tilskudd til de 5 dårligste kvalitetene.   Våre innvendinger er delvis 

hensyntatt i Direktoratets alternativ 2, selv om dette er en dårligere løsning enn det som 

gjelder i dag. 

 

2.5. Investeringsvirkemidler: Stort behov for storfekjøtt og nasjonale 

retningslinjer   

Investeringsvirkemidler har den sikre funksjon at den bidrar til å lette kapitalbehovet og 

dermed terskelen for fornying av bygningsmasse og produksjonskapasitet i næringa.  

Struktursprang skjer særlig ved fornying av bygningsmassen, og investeringsstøtte er et av de 

mest virkningsfulle verktøya for å sikre en variert bruksstruktur.  Arealforekomst og 

arrondering i dette landet er ikke skapt for at alle fjøs tilpasses robotmelking med minst  50 

mjølkekyr.  Bare målretta bruk av investeringsstøtte kan sikre fornying av en variert 

bruksstruktur som ut fra et naturgitt arealgrunnlag er eneste alternativ i store deler av 

grasområda. Reglene for investeringsstøtte kan sikre at markedsbehov og ressursgrunnlag 

blir førende for investeringene. Slik støtte er grønn støtte i WTO.  

 

Figuren under viser bruttoinvesteringer i norsk jordbruk i perioden 1959 - 2015. Tallene viser 

at investeringene i norsk jordbruk, målt i faste kroner var, på sitt høyeste i tiden rundt 

opptrappingsvedtaket og fram til begynnelsen på 1980-tallet. Deretter falt investeringene 

kraftig og var gjennom store deler av 1990-tallet mindre enn halvparten av toppårene.   
 



Innspill fra Nortura til jordbruksforhandlingene 2016 

 13 

 
Figur 3: Bruttoinvesteringer i norsk jordbruk 1959 -2015.

2
 

 

Nortura registrerer at fornyelsen av produksjonsapparatet nå går svært sakte, og at det er 

akkumulert et meget stort investeringsbehov – selv om det aksepteres at fornyelsen skal skje 

innenfor et sprang i produksjonsstrukturen.  Etter vår mening vil det være meget alvorlig for 

framtidig råvareproduksjon og matsikkerhet om det ikke settes inn tunge og målretta tiltak for 

å svare på behovet for fornying.   Vi ber derfor om at det varsles en storstilt investeringspakke 

av lang varighet for å ruste opp jord- og bygningsmassen i næringa, jfr. forslaget om et 

investeringsprogram for storfekjøtt.    Agri Analyse har beregnet behovet for investeringer i 

norsk mjølkeproduksjon.  Over en ti-årsperiode anslår de at det må investeres 15 mrd. kr i 

ombygging og nybygg.  I kapittel 1.4.2. pekte vi på at det i storfekjøttproduksjonen er et 

investeringsbehov på om lag 6 mrd. kr de neste ti åra. 

  

Nasjonale retningslinjer 

Det er overlag viktig at investeringsvirkemidlene prioriteres i samsvar med markdes-

utviklingen, slik at en unngår å etablere produksjonskapasitet det ikke er behov for. Ut fra 

markedsbildet på sau/lam, advarer vi avtalepartene om å prioritere etablering av ny kapasitet 

en tid framover.  Framtidig struktur i husdyrproduksjonen blir i stor grad fastlagt ved 

fornyelse av produksjonsapparatet. Nortura ber avtalepartene om å sikre at nasjonale 

strategier for investeringsvirkemidlene fastsettes i samsvar med markedsbehov, hensynet til 

en variert bruksstruktur og utnytting av grasarealene over hele landet.  

 

Konklusjon: 

Norsk produksjonsstruktur har vært i konstant utvikling siden 1950-tallet, men må 

fremdeles klassifiseres som et småskala-landbruk internasjonalt sett.  Dette skyldes først 

og fremst at arealressursene i Norge er begrensa og svært spredte, slik at naturen setter 

bastante grenser for bruksstørrelsene.  Den norske produksjonsstrukturen med små og 

spredte produksjonsenheter har spilt godt på lag med biologiske lover for bl.a. dyrehelse 

og smittepress, og bidratt til at vi i dag har verdens beste helsetilstand for husdyra våre 

                                                 
2
 Budsjettnemnda for jordbruket.  



Innspill fra Nortura til jordbruksforhandlingene 2016 

 14 

og verdens lågeste antibiotikabruk.   Jordleieinstituttet har sørget for at 

foretaksstrukturen har utviklet seg på tross av en ganske stabil eiendomsstruktur.  

Foretaksstrukturen styres bl.a. av tilgjengelig teknologi, og dette er særlig synlig i 

utbredelsen av mjølkeroboter og nye høstemetoder for gras.  I de kraftfôrbaserte 

produksjonene blir strukturutviklingen styrt gjennom konsesjonsgrensene.  Nortura 

tror at spesialisering og skalering fortsatt vil være en viktig kostnadsstrategi, og at dette 

vil være nødvendig for å sikre fornying og rekruttering til næringen.  Vi vil likevel 

understreke at jordbruk i Norge må baseres på de naturgitte forutsetningene, og at det 

derfor aldri vil være mulig å oppnå skalafordeler og kostnadsnivå på linje med våre 

nabomarkeder. 

 

Nortura forventer en helhetlig fôrpolitikk og konkrete tiltak for å senke kostnadene i 

råvareproduksjonen.   De kostnadsreduksjoner som Myndighetene i størst grad kan 

påvirke, vil være kostnadene knyttet til norsk fôr og til fornying av jord- og 

bygningsmassen i næringa.   

 

For å møte investeringsbehovet i storfekjøttproduksjonen, må det som pekt på i kapittel 

1.4. etableres et ekstraordinært investeringsprogram med 10 års varighet og en ramme 

på minst 1,8 milliarder kr.  Nortura mener at et slikt investeringsprogram bør 

samordnes med tilsvarende tiltak i mjølkeproduksjonen. 

 

3. Handlingsplan for reduksjon av jordbrukets klimagassutslipp 
Nortura mener det er et nasjonalt ansvar å sikre framtidig matsikkerhet, og at den norske mat-

produksjonen skal utgjøre grunnmuren i matforsyningen til den norske befolkningen. Kjøtt og 

mjølk som er basert på gras og anna grovfôr utgjør en stor del av den norske 

matproduksjonen, og på denne delen av Norges jordbruksareal (67 %) fins det ingen 

alternative matproduksjoner.   Matproduksjon basert på gras og anna grovfôr er bare mulig å 

få til ved hjelp av drøvtyggere, og siden drøvtygging medfører utslipp av klimagasser, vil det 

være umulig å unngå klimagassutslipp fra den største sektoren i norsk jordbruk.   

 

Figur 4: Prosentvis utslipp av klimagasser per sektor i Norge 2014. Kilde SSB. (Mill. tonn CO2-

ekvivalenter i parentes) 

Høy standard og produktivitet i norsk husdyrproduksjon gjør likevel at klimaavtrykket fra 

norsk jordbruk er blant verdens laveste og betydelig under det globale gjennomsnittet på 14 

%, iflg. FNs klimapanel.  Utviklingen har videre vært positiv, for utslippene fra 

jordbrukssektoren har blitt redusert med over 15% siden 1990 – i motsetning til andre sektorer 

med store klimagassutslipp, jfr. tabell 2 nedenfor. 
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Tabell 2: Endringer i norske utslipp fra sektorene jordbruk, olje og veitrafikk, mill. tonn CO2-

ekvivalenter. (Prosentvis av totale norske utslipp i parentes). Kilde SSB 

På klimakonferansen COP21 i Paris i 2015 forpliktet Norge seg sammen med andre land til 

store reduksjoner i utslipp av klimagasser fram til 2030.  Jordbruket har redusert sine 

klimagassutslipp siden 1990, og har trolig potensiale for ytterligere reduksjoner.  Basert på 

dagens etterspørsel vil tiltak for å redusere norsk kjøttproduksjon være helt meningsløse.  Det 

vil ikke bidra til å redusere klimautslipp og heller ikke til å øke matproduksjonen i et globalt 

perspektiv.  Norsk kjøttproduksjon kan likevel bli enda mer miljøvennlig og redusere 

utslippene ytterligere.   

Miljøbelastningen i den grovfôrbaserte verdikjeden kan reduseres gjennom: 

- Økt produktivitet i kjøttproduksjonen og industriell bearbeiding (CH4 og CO2) 

- Redusert svinn, økt råvareutnyttelse og reduserte utslipp til vann (N og P) 

- Endra metoder for lagring og spredning av husdyrgjødsel (N2O og NH3) 

- Endra fôringspraksis og fôrseddel 

- Økt bruk og resirkulering av fornybare ressurser i hele verdikjeden 

Norsk produksjon av kjøtt skal bidra med positive miljøeffekter i form av:  

- Lavere klimagassutslipp enn produksjon i andre land 

- Høsting av fôr og bruk av arealressurser som opprettholder naturens 

produksjonspotensial både på innmark og utmark 

- Økt beitebruk og driftsmåter som ivaretar kulturlandskap og biologisk mangfold 

- Kretsløpsbasert forvaltning av næringsstoffer, herunder husdyrgjødsel 

- Reduksjon av fossilt brensel som energikilde og som drivstoff i transport 

- Resirkulering av næringsavfall 

 

Konklusjon:  

Norges forpliktelser for reduksjon av klimagassutslipp vil også omfatte jordbruket, og vi 

mener det er hensiktsmessig å organisere sektorens innsats i en nasjonal handlingsplan.  

 

De biologiske ressursene som skapes i fotosyntesen og prosesseres i drøvtyggermagen, gir oss 

mjølk og kjøtt.  Disse prosessene kan aldri bli helt uten utslipp av klimagasser.  Norsk 

kjøttproduksjon har langt lågere utslipp enn gjennomsnittet, og ligger blant de aller beste i 

verden.  Det er likevel et potensial for å bli enda mer miljøvennlig og redusere klimagass-

utslippene ytterligere. Landbruket vil også spille en viktig rolle i fangst og binding av 

klimagasser. Vi er overbevist om at gode og raske resultater bare kan oppnås når 

næringen involveres i dette arbeidet, og at det settes inn positive og medstrøms 

virkemidler.  Næringsretta tiltak for reduksjon av klimagasser fra norsk jordbruk kan 

finansieres over eksisterende miljøprogrammer, f.eks.  RMP.  

 



Innspill fra Nortura til jordbruksforhandlingene 2016 

 16 

Nortura ønsker å prioritere disse tiltakene ved årets oppgjør: 

Økt beitebruk:  

- Rammen for Organisert beitebruk økes, og gjerding oppgraderes som formål 

- Tilskudd til aktivt beitende dyr økes med 10 % 

Husdyrgjødsel:  

- Det øremerkes midler som kan redusere utslippene av klimagasser fra lagring og 

spredning av  husdyrgjødsel 

Drenering:  

- Rammen for tilskudd til drenering økes, og satsen økes med 25 % per daa. 

 

4. Rommet for prisutvikling for kjøtt og egg 
 

Markedsinntektene tilfører om lag 70 % av totalinntektene i jordbruket, og dette 

understreker hvor avhengig næringen er av mulighetene for å beholde og utvikle et nasjonalt 

tilpasset prisnivå. Et solid og velfungerende importvern er det viktigste grunnlaget for at den 

nasjonale prisdannelsen kan tilpasses til de naturgitte rammevilkårene og det høye lønns- og 

kostnadsnivået i Norge.  I løpet av tiden etter WTO-avtalen i 1994 har importvernet gradvis 

blitt svekket på grunn av høyere prisvekst i Norge enn i nabomarkeder, og enkelte 

husdyrprodukter står utsatt til for import med full toll, jfr. Tabell 3 nedenfor.  

Handlingsrommet for en særnorsk prisutvikling på sluttproduktene er derfor sterkt 

avtakende, og for alle de sentrale husdyrproduksjonene er importvernet nå så svakt at norsk 

prisutvikling vil påvirkes av valutavariasjoner og internasjonal prisutvikling. Dette slår 

direkte inn på evnen de enkelte produksjoner har for å absorbere en særnorsk kostnadsvekst 

på fôr og andre innsatsfaktorer.  Målrettet og økt budsjettstøtte og strategier for 

kostnadseffektivisering blir meget viktig for framtidas inntektsdannelse i jordbruket.  

 
 

Tabell 3: Importvernets styrke for sentrale husdyrprodukter.  Engrospriser EU/WM + frakt 

mm (Okt. 2015 kr/kg for Okse R3 D 35,60, Svin DK 13,50, Lam UK 47,60. Andre priser: 

Gjennomsnitt EU-pris siste 2 år) 
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Konklusjon: 

Markedsinntektene vil utgjøre ryggraden i inntektsdannelsen i råvareproduksjonen 

også i neste tiårsperiode.  Det vil etter vår vurdering ikke være tenkelig med en 

framtidig matproduksjon i Norge uten at det foreligger sikre muligheter til et stort 

prisuttak og til en viss prisutvikling.  Nortura forutsetter at norske myndigheter ikke 

svekker importvernet. Selv med videreføring av dagens importvern, vil norsk 

prisutvikling i større grad enn tidligere måtte følge internasjonale prisutviklingstrekk.  

 

Nortura forventer videre at det settes i gang avbøtende tiltak for berørte produksjoner 

ved utfasing av eksportstøtten, og at en nytter den tiden til omstilling som er vedtatt i 

WTO, dvs. 5 år.   

 

 

5. Markedsinntekter og priser 
Kjøtt- og kjøttvarer har over lengre tid hatt en begrenset prisutvikling, både 

sammenlignet med andre matvarer og i forhold til den generelle prisutviklingen.  

5.1. Prisutvikling for kjøtt og egg i sluttmarkedet 

 

Forbrukerprisene for kjøtt økte tilsvarende konsumprisindeksen (2,4 prosent) fra 

utgangen av 2014 til utgangen av 2015. Dette er priser som er tilbake på høyde med 

prisene ved utgangen av 2010. Fra desember 2008 til utgangen av 2015 er det observert 

en nedgang i forbrukerprisene på kjøtt med hele 5,6 prosent.  

 

Det er ingen direkte kobling mellom målpris/planlagt gjennomsnittlig engrospris og 

forbrukerprisene. Butikkene og kjedene setter forbrukerprisene ut fra komplekse vurderinger, 

der vareinnkjøpet er en av flere viktige elementer. Det er likevel varens pris i butikk som 

danner grunnlaget for den pengestrømmen tilbake til råvareprodusent. For enhver aktør i 

verdikjeden er det derfor helt nødvendig å følge utviklingen i forbrukerprisene.  

 

Hvis prisene i sluttmarkedet øker mindre enn engrosprisene, vil det i første omgang øke 

presset på industriens driftsmarginer, men over tid vil det også være overveltingseffekter til 

produsentprisene. Markedsbalansen over tid er den viktigste grensesetteren for utvikling i 

engrospriser, gitt at importvernet gir tilstrekkelig beskyttelse og at tollfri import ikke 

begrenser mulighetsområdet for nasjonal prisdannelse.  

 

Figur 5 nedenfor viser konsumprisindeksen sammen med prisindeksen for mat og alkoholfri 

drikke og prisindeksen for kjøttvarer
3
.  

                                                 
3
 I indeksen er 1998 lik 100. Det markerte fallet i matvarepriser i 2001 skyldes reduksjonen merverdiavgiften for 

matvarer på dette tidspunkt. 
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Figur 5 viser at forbrukerprisene for kjøttvarer sank i årene fra 2009 til starten av 2011. Etter 

det har prisene vært relativt stabile, noe opp og noe ned. Fra desember 2008 til januar 2016 

har konsumprisindeksen økt med 14,1 prosent, mens prisen på kjøttvarer har falt med 5,6 

prosent. Dette har medført et gap mellom prisen på kjøttvarer og andre varer. De siste 12 

månedene har prisene på kjøttvarer økt med 3,1 prosent når alle kjøttvarer ses på under ett,  og 

dermed holdt tritt med prisøkningen på andre varer. 

 

Utviklingen i forbrukerpriser for ulike grupper kjøttvarer og egg de siste fem årene, fra 

desember 2010 fram til i dag, er vist i Figur 6. 

 
 

Figur 5: Utvikling prisindekser 2000 - 2015. 

Figur 6:  Indekser for forbrukerpriser kjøtt og egg siste 5 år. 
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Forbrukerprisene for svin har den siste femårsperioden vært omtrent uendret,  med en 

marginal nedgang på 0,7 prosent.  I 2015 har prisen igjen begynt å stige, med 4,6 prosent på 

årsbasis.  

 

Forbrukerprisene på fjørfe har økt med 6,4 prosent de siste tre årene. Det siste året var 

prisøkningen på 5,4 prosent. Prisen på fjørfe er likevel lavere i dag enn hva den var i 2009.  

 

Prisindeksen for storfe er delt i en indeks for biffer og fileter, og en som dekker kjøttdeig og 

blandingsprodukter (inkl. produkter av andre dyreslag). Biffer og fileter utgjør maksimalt 30 

prosent av verdien av et storfeslakt. I treårs-perioden har prisene for biffer og fileter økt med 

17,2 prosent. Det siste året har prisveksten økt med 4,9 prosent. Den positive utviklingen i 

pris kan sees i sammenheng med innføringen av prosenttoll fra 1. januar 2013.  

 

For kjøttdeig og blandingsprodukter falt prisene jevnt fra 2008 til september 2011. Etter det 

viser prisindeksen en positiv tendens. Økningen i løpet av en tre års periode er på 11,8 

prosent. Siste år var prisøkningen på 3,3 prosent, men prisene for kjøttdeig o.l. var høyere i 

både 2010 og 2009.  

 

For sau/lam har forbrukerprisen falt med hele 11,4 prosent i femårsperioden, mens prisene har 

økt med 7,5 prosent de siste tre årene. Fra 2011 har prisene for sau/lam gått opp og ned. Det 

siste året har prisene økt med 3 prosent og er nå på nivå med prisene vinteren 2010/2011.  

 

For egg har forbrukerprisene lenge hatt en god vekst. I 2012 stanset prisveksten opp, og det 

ble registrert et prisfall på 1,4 prosent. Prisen på egg var ikke tilbake til 2012 nivå før i april 

2015. Det siste året har prisen på egg økt med 5,2 prosent.     

  

Å gi en uttømmende analyse på årsakene bak den svake utviklingen i forbrukerpriser på kjøtt- 

og kjøttvarer, samt egg de siste årene, er en svært kompleks oppgave. Vi vil her peke på 

enkelte konkrete faktorer som har bidratt til den observerte utviklingen. Det vil være betydelig 

grad av sammenheng mellom faktorene:  

 

 Bruk av kjøtt som lokkevare i butikk 

 Betydelig andel av EMV for kjøtt 

 Økt vertikal integrasjon bakover i verdikjeden fra sluttleddet 

 Kostnadstilpasninger i industri og omsetningsledd 

 Prispress fra grensemarkeder bl.a. i form av økt grensehandel 

 Tollfri import av kjøtt, størst volum på storfekjøtt  

 

Prisutviklingen for kjøtt og kjøttprodukter har medført et betydelig marginfall i flere ledd i 

verdikjeden. På lang sikt vil dette påvirke mulighetene for prisuttak for norske produkter. 

Dette utfordrer i særlig grad industriens drift og organisering, og evne til innovasjon og 

produktutvikling.  Vi mener det derfor er nødvendig å se på alle muligheter for å utnytte 

rommet for prisuttak i sluttmarkedet. 

  

Konklusjon: 

Utviklingstrekkene for prisuttaket i sluttmarkedet påvirker i stor grad mulighetene for 

prisutvikling og lønnsomhet i kjøtt- og eggproduksjon i Norge. Prisutviklingen i 

forbrukermarkedet har vært svak og fallende for mange kjøtt- og eggprodukter 

sammenlignet med andre varer, men har hatt en oppgang det siste året.  
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5.2.  Behov for kostnadsreduksjoner i verdikjeden - kjøttkontrollgebyr   

Som vist i avsnitt 5.1 har prisuttaket i sluttmarkedet for kjøttvarer hatt en uheldig utvikling i 

mange år sett fra kjøttprodusentens og kjøttindustriens side. Prisdannelsen utover i varekjeden 

etter målprispunktet er knyttet til videre verdiskaping i industri og handel, men det blir i 

tillegg innkrevd offentlige avgifter.  I en tid med stadig økende eksponering fra importvarer, 

mener vi det er viktig å minske gapet i særavgifter og gebyrer mellom Norge og våre 

naboland. I denne omgang vil vi peke på kjøttkontrollgebyret.  

 

Matloven gir hjemmel for at Mattilsynets utgifter til tilsyn, kontroll og særskilte ytelser kan 

dekkes gjennom gebyr (§ 21). Samme paragraf åpner for at kostnader som ikke dekkes av 

gebyr, kan dekkes ved avgift på næringsmidler. Størrelsen på gebyr og avgifter fastsattes 

hvert år i statsbudsjettet og skal avspeile det reelle arbeidet utføres av Mattilsynet. Det skal 

være rimelig samsvar mellom Mattilsynets utgifter på et område og inntektene fra gebyrer og 

avgifter på dette området.   

Kjøttkontrollgebyret er eksempel på et gebyr som skal dekke konkrete offentlige oppgaver. 

Mattilsynets største "inntektskilde" gjennom gebyrer er kjøttkontrollgebyret, de fleste andre 

næringer har neglisjerbare utgifter til mattilsyn.   

 

Alle slakterier betaler for kjøttkontrollen som utføres av Mattilsynet, gjennom et gebyr som 

beregnes årlig ut fra antall timer man estimerer vil medgå til kontrollen. Det er i dag lik 

dagsverkssats uansett om Mattilsynet benytter veterinærer eller teknikere til å utføre 

tilsynsoppgaver. Dette er ikke rimelig, i andre land differensieres satsen etter tilsyns-

personellets kompetansenivå. Gebyret økte med 38 prosent fra 1. januar 2014. Den politiske 

intensjonen er at avgiften skal overveltes til neste ledd i verdikjeden i form av høyere 

engrospriser, dernest høyere pris ved videresalg og økt forbrukerpris. Dersom engrosprisen 

ikke kan økes, noe som bl.a. har vært tilfelle for svin en lang tid, vil økt avgift belastes 

produsenten direkte. I praksis ser vi derfor ofte tilfeller av at avgiftsoverveltingen er 

asymmetrisk, i produsentenes disfavør.  

De seinere årene har det lyktes kjøttbransjen å oppnå en stor reduksjon i timegrunnlaget for 

kjøttkontrollgebyret. De fleste fjørfeslakteriene har overtatt den såkalte "båndkontrollen", og 

på slakterier med firbeinte slaktedyr har slakteriene overtatt enkelte arbeidsoppgaver som før 

ble utført av Mattilsynet. Før den nevnte økningen i gebyr i 2014 var næringens utgifter til 

kjøttkontroll redusert fra 120 millioner kroner årlig på midten av 2000-tallet til 73 millioner i 

2013. 

Konklusjon: 

Nortura mener at en moderne kjøttkontroll skal være risikobasert og rettet mot aktuelle 

sjukdomsframkallende agens, jfr. EFSA-rapporter for kontroll av de ulike dyreslagene. 

Den tradisjonelle "båndkontrollen" er lite egnet til dette, men fungerer som en 

kvalitetskontroll som for øvrig er en integrert del av virksomhetenes produksjon. 

Nortura ønsker å samarbeide med Mattilsynet og bransjen for å utvikle og muliggjøre 

løpende drift av kjøttkontrolloppgaver og bl.a. få på plass visuell kjøttkontroll av svin, 

slik at kostnadene til kjøttkontroll kommer ned på nivå med våre naboland.    
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6. Marked og priser for kjøtt og egg, faktisk utvikling i 2015 og prognose 

2016   
 

Nortura omtaler i dette kapitlet totalmarkedet for de enkelte produksjonene, samt utviklingen i 

priser (målpris, engrospris og omsetningsavgift). Vi påpeker at dette kapitlet gjelder engros-

priser og volumutvikling. Når det gjelder utvikling i utbetalingspriser til produsent, vises det 

til Budsjettnemnda for jordbruket.  

 

 

Tabell 4: Produksjon og salg i 2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Totalmarkedet for kjøtt og egg var i 2015 preget av stort underskudd av norskprodusert 

storfekjøtt og importen ble rekordhøy. For sau og lam ble situasjonen inklusive importkvotene 

snudd til overskudd, etter flere år med underdekning. Svinekjøttmarkedet var i balanse i 2015, 

mens det ble satt inn en rekke tiltak for å håndtere et fortsatt stort tilbudsoverskudd av egg. 

For storfe var det åpning for import med administrativ tollnedsettelse store deler av året, og 

for lam fra midten av mars til ut august måned. I tillegg ble det åpnet for import av 

sideflesk/ribbe av gris i desember og fram til jul.  Detaljer for hvert dyreslag følger i senere 

avsnitt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonn % Tonn %

 Storfe/kalv 79 300 101 7 570 1) 103 400 110 -16 500 16 500 0

 Sau/lam 25 000 106 1 008 2) 25 500 99 500 650 1 150

 Gris 134 300 105 1 550 3) 136 000 103 -100 450 350

 Egg 60 650 100 203 4) 60 400 100 450 -

 Kylling 80 300 86 606 5) 81 000 88 -100 -

 Kalkun 10 900 103 10 900 102 0 -

Salgs-

produksjon
Import-

kvoter

Engrossalg Balanse

Adm. og 

annen 

import

Markeds-

dekning inkl. 

adm.import

1) Omfatter bl.a. SACU-import på 4.921 tonn storfekjøtt omregnet m/ben samt WTO-, EU- og GSP-kvote.  

2) Fra Island: 600 tonn. WTO-kvote på 206 tonn og 212 tonn SACU m/ben.  

3) Spekk utgjør om lag 800 tonn og 750 tonn av WTO/EU-kvoter.  

4) Import på 203 tonn. (WTO-kvote på 1.295 tonn og EU-kvote på 290 tonn skallegg).   

5) Benyttet 606 tonn av EU- og WTO-kvote.   

Eksportert kvantum 2015: 165 tonn gris. 
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Figur 7: Totalimport av kjøtt 2013 – 2015 

 

Importen av kjøtt og kjøttvarer, hele kapittel 2 i tolltariffen, samt kapitlene 1601 og 1602, var 

i 2015 på hele 32.500 tonn. Importvolumet i 2015 var med det om lag 8.500 tonn høyere enn i 

2014. Det ble importert ca. 10.800 tonn mer storfe sammenlignet med året før. 

 

Prognose 2016 
Vurderingene av markedsutsiktene bygger på prognoser for kjøttproduksjon og engrossalg. 

Importkvotene for kjøtt regnes inn i markedsbalansen. Prognosene utarbeides av Totalmarked 

kjøtt og egg.  Dette dokumentet baseres på prognosen per mars 2016. 

 

Tabell 5: Prognose 2016   
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6.1.  Storfe 

I Figur 8 vises utviklingen i produksjon og engrossalg av storfe og kalv fra 1996. 

 

 
*
 Prognose. 

 

Figur 8: Utvikling i produksjon, kvoteimport og engrossalg av storfe/kalv siden 1996. 

 

 

2015 

Med vekst i engrossalget og tomme reguleringslagre ved inngangen til året var det åpning for 

import med administrative tollnedsettelser hele året med unntak av 8 uker på høsten med 

markedsdekning.   

 

I løpet av høsten kom det 46 tonn på reguleringslager. God tilgang på grovfôr medførte utsatt 

slakting og økte slaktevekter spesielt i 1. halvår. Tilførslene i kvantum økte med om lag 1 % 

fra 2014. Antall dyr levert slakt gikk noe ned, mens slaktevektene økte betydelig.   

 

Beregnet engrossalg av helt slakt økte med om lag 10 prosent. Planlagt gjennomsnittlig 

engrospris for storfe ble økt med kr 1,50 i 1. halvår og videre med kr 0,50 i 2. halvår.  

 

2016 

Prognosert markedsbalanse for storfe i 2016 viser et underskudd på snaut 15 000 tonn etter 

inntak av importkvoter. Allerede fra starten på året er det nedsatt toll for import av hele slakt.     

 

Tilførslene av storfe forventes å gå opp med nærmere 2 % i 2016, og volumet prognoseres til 

81 000 tonn. Det skyldes i hovedsak en prognosert økning i antall dyr til slakt. Det forventes 

en moderat økning i slaktevektene. Kubestanden prognoseres å gå noe ned i 2016 på grunn av 

forventet nedgang i antall melkekyr. Noe av nedgangen ventes å bli oppveid av en ytterligere 

økning i ammekutallet.  

 

I prognosen er det lagt til grunn at gjeldende gjennomsnittlig engrospris på kr 58,70 

videreføres i hele 2016. Dette gir en prisøkning på 2,2 % i gjennomsnitt for året, og et 

prognosert uendret engrossalg i 2016 på 103 300 tonn. 
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Det prognoseres en kvoteimport på 7.600 tonn i 2016. I forbindelse med overgang til 

prosenttoll på biffer og fileter av storfekjøtt ble det fra 2013 etablert en ny kvote på 500 tonn 

biffer og fileter fra GSP-land (med kronetoll og GSP-vilkår). Videre prognoseres det en 

import fra SACU på 4.921 tonn (omregnet til kjøtt med bein), hele WTO-kvoten på 1.084 

tonn samt tollfri EU-kvote på 900 tonn. Importen under disse kvotene utgjør dermed ca. 7,5 % 

av prognosert engrossalg. 

 

Når det gjelder utvikling i engrospris og størrelse på omsetningsavgiften, viser vi til Figur 9. 

 

 

 
  

*
 Prognose for 1. halvår 2016.  

  

 

Figur 9: Engrospris og omsetningsavgift for ung okse fra 2010. 
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6.2. Gris 

I Figur 10 vises utviklingen i produksjon og engrossalg av gris fra 2006. 

 
*
 Prognose. 

 

Figur 10: Utvikling i produksjon og engrossalg av gris siden 2006. 

 

2015 

Svinemarkedet i 2015 var i balanse, dog med noe overskudd på høsten.  

 

Det ble utført reguleringseksport av gris, men bare som stykningsdeler - ikke som hel gris. I 

alt ble det eksportert 165 tonn, 41 tonn skinke og 124 tonn svinekam. Overskuddet stammet 

fra ribbetiltaket fra 2014.   

 

Med en økning i engrossalget på 3,5 prosent ble markedsoverskuddet på om lag 350 tonn, 

inklusive import.   

 

Også i 2015 ble det knapt med norsk ribbe til jul og tollen ble redusert i 3 uker. Det var 

imidlertid rikelig med frossen ribbe tilgjengelig slik at perioden med lavere toll var kortere 

enn året før. Det ble importert nesten 400 tonn, mot 1.580 tonn i 2014.   

 

Ved årets slutt var reguleringslageret på 385 tonn helt slakt.   

 

Etter flere år med overskudd og lave priser, var det i 2015 mulig å ta ut tilnærmet målpris på 

gris. I jordbruksoppgjøret ble målprisen økt med 70 øre. 

 

 

2016 

Det forventes ingen store endringer i 2016. Dette gir, inkludert forventet kvoteimport, en 

prognosert overdekning på om lag 1.700 tonn.  
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Det prognoseres at tilførslene av gris øker med om lag 1 % til 136.100 tonn. Økt effektivitet 

på grunn av bedre dyremateriale er årsaken til den forventede økningen i tilførslene. 

 

Engrossalget prognoses å forbli uendret fra foregående år; 136.000 tonn. I prognoseperioden 

er det forutsatt uttak av gjeldende målpris. Dette innebærer en gjennomsnittlig prisøkning på 

0,7 prosent.   

 

Importen av spekk prognoseres til 800 tonn, og i tillegg 200 tonn av WTO-kvoten på 1.381 

tonn og hele EU-kvoten på 600 tonn. Til sammen utgjør dette en import av gris på om lag 

1.600 tonn. 

 

Når det gjelder utvikling i målpris og oppnådd engrospris viser vi også til Figur 11. 

.  

 

 
* Prognose for 1. halvår 2016 

 

Figur 11: Målpris, oppnådd pris og omsetningsavgift for gris fra 2010. 
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6.3. Sau/lam 

I Figur 12 vises utviklingen i produksjon og engrossalg av sau/lam fra 2006. 

 
*
 prognose. 

Figur 12: Utvikling i produksjon og engrossalg av sau/lam siden 2006. 

 

2015 

Gode beiteforhold i årets beitesesong førte til enda tyngre lam enn foregående år som også var 

et svært godt år. Tall for slakting i antall viser en økning på vel 4 prosent. I kombinasjon med 

rekordhøye slaktevekter ga dette en økning i tilførslene av sau/lam på nærmere 6 prosent fra 

foregående år. 

 

Engrossalget ble 1 prosent lavere enn foregående år. Når 1.000 tonn av importkvotene samt 

650 tonn annen import ble tatt inn, ga dette et overskudd på 1.150 tonn. Det var et 

reguleringslager av lam på 280 tonn ved starten av 2015. Fra midten av mars til ut august var 

det åpning for import av ferske lam med reduserte tollsatser. Etterspørselen ble redusert mot 

slutten av lammesesongen og mye slakting sent på høsten ga et reguleringslager på 293 tonn 

sau og 1.140 tonn lam ved utgangen av året. I alt 1433 tonn.   

 

2016 

Det prognoseres en overdekning på om lag 1 400 tonn sau/lam i 2016, og i dette inngår 

kvoteimport. Dette kommer i tillegg til et reguleringslager på nærmere 1.500 tonn ved 

inngangen til året.  

 

Det prognoseres en økning i tilførslene på 1,5 prosent til om lag 25.400 tonn. I dette estimatet 

ligger en økning i antall dyr på beite, men det ventes en nedgang i slaktevektene på 4 hg som 

drar estimatet for tilførslene ned. Engrossalget prognoseres å bli redusert med ytterligere 2 

prosent til 25.000 tonn.  

  

Importen prognoseres til 1.000 tonn. Dette inkluderer WTO-kvoten på 206 tonn, import fra 

Island på 600 tonn og 200 tonn av SACU-kvoten på 530 tonn (kjøtt med bein).  
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I Figur 13 vises utviklingen i målpris, oppnådd pris og gjennomsnittlig omsetningsavgift for 

de siste årene. 

 
*
 Prognose for 1 halvår 2016. 

 
**

 Målpris frem til 31/6-13, planlagt gjennomsnittlig engrospris fra 1/7-13 

 

Figur 13: Målpris, oppnådd pris og omsetningsavgift for lam fra 2010. 

6.4. Egg 

I Figur 14 vises utviklingen i produksjon og engrossalg av egg.  

 

 
*
 Prognose 

Figur 14: Utvikling i produksjon og engrossalg av egg siden 2006. 
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2015 

For egg har markedet fortsatt vært preget av større produksjonskapasitet enn etterspørselen i 

markedet. Tilførslene ble redusert med 2.200 tonn gjennom utslakting av verpehøner før 

tiden. Dette var om lag det dobbelte av året før. På tross av dette økte tilførslene til 

eggpakkeriene med 200 tonn.   

 

Engrossalget ble om lag som foregående år. Inkludert import av skallegg på ca. 200 tonn var 

det et overskudd etter førtidsslakting på 450 tonn i 2015.  

 

2016 

For 2016 viser prognosen et overskudd på 600 tonn. I dette ligger en forventning om en 

økning i engrossalget av egg på vel 1 prosent.   

 

Tilførslene er prognosert å øke med 1,5 prosent til 61.600 tonn. Førtidsslakting er iverksatt og 

det er inkludert i prognosen at 750 tonn tas ut med førtidsslakting. Korrigert for gjennomført 

og planlagt førtidsslakting er det en reell nedgang i produksjonen på nesten 1 prosent fra 2015 

til 2016. I prognosen forutsettes det at planlagt gjennomsnittlig engrospris videreføres (kr 

18,40 per kg)
4
.     

 

I Figur 15 viser utviklingen av målpris/planlagt gjennomsnittlig engrospris, oppnådd pris og 

omsetningsavgift.  

 

   
*
 Prognose for 1. halvår 2016.  

 
**

 Målpris frem til 31/6-13, planlagt gjennomsnittlig engrospris fra 1/7-13 

 

Figur 15: Målpris, oppnådd pris og omsetningsavgift for egg fra 2010. 

                                                 
4
 Det ble 12. mars bestemt å redusere engrosprisen med 50 øre per kg fra 16. mars 2015.  
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6.5. Kylling 

Markedsutviklingen for slaktekylling er vist i følgende figur: 

 
Figur 16: Utvikling i produksjon og engrossalg av kylling siden 2006. 

 

Produksjonen av kylling ble redusert med 14 prosent i 2015. Beregnet engrossalg av hel 

kylling viser en nedgang på om lag 12 % fra året før. Vel 600 tonn av kvotene ble importert.  

6.6. Kalkun 

Markedsbalansen for kalkun er vist i Figur 17:  

 
   

Figur 17: Utvikling i produksjon og engrossalg av kalkun siden 2006. 
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Kalkunmarkedet økte noe i 2014, men bare forsiktig i 2015. Produksjonen økte med 3 prosent 

og salget om lag tilsvarende. Markedet er per nå i balanse.  

 

 

7. Norturas vurdering av prisutviklingen i neste avtaleår  
 

Vurderingene bygger i hovedsak på markedsmulighetene slik de oppsummeres i 

markedsprognosen medio mars 2016, jfr. kapittel 6.  Det er også lagt vekt på mer generelle 

og langsiktige element, bl.a. den økonomiske utviklingen, folketallsutviklingen, utviklingen i 

kjøpekraft og utviklingen i primærlandbruket og matindustrien. Vi viser i så måte til de 

analyser og vurderinger som ble gjort i forbindelse med fastsetting av planlagt 

gjennomsnittlig engrospris for storfe, sau/lam og egg i oktober 2015, og som er gjengitt i 

Grunnlagsdokument for 1. halvår 2016.  

 

7.1. Målpris på gris 

Det prognoseres at tilførslene av slaktegris øker med om lag 1 % i 2016 til ca 136 100 tonn. 

Engrossalget forventes å bli uendret sammenlignet med fjoråret, dvs. ca. 136 000 tonn. I 

prognoseperioden er det forutsatt uttak av gjeldende målpris på kr 32,34 per kg. Det 

innebærer en gjennomsnittlig prisøkning på 0,7 prosent fra 2015.    

 

Prognosen viser et overskudd på ca. 1 700 tonn i 2016. I tillegg var det ved inngangen til året 

knapt 400 tonn gris på reguleringslager. Et overskudd på dette nivået skal det være mulig å 

håndtere innenfor de virkemidlene vi har til rådighet som markedsregulator. Det er likevel 

viktig å understreke at begrensninger i reguleringseksporten som ble vedtatt i WTO før jul har 

begrenset handlingsrommet, og gjør at det framover blir enda viktigere å sette inn 

korrigerende tiltak på et tidlig tidspunkt og å bruke prisvirkemiddelet aktivt for å sikre 

markedsbalanse på gris.  

 

Norturas forslag til målpris for gris: 

Nortura har med bakgrunn i forholdene ovenfor og på grunnlag av markedsprognosen 

medio mars 2016 vurdert handlingsrommet for prisutviklingen framover, og foreslår å 

videreføre nåværende målpris for gris på 32,34 kr per kg.  Markedsbalansen vil være 

avgjørende for muligheten til å realisere målprisen for gris i 2016/17.   
 

7.2. Prisutvikling for produksjoner regulert i volumbaserte 

markedsordninger 

Ved markedsregulering uten målpris (volumbasert markedsregulering) har Nortura ansvar for 

å fastsette planlagt gjennomsnittlig engrospris for en prisperiode på 6 måneder om gangen.  

Dette gjelder for storfe, lam og egg.  Det forventes at prisfastsettingen vil følge de linjer som 

er etablert gjennom de siste årene, der innenlandske produksjons- og markedsforhold, 

prisutvikling internasjonalt og andre relevante forhold blir veid sammen. For utfyllende 

vurderinger om pris- og markedsutvikling for storfe, lam/sau og egg vises det til 

Grunnlagsdokumentet for 1. halvår 2016.  
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7.3.   Prisutvikling på produkter uten markedsregulering  

Kjøtt fra kylling og kalkun har ikke markedsregulering. 

 

Nortura har videreført overvåkningen av lønnsomheten for alle deler av verdikjedene for 

kylling og kalkun.  Denne innsikten gir tunge føringer for fastsetting av engrosprisene på 

fjørfekjøtt, og det utarbeides et Prisdokument for hvert halvår.  Prisfastsetting for fjørfe og 

lam/sau, egg og storfe samkjøres i tid, og Norturas nye engrospriser for disse dyreslagene 

kunngjøres samtidig.  
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LØNNSOMHET OG FORNYING 

 
Sammendrag 
 

 Melkeproduksjon er bærebjelken i norsk landbruk.  Næringa står foran store utfordringer og melk må 
gis hovedprioritet ved årets oppgjør. 
 

 Konkurransen i meierisektoren er sterk.  Importen av ost og yoghurt har økt kraftig det siste året. 
Internasjonalt har prisene på meierivarer falt med 10-15 % siste året.  Dette veies delvis opp av en 
svekket valuta.   
 

 Sikkerhetsmarginene i tollvernet er oppbrukt for de fleste viktige meieriprodukt.  Samtidig er det en 
økende konkurranse fra vegetabilske produkt.  Framover vil prisutvikling på meieriprodukter i økende 
grad begrenses av utvikling i verdensmarkedet korrigert for toll og endringer i valuta. 

 
 Utviklingen i markedene tilsier at en er svært varsom med målprisøkninger.  Samtidig er det behov for å 

gi et positivt prissignal for å sikre investeringer og framtidig melketilførsel. TINE anbefaler en 
begrenset økning i målpris på inntil 5 øre pr liter. En prisøkning utover dette vil gi svekket 
konkurransekraft og reduserte volumer. 
 

 TINE ber om at det utvikles et investeringsprogram for norsk melkeproduksjon. Målet med satsingen er 
å sikre en markert økning i investeringene som skal bidra til å: 

o Sikre melkeproduksjon i hele landet 
o Bedre utnyttelse av grovfôrproduksjon i distriktene 
o Oppfylle løsdriftskravet 

Dette forutsetter at en skaper lønnsomhet ved reinvesteringer og fornyelse av driftsapparatet også på 
små og mellomstore bruk.  
 

 TINE vil peke på at det er avgjørende for næringas konkurransekraft at virkemidlene over 
jordbruksavtalen stimulerer til en effektiv utnyttelse av nasjonale fôrressurser.  Det krever en helhetlig 
vurdering av hvordan virkemidlene best kan nyttes for å stimulere til en produksjon med en høyest 
mulig andel av norskprodusert fôr til en lavest mulig pris. En miljøvennlig og bærekraftig 
melkeproduksjon må baseres på utnytting av lokale fôrressurser.  Fôrressursene er spredt utover hele 
landet på små og større enheter. Det innebærer at melkeproduksjonen må skje i hele landet på 
bruksenheter tilpasset det lokal arealgrunnlaget.   
 

 Prisutjevningsordningen har stor betydning for å sikre lønnsom melkeanvendelse og for å sikre 
melkeproduksjon i hele landet.  TINE viser til sitt innspill til forskriftsendringer og ber om å bli 
involvert i alle vurderinger under forhandlingene som angår PU- ordningen 
 

 Kvoteordningen for melk er svært viktig for forutsigbarhet og økonomi i melkeproduksjonen. 
Forholdstallet for disponibel kvote er i 2016 1,00 for kumelk og 0,97 for geitemelk.  Samtidig ser vi at 
vi de nærmeste årene kan få større svingninger i behovet for melk.  For å lette tilpassingen foreslår 
TINE at kvote solgt gjennom den statlige ordningene ikke videreselges før behov for kommende år er 
vurdert.  Vi foreslår videre at andelen kvote som selges gjennom den statlige ordningen økes til 40 % 
for både ku- og geitmelk. 
 

 TINE foreslår en heving av øvre prisgrense for melk for å kunne utnytte endringer i noteringsprisen 
bedre i markedstilpassingen 
 

 TINE understreker at det må avsettes nødvendige midler til RÅK-ordningen.  
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 Geiteholdet bør prioriteres under årets oppgjør gjennom styrket beitetilskudd. 

 
 Den politiske målsettingen for økologisk produksjon står fast. TINE understreker behovet for fortsatt å 

stimulere økologisk produksjon med budsjettmidler dersom målene skal nås.  
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INNLEDNING  

Melkeproduksjon er bærebjelken i norsk landbruk. Førstehåndsverdien av norsk melk er om lag 9 milliarder 
kroner og norsk meieriindustri omsetter for til sammen nesten 25 milliarder kroner årlig. Melkeproduksjonen er i 
all hovedsak en heltidsproduksjon som forutsetter en konkurransedyktig inntekt dersom en over tid skal 
opprettholde melkas sentrale landbrukspolitiske rolle. TINE vil understreke at melkeproduksjon må gis 
hovedprioritet ved årets jordbruksoppgjør.  
 

MARKEDS- OG KONKURRANSESITUASJON 

Norsk melk konkurrerer med importerte meieriprodukt, vegetabilske substitutt og andre norskproduserte mat- og 
drikkevarer om forbrukerens gunst. Konkurransekraften for norsk melk er avgjørende for å sikre avsetningen for 
norsk produksjon. 
 
Internasjonale priser 
Prisen på melk og meieriprodukter på verdensmarkedet og i Europa er i øyeblikket langt under norske priser. Fra 
inngangen til 2014 fram til sommeren 2015 har gjennomsnittsprisen på europeisk melk falt med over 30 prosent. 
Prisene ser ut til og stabiliseres på noe i overkant av 30 eurocent (kr 2,80) per liter. 
 

   
 
Prisene på ferdigvarer har falt med 5-15 % siste år slik figurene under viser 
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Det sterke prisfallet internasjonalt er delvis utlignet ved en svekket norsk valuta.

Importutviklingen
Den store prisforskjellen mellom norsk melk og melk i EU gir et sterkt press for å importere melk og
melkeprodukter til Norge. Importvernet . Det antas at det i sum importeres minst 200 mill. liter melk. I tillegg til
dette kommer melk som importeres i ulike ferdigprodukter som melkeerstatninger, bakverk, supper/saus er og
lignende.

Figuren under viser importutviklingen fra 2000.
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Importveksten har fortsatt gjennom 2015 med 5% vekst for ost og 11 % vekst for yoghurt. Den sterke
importveksten viser at det ikke lenger er sikkerhetsmarginer i det norske importvern et. Det betyr at
prisdannelsen i det norske markedet i økende grad vil måtte følge verdensmarkedet justert for toll og
endringer i valuta. Særnorske prisøkninger utover dette vil gi akselererende import.

Anbefaling om målpris
Tabellen under viser økning i målpris fra 2006 og fram til i dag.

Tabellen vise r et bilde på utviklingen i innenlands konkurranse i matvaremarkedet Målprisen har økt med over
39% i perioden, mens konsumprisindeksen for alkoholfri mat og drikke har økt med bare 24% . Dette innebæ rer
at melk som råvare svekker sin konkurransekraft i forhold til andre aktuelle matvarer.

Det er uten tvil behov for en inntektsvekst i melkeproduksjon for å sikre fortsatt utvikling i næringa .
Markedssituasjonen og importveksten tilsier imidlertid at en ikke kan øke prisene uten betydelig risiko for
volumfall .

TINE anbefaler derfor en begrenset økning i målpris på inntil 5 øre pr liter . Vi vil understreke sterkt at
prisvekst utover dette innebærer betydelig risiko for ytterligere tap av konkurransekraft i det norske markedet.

PRISUTJEVNINGSORDNIN GEN

Vi viser til at L andbruks - og matdepartementet har sendt forslag til endringer i forskrift om
prisutjevningsordningen for melk ut på høring. Hensikten med forslaget til endringer er å forenkle ordningen,
samt å tilpasse ordningen i forhold til Stortingets beslutning om å avvikle subsidiert eksport av
jordbruksprodukter fra Norge. Forslag til ny satsforskrift fra 1. juli 2016 vil ikke bli sendt på høring før Staten
har lagt fram sitt tilbud i jordbruksoppgjøret.

TINE understreke r viktigheten av å ha en velfungerende prisutjevningsordning . V i legger til grunn at det vil
være tett kontakt mellom jordbrukets forhandlingsutvalg og TINE SA i tilknytning til behandlingen av dette
spørsmålet i jordbruksoppgjøret . TINE er positive til å forenkle ordningen og vil være spesielt opptatt av

År Målpris/liter Økning i målpris
Konsumprisindeksen
for alkoholfri mat og
drikke (SSB)

2006/2007 3,84 0,52 % 1,50 %
2007/2008 3,94 2,60 % 2,60 %
2008/2009 4,11 4,31 % 4,30 %
2009/2010 4,41 7,30 % 4,20 %
2010/2011 4,54 2,95 % 0,20 %
2011/2012 4,66 2,64 % -0,10 %
2012/2013 4,82 4,43 % 1,20 %
2013/2014 5,05 4,77 % 1,10 %
2014/2015 5,20 2,97 % 3,00 %
2015/2016 5,28 1,54 % 3,80 %

10 år 39,31 % 23,90 %
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endringer som kan gi enklere innrapportering og administrasjon av ordningen   Vi understreker spesielt behovet 
for; 

 Fjerne avgift på yoghurt og yoghurtlignende produkt. Dette er produkter med sterkt økende 
importkonkurranse som ikke lenger kan avgiftsbelegges.  

 Sikre muligheten til en reell utjevning av innfraktkostnader i hele landet.  
 
Utover dette viser vi til vårt svarbrev i forbindelse med forskriftshøringen..   

RÅK-ORDNINGEN 

Ordningens har til hensikt å kompensere industrien for høyere råvarekostnader i Norge sammenliknet med 
tilsvarende vare i EU. Ordningen gjelder for spesifikke råvarer og spesifikke ferdigvarer. Det er imidlertid slik at 
for mange meieriprodukter, som er omfattet av EØS-avtalens protokoll 3, ikke er en del av RÅK-ordningen. 
Dette gjelder for nesten alle smaksatte meieriprodukter, og er identisk med de produkter som nå møter økende 
importkonkurranse. Ferdigvarelisten må utvides slik at en får tilstrekkelig handlingsrom i prioriteringen av 
midler. Særlig må det vises aktpågivenhet i forhold til eventuelle endringer i prisutjevningsforskriften og 
satsforskriften som berører RÅK-området.  
 
TINE understreker behovet for at det avsettes tilstrekkelig med midler til RÅK-ordningen. 
 

BEHOV FOR INVESTERINGER OG FORNYING 

Det er behov for en vesentlig fornying av driftsapparatet innenfor melkeproduksjon. Det er et stort 
investeringsetterslep i melkeproduksjonen da en stor del av bygningsmassen ble bygd på 70- og 80-tallet. Et 
moderne og effektivt driftsapparat er en forutsetning for en konkurransedyktig melkeproduksjon også i framtida.  
I mange deler av Norge setter naturen klare begrensninger for hvor store driftsenhetene kan bli. Uten en aktiv 
statlig investeringspolitikk vil disse områdene tappes for melkeproduksjon.  
 
Fra 2024 vil det for fleste besetninger være 
krav om løsdrift. Beregninger fra AgriAnalyse 
viser at behovet for investeringer i norsk 
melkeproduksjon er betydelig. 
Investeringsbehovet anslås til mellom 11 og 
20 milliarder kroner.  
 
TINE ber om at det utvikles et 
investeringsprogram for norsk 
melkeproduksjon. Dette er nødvendig med en 
bred satsing med kombinasjon økte rammer 
for tilskudd, fondsavsetningsmuligheter, 
andre skattevirkemiddel og rentestøtte.  
 
Målet med satsingen er å sikre en markert 
økning i investeringene som skal bidra til å: 

 Sikre melkeproduksjon i hele landet 
med en variert bruksstruktur tilpasset grovfôrgrunnlaget 

 Utnytte grovfôrressursene i distriktene 
 Oppfylle løsdriftskravet 

Dette forutsetter at en skaper lønnsomhet ved reinvesteringer og fornyelse av driftsapparatet også på små og 
mellomstore bruk. 
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FORENKLING AV JORDBRUKSAVTALENS VIRKEMIDLER 

Det vises til rapport fra arbeidsgruppe avgitt 11. januar 2016 om «forenkling av jordbruksavtalens virkemidler». 
Her er samtlige av jordbruksavtalens ordninger vurdert i forhold til om det kan være aktuelt med samordning og 
forenklinger. En vesentlig del av disse ordningene er direkte eller indirekte rettet mot melkeprodusenter.  
 
Videre var det enighet i jordbruksoppgjøret 2015 om at «Landbruksdirektoratet til jordbruksoppgjøret i 2016 
skal utrede en harmonisering av tilskuddssatser og –regelverk for produksjonstilskuddene og avløsertilskudd til 
ferie/fritid for melke- og ammekuproduksjon».  
 
TINE ber om at forhandlingsutvalget tar utgangspunkt i helhetlige tilnærming ved vurdering av disse forslagene. 
For drifts- og distriktstilskudd er det avgjørende at forenkling ikke fører til store økonomiske utslag mellom 
grupper av produsenter og regioner. Ved vurdering av avløserordningene må hensynet til produsentenes sosiale 
sikkerhet prioriteres. Avløserordningene er viktige for å sikre mulighet for ferie og fritid, og avløsning ved 
sykdom.  
 
I vurderingen må det legges avgjørende vekt på at eventuelle endringer bygger oppunder målet om landbruk i 
hele landet og styrker den sosiale sikkerhet for melkeprodusentene.  

EN HELHETLIG FÔRPOLITIKK 

Produksjon og innkjøp av fôr utgjør en betydelig kostnad i melkeproduksjonen For TINE er det viktig at 
virkemidlene over jordbruksavtalen stimulerer til en effektiv produksjon og utnyttelse av nasjonale fôrressurser.  
Det krever en helhetlig vurdering av hvordan virkemidlene best kan nyttes for å sikre en høy norsk fôrandel til 
lavest mulig pris i produksjonen av melk.  
 
Våre fôrressurser er spredt utover hele landet. Fundamentet for en bærekraftig melkeproduksjon er en høy 
utnyttelse av fôrressursene i distriktene.  Det betyr at vi må ha en melkeproduksjon over hele landet, hvor 
størrelsen på besetningene er tilpasset det lokale ressursgrunnlaget.  
  
TINE vil peke spesielt på: 

- En investeringspolitikk som sikrer fornyelse også i de mest sårbare områdene. 
- En virkemiddelbruk som stimulerer til en høy utnyttelse av lokale fôrressurser. Det er store forskjeller i 

grovfôrkostnader og fôrutnyttelse mellom ulike besetninger.  Det betyr at det er et stort potensiale for 
økt utnyttelse av grovfôrarealene gjennom bedre kunnskap og økt kunnskapsformidling knyttet til 
fôrproduksjon og fôrkvalitet. 

- En effektiv utnyttelse av norske fôrressurser krever også investeringer knyttet til jord og arrondering.    

ANDRE FORHOLD 

Målprispunktet for melk  
I jordbruksoppgjøret 2015 ble partene enige om at det var nødvendig å gjøre en teknisk justering av 
kravspesifikasjonen på melk slik at den ble mer tilpasset dagens etterspørsel og praksis. Det var enighet om at 
Landbruksdirektoratet sammen med aktørene skulle utrede tekniske justeringer i kravspesifikasjonen frem mot 
jordbruksoppgjøret i 2016, og det ble forutsatt at justeringen ikke skulle medføre økte kostnader i sektoren. 
 
Landbruksdirektoratet sendte i oktober ut «Høring om endring i kravspesifikasjonen for rå melk under 
forsyningsplikten». TINE skriver i sitt høringsvar: 
 
«Høringsforslaget presenterer 3 alternativer og anbefaler en justering av eksisterende intervall. TINE støtter i 
denne omgang dette alternativet med det nye intervallet som er foreslått», og «Alternativet med et fastsatt 
referansepunkt og variasjon i verdi ut fra dette vil være det som er mest riktig, da det er melkens tørrstoff som er 
avgjørende for utbytte og hvilken verdi melken kan gi grunnlag for i markedet. TINE har ikke fått utredet dette 
tilstrekkelig til at vi nå kan foreslå en slik overgang. Vi vil imidlertid i løpet av 2016 se på alternative metoder 
for måling/fastsetting av tørrstoff på de enkelte leveransene. Før vi eventuelt fremmer forslag om en overgang til 
punktprising ønsker vi også å drøfte dette med aktørene. En innføring av dette alternativet vil, som det blir 
påpekt i høringen, kreve en omlegging av prissystemet, noe som må utredes i dialog med forvaltningen».  



Innspill til jordbruksoppgjøret 2016 

8 

 
Øvre prisgrense 
 
TINE foreslår en endring i jordbruksavtalens prisbestemmelser vedrørende «øvre prisgrense». Dagens avtale har 
følgende bestemmelse: 
 
«Prisnotering skal omfatte melk som foredles av TINE SA og melk som TINE SA selger uforedlet til andre. Øvre 
prisgrense er målprisen + 5 prosent. Gjennomsnittsprisen for året veies etter kvanta for de ukentlige 
prisnoteringene». 
 
TINE foreslår at bestemmelsene om «øvre prisgrense» endres til «målpris + 10 prosent». Vi mener at sterkere 
bruk av prisvirkemidler gjennom året totalt sett kan balansere industriens etterspørsel bedre med 
melkeinngangen og dermed gi et mindre samlet reguleringsbehov. Så lenge øvre prisgrense kun er 5 prosent over 
målpris, begrenser dette muligheten til å senke prisen i perioder med overskudd av melk. For eksempel i ferier 
og høytider er det ønskelig med en betydelig reduksjon av prisen for å kompensere for økte produksjons-
/driftskostnader. 
 
Kvoteordningen for melk 
Kvotesystemet er avgjørende forutsetning for å sikre forutsigbarhet og lønnsomhet i melkeproduksjonen. TINE 
legger stor vekt på at hovedtrekkene i kvotesystemet videreføres.  
Kvoteordningen for melk er svært viktig for forutsigbarhet og økonomi i melkeproduksjonen. Forholdstallet for 
disponibel kvote er i 2016 1,00 for kumelk og 0,97 for geitemelk.  Vi er i en situasjon med betydelige lager av 
meieriprodukt og økende kvotefylling. Samtidig ser vi at vi de nærmeste årene kan få større svingninger i 
behovet for melk.  Det er usikkerhet knyttet både til utviklingen i eksport og vekst i innenlandsmarkedet.  For å 
lette tilpassingen foreslår TINE at ku- og geitemelkkvote solgt gjennom den statlige ordningen ikke videreselges 
før behov for kommende år er vurdert. Det kan gjøres ved at en for eksempel utsetter beslutning om videresalg 
av kvote til etter at de årlige drøftingene om melkekvoter er gjennomført. 
 
Vi foreslår videre at andelen kvote som selges gjennom den statlige ordningen økes.    TINE foreslår at en for 
2017 stiller krav om at minimum 40 % av omsatt kvote selges gjennom den statlige ordningen. 
 
Geitemelk 
Markedet for geitemelkprodukter utvikler seg positivt, men det er fortsatt en råvarereserve og anvendelser med 
svært lav lønnsomhet. Næringa har gjennomført et betydelig løft gjennom sykdomssanering, avl og bedret 
driftsopplegg. Norsk geitemelk er nå godt posisjonert for å vinne posisjoner i forbrukermarkedene. I 
jordbruksforhandlingene må det derfor legges til rette for en god utvikling av denne næringa videre. 
Beitetilskudd må prioriteres for geiteholdet, og det må vurderes tiltak som ivaretar strukturen i geiteholdet  
 
Økologi 
Ca 3,5% av melkeproduksjonen i Norge leveres som økologisk melk. Av dette videreselges om lag 60% som 
økologisk. Etterspørselen etter økologisk melk er, etter en lang periode med stagnasjon, igjen økende. Kjedene 
har valgt å prise økologiske produkter lavt.  Dette skaper usikkerhet om styrken i etterspørselssignalene.  Det 
økologiske jordbruket svarer imidlertid på flere forbrukertrender knyttet til miljøvennlig og naturlig jordbruk. 
TINE mener det må vurderes tiltak som øker rekrutteringen til økologisk produksjon. Vi ber om at en i denne 
sammenheng vurderer virkemiddel for å stimulere økt omlegging. Tiltakene må samtidig sikre en effektiv 
produksjon og foredling av økologisk mek. 
 
 
Kjøtt i kombinasjon med melkeproduksjon  
Det er utfordringer i forhold til underdekning på storfekjøtt. Hoveddelen av storfekjøttproduksjon fra storfeet 
kommer fra besetninger med melkeproduksjon.  Det er viktig å øke den innenlandske produksjon av storfekjøtt 
fra melkebesetningene.  Kombinasjon melk og kjøtt er den klart mest miljøvennlige produksjonen av storfekjøtt 
og gir trolig over tid også en mer robust produksjon Dagens virkemiddelbruk innebærer i realiteten en forsterket 
stimulans til spesialisering.  TINE vil understreke at av virkemidlene knyttet til produksjon av storfekjøtt må 
innrettes slik at det stimuleres til økt kjøttproduksjon i kombinasjon med melkeproduksjon.  
 
Beitetilskudd 
Beitetilskudd må videreføres da dette er svært viktig i forhold til kulturlandskap og omdømme. 
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