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1.0. Prioriterte forslag 

Frukt, bær og grøntsektoren produserer varer som er viktig for den norske folkehelsa. 

Forbruket av frukt og grønt går opp, og de norske forbrukerne uttrykker et ønske om å øke 

forbruket ytterligere. Frukt, bær- og grøntsektoren har gode muligheter for å 

ekspandere. For å benytte dette potensialet er norsk frukt, bær og grøntsektor helt 

avhengig av et solid importvern og en god administrering av dette. 

 

Grøntutvalget i Norges Bondelag mener følgende punkter må prioriteres i årets 

jordbruksforhandlinger: 

 Målpris 

målprisen for frukt, bær og grønnsaker økes med 2,5 % og for potet med 15 

øre per kg.      

 Distriktstilskudd 

Industribær gis en egen sats på 4 kroner pr. kg utover satsen til konsumbær. 

Satsen for tomat økes med 10 øre pr kg mens de andre satsene økes med 5 

øre pr kg. Totalt 2,2 mill. kroner 

 Markedstiltak 

Avsetningstiltakene til grøntsektoren under Omsetningsrådet er viktig for 

opplysning og regulering. Midlene foreslås økt med 4,5 mill. kroner. 

 Rådgiving og forskning 

Forskning og rådgiving i er viktig i en utfordrende næring. Forsknings-

midlene bør få en økning på 5 mill kroner. Grøntutvalget viser til at det ved 

jordbruksoppgjøret 2014 ble avsatt 4,5 mill. kroner til veiledning innenfor 

grøntsektoren gjennom Norsk Landbruksrådgiving.  Grøntutvalget legger til 

grunn at denne øremerkede bevilgningen økes til 5,0 mill. kroner. Innenfor 

bevilgningen avsettes 0,5 mill. kroner til off-label søknader. 

 Investeringer 

Grøntutvalget vil understreke at grøntnæringa må få sin rettmessige andel av 

BU-tilskuddene.  

 Fruktlager 

Grøntutvalget vil understreke at Tilskuddet til Fruktlager" er svært viktig for 

å styrke fellesskapet av fruktbruk i distrikta gjennom felles innovasjon, 

markedstilpassing og logistikk. Tilskuddet bør økes med 1 mill. kroner.  

 Fond 

Etablering av et fond som gjør det mulig å fordele inntektene over år er et 

viktig virkemiddel i en næring hvor inntektene kan variere betydelig mellom 

år. Næringen har høy bruttoomsetning med følgende stor risiko. 
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2.0. Innledning 

Norsk produksjon av grønnsaker utgjør 209.000 tonn i 2014. Det totale forbruket er 413. 

000 tonn, dvs. at norsk produksjon utgjør om lag halvparten av forbruket.  

 

Markedsandelen for norsk produksjon av poteter, grønnsaker, frukt og bær har sunket de 

senere åra. For poteter er norskandelen på 56 prosent, grønnsaker 50 prosent og frukt og 

bær 5 prosent. Det ligger betydelige muligheter for økt produksjon og markedsandeler 

dersom rammebetingelsene legger til rette for det.  

 

Grøntutvalget mener at det må legges en offensiv ambisjon for grøntsektoren for å dekke 

dagens andel av forbruket i de periodene det er tollvern og utvide sesongen med norske 

varer i butikken.  

 

Grønnsaker, poteter, frukt og bær gir en produsentinntekt fra markedet på 3.500 mill. 

kroner i henhold til BFJ tall for 2013, noe som utgjør 10,5 prosent av produksjonsinn-

tektene i jordbruket.  De samme produksjoner får 2,5 prosent av tilskuddene over 

jordbruksavtalen. Sektoren henter ut i fra dette 90 prosent fra markedet. 

  

Inkluderes blomster i bergningene utgjør sektoren 16,5 prosent av de totale 

markedsinntektene dvs. om lag 5.000 mill. kroner 

  

3.0. Målpriser og importvern 

3.1. Importvernet 
Frukt, bær og grøntsektoren produserer varer som er viktig for den norske folkehelsa. 

Forbruket av frukt og grønt går opp, og de norske forbrukerne uttrykker et ønske om å øke 

forbruket ytterligere. Norske forbrukere ønsker også norsk frukt og grønt når det er 

tilgjengelig. Frukt, bær og grøntsektoren har derfor store muligheter for å ekspandere. For 

å benytte dette potensialet er norsk frukt- og grøntsektor helt avhengig av et solid 

importvern.  

 

Norge har allerede gjennom tidligere forhandlingsrunder med EU gitt betydelige 

konsesjoner på frukt og grøntsektoren. Fra EUs side blir disse kvotene i stor grad benyttet, 

mens de framforhandlede eksportkvotene fra Norge er lite brukt. Eksportkvotene for 

blomkål, kinakål, kirsebær, plommer og jordbær står eksempelvis ubenyttet i 2014, og bare 

1 % av kvoten for hodesalat er brukt. Man ga også EU tollfrihet for lave tollsatser, en 

konsesjon som ble utvidet til alle land i statsbudsjettet for 2015. 

 

Grøntutvalget mener det ikke er rom for å gi flere tollreduksjoner eller tollkvoteut-

videlser for frukt og grønt. Sektoren er sårbar og tollvernet er allerede i dag svakt for 

mange produkter. For at den norske produksjonen skal kunne øke i takt med norske 

forbrukeres økte etterspørsel, kan ikke regjeringen gi økte konsesjoner til EU 

gjennom de pågående artikkel 19-forhandlingene. 
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3.2. Målpris potet 
Målprisen for matpotet ble økt med 15 øre/kg til kr. 4,39 fra 01.07.15.  

 

Målprisen for potet er endret på følgende måte de senere år: 

2015: målpris økt med 15 øre/kg fra 01.07.15 

2014: målpris økt med 20 øre/kg fra 01.07.14 

2013: målpris økt med 25 øre/kg fra 01.07.13 

2012: målpris økt med 20 øre/kg fra 01.07.12 

2011: målpris økt med 25 øre fra 01.07 og med ytterligere 3 øre/kg fra 01.01.12. 

2010: målpris økt med 15 øre/kg 

2009: målpris økt med 15 øre/kg 

2008: målprisen økt med 20 øre/kg pluss 6 øre/kg fra 1. mai 2009 etter justeringsforh. 

2007: målpris økt med 17 øre/kg 

2006: målpris økt med 13 øre/kg. Flyttet målpris for tidligpotet frem til uke 25 

 

3.3. Målpris grønnsaker og frukt 
Målprisen for grønnsaker og frukt ble økt med i gjennomsnitt 2,2 % fra 01.07.14, totalt 

49,6 mill. kroner. Tabellen under viser grunnlaget for prisnoteringene i forhold til 

målprisen for grønnsaker og frukt. 

 

Sesongen 2015 var preget av en sen start, med god kvalitet for de fleste grønnsakskulturer.  

Det er flere kulturer som så langt i avtaleåret har oppnådd målpris. Ved årsskiftet hadde 

både potet, kepaløk, rosenkål, gulrot og knollselleri oppnådd et prisuttak i markedet som 

ligger over målpris. Totalt for poteter, grønnsaker og frukt ble det i første halvår av 

avtaleperioden tatt ut 13,1 mill. kroner mindre i markedet enn hva målprisene skulle tilsi. 

Dette er en stor forbedring fra i fjor. Moderate avlinger kombinert med stigende 

importpriser, har bedret prisbildet for grønnsak-produsentene. Moderate potetavlinger og 

stabil omsetning har bidratt til gode priser for potetprodusentene.  

 

Frukt- og bærsesongen var preget av avlingssvikt for epler, pærer, plommer og moreller, 

mens det for jordbær var en god avling   
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3.4. Forslag til målprisendringer 
Grøntsektoren har i lang tid fått det meste av sine inntekter gjennom markedet og tollvernet 

er derfor avgjørende. Kostnadsøkningen har tidligere vært tatt ut gjennom økte priser. 

Tollvernet er ikke lenger tilstrekkelig for en del kulturer. Grøntutvalget ser at økte 

målpriser alene ikke gir tilstrekkelig effekt i forhold til å bedre inntektsmulighetene. 

Grøntutvalget vil samtidig peke på at det er nødvendig å øke målprisene slik at det kan gi 

en mulighet for framtida 

 

Grøntutvalget foreslår følgende endringer i målpris: 

 målprisen for frukt, bær og grønnsaker økes med 2,5 % 

 For å stimulere til å produsere i utvidede sesonger og ikke minst 

stimulere til økt lagring som opprettholder kvalitet, bl.a. ved 

installering av kjølelager, bør priskurven gjennom året/sesongen 

tilpasses dette.  

 Målprisen for potet økes med 15 øre per kg.      
 

4.0. Budsjettposter under jordbruksavtalen 

4.1. Avsetningstiltak (70.11) 

For 2016 er det totalt 24,4 mill. kroner som forvaltes av Omsetningsrådet. Dette er uendret 

fra 2015. Posten heter nå Avsetningstiltak hagebruk og er ikke i jordbruksavtalen delt opp i 

kollektiv dekning og avsetningstiltak. 

 

Midlene går til: 

1. Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker (OFG)  

Oppnådde priser i forhold til målpris 2015/16 
01.0715-
31.12.15 

 Noterings- Differanse Diff. i 

Vareslag Målpris Pris  prosent 

Potet 4,08 4,33 25 6,1 

Tomat 17,82 16,57 - 1,25 - 7,0 

Agurk 7,52 7,35 - 0,17 - 2,3 

Isbergsalat 8,65 7,96 - 0,69 0,8 

Hvitkål  6,11 5,96 - 0,15 - 2,5 

Blomkål 8,47 5,91  - 2,56 - 30,2 

Rosenkål 14,12 14,77 0,65   4,6 

Gulrot 8,44 8,74 0,30 3,6 

Kepaløk 6,56 6,84 0,28 4,3 

Purre 17,25 16,41  - 0,84  - 4,9 

Knollselleri 16,32 17,29 0,97 5,9 

Epler 14,94 15,71 0,77  5,2 

Oppnådde priser i forhold til målpris 2014/15 
01.07.14  - 
30.06.15 

 Noterings- Differanse Diff. i 

Vareslag Målpris pris  prosent 

Potet 4,19 4,01 -0,18 - 4,3 

Tomat 18,03 16,24 - 1,79 - 9,9 

Agurk 7,40 6,83 - 0,57 - 7,7 

Isbergsalat 8,49 8,57  0,08 0,9 

Hvitkål  6,58 5,69 - 0,89 - 13,5 

Blomkål 8,41 7,33  - 1,08 - 12,8 

Rosenkål 13,65 13,93 0,28   2,1 

Gulrot 8,14 8,07 -0,07 -0,1 

Kepaløk 6,34 6,30 -0,04 -0,1 

Purre 17,68 14,86  - 2,82  - 16,0 

Knollselleri 15,56 15,05 - 0,51 - 3,3 

Epler 14,58 14,28 -0,30 - 2,1 
Kilde: SLF 
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2. GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS)  

3. Avsetningtiltak hagebruk og potet 

4. Fruktlagerinspektøren  

5. Økern Torvhall  

6. Fagforum Potet 

 

Opplysningskontoret for blomster og planter (OBP) driver opplysningsvirksomhet for 

norskproduserte blomster og planter. OBP finansieres av blomsterprodusentene med noe 

støtte fra grossistene. Mandatet til omsetningsrådet må endres slik atslik at det kan gis 

midler til OBP. 

 

Grøntutvalget vil peke på følgende: 

 Arbeidet med produsentrettet rådgivning gjennom GPS er meget viktig for 

produsentene.  

 Utvalget legger til grunn at midlene til OFG må fokusere på norsk 

 Midlene til OFG økes med 3 mill. kr 

 OBP foreslås tilført 500.000 kroner 

 Det avsettes 1 mill. kroner til avsetningstiltak for potet 

 
Grøntutvalget foreslår at Post 70.11 Avsetningstiltak økes med 4,5 mill. kroner.  

 

4.2. Distriktstilskudd for frukt, bær og veksthus grønnsaker 
(73.17) 

Bevilgningen på post 73.17 er på 91,0 mill. kroner. Dagens satser er vist i tabellen 

nedenfor. 

 

Satsene ble økt med 1,9 mill. kroner ved fjorårets oppgjør.  
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Kvantumsgrense per 

foretak 
Sats 2016, kr per 

kg/stk 
Forslag endring 

øre 
Epler, pærer, 

plommer, kirsebær 

ingen avgrensing 

  

Sone 1 1,72    5 

Sone 2-4 2,30 5 

Sone 5 4,97 5 

Moreller   

Sone 1 2,69 5 

Sone 2-4 3,25 5 

Sone 5 5,95 5 

Pressfrukt 1,72 5 

Bær   

Sone 1-3 1,47 5 

Sone 4-5 3,31 5 

Sone 6-7 5,42 5 

Tomat 103 400 kg   

Sone 1-3 
 

1,40 10 

Sone 4-5 
 

2,76 10 

Sone 6-7 
 

2,76 10 

Slangeagurk 151 800 kg   

Sone 1-3 
 

0,85 5 

Sone 4-5 
 

1,64 5 

Sone 6-7 
 

1,64 5 

Salat 220 000 stk   

Sone 1-3 
 

0,55 5 

Sone 4-5 
 

1,04 5 

Sone 6-7 
 

1,04 5 

 

Grøntutvalget vil understreke at kvantumsavgrensningen og distrikts-

differensieringen må opprettholdes. Grøntutvalget foreslår en økning av 

Distriktstilskuddet til frukt, bær og veksthusgrønnsaker på 2,2 mill. kroner. 
 

Industribærproduksjonen er en viktig distriktsproduksjon, men har en presset 

økonomi i forhold tol konsumbærproduksjonen. Grøntutvalget foreslår at 

industribær gis en egen sats på 4 kroner pr. kg utover satsen til konsumbær. Satsen 

for tomat økes med 10 øre pr kg mens de andre satsene økes med 5 øre pr kg. 

 

4.3. Distriktstilskudd for potetproduksjon i Nord-Norge 
For å bidra til potetproduksjon i Nord-Norge, gis det et distriktstilskudd på kr 1,30 pr kg 

matpotet. For å motta distriktstilskuddet må foretaket disponere arealet produksjonen har 

foregått på. Poteten må være produsert i Nord-Norge og omsatt gjennom godkjente 

omsetningsledd.  
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Grøntutvalget foreslår at tilskuddet utvides til også å gjelde frilandsgrønnsaker i 

Nord-Norge på lik linje med poteter og med samme sats pr. kg. Satsen økes med 10 

øre pr kg. 

 

4.4. Prisnedskriving potetsprit og potetstivelse (73.10) 
Posten er på 40,0 mill. kroner.  Det er viktig at posten videreføres minst på nåværende 

nivå. 

 

4.5. Birøkt (74.14) 
Pollineringsverdien som birøkterne genererer, utgjør anslagsvis 150 millioner kroner. Det 

er viktig at det blir drevet birøkt der frukt- og bærproduksjonen foregår.  

 

Grøntutvalget foreslår følgende:  

 Kubetilskuddet økes med 50 kr per kube til 450 per kube  

 Kubetilskuddet utbetales fra første kube forutsatt at foretaket mottar tilskudd 

fra andre ordninger i jordbruket.  

 

4.6. Areal- og kulturlandskapstilskudd (74.17)  
Arealavgrensningen for grønnsaker, frukt og bær i arealtilskuddet ble fjernet ved 

jordbruksoppgjøret 2014. Det registreres nå en vesentlig strukturutvikling i produksjonen 

ved at de større produsenter øker sin produksjon og byr opp leieprisene.  Det er viktig å 

opprettholde en variert bruksstruktur over hele landet. Da er det viktig å prioritere bruk av 

midlene mot de første arealene. 

 

Grøntutvalget foreslår følgende:  

 Det innføres en øvre grense for arealtilskudd på 400 daa for grønnsaker og 

200 dekar for frukt og bær 

 Satsene holdes uendra for grønnsaker, frukt, bær og poteter 
 

 

4.7. Tilskudd til økologisk jordbruk (74.20) 
Det er et økende marked for økologisk norsk frukt og grønnsaker. Dette er ikke i 

tilstrekkelig grad møtt med økt norsk produksjon. Det må settes inn virkemidler som øker 

lønnsomheten i produksjonen. 

 

Grøntutvalget viser til rapport nr. 10/2016 fra Landbruksdirektoratet: ”Muligheter og 

flaskehalser i produksjon og marked for økologisk frukt, bær og grønnsaker”.  

 

Grøntutvalget går inn for: 

 Eget pristilskudd for økologisk produksjon 

 Satse på økoløftet 

 Styrke merkevarebyggingen 
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For å likestille veksthusproduksjon med frilandsproduksjon går grøntutvalget inn for 

at økologisk veksthusareal skal få et tilskudd på 15 kr per kvadratmeter.   

 

4.8. Tilskudd til landbruksrådgivningen (77.13) 
Grøntproduksjonen er en næring som krever høy kompetanse og er derfor svært avhengig 

av en god veiledningstjeneste. En vanskelig plantevernsituasjon med mangel på plante-

vernmidler, bidrar til dette. Stadig mister eksisterende plantevernmidler godkjennelsen, noe 

som krever at landbruksrådgivningen prøver ut alternative bekjempelsesmetoder som 

produsentene må lære å bruke. Landbruksrådgivingen er et system som er nær bonden og 

ny kunnskap formidles raskt og effektivt ut til den enkelte produsent. I grøntnæringa har en 

ikke rådgivning gjennom omsetningsorganene slik en har for melk og kjøtt.  

 

Det er innført et nytt plantemiddelregelverk i 2015. I følge ny forordning skal søknader om 

bruk av et allerede godkjent preparat utover preparates ordinære godkjenning (tidligere kalt 

off-label søknader) nå være åpne og tilgjengelige for alle, og det er ikke anledning til å ta 

avgift for tilleggsetikett. NLR gjør jobben med søknader i dag og får dekket sine kostnader 

ved avgift til produsent og forbeholdt medlemmene i NLR. Endringene i regelverket 

innebærer at NLR ikke har mulighet for å få dekket inn sine kostnader. Kostnadene er 

beregnet til om lag 500.000 kroner i året framover.  

 

Grøntutvalget viser til at det ved jordbruksoppgjøret 2014 ble avsatt 4,5 mill. kroner 

til veiledning innenfor grøntsektoren gjennom Norsk Landbruksrådgiving.  

Grøntutvalgetlegger til grunn at denne øremerkede bevilgningen økes til 5,0 mill. 

kroner. Innenfor bevilgningen avsettes 0,5 mill. kroner til off-label søknader. 

 

 

4.9. Tilskudd til kvalitets og salgsfremmende tiltak (77.15) 
Høyere temperaturer og mer ekstreme nedbørsforhold vil i fremtiden kunne redusere både 

størrelse og kvalitet på avlingene. Sortsfremgang, utvikling av sorter, tilpasning av 

såtidspunkt, optimalisering av vanning og endret gjødslingspraksis er ulike måter å tilpasse 

matproduksjonen på i et endret klima. Graminor AS har ansvart for foredling av jord- og 

hagebruksvekster i Norge. Formåle er å sikre at produsentene har tilgang på variert og 

sykdomsfritt sortsmateriale som er egnet for norske forhold. For å avkorte tidsperioden fra 

kryssing til ny godkjent sort bør det investerer i mer moderne teknologi. Dette vil gi 

jordbruket et fortrinn. 
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Posten består av: 

Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak, mill. kroner 

Ordning 2015 2016 

Utvikling av plantemateriale – oppformering – Sagaplant og NMBU
 

11,00 11,00 
Utvikling av plantemateriale - Graminor  22,46 22,46 
Utvikling av plantemateriale - Nordic Public-Private Partnership for Pre-breeding 1,20 1,20 

Kvalitetstiltak settepotetavl 7,50 7,50 
Handlingsplan plantevernmidler

1) 9,00 9,00 

SUM 51,16 51,16 

1) Inkluderer inntil 1,5 mill. kroner til styrking av datagrunnlaget for plantevernmidler i 

småkulturer. 

 

Utvikling av plantemateriale  

Grøntsektoren er helt avhengig friskt plantemateriale og et godt sortsutvalg innen frukt, 

bær og potet som forbrukerne vil ha. Innen de fleste hagebruksvekstene er det mangel på 

sorter som kan sies å være attraktive nok, både for forbrukeren og dyrkeren. Samtidig er 

dette langsiktig arbeid som gjerne tar 7-8 år før en kan vise at en har en god ny sort.  

 

Grøntutvalget mener det er viktig å se på alle sider av området ”plantemateriale”: 

1. Sortsutvikling/foredling 

2. Sortsutprøving 

3. Oppformering og utvikling av friskt plantemateriale av god kvalitet 

 

Grøntutvalget foreslår at bevilgningen til utvikling av friskt plantemateriale til 

grøntsektoren (Graminor) økes med 2 mill. kroner. 

 

 

Handlingsplan plantevernmidler 

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

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

preparater er en kontinuerlig jobb som er tidkrevende og kostnadskrevende.  

 

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

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

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

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

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

krevende skadegjørere som gjør stor skade i Norge.  

 

Samtidig som en jobber med kjemisk plantevern er det behov for midler til utprøving og 

testing av nye og alternative bekjempingsmetoder. 

 

Grøntutvalget forslår at det settes av 9 mill. kroner til handlingsplanen for 2017. Av 

dette skal inntil 1,5 mill. kroner gå til småkulturer. 

 

Grøntutvalget foreslår at finansieringen av handlingsplanen flyttes over på 

plantevernmiddelavgiften.  
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Grøntutvalget foreslår at det etableres en returordning for plantevernmidler. 

 

4.10. Tilskudd til fruktlager (77.17) 
Tilskudd til fruktlager  
Grøntutvalget vil understreke at Tilskuddet til Fruktlager" er svært viktig for å styrke 

fellesskapet av fruktbruk i distrikta gjennom felles innovasjon, markedstilpassing og 

logistikk. Fruktmiljøet er meget opptatt av å beholde dette tilskuddet. Det vises også i 

denne sammenheng til Stortingets behandling av jordbruksoppgjøret 2014 hvor flertallet 

endret Regjeringens forslag om å avvikle tilskuddet. 

 

Grøntutvalget foreslår at bevilgningen til tilskudd til fruktlagra økes med 1 mill. 

kroner. 

 

4.11. Landbrukets utviklingsfond (50.11) 
Forskningsmidler over jordbruksavtalen 

Grøntutvalget vil understreke at forskningsbehovet i grøntnæringa er stort.  

 

Det må satses mer på forskning og utvikling av robotteknologi til å nytte i næringa. Dette 

kan bidra til en effektivisering og kvalitetsheving i produksjonen. 

  

Grøntutvalget mener at forskningsmidlene bør få en økning på 5 mill kroner.  

 

 

Grøftetilskudd 

Tilskudd til grøfting er et viktig tiltak for klimasmart og bærekraftig matproduksjon. 

 

God drenering har klare samfunnsmessige fordeler, med en stabil og høy matproduksjon på 

arealer i drift. Det er et mål med en høy matproduksjon i Norge, og tilfredsstillende 

drenering er en forutsetning og kan redusere behovet for nydyrking, selv med en økende 

befolkning. Grøfting har også en rekke miljøeffekter. Det er et av flere tiltak mot 

jordpakking, fordi jordpakking forekommer ved kjøring og jordarbeiding på jord med for 

høyt vanninnhold. Jordpakking har uheldige konsekvenser i form av økt 

overflateavrenning, erosjon, næringsstofftap og lystgassutslipp, i tillegg til dårlige forhold 

for plantevekst. 

 

Fordelene ved grøfting for bonden omfatter økte inntekter som følge av avlingsøkning og 

dessuten bedre lagelighet for kjøring, som fører til større fleksibilitet i jordarbeidings-

tidspunkt, bedre jordstruktur, tidligere såtid og ofte som følge av dette økt avling. Tørrere 

jord gir mindre pakkingsskader.  

 

Vi mener også det er riktig å legge til rette for at grøftetilskuddet kan omfordeles mellom 

regioner på slutten av året for å sikre at det er nok tilskuddsmidler der hvor det grøftes 

mye.  
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Grøntutvalget foreslår: 

 Bevilgningen til Grøftetilskuddet holdes uendret 

 Tilskuddet pr dekar settes til 2.500 kroner 

 En får 1.000 kroner pr. dekar ekstra ved grøfting om sommeren. 

 Bestemmelse om at en bonde selv må betale for arkeologiske utgravinger ved 

samlet søknad over 100 daa de siste 5 årene, må fjernes 

 

Investeringstilskudd 

For å følge opp Meld. St. 9 om økt produksjon vil det være et stort investeringsbehov 

framover, også til bygninger. For å møte konkurransen med utlandet og legge til rette for 

økt produksjon er det behov for investeringsstøtte på lik linje med andre produksjoner.  

 

Grøntutvalget vil spesielt påpeke at det er viktig å videreføre ordningen med investerings-

støtte til nyplanting og fornying av frukttrefelt og dekkesystemer i 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 nå ser i 

disse produksjonene. 

 

Grøntutvalget vil understreke at grøntnæringa må få sin rettmessige andel av BU-

tilskuddene.  

 

 

Presisjonsjordbruk  

Presisjonsjordbruk tar i bruk avansert teknologi for å tilpasse behandling av jord og planter 

til variasjoner innen det enkelte skifte. Bruk av moderne teknologi kan optimalisere 

gjødselmengden og i større grad påføre plantevernmidler etter plantetetthet. Dette kan igjen 

være et viktig bidrag til å redusere avrenning av plantevernmidler og tap av næringsstoffer. 

Teknologien er foreløpig lite utbredt, da inviteringskostnadene er høye.  

 

Grøntutvalget mener det bør vurderes ekstra tilskudd til arealer hvor moderne 

teknologi benyttes for å optimalisere bruken av innsatsfaktorer. I noen 

sammenhenger kan det også være snakk om et potensial for reduksjon av 

innsatsfaktorer.  

 

Matmerk 

Matmerk gjør en viktig jobb gjennom Nyt Norge og spesialmerkeordningene. 

Bevilgningene til dette arbeidet må opprettholdes. 

 

5.0. Velferd 

5.1. Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid (78.11) 
Veksthusproduksjonen binder i prinsippet opp produsenten for hele året. Grøntutvalget 

mener derfor en ikke kan skille mellom helårs veksthusprodusenter og andre 

helårsprodusenter. Dette er også viktig for rekrutteringen til næringa.  
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Grøntutvalget går inn for helårs veksthusprodusenter får rett til ferie- og 

avløsertilskudd.   

 

5.2. Tilskudd til avløsning ved sykdom (78.12) 
I veksthusproduksjonen / grønnsaksproduksjonen varierer prisene mye fra år til år og 

dermed også inntekten. Enkelte år kan produksjonen også gi underskudd. Kravet om 

næringsinntekt fra foretaket på minimum 1/2 G bør endres slik at det i tillegg blir de siste 

tre år som teller. 

 

6.0. Andre forhold  

6.1. Energikostnader 
For produksjon i veksthus er kostnadene til energi en stor utfordring. Også andre 

grupperinger innen vår næring, f.eks. vanningsanlegg og korntørker, er avhengige av å 

bruke betydelige mengder energi i avgrensede perioder. 

 

Veksthusnæringen har gjennom mange år arbeidet målrettet for å redusere energibruken i 

produksjonen for å redusere klimautslippene og få en bedre lønnsomhet. De store 

økningene i overføringskostnader har imidlertid svekket bedriftenes økonomi betydelig. 

 

Arbeidet med energieffektivisering i regi av Norsk Gartnerforbund bør videreføres. 

 

Grøntutvalget vil understreke at dagens støtteordninger til investeringer i 

energiomlegging og energieffektivisering gjennom Enova og Innovasjon Norge må 

opprettholdes og videreutvikles. 

 

7.0. Virkemidler knyttet til skatt og avgift 

7.1. Fondsavsetninger 
Gjennom jordbruksoppgjøret må det åpnes for etablering av fond som gjør det mulig å 

fordele inntektene over år er et viktig virkemiddel i en næring hvor inntektene kan variere 

betydelig mellom år. Næringen har høy bruttoomsetning med følgende stor risiko. 

 

7.2. Arbeidsgiveravgift  
Grøntnæringa er en arbeidsintensiv næring, og arbeidsgiveravgift er for mange en 

betydelig utgift. Grøntutvalget mener at et fritak fra arbeidsgiveravgift vil bidra til å bedre 

de økonomiske forholdene for produsenter som er avhengig av omfattende bruk av 

heltidsansatte eller sesongarbeidere i sin produksjon.  

 

7.3. Avskrivinger frukttrefelt 
Kostnader til etablering av frukttrefelt må kunne ha lineær avskriving over 20 år. 
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7.4. Erstatning etter offentlig pålegg som følge av 
planteskadegjørere  

Ordningen må opprettholdes på et nivå slik at den fungerer etter hensikten, altså at folk 

rapporterer ved mistanke. Ordningen må utvides slik at den gjelder både plante og 

bærprodusenter.  

 

7.5. Avlingsskade – fond 
Grøntprodusentene har en stor bruttoomsetning i et normalår. Samtidig er svingningene og 

risikoene da også stor. Avlingsskadeordningen med en egenandel på 30 prosent vil pga. 

den høye bruttoomsetningen ikke i denne produksjonen gi en tilstrekkelig sikkerhet. Det 

bør derfor foretas en gjennomgang av ordningen for denne sektoren. 

 

For denne produksjonen er det viktig å få etablert en fondsordning som kan utjevne 

inntektene mellom år og på den måten få redusert risikoen i produksjonen noe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

Norges Bondelag Notat  
IPT-utvalget Vår dato Revisjon Vår referanse 

 16.03.2016  15/00852-7 

Utarbeidet av    

Amund Johnsrud    
Til: Kopi: 
Næringspolitisk          

 

Jordbruksforhandlingene 2016. Innspill fra IPT-utvalget 

Det har ikke vært satt av noen egen pott til IPT verken generelt i jordbruksavtalen eller i 
form av en egen post på LUF siden 2012. Fra og med 2015 er Inn på tunet-tilbydere definert 
som målgruppe innenfor Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftsbasert vekst og 
verdiskaping. IPT er samtidig en del av tiltaksområdet for IBU-midlene, der det kan gis 
tilskudd til nyetablering og bedriftsutvikling og til investeringer i faste anlegg.  IPT faller også 
inn under formålet for utrednings- og tilretteleggingsmidlene som kanaliseres om 
Fylkesmannen. 
 
IPT-utvalget foreslår ingen egen pott for IPT for 2017, men ber om at IPT blir prioritert 
innenfor de tre nevnte ordningene. Programstyre og -administrasjon må se til at dette skjer 
for Utviklingsprogrammets del, og de regionale partnerskapene må få signal om å prioritere 
IPT ved tildeling av investerings- og utviklingsmidler ute i fylka. 
 
Utviklingsprogrammet har tre tiltaksområder: 

1. Finansiering 
2. Kompetanse 
3. Omdømme 

 
Alle tre kan og bør brukes på tiltak innenfor IPT: 

 Innenfor finansieringstiltak er ordningen med bedriftsnettverk den mest aktuelle og 
viktige. En må prioritere å støtte etablering av regionale produsenteide 
salgsorganisasjoner, og det koordineringsarbeidet blant dem som nå skjer gjennom 
oppstart av IPT Norge SA.  

 
Ett av måla for IPT Norge SA er å være utløsende for mer og sterkere bedrifts- og 
salgssamarbeid. Da er det nødvendig å ha investeringsmidler tilgjengelig for å kunne 
gi støtte når etableringene skjer ute i regionene, både gjennom 
Utviklingsprogrammet og IBU-midlene. 

 

 Kompetansetiltak: Kurstilbud Inn på tunet +, med en mentorordning, er gjennomført 
med vellykka resultat i noen fylker. Dette og andre kurstilbud innen 
forretningsutvikling bør tilbys IPT-tilbydere i andre deler av landet, også. 
 

 Omdømmetiltak: Utviklingsprogrammet har så langt prioritert temaene lokalmat og 
bygdeturisme. Programmet bør også støtte tiltak som har til formål å gjøre IPT mer 
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kjent blant aktuelle kjøpergrupper. Å gjøre IPT mer kjent og anerkjent blant kjøperne 
er avgjørende for kunne øke omfanget og bruken av tjenestetilbudet. 

 
Innovasjon Norge må fortsette å kreve at gården er godkjent, er i prosess for å bli godkjent 
eller kan bli godkjent i henhold til godkjenningsordningen for Inn på tunet i regi av Matmerk 
for å gi økonomisk støtte. 
 
Merkevarebygging.  
Godkjenningsordninga i regi av Matmerk må vedlikeholdes og videreutvikles i takt med 
gjeldende krav fra kundene og bidra til ytterlige profesjonalisering av næringa.  
 
IPT er tjenesteproduksjon og skiller seg slik noe fra den øvrige virksomheten til Matmerk 
som er retta inn mot kvalitetssikring og markedsføring av matprodukter og matproduksjon. 
Matmerk må ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å utføre de oppgavene de skal for 
IPT, jf. handlingsplan for IPT 2013-2017.  
 

 

http://www.matmerk.no/inn-pa-tunet/finn-tilbyder
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Innspill til jordbruksforhandlingene fra kornutvalget 2016 

Sammendrag 
For kornutvalget er det viktig å sikre en positiv utvikling i husdyrproduksjonene og 
matmelindustrien. Det er den totale verdiskapningen og sysselsetting i norsk jordbruk som er 
vårt sterkeste argument for å opprettholde importvernet. Korn er en av sektorene hvor det er 
rom for økt produksjon, og følgelig økt verdiskapning.  
 
Stortinget har som målsetting å øke sjølforsyningsgraden. Det er avgjørende at det er 
sjølforsyningsgraden basert på norske ressurser som øker, og følgelig må det stimuleres til økt 
kornproduksjon og fokuseres på bedre grovfôr. Norges Bondelag har på sitt årsmøte og i 
innspill til jordbruksmeldinga kommet med et offensivt mål: 
 

”For å styrke den reelle sjølforsyningen må det settes et mål om at 85 prosent av 

energiinnholdet i norsk fôr skal være norskprodusert innen 2025” 
 
For å nå måla som er satt må den negative utviklingen i kornareal snus. Ca 900 000 daa er 
kornarealet redusert siden 1991. Skal Stortinget og næringas mål nås må det dyrkes korn på et 
større areal enn det vi har i dag og produktiviteten pr arealenhet må økes. I dag dyrkes det gras 
på store arealer som det tidligere har blitt dyrka korn på, og i distriktene går arealer ut av drift. 
Kanaliseringspolitikken er følgelig svekka, og en styrking av kornøkonomien er nødvendig for 
produksjonsfordelinga i norsk jordbruk. En høyest mulig norskandel i kraftfôret er videre med 
å styrke legitimiteten til norsk husdyrhold.  
 
Kornutvalget har følgelig prioritert følgende tiltak til årets jordbruksforhandlinger: 

 Kornpris: Målprisen bør økes med 23 øre pr kg fôrkorn og 28 øre pr kg matkorn. 
Prisnedskrivingstilskudd bør benyttes der prisene ikke kan tas ut i sluttmarkedet. 

 
 Arealtilskudd: Arealtilskuddet økes med 30 kr pr daa. I tillegg til at det innføres et 

småskiftetillegg på 100 kr pr daa for jordstykker under 15 daa. Dette for å kompensere 
for driftsulemper på mindre jordstykker. 

 
 Drenering: Dreneringstilskuddet bør primært dekke 40 % av kostnadsoverslaget, 

eventuelt bør dagens satser dobles.  
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Innspill fra kornutvalget 
Innspillet til jordbruksforhandlingene 2016 fra kornutvalget er basert på innkomne fylkesvise 
korn- og planteutvalg og diskusjoner i kornutvalget.  
 
Et samlet Storting går inn for økt matproduksjon med intensjon om økt sjølforsyning i Norge. 
Skal vi nå målet forutsetter det at alt tilgjengelig landbruksareal er i drift. Den beste 
matberedskapen en nasjon kan ha er å produsere mest mulig mat på egne ressurser. Korn- og 
kraftfôrpolitikken har vært et av de viktigste landbrukspolitiske virkemidler de siste 60 årene 
for å bidra til optimal utnyttelse av Norges totale arealressurser.  
Det er avgjørende at det er sjølforsyningen basert på norske ressurser som øker, og følgelig må 
det stimuleres til økt kornproduksjon og fokuseres på bedre grovfôr.  
Norges Bondelag har på sitt årsmøte og i innspill til jordbruksmeldinga kommet med et 
offensivt mål: 

”For å styrke den reelle sjølforsyningen må det settes et mål om at 85 prosent av 

energiinnholdet i norsk fôr skal være norskprodusert innen 2025” 
 
Korn er avgjørende for vår beredskapsevne. Jo mer avhengig vi blir av importert korn, jo mer 
sårbare blir vi. Norsk fôrkorn utgjør hovedandelen av kraftfôret til eggproduksjon, melk, svin 
og kylling. En reduksjon av kornproduksjonen vil følgelig svekke beredskapen og 
sjølforsyningsevnen. Norsk matkornproduksjon bidrar også med verdiskapning og 
arbeidsplasser i bakerinæringa.  
 
 
Kornareal 
For kornutvalget er det viktig at man i kommende jordbruksforhandling prioriterer å ta tak i 
nedgangen i kornareal. Nedgang i kornarealet er et tydelig signal på at det er utfordringer 
innenfor denne driftsgrenen.  Kornarealet er redusert med ca 900 000 daa siden kornarealet var 
på sitt størst i 1991. Arealnedgangen er et tydelig signal på at politikken som er ført i denne 
perioden ikke har vært tilstrekkelig til å hindre reduksjon av kornproduksjonen.   
 
Tiltross for et godt kornår i 2014 viser de foreløpige tallene fra Landbruksdirektoratet at 
kornarealet i 2015 har gått ned med 13 000 daa. Denne trenden må snus gjennom en 
forsterkning av kornøkonomien. I et verdensbilde hvor klima er i ferd med å endres og 
arealressursene på våre breddegrader får økt betydning må man øke satsingen på norsk 
kornproduksjon.  
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Figur 1  Kornarealet 2015 og endringer i arealet fra år 2000. Kilde: 
Landbruksdirektoratet 

 
Kornavlinger og forbruk 
Størsteparten av norske kornavlinger brukes i kraftfôr. Kornkvaliteten har de senere år vært 
god, med lavt innhold av mykotoksiner. Andelen av avlingene som holder matkornkvalitet 
varierer ut fra vekstsesongen og kvalitetskravene, derfor svinger også selvforsyningsgraden..   
 
I 2015 er det rekordavlinger på korn. 2014 var også et godt kornår. Det er prognosert en 
gjennomsnittlig kornavling på 473 kg pr daa. 10 års gjennomsnittet er på 392 kg. Dette gir 
redusert importbehov.  
 

 
 
Figur 2 Utviklingen i markedet for matmel og kraftfôr fordelt på norskprodusert og 
importert vare. Prognoserte tall for siste sesong. Kilde: Landbruksdirektoratet 
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Kornøkonomi og struktur
Korn er fremdeles en av sektorene som ligger lavt målt i vederlag til arbeid og egenkapital i
jordbruket. De største kornbrukene har imidlertid et vederlag som ligger omtrent på snittet av
jordbruket. Det er imidlertid verdt å merk e seg at disse utgjør kun 4 % av kornprodusentene. I
gjennomsnitt driver en kornbonde 250 daa i 2014. 73 % av kornprodusentene har 300 daa eller
mindre.

Figur 3 Vederlag til arbeid og egenkapital, inklusive beregnet inntektsverdi av
jordbruksfradraget. Kilde: Budsjettnemnda

Kostnader og nivåheving
Kornutvalget forutsetter kostnadsdekning i det kommende oppgjøret og kronemessig lik
inntektsutvikling som andre grupper.

Kornutvalget har tatt utgangspunkt i referanse bruk 2. Det ha r 375 daa korn og er
arbeidsforbruk som tilsvarer 0,417 årsverk.

Kornutvalget i Norges Bondelag legger til grunn at kostnadene (faste og variable) i
kornproduksjonen øker med KPI (2,1) + 0,5 % . Dette er tilsvarende forventa
kostnadsutvikling som er lagt til grunn i jordbruksforhandlingene de siste åra. Det gir en
forventa kostnadsvekst på bruket med ca 10 000 kr. Ut fra den samla kornproduksjonen kreves
det følgelig ca 7 øre i bedra kornøkonomi for å dekke inn denne økningen.

Andre grupper er forventa å få 13 300 kr i økte inntekter. Dette tilsvarer at på refbruk 2 må
inntektene øke med 5500 kr for at bruket ikke skal øke inntektsforskjellen til andre grupper.
Dette utgjør ca 3 øre i styrka kornøkonomi.

Kornutvalget mener det må til en vesentlig nivåhev ing for å nå måla om økt sjølforsyningsgrad
og at 85 % av energiinnholdet i kraftfôret skal være norskbasert. Følgelig mener kornutvalget
at kornøkonomien må styrkes tilsvarende 25 øre utover kostnadsvekt og kronemessig lik
utvikling som andre grupper. Det te tilsvarer ca 90 000 kr pr årsverk og ca 38 000 kr i økte
inntekter for bruk tilsvarende referansebruk 2. Kornutvalget mener videre at matkornet bør
økes med ytterligere 5 øre pr kg korn.
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Styrking av kornøkonomien fordeles på pris og tilskudd
Kornutvalg et legger til grunn at kornøkonomien styrkes både gjennom tilskudd og kornpris.
Kornutvalget forventer at mest mulig av målprisøkningen bør tas ut i sluttmarkedet.
Kornutvalget mener mest mulig av kornprisøkning bør tas ut i markedet, utover det er
kornutv alget positiv til å brukes prisnedskrivingstilskuddet. Kornutvalget mener videre at det
bør vurderes virkemidler som gjør at prisnedskrivingen kan differensieres mellom dyreslag for
å stimulere til økt grovfôrbruk til drøvtyggerne. Ettersom kornproduksjone n er en av
produksjonene som ligger lavt i vederlag til arbeid og egenkapital sammenlignet med andre
grupper i jordbruket mener kornutvalget det må legges vesentlig vekt på nivåheving. Dette er
avgjørende for å nå mål om økt sjølforsyning og produksjonsfor delingen i landbruket.

Kornutvalget mener målprisen på korn bør økes med 23 øre pr kg korn for fôrkorn og 28
øre for matkorn. Eventuell differensiering mellom artene må ta hensyn til etterspørselen i
kraftfôrindustrien. Markedsvurderinger for husdyrprodu ktene må avgjøre hvor mye av
prisøkningen som kan tas ut i sluttmarkedet.

Arealtilskudd
Kulturlandskaps - og arealtilskudd vurderes som viktige tilskudd for å styrke kornøkonomien
og opprettholde kornproduksjonen på arealer med begrensa avlingspotensial.

Kornutvalget mener at 8 øre av styrkingen av kornøkonomien skal skje ved å øke
arealtilskuddet. Det betyr at arealtilskuddet foreslås økt med 30 kr pr daa i alle soner.
Dette utgjør totalt ca 90 millioner kroner mer i budsjettoverføringer.

Småskifttilskudd
Figuren nedenfor viser at arbeidsforbruket per daa reduseres med nesten en time pr daa når
jordstykke går fra 30 til nær 70 daa. Mindre jordstykker og tungdrevne arealer krever særskilte
virkemidler. Disse arealene er avgjørende for å opp rettholde kornproduksjonen. I dag er ca 15
% av kornarealet på skifter under 15 daa. Digitale kart gjør det mulig å utbetale målretta
tilskudd til disse arealene.

Figur 4 Arbeidsforbruk per dekar og jordstykkestørrelse. Kilde: Kornøkonomi rapport fra Norske FK
m. flere.
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Kornutvalget foreslår at det innføres et småskiftetillegg på kr 100 pr daa for skifter 
under 15 daa. Det vil si økte budsjettoverføringer med ca 45 millioner kroner. Dette 
utgjør ca 4 øre pr kg korn. 
 
 
Proteinvekster 
Proteinvekster er svært viktig i et vekstskifte med korn og i driftsopplegget for produsenter 
som har ensidig kornproduksjon.  I tillegg reduseres proteinimporten. 
Kornutvalget foreslår at prisene på erter og proteinvekster økes tilsvarende som bygg, og 
at prisøkningen kompenseres med prisnedskrivingstilskudd der det ikke er muligheter 
for å ta ut prisen i markedet.  
 
 
Oppsummert kornøkonomi 
Den totale styrking av kornøkonomien på 35 øre, fordeles på 23 øre i økt målpris, 8 øre 
tilsvarer økning av arealtilskuddet og 4 øre kommer fra småskriftetillegg. Dette for å dekke inn 
økte kostnader og kronmessig lik inntektsutvikling som andre grupper på 10 øre og nivåheving 
på 25 øre pr kg. I tillegg kreves det 5 øre ekstra på matkornet i økt målpris. 
  
Dekking av økte kostnader KPI+ 0,5 % 7 øre 
Kronemessig lik inntektsutvikling som andre 
grupper 13 300 kr pr årsverk 

3 øre 

Nivåheving  
25 øre 

Sum i øre pr kg  35 øre 
 
 
Drenering 
God drenering har klare samfunnsmessige fordeler, med en stabil og høy matproduksjon på 
arealer i drift. Det er et mål med økt matproduksjon i Norge, og tilfredsstillende drenering er 
en forutsetning og kan redusere behovet for nydyrking, selv med en økende befolkning. 
Grøfting har også en rekke positive miljøeffekter og er viktig når det forventes høyere totale 
nedbørsmengder.  
 
I 2013 ble dreneringstilskudd gjeninnført med inntil kr 1000 for systematisk grøfting og 15 kr 
pr løpemeter for usystematisk drenering. Tilskudd viser seg å ikke være tilstrekkelig for å 
utløse ønsket dreneringsaktivitet. I landbrukstellinga fra 2010 oppgis 10 % av dyrka marka til å 
være dårlig drenert.  I alt står 146 mill kroner nå ubrukte til drenering. 
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Tabell 1 Tilskudd til drenering. Tilskudd fordelt over jordbruksavtalen og hva som er 
løyvd fra og med 2013. Kilde: Landbruksdirektoratet 2016 

År  Ramme fra 
Jordbruks-
oppgjøret  

Disponibel 
ramme 1.1  

Løyvd 
tilskudd  

Udisponert 31.12  

2013  100 mill  100 mill  55 mill  45 mill  

2014  100 mill  145 mill  62 mill  83 mill  

2015  100 mill  183 mill  37 mill  146 mill  

2016  80 mill  226 mill *    (200 mill ?)  

Sum  380 mill  * (229 inkl 
inndratt)  

154 mill   

 
 
Kostnader til drenering 
Kostnadene ved grøfting varierer mye med de naturlige forholdene på bruket. I følge  en 
Bioforsk rapport fra 2011 ” Dreneringsbehov i norsk landbruk- økonomi i grøftinngen” varier 

kostnadene  fra 1944 kr pr daa til 13 660 kr pr daa. Investeringskostnader, rentenivå og 
beregnet levetid for grøftene virker sterkt inn på kostnadene ved grøfting og dermed indirekte 
på den meravling en må oppnå for å kunne forsvare investeringen driftøkonomisk.  
 

Tabell 2 Årlige grøftekostnader ved forskjellige investeringskostnader 

Kostnader pr daa 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 
30 år avskrivning 

        Renter  3 % og 
avskrivninger kr 153 kr 204 kr 255 kr 306 kr 357 kr 408 kr 459 kr 510 
Renter  5 % og 
avskrivninger kr 195 kr 260 kr 325 kr 390 kr 455 kr 520 kr 585 kr 651 

          50 år avskrivning 
       Renter 3 % og 

avskrivninger kr 117 kr 155 kr 194 kr 233 kr 272 kr 311 kr 350 kr 389 
Renter  5 % og 
avskrivninger kr 164 kr 219 kr 274 kr 329 kr 383 kr 438 kr 493 kr 548 
 
Kornutvalget mener tilskudd til drenering må økes. Primært bør det gis tilskudd på 
inntil 40 % av kostnadsoverslaget til drenering begrensa oppad til 4000 kr pr daa. 
Sekundært bør dagens satser dobles.  
 
 
Investeringer 
Mottaks- og tørkekapasiteten for korn er i mange tilfeller mer enn tretti år. Kornbøndene satser 
i økende grad på leie av konteinere for umiddelbar levering til kornkjøper. Dette har ført til 
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økende press på mottakskapasiteten hos førstehåndskjøperne, noe som ble svært synlig høsten 
2015 da vi på nytt fikk gode kornavlinger. Da ble korn for første gang i Norge lagret utendørs. 
Tilstrekkelig tilgang på lagerplass og muligheter til å tørke korn er viktig for å kunne høste 
korn av god kvalitet og sikre en hensiktsmessig logistikk under innhøstinga 
Fylkene Buskerud, Akershus, Hedmark, Buskerud og Vestfold har prioritert å gi 
investeringstilskudd fra innovasjon Norge til kornlager. I alt er 7,6 mill kroner delt ut i 2015 til 
32 prosjekter. Det gir i underkant av 240 000 kr pr prosjekt. I tillegg har en del fått innvilga 
rentestøtte. 2015 er siste året hvor det blir innvilga rentestøtte  (videre følges kun tidligere 
forpliktelser opp). 

 

Figur 5 Antall prosjekt og utbetalt tilskudd til korntørker de siste 5 åra.  

Kornutvalgets flertall anbefaler at de fylkesvise IBU-midlene prioriteres til anlegg for 
tørking og lagring av korn. Investeringsvirkemidlene i landbruket bør styrkes. 
 
Såkornberedskap 
I 2015-sesongen har det vært varierende kvalitet på såkornet, tiltross for rekordavlinger. Dette 
medfører at det for inneværende sesong må importeres såkorn. 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. 
 
Kornutvalget ber om at midler til beredskapslager til såkorn prioriteres, og at det 
vektlegges at såkornlagrene fylles opp.  
 
 
Miljøavgift på plantevernmidler 
Ved omsetning av plantevernmidler må det innbetales en miljøavgift. Mattilsynet krever inn 
avgiften fra importører av plantevernmidler. Det budsjetteres med at miljøavgiften på 
omsetning av alt plantevern er 50 millioner kroner. NILFs evaluering av avgiftssystemet for 
plantevernmidler i Norge peker på utfordringene som produsentene opplever. Virkningen av 
plantevernmidlet er viktigere enn prisen, samtidig er avgiftssystemet er med på å øke 
prisforskjellene mellom lavdosemidler og resistensbrytere. Dette er uheldig på lang sikt.  
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Kornutvalget mener det er viktig å ha fokus på kunnskap og bruk av plantevernmidler. 
Kornutvalget foreslår å fjerne avgiften på soppmidler og floghavremidler for å stimulere 
til å bedre kornkvalitet og redusere et ugras man er forplikta til å bekjempe. 
Miljøavgiften må også vurderes i de tilfellene for det er behov for resistensbrytere.  
Forøvrig mener kornutvalget at avgiften som kreves inn bør brukes til å finansiere 
prosjekter over ”Handlingsplanen for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler”, for 

å styrke satsingene på blant annet prosjekter som rettes mot integrert plantevern.  
 
Økologisk kornproduksjon  
Det er et politisk mål om at 15 % av matproduksjonen skal være økologisk innen 2020, og 
etterspørselen etter økologiske matvarer øker. For å nå målet mener kornutvalget en må følge 
opp med rammevilkår som sikrer produksjonen, avsetningen og lønnsomheten til økobonden.  
For å sikre legitimiteten til det økologiske landbruket er det nødvendig at man også her stiller 
krav til produktivitet.  
 
Kornutvalget mener at økonomien i økologisk kornproduksjon må stimuleres gjennom 
økte priser på produsert mengde.  
 
Tilskudd til matkorn 
Kornutvalget understreker betydningen av å beholde matmeltilskuddet på norskprodusert vare, 
samt å øke det i takt med prisøkningen på matkorn for å opprettholde tilskuddets virkning. 
Tilskuddet ble øremerket norsk korn fra jordbruksforhandlingene i 2013. Dette er et særdeles 
viktig tiltak, ikke minst for å fremme norsk bakeribransje. 
 
RMP  
Gjennom tiltak under regionale miljøprogram, legges det til rette for målrettet innsats for å 
redusere erosjon og avrenning, og derigjennom bedre vannkvaliteten. RMP tiltak må i minst 
mulig grad redusere avlingspotensiale. Tiltak i RMP sammenheng bør i større grad gjøres 
målretta på gårdsnivå. Kornutvalget viser til at det i forskrift om produksjonsforskrift og RMP 
er bestemmelser om avkorting og bortfall av tilskudd ved regelverksbrudd og feilopplysninger. 
Kornutvalget forutsetter at landbruksmyndighetene i slike saker gjør en skjønnsmessig 
vurdering slik at det blir proporsjonalitet mellom eventuelle avkortinger og feilen som er 
begått.  
 
Kornutvalget ønsker særskilt å kommentere et av grepene som ble tatt i fjorårets forhandlinger: 
- ”Det skal ikke lenger gis tilskudd for areal i stubb i klasse 1 og 2”  
Isolert sett kan det virke som lite målrettet å gi tilskudd til de lavere erosjonsklassene, men i 
praksis gjør dette at også mer areal i høyere  erosjonsklasser blir pløyd om høsten. Grunner til 
dette er: mange skifter har flere erosjonsklasser, og når man først har funnet frem plogen så er 
det enkelt å ta med mer areal. Kornurvalget mener derfor at denne nasjonale innskrenkingen i 
RMP bør oppheves og dagens praksis videreføres. For å hindre avrenning og erosjon er det 
viktig å stimulere til at mest mulig areal ligger i stubb gjennom vinteren. 
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Spesielle miljøtiltak i jordbruket, SMIL 
Behovet for investeringer i hydrotekniske tiltak øker med mer variert klima, og er avgjørende 
for å øke kornproduksjonen på en bærekraftig måte. SMIL midler er viktig for å sikre 
landbrukets miljøinnsats i de sårbare vannområdene.  
 
 
Forskning, rådgiving og kompetanse 
Forskning og utvikling (FoU), samt rådgiving innen produksjon av korn, oljevekster, erter og 
frø er viktig for å sikre en bærekraftig norsk produksjon. Ett sentralt virkemiddel er at 
rådgivningen i større grad rettes mot den enkelte bonde og at anvendt forskningsresultater når 
produsenten.  Rådgivingen bør også i størst mulig grad være nøytral. 
Høyere temperaturer og mer ekstreme nedbørsforhold vil i fremtiden kunne redusere både 
størrelse og kvalitet på avlingene. Sortsfremgang, utvikling av sorter, tilpasning av såtidspunkt, 
optimalisering av vanning og endret gjødslingspraksis er ulike måter å tilpasse 
matproduksjonen på i et endret klima. Graminor AS har ansvart for foredling av jord- og 
hagebruksvekster i Norge. Formåle er å sikre at produsentene har tilgang på variert og 
sykdomsfritt sortsmateriale som er egnet for norske forhold. For å avkorte tidsperioden fra 
kryssing til ny godkjent sort bør det investerer i mer moderne teknologi. Dette vil gi jordbruket 
et fortrinn. 
 
Kornutvalget mener det må sikres midler til uavhengig FoU aktiviteter og sortsutvikling. 
 
Fraktordninger for korn 
Formålet med fraktordningene for korn og kraftfôr er å utjevne kostnadene på korn og kraftfôr 
mellom områder med og uten eget korn.  
 
Kornutvalget mener tilskuddene til frakt bør økes tilsvarende kostnadsøkningen.  
 
Avlingsskadeerstatning 
Korn er en biologisk produksjon som er avhengig av vær og vind. I år hvor avlingene feiler er 
det viktig å ha erstatningsordninger som gir økonomisk kompensasjon. Det er viktig at satsene 
som benyttes for å beregnes verdien av tapet til enhver tid er oppdaterte.  
 

Kornutvalget ønsker forhandlingsutvalget lykke til med årets forhandlinger! 
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Miljøvirkemidler  

Det er bred enighet om økt norsk matproduksjon de kommende årene, selv om det er 

betydelig diskusjon om hvordan denne økningen skal skje. Fra et miljøperspektiv er høy 

arealproduktivitet basert på god agronomisk praksis et viktig bidrag til at økt matproduksjon 

kan skje med minst mulig miljøpåvirkning. Best mulig utnyttelse av arealenes 

avlingspotensial og effektiv bruk av jordbruksarealene er god miljøstrategi fordi dette bidrar 

til å redusere de totale miljøpåvirkningene som følger med matproduksjon. I et land med 

knappe ressurser av dyrkbar jord blir økte avlinger per arealenhet særlig viktig for å klare å 

øke produksjonen. Miljø- og kvalitetsutvalget (MKU) mener at virkemidler som 

stimulerer til økt arealproduktivitet basert på god agronomisk praksis blir en 

nøkkelfaktor for å lykkes med økt, bærekraftig matproduksjon på norske ressurser.  
 

Forenkling av jordbruksavtalens virkemidler 

Landbruks- og matdepartementets arbeidsgruppe ”Forenkling av jordbruksavtalens 

virkemidler” leverte sin innstilling 11. januar 2016. Arbeidsgruppa har gått igjennom 

virkemidlene under jordbruksavtalen og vurdert ulike måter som ordningene kan forenkles på.  

MKU forutsetter at målrettingen av miljøvirkemidlene ikke svekkes. Tilskuddssatsene må 

ivareta regionale ulikheter slik at ønskede tiltak blir gjennomført. Nedenfor har MKU gjort en 

vurdering av forslag som berører miljøvirkemidlene. 

Hovedprioriteringer:  

Økt, bærekraftig matproduksjon på norske ressurser kan kun oppnås ved 

prioritering av virkemidler som stimulerer til økt arealproduktivitet, god 

agronomi og ivaretakelse av bondens arbeidsevne. MKU mener følgende 

områder må prioriteres: 

 

 Tilskuddet til drenering for 2017 videreføres med økte satser 

 Økte satser for beitetilskudd 

 Økt forskning på fôr og andre proteinvekster 

 Økte forskning på målrettede HMS-tiltak 
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A) Investeringstøtte til tiltak i beiteområder og driftstilskudd til beitelag 

Tilskuddet skal bidra til god utnytting av utmarksbeitene, redusere tap av dyr og fremme 

fellestiltak i beiteområdene. Formålet med ordningen var å bidra til en best mulig utnyttelse 

av beiteressursene med minst mulig tap gjennom organisert tilsyn og sanking. Det gis tilskudd 

til beitelag for planleggings- og tilretteleggingstiltak, samt investeringer knyttet til 

utmarksbeitene. For 2016 er det satt av 9 mill. kroner til satsingen. Ordningen bestod 

opprinnelig av et driftstilskudd til beitelag (utmålt etter dyretall) og et tilskudd til 

investeringstiltak. Driftstilskuddet til beitelag ble fra 2005 innlemmet i regionale 

miljøprogram. Over RMP gir kommunen driftstilskudd til organiserte beitelag etter en 

fylkesvis fastsatt sats per beitedyr. 

 

MKU mener at Fylkesmannen er best egnet forvaltningsnivå for å sikre kompetanse, 

kontinuitet, kontroll og mest effektiv bruk av midlene. MKU er enig i at formålet med 

ordningene kan ivaretas ved at de slås sammen i en ramme som forvaltes av 

fylkesmannen, dersom det utvikles forvaltningstekniske løsninger for dette. MKU mener 

investeringsstøtte til tiltak i beiteområder bør øke til 12 millioner. 

 

B) Beitetilskuddsordningene 

Alle tilskuddsordninger for beite er del av miljøprogram i jordbruket og notifiseres i grønn 

boks i WTO. Beitetilskuddene er forvaltet i ulike virkemiddelporteføljer. De landsdekkende 

virkemidlene innenfor produksjonstilskudd skal virke bredt, samtidig som andre formål 

utover miljøhensyn også skal ivaretas. De spissere ordningene innen Regionalt miljøprogram 

skal ivareta mer spesifikke miljøhensyn. Under produksjonstilskudd er det i dag to ordninger 

som utmåles etter antall dyr på beite; tilskudd til dyr på beite (minst 12/16 uker) og tilskudd 

til dyr på utmarksbeite (minst 5 uker). I tillegg gis det areal- og kulturlandskapstilskudd (AK-

tilskudd) for innmarksbeiteareal. Det gis også tilskudd til beite over RMP. I sum utgjør disse 

tilskuddene om lag 1,5 Mrd. Forenklingsutvalget peker på at det er vanskelig for 

myndighetene å kontrollere at dyra har beitet slik det er forutsatt for tilskuddet og at det er 

andre virkemidler som ivaretar beiting, som for eksempel bestemmelsene i 

dyreholdsforskriftene. 

 

MKU går imot forenklingsutvalgets forslag om å avvikle det generelle beitetilskuddet 

(12/16 uker) og overføre ¼ av rammen til RMP og ¾ til husdyrtilskudd, 

storfeslakttilskudd og lammeslakttilskudd. MKU mener det er nødvendig å stimulere til 

mer beiting for å øke produksjonen av storfe og sau på norske ressurser. MKU mener 

tilskuddsatsene per dyr for innmarksbeite og utmarksbeite må øke. 

  

C) Regionale miljøtilskudd 

Regionalt miljøprogram (RMP) er fylkesvise ordninger for miljøtiltak i landbruket. 

Jordbruksforetak kan søke om regionale miljøtilskudd, og det er kommunene som behandler 

søknadene. Det var satt av 428,5 mill. kroner over jordbruksavtalen til søknadsomgangen 

2015. I 2014 gjennomførte over 22 100 foretak tiltak innenfor de regionale 

miljøprogrammene. Miljøprogrammene skal fremme særskilte miljømål i jordbruket: 

 

 Redusere forurensning til vann og luft 

 Ivareta kulturlandskap og kulturminner 

 Tilrettelegge for friluftsliv 

 Ivareta biologisk mangfold 

 



 

3 

 

Regionale miljøprogram (RMP) er strukturert etter miljøtema, som igjen er sortert under 

hovedkategoriene "forurensing" og "kulturlandskap". I 2013 ble de regionale 

miljøprogrammene rullert med virkningsperiode til og med 2017. Ordningen har tatt i bruk et 

nytt forvaltningssystem med digital kartløsning, eStil.  

 

MKU viser til at det allerede er gjort endringer i RMP som har medført betydelige 

forenklinger i forvaltningen av ordningen. MKU mener RMP fungerer godt og bidrar til 

å løse miljøutfordringene i landbruket på en god måte. MKU mener det ikke har noen 

hensikt slå sammen de fylkesvise forskriftene til en nasjonal forskrift. 

 

Drenering 

Drenering er viktig for langsiktig ivaretakelse av produksjonsgrunnlaget, økt 

arealproduktivitet, redusert avrenning av næringsstoffer til vassdrag og redusert utslipp av 

klimagasser. Fordelene ved grøfting for bonden omfatter økte inntekter som følge av 

avlingsøkning og dessuten bedre lagelighet for kjøring, som fører til større fleksibilitet i 

jordarbeidingstidspunkt, bedre jordstruktur, tidligere såtid og ofte som følge av dette økt 

avling. Tørrere jord gir mindre pakkingsskader. 

 

Det fremgår av SSB telling i 2010 at ca 10 % (800 000 daa) av alt fulldyrka areal i Norge har 

behov for drenering. Flere andre undersøkelser/rapporter peker på økende behov for 

drenering. Tilskudd til drenering ble vedtatt i Jordbruksoppgjøret 2012. Forskrift ble fastsatt 

25.6. 2013 med satsen kr. 1000,- pr daa, eller kr. 15 pr meter. Det kan gis tilskudd både til eier 

og leietaker av areal. Ordningen omfatter systematisk grøfting, uregelmessig grøfting, 

profilering og omgraving. Søknad med plan, kartskisse og vurdering av miljømessig 

betydning sendes kommunen. Det ble i årene 2013, 2014 og 2015 avsatt 100 mill til 

drenering. Av dette er det utbetalt 61 mill. I 2016 er det avsatt 80 mill til drenering og 

disponibel ramme er 226 mill. I følge Budsjettnemnda for Jordbruket har grøftekostnadene 

har økt fra kr. 4 406,- i 2013 til kr. 4 670,- i 2015.  

 

MKU vil peke på følgende årsaker til at tilskuddet ikke blir brukt opp; for liten kapasitet hos 

entreprenørene, for kort tidsvindu for å gjennomføre grøfting, for store kostnader, for liten 

langsiktig planlegging på leiejord, for byråkratisk å søke tilskudd, usikkerhet knyttet til 

kulturminner og for dårlig økonomi i kornproduksjonen.  

 

MKU mener satsene bør økes og differensieres etter metode med virkning fra og med 

grøftesesongen 2016. For grøftehjul bør satsen økes til kr. 2 000,-/daa og for grøfting 

med gravemaskin bør satsen øke til kr 4 000,-/ daa. Satsene for tilskudd per grøftemeter 

må økes tilsvarende. MKU mener økningen i satsene må dekkes inn ved at ubrukte 

dreneringsmidler fra 2016 overføres til 2017. MKU har tro på at økte tilskuddssatser vil 

føre til at flere bønder drenerer jord og at kapasiteten blant entreprenørene øker. For å 

utvide tidsvinduet for når grøfting kan gjennomføres, foreslår MKU at det gis AK-

tilskudd også i år hvor det skal dreneres uten at arealet ikke blir sådd. MKU mener 

totalrammen på 100 mill bør videreføres på samme nivå for 2017. 

 

Miljøavgift må finansiere handlingsplan for plantevernmidler 

Ved omsetning av plantevernmidler må det innbetales en miljøavgift. Mattilsynet krever inn 

avgiften fra importører av plantevernmidler. Det er i statsbudsjettet budsjettert med at 

miljøavgiften på omsetning av plantevernmidler er 50 millioner kroner. Beløpet går inn i 

statskassen. Det er for 2016 bevilget 9 mill over jordbruksavtalen til arbeidet med 

handlingsplanen for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler. 

 



 

4 

 

MKU mener bevilgningen på 9 mill i jordbruksavtalen til handlingsplan for redusert 

risiko ved bruk av plantevernmidlier må videreføres i 2017.  MKU mener deler av 

miljøavgiften som kreves inn ved omsetning av plantevern må brukes til finansiering av 

tiltak i henhold til handlingsplanen samt forskning og utprøving av nye 

plantevernmidler og nye ikke-kjemiske bekjempelsesmetoder. 

 

Økologisk landbruk:  

Økologiske produkter er en viktig del av mangfoldet som norske bønder leverer til 

forbrukerne. Økologisk produksjon har en sentral funksjon som pådriver innen miljø, 

mattrygghet og dyrevelferd i norsk landbruk. Siden 2009 har antall produsenter som driver 

økologisk gått ned og siden 2013 har også arealet gått ned. Samtidig registrerer 

dagligvarehandelen økt etterspørsel. I 2014 økte omsetningen av økologisk med 30 %. Av 

dette var meieriprodukter, grønnsaker, kornprodukter, egg og barnemat de største 

salgsproduktene. Norgesgruppen og Coop melder om at øko er de varegruppen som vokser 

aller mest. En stor andel av grønnsaker, frukt og bær som vi kan dyrke selv blir allerede 

importert. 

 

For å øke produksjonen av økologiske grøntprodukter, er produsentene er avhengig av tilgang 

på husdyrgjødsel og bruk av vekstskifte. Det er fornuftig å stimulere de som i dag driver 

økologisk melkeproduksjon til å starte tilleggsproduksjon av økogrønt. MKU mener det er 

viktig å styrke samarbeidet mellom husdyrprodusenter og økologiske grøntprodusenter. 
Her kan prosjektet ”Landbrukets økoløft” spille en aktiv rolle. I tillegg er det viktig med god 

rådgiving fra Norsk Landbruksrådgiving. MKU mener det er viktig at forbrukeren skal kunne 

velge norske økologiske råvarer. 

 

MKU mener produksjonen av økologisk frukt, bær, grønnsaker, poteter og korn må øke 

i takt med den økte etterspørselen. For å få til dette er det nødvendig å innrette 

virkemidlene slik at de stimulere til økt produksjon. En økning av satsene for økologisk 

arealtilskudd til frukt og grønt vil monne lite for økonomien til økoprodusentene. MKU 

mener det må innføres et nytt pristilskudd for økologisk frukt, bær, grønnsaker, poteter 

og korn.      

                                                                                                            

 

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket (HMS)  

For å nå målene om økt norsk matproduksjon på norske ressurser, er arbeidsevnen til de 

yrkesaktive grunnleggende. Et effektivt landbruk er avhengig av bondens helse og 

arbeidsevne, den mest sårbare faktoren på hver enkelt gard. Det er behov for systematisk og 

målrettet innsats over tid for å forbedre dagens uholdbare situasjon, som illustreres ved at 

landbruket har mindre enn 3 % av de yrkesaktive i landet, men hele 20-30 % av 

arbeidsskadesdødsfallene. Det legges vekt på at  

 

 Bonden har ikke råd til å ”gå for halv maskin”. Norges Bondelag arbeider for at garden 

skal være en sikker arbeidsplass og et trygt sted å bo av hensyn til menneskene i næringa. 

 Effektivitet og produktkvalitet i primærproduksjonen og på gården utfordres av sykdom 

og skader hos nøkkelpersonell (bonden behersker jobben bedre enn avløser/ vikar). 

 Når produksjonen på garden går uten uhell, sykdom eller skade er dette åpenbart 

fordelaktig for dyrevelferd og for produktsikkerheten videre i verdikjeden.  
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Både for bonden, for verdikjeden og for samfunnet er det stor økonomisk gevinst i å unngå 

uønska hendelser, og en god HMS-status vil ha betydning for landbrukets omdømme og bidra 

til rekruttering til næringa.  

 

Norsk Landbruksrådgivning HMS er nå næringas bedriftshelsetjeneste, og tilbyr rådgivning, 

kompetanse og andre HMS-relaterte tjenester. MKU forventer at endringsprosessene som 

foregår i Norsk Landbruksrådgivning tar vare på og videreutvikler tjenestetilbudet som ble 

overført fra Landbruets HMS-tjeneste. Det forutsettes videre at Norsk Landbruksrådgivning 

forsterker arbeidet for en effektiv norsk matproduksjon uten uønska hendelser, samtidig som 

organisasjonen utvikles og blir enda bedre i stand til å løse krevende oppgaver.    

 

Alle norske virksomheter skal ha et internkontrollsystem. Når Arbeidstilsynet nå har anerkjent 

Kvalitetssystem i landbruket (KSL) som en bransjestandard for landbruk, slik Mattilsynet 

tidligere har gjort for sitt forvaltningsområde, bør dette bidra til at KSL gir enda tydeligere 

brukernytte.  

 

MKU understreker behovet for flere tiltak for å bidra til å sikre bondens helse og 

arbeidsevne, samt redusere omfanget av skader, ulykker og yrkeslidelser. Utvalget 

legger spesielt vekt på 

 Økning i bevilgningen til Norsk Landbruksrådgivning for å få økt kapasitet til 

rådgivning og utvikling (fullføring av prosessen med sammenslutning mellom LHMS 

og NLR). 

 Målrettede positive virkemidler som øker kompetansen om praktisk og systematisk 

HMS-arbeid og tiltak som forebygger uønska hendelser på det enkelte bruk. 

 Økt forskningsinnsats, for å skaffe ny anvendt kunnskap som kan føre til mer 

målrettet rådgivning om HMS, arbeidsmiljø og helse i landbruket.  

 Mulighet til egenfinansiering ved å etablere ordning med skattefri fondsavsetning til 

investeringer som bidrar til økt sikkerhet og bedre arbeidsmiljø i landbruket.   

 

 

Forskning, utvikling og rådgivning 

MKU mener kunnskap som bidrar til økt matproduksjon på grunnlag av norske ressurser må 

vektlegges. Dette er et mål som krever målrettet og langsiktig satsning over tid. Det er derfor 

nødvendig å prioritere tilstrekkelig midler til forskning nå. Det er helt avgjørende å 

identifisere offensive tiltak som gjør norsk landbruk i stand til å møte fremtidige endringer.  

 

Forskning som gir bedre fôrkvalitet bør prioriteres i årets jordbruksforhandlinger.  

Ved å øke proteininnholdet i grovfôret vil kraftfôrbehovet kunne reduseres. Dette vil ha 

svært stor betydning for målet om å øke matproduksjonen på norske ressurser. Som et 

av de nordligste områdene for landbruksproduksjon er det videre viktig at 

teknologiutvikling og metoder som gir bedre sortsutvikling tilpasset regionale behov blir 

prioritert.  

 

Økt kunnskap på disse områdene er avgjørende. Klimaendringene skaper behov for sorter som 

tåler endrede vekstbetingelser, mens bedre fôrkvalitet vil være et nødvendig bidrag til økt 

ressursutnyttelse og dermed økt matproduksjon med minst mulig miljøbelastning. MKU ser 

det som nødvendig å opprettholde en regional forskningsinnsats som grunnlag for 

utvikling og tilpassning av ulike plantesorter. Målet må være at sortsutviklingen ligger 

tett opp til den planteproduksjonen som klimaet gir rom for. 
 



 

6 

 

Norges Bondelag har mål om et fossilfritt landbruk innen 2030. MKU mener landbrukets 

forskningsmidler må rettes mot forskningsområder som bidrar til å finne erstatninger 

til fossile innsatsfaktorer i matproduksjonen. 

 

MKU vil også i år understreke at forskning finansiert over jordbruksavtalen må brukes til 

kunnskapsbygging om praktisk anvendte problemstillinger som raskt kan komme bonden til 

gode. Samhandling mellom forskningsmiljøer og rådgiverapparat, samt plan for 

formidling av resultater ut til næringa, bør etter MKU`s syn være et krav for innvilging 

av forskningsmidler over jordbruksavtalen.  
 

MKU mener det er behov for ny kunnskap om helse og sikkerhet i landbruket som kan 

føre til mer målrettet rådgivning om HMS, arbeidsmiljø og helse. Et FoU-samarbeid 

mellom landbruket, enkelte helseforetak og Statens Arbeidsmiljøinstitutt vil for eksempel 

kunne framskaffe ny kunnskap om lunge- og luftveislidelser. Dette forutsetter at landbruket 

bidrar med delfinansiering.  
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