
Jordbruksforhandlingene 
2016 

Under følger sammendragene av innspill 
fra faste utvalg, fylkene, markedsaktørene 
og øvrige medlemmer av 
representantskapet. 

Faste utvalg: 
 Grøntutvalget
 Inn på tunet
 Kornutvalget
 Miljø- og kvalitetsutvalget

Fylkene: 

 Østfold Bondelag
 Akershus Bondelag
 Hedmark Bondelag
 Oppland Bondelag
 Buskerud Bondelag
 Vestfold Bondelag
 Telemark Bondelag
 Aust-Agder og Vest-Agder  Bondelag
 Rogaland Bondelag
 Hordaland Bondelag
 Sogn og Fjordane Bondelag
 Møre og Romsdal Bondelag
 Sør-Trøndelag Bondelag
 Nord-Trøndelag Bondelag
 Nordland Bondelag
 Troms Bondelag
 Finnmark Bondelag

Markedsaktørene: 

 Gartnerhallen
 Norske Felleskjøp
 Nortura
 TINE

Øvrige medlemmer av representantskapet: 

 GENO
 Hoff Norske Potetindustrier
 Landkreditt
 Norges Birøkterlag
 Norges Bygdekvinnelag
 Norges Bygdeungdomslag
 Norges Pelsdyralslag
 Norges Skogeierforbund
 Norsk Fjørfelag
 Norsk Landbruksrådgivning
 Norsk Sau og Geit
 Norske Landbrukstjenester
 Norsvin
 TYR
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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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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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Norges Bondelag 
Vår dato Revisjon Vår referanse 

18.03.2016 16/00112-2 

Utarbeidet av

Finn Erlend Ødegård 
Til Kopi til

Arild Bustnes, Næringspolitisk 

Uttalelse fra Miljø- og Kvalitetsutvalget til jordbruksforhandlingene 2016 

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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Innspill til jordbruksforhandlingene 2016 fra Østfold Bondelag 

Innspillet er basert på fylkesstyrets behandlinger av dette 18. februar og 10. mars 2016. 
Østfold Bondelag har mottatt innspill fra felles korn- og miljøutvalg og grøntutvalg med 
Akershus Bondelag, samt innspill fra 15 lokallag, og ni produsentlag, avlslag og 
organisasjoner. Innspillet er bygd opp etter mal fra Norges Bondelag. 

1. Oppsummering over de mest prioriterte tiltakene 

For å oppfylle Stortingets mål om økt matproduksjon prioriterer Østfold Bondelag 
følgende tiltak: 
 

 Det er særlig kornøkonomien som må løftes, men en økning her må også veies opp 
mot økonomien i de kraftfôrkrevende produksjonene. Prisnedskrivingstilskudd er 
avgjørende for å oppnå økt matproduksjon. 
 

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

 Det settes av 100 mill. kroner årlig i perioden 2017 til og med 2023 til et ekstra 
investeringstilskudd for melkebruk som legger om fra båsfjøs til løsdrift i 
distriktstilskuddssonene D til og med J. Tilskuddet på inntil 1 mill. kroner per bruk, 
skal administreres av Innovasjon Norge, og komme som et tillegg til ordinært innvilget 
tilskudd fra de fylkesvise og bedriftsretta investeringsmidlene.  

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

”Klima-og miljøfond” etter modell av Skogfondet, der det kan avsettes midler til 
framtidige investeringer i jordveien, som kalking, grøfting, større vedlikehold av 
hydrotekniske anlegg, nydyrking og utvidelse av gjødsellager, særlig med henblikk på 
biogassproduksjon. 
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 Stimuleringstiltak som fører til økt produksjon av storfekjøtt hos både ammeku- og 
melkeprodusenter, særlig i marginale områder. Det innførte kvalitetstilskuddet på kr 
4,00 bør økes til kr 5,50 per kg. 

 

 Velferdsordningene må styrkes, noe som er et viktig element i forhold til rekruttering 
til næringa. Østfold Bondelag ønsker her særlig å prioritere avløsning til sjukdom og 
fødsel mv., sjukepengeordninga og avløsertilskuddet for ferie og fritid. 

 

 Økt fokus på forskning og utvikling, og da særlig innenfor sortsutvikling og 
plantevern, både innenfor korn- og grøntproduksjonene.  

 

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

på 16 øre per kg korn. 
 

b. Økt innenlands produksjon av protein er ønskelig og nødvendig. Østfold Bondelag vil 
derfor øke målprisen på oljefrø og erter med 30 øre per kg. 
 

c. Målprisen på melk må dekke kostnadsveksten. Østfold Bondelag vil derfor heve 
målprisen på melk med 8 øre per liter. 
 

d. Svin er i dag i markedsbalanse etter flere år med overproduksjon. Ved økning i 
kraftfôrprisene må dette kompenseres med økt målpris på svin med kr 0,20 per kg.  
 

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

 
 
Forenklinger: 
Østfold Bondelag er for forenklinger som ikke medfører rekanalisering eller store 
strukturendringer. Østfold Bondelag mener at: 
 

a. Driftstilskudd for melk ikke bør gis til foretak med færre enn 5 kyr, og at 
distriktselementet i denne ordninga bør overføres til distriktstilskudd for melk. 

 

b. Dokumentasjonskravet i tilskudd til avløsning ved ferie og fritid må beholdes, samt 
stille krav til at dette tilskuddet kun kan benyttes til å dekke faktiske utgifter ved 
avløsning, dvs. fôring, melking, stell og tilsyn av husdyr. 

 

c. Beholde dagens ordning med tilskudd til avløsning ved sjukdom og fødsel mv., men 
ikke lenger kreve fradrag for verv, møtegodtgjørelser, omsorgslønn og godtgjørelse til 
fosterforeldre. Østfold Bondelag vil sterkt advare i mot å legge ordningen inn under 
NAV. 
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Akershus Bondelag innspill til jordbruksforhandlingene 2016    

Akershus Bondelag   
Innspill til jordbruksforhandlingene 2016  Vår dato: 

       Saksbehandler: Anders Klaseie 
 
Til 

 
Kopi til 

Forhandlingsutvalget i Norges Bondelag  Representantskapet i Norges Bondelag 

1. Oppsummering over de mest prioriterte tiltakene 
  

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

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

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

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

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

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

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

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

- Miljøutfordringene er størst i kornområdene, Akershus må få en større andel av RMP-potten.  
- Endringene de nasjonale rammene for RMP fra fjorårets forhandlinger må reverseres.  
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Akershus Bondelag innspill til jordbruksforhandlingene 2016    

 

1.2 Punktvis oppsummering av de andre innspillene.  
Dette er en kort soppsummering av våre forslag og innspill. Vi oppfordrer til å lese hele innspillet vårt 
for en mer helhetlig fremstilling av temaene.   
 
Grønt: 

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

 
Husdyr og grovfôr: 

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

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

 
Beiting: 

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

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

 
Birøkt: 

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

 
Rekruttering og velferd:  

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

fremover.  
 
Økologisk: 

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

 
Skatt og avgift: 

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

 
Annet: 

- Tilskudd til kanthogst og rydding av beiter for virke til bioenergi bør gjeninnføres. 
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Hedmark Bondelag - innspill til jordbruksforhandlingene 2016 

1. Oppsummering av de høyest prioriterte tiltakene.  

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

 Opprettholde et sterkt importvern 

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

 La samvirket beholde markedsregulatoransvaret 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Behovet for å prioritere bedring i økonomien i sauebesetninger i rovviltområder. 
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Jordbruksforhandlingene 2016 - Innspill fra Oppland Bondelag 

  

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

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

 

Innledning – betraktninger om den politiske situasjon 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

konsesjonslovgiving. Dette, samt andre endringer fra Regjeringen som virker 

strukturdrivende, skaper stor frustrasjon i næringa. 

 

En reell styrking av selvforsyning og beredskap betinger økt matproduksjon med 

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

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

enkelte gård og i de ulike distriktene.   

 

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

sikre og styrke norsk matproduksjon. 

 

Oppland Bondelag forventer en jordbruksavtale som skal styrke lønnsomheten for norske 

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

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

Økte inntektsmuligheter og gode velferdsordninger er avgjørende for økt matproduksjon 

og rekruttering til næringa. Økte inntekter må være hovedfokuset i 

jordbruksforhandlingene.  

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

gapet i forhold til lønnsnivået ellers i samfunnet. 

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

investeringspakke nettopp til dette formålet. 

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

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

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

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

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

korndyrking. 

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

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

Prioriteringene fra Oppland Bondelag blir da: 

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

storfekjøttproduksjon

- Styrking av økonomien i kornproduksjon

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

korn

- Stimulere til bedre utnyttelse av gras- og utmarksressurser

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

produksjonsfordeling og et aktivt landbruk over hele landet
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BUSKERUD BONDELAG SITT INNSPILL TIL 

JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2016 

 

1. Sammendrag og prioritering av tiltak 

1.1 Innledning 

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

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

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

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

målsettingen om å øke matproduksjon i takt med befolkningsveksten.  

 

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

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

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

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

målsetting. 

 

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

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

 Kompensasjon for kostnadsøkning for alle produksjoner 

 Kronemessig lik utvikling i lønnsnivå 

 Starte tetting av gap mot andre grupper. 

 

 

1.2 Hovedprioriteringer 

Buskerud Bondelag ønsker å prioritere følgende i jordbruksforhandlingene i år: 

 Styrking av økonomien i kornproduksjon 

 Styrking av storfekjøttproduksjon 

 Økte investeringsmidler gjennom en ekstra investeringspakke for å møte 

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

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

 

1.2.1 Styrking av økonomien i kornproduksjon 

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

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

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

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

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

husdyrproduksjon må andelen norsk korn i kraftforblandingen være høyere enn 

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

Norsk kornproduksjon må styrkes betydelig gjennom bedring av økonomien i 

kornproduksjon, investeringsvirkemidler og forskning. Dette betyr: 
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 Et klart krav i forhandlingene om at det må defineres en opptrappingsplan med 

et mål for produsert volum norsk korn 

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

prisøkning på kraftfôret, deler av økningen tas ned med 

prisnedskrivningstilskudd og høgere pris i sluttbruker markedet, samt økt 

arealtilskudd på grasarealene i distriktene. 

 Arealtilskuddet økes med 40 kr/da 

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

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

kunne benyttes ved nydyrking. 

 

 

1.2.2 Styrking av storfekjøttproduksjon 

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

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

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

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

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

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

år. Tilskuddsordninger for finansiering av livdyrkjøp ved oppstart av nye 

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

viktig for å øke storfekjøttproduksjon: 

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

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

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

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

 

1.2.3 Økte investeringsmidler 

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

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

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

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

mot: 

 Omstilling mot løsdriftskravet i 2024 med midler til bygging av nye 

driftsbygninger og forbedring/tilbygg på eksisterende driftsbygninger 

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

også gjelde gamle anlegg 

 Investeringer i jorda med midler til grøfting og hydrotekniske tiltak 

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

 

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

også gjelde nydyrkede arealer. 

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

gårdens ressurser. 
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Vestfold Bondelags innspill til jordbruksforhandlingene 2016 

 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

trygghet for forbrukeren. 

 

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

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

kan vi derfor ikke akseptere! 

 

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

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

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

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

 

De viktigste prioriteringene for Vestfold Bondelag er: 

 Bedre økonomi i kornproduksjon  

 Innføring av fondsordning  

 Bedre tilskuddet til drenering  

 

Begrunnelser: 

 

Bedre økonomi i kornproduksjon 

Lønnsomhet i kornproduksjonen er nøkkelen for å kunne opprettholde 

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

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

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

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

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

korn til grass. 
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Tiltak i prioritert rekkefølge: 

 Økt kornpris, se kap 2 

 Bedre tilskudd til drenering, se kap 8 

 Innføring av småskiftetilskudd, se kap 3 

 Investeringsmidler til korntørker og –lager, se kap 4 

 Premiering av proteininnhold i fôrkorn 

 Større prisforskjell på matkorn og fôrkorn 

 Innføring av kvalitetstilskudd 

 Fjerne plantevernmiddelavgiften 

 

Innføring av fondsordning 

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

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

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

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

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

god fondsordning kan være en smart klimatilpasning for bonden. 

 

Bedre tilskuddet til drenering 

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

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

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

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

 

Tiltak: 

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

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

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

omdisponering/utbygging 

• Gi AK-tilskudd i dreneringsåret (ikke produksjonstilskudd) 

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

tiltak i sammenheng 

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

jorda er leid bort 

• Omfordeling mellom regioner dersom tilskudd ikke brukes opp 

• Beholde totalpotten 

• Godta at økning ikke kan gjelde omsøkt areal 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

samtidig signalisere at uansett utfall vil vi legge saken død i eks 5 år. 
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Telemark Bondelag - innspill til jordbruksforhandlingene 2016 

 

Styret i Telemark Bondelag har behandlet sak om innspill til jordbruksforhandlingene 2016 

i sitt styremøte den 9. 3. 2016. Telemark Bondelag avgir følgende innspill: 

 

Pkt. 1. Oppsummering over de mest prioriterte tiltakene 

 

Telemark Bondelag mener at jordbruksoppgjøret for 2016 må innrettes slik at det gir 

muligheter for en framtidsrettet matproduksjon i hele landet, som sikrer rekruttering til 

næringa og som i størst mulig grad er basert på utnyttelse av norske ressurser. Årets 

oppgjør må speile at natur og topografi setter klare begrensinger for strukturutviklingen i 

norsk landbruk og matproduksjon. Samtidig må årets oppgjør stimulere til kvalitet i 

produksjonen, og til et produksjonsvolum på den enkelte enhet som harmonerer med lokalt 

ressursgrunnlag.  

 

Norges Bondelag bør ved utforming av årets krav, vektlegge en kronemessig lik utvikling 

som lønnsmottakere. 

 

Den arbeidsfordeling som ligger i kanaliseringspolitikken er en av bærebjelkene i den 

norske landbruksmodellen. I denne modellen er korndyrking i kornområdene helt sentral. 

Telemark Bondelag mener det må legges opp til en landbrukspolitikk som igjen gjør det 

attraktivt og økonomisk interessant å dyrke korn i de områdene av landet som er egnet for 

det. Mulighetene for store kostnadsreduksjoner i kornproduksjonen er begrenset, noe som 

gjør at det er nødvendig å styrke inntektssida. Det må skje ved en økning på både kornpris 

og arealtilskudd.  For å dekke beregnet kostnadsvekst i 2016, samt gi grunnlag for en reell 

lønnsomhetsforbedring, bør målprisen på korn økes med 9 – 10 øre pr. kg. korn. Samtidig 

må arealtilskuddet styrkes tilsvarende 7 øre pr. kg. korn. Dette er en satsing som må følges 

opp i jordbruksoppgjørene i 2017 og 2018.  

 

Arealtilskudd, driftstilskudd, beitetilskudd og husdyrtilskudd er viktige virkemidler for 

landbruket i Telemark. En utflating av den strukturelle innretningen på 

tilskuddsordningene slår uheldig ut for Telemark, som har mange små bruk med klare 
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driftsulemper. Telemark Bondelag mener derfor det må arbeides for en sterkere 

strukturprofil som ivaretar mindre og mellomstore bruk. For å øke lønnsomheten i 

melkeproduksjonen på ku og geit, samt stimulere til økt kjøttproduksjon på storfe, mener 

Telemark Bondelag at det ved årets jordbruksforhandlinger vil være viktig å prioritere 

husdyrtilskudd og driftstilskudd.  

 

Telemark er blant fylkene med sterkest nedgang i antall bruk med melkeproduksjon. For å 

tilpasse melkeproduksjonen til arealgrunnlaget på det enkelte bruk, bør det etableres en 

høyere sats pr. ku enn det som er gjeldende sats, for besetninger med inntil 20 kyr, eventuelt 25 

kyr. Tilskuddsatsen bør knyttes direkte til det dyretallet man har. Med dette som bakgrunn 

foretrekker Telemark Bondelag modellen som er benevnt som alternativ 3 i studieheftet. For 

geit bør både husdyrtilskudd og beitetilskudd økes for de første 125 geitene. Dette vil bidra til 

å styrke de minste brukene. 

 

I utgangspunktet må husdyrproduksjonene dekke inn økt kraftfôrpris som følge økt 

kornpris, ved økt prisuttak i markedet og økte budsjettmidler(f. eks. husdyrtilskudd).  

 

Telemark Bondelag mener at godt grøftet jord er en forutsetning for å kunne øke 

produksjonen basert på norske ressurser. Telemark Bondelag vil derfor prioritere en økning 

av dreneringstilskuddet, slik at det samlet utgjør kr. 3 000 pr. daa.. Samtidig må meterpris 

for grøfting økes tilsvarende. Inntil en registrerer en eventuell økt aktivitet som følge 

høyere sats pr. daa., bør samlet bevilgning på nasjonalt nivå være uendret. 

 

Telemark Bondelag vil sterkt understreke behovet for å videreføre ordningene med 

frakttilskudd for korn, kraftfôr, slakt og egg, og at disse finansieres på en måte som gir 

ordningene god avstandsutjevnende effekt.  

 

Selv om investeringsbehovet er stort i norsk landbruk mener Telemark Bondelag at 

jordbruksavtalens totalramme i større grad må vris mot årlige inntektsgivende tilskudd enn 

mot en større del investeringstilskudd. Telemark Bondelag anser imidlertid 

investeringsbehovet innenfor landbruket som så stort at det er behov for ei betydelig 

investeringspakke som må komme utenom ramma for jordbruksoppgjøret.  Om en skal 

vente med å kreve ei slik investeringspakke til en har en forhandlingsmotpart som er mer 

på linje med oss i sentrale problemstillinger, er en vanskelig avveining. Med bakgrunn i en 

samlet vurdering mener likevel Telemark Bondelag at Norges Bondelag allerede ved årets 

forhandlinger må legge fram krav om ei egen investeringspakke utenom ramma for 

jordbruksforhandlingene.   

 

Telemark Bondelag mener tilskudd til avløsning ved ferie og fritid må prioriteres høyest av 

velferdsordningene ved årets jordbruksforhandlinger. For å beholde tilskuddet er det 

nødvendig at tilskuddet faktisk brukes til ferie og fritid. Telemark Bondelag mener derfor 

at det vil være fornuftig å be om en innstramming på hva tilskuddet brukes til. Ved 

eventuell framtidig kritikk av tilskuddet, kan vi vise til et ønske fra næringa om 

begrensninger av bruken. 

 

Telemark Bondelag mener at produksjon av storfekjøtt bør få ekstra stimulans i de 

områdene som først og fremst er egnet til grasdyrking. Et virkemiddel i så måte vil være å 

strukturdifferensiere husdyrtilskuddet for ammekuer, i større grad enn hva som er tilfellet i 
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dag, I dag er det svært liten grad av strukturinnretning på dette tilskuddet, siden satsen er 

den samme fra ku 1 – 50. Telemark Bondelag tror derimot det er lite hensiktsmessig å 

styrke økonomien i kjøttproduksjon på bekostning av økonomien i melkeproduksjonen, 

ved å vri distriktstilskudd melk i favør av distriktstilskudd kjøtt. For mange 

melkeprodusenter vil et slikt grep være direkte ensbetydende med inntekstnedgang, siden 

mange verken har hensiktsmessig fjøsplass eller nok areal til å etablere kjøttproduksjon i 

tillegg til eksisterende melkeproduksjon. 

Da det er tilnærmet markedsbalanse på lammekjøtt, mener Telemark Bondelag at det ikke 

må stimuleres til nyetablering av saueproduksjon. 

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

For å utløse mer grøfting bør satsen økes til kr. 3 000 pr. daa.. Samtidig må meterpris for 

grøfting økes tilsvarende. Flere opplever søknadsprosessen for å få tildelt grøftetilskudd 

som rigid og byråkratisk, og at det her er rom for forenklinger. Telemark Bondelag mener 

og det må åpnes for å utbetale arealtilskudd og kulturlandskapstilskudd i dreneringsåret. 

Arbeidet med å oppheve forbudet mot bruk av norskprodusert fiskemel i fôr til drøvtyggere 

må fortsette. Bruk av slikt fôr kan redusere behovet for import av soya betydelig og vil 

være et viktig klimatiltak. 

Tilskuddsordningene i landbruket er mange, og de kan være arbeidskrevende å håndtere. 

Telemark Bondelag mener at det må legges opp til systemer som gjør det enkelt for bonde 

og for saksbehandler å handle på rett måte.   
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Vest-Agder Bondelag/Aust-Agder Bondelag  

Høringsuttale til jordbruksforhandlingene 2016 
 

Innledning: 

Fylkesbondelagene i Agder har tro på en langsiktig, bærekraftig strategi som videreutvikler 

de fortrinn vi har i dag: Rent vann, god utnyttelse av norskproduserte fôrressurser (grovfôr, 

kraftfôr og utmarksbeite), dyr på beite, rene produkter av høy kvalitet, høy dyreetisk stan-

dard og lav sykdomsrisiko. 

 

”Det grønne skiftet” innebærer satsing på klimasmarte løsninger i alle sektorer. 

Landbruket må, i nært samarbeid med myndighetene, være i posisjon for å bidra til et slikt 

skifte, både fordi vi i stor grad eier og forvalter framtidas grønne ressurser, og fordi vi kan 

gjøre viktige grep for å minimalisere klimautslipp fra egen produksjon. 

 

Før årets forhandlinger er vi usikre på hvordan valutakursendringer vil slå ut på kostnads-

sida i norsk landbruk, når alle typer importerte innsatsfaktorer antagelig er blitt betydelig 

dyrere (eks. rundballeplast). Viktig at prognoser for kostnadsutvikling er gode! 

 

At mange bønder nå opplever reduserte tilskuddssatser, pga. dårlige prognoser i forrige 

avtale er problematisk. En ”fondsordning” der tidligere framforhandlede ubrukte midler 

samles opp og dekker denne typen uforutsette utslag av jordbruksavtalen anbefales!   

 

Årets jordbruksforhandlinger bør ha tre hovedfokus: 

1. Hvordan vi i større grad kan produsere mat basert på egne fôrressurser og 

sikre økning av reell sjølforsyning, og dermed øke vår nasjonale matsikkerhet. 

2. Hvordan vi kan nå mål om løsdrift, også for de mindre brukene (!), i alle stor-

fébesetninger innen 2024, og samtidig oppnå målene i punkt 1.  

3. Hvordan vi kan få til rammevilkår som gjør det attraktivt for våre næringsut-

øvere å redusere klimautslipp, gjennom praktiske tiltak. 

 

1  Oppsummering over de mest prioriterte tiltakene 

Våre viktigste innspill før forhandlingene 2016 er:  

 

 Mål om landbruk i hele landet og økt bruk av norske forressurser forutsetter 

økning av budsjettmidler. Det er kun budsjettmidler som kan brukes til å utjev-

ne den store variasjonen i driftsforhold omkring i landet. 

 Lønnsomhet i all landbruksproduksjon må økes og inntektsgapet mot andre 

grupper må søkes redusert. I et år der andre grupper vil ha svært moderate 
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lønnsoppgjør kan jordbruket både være moderate og oppnå redusert inntektsgap 

uten store kostnader for staten. 

 En ekstraordinær investeringspakke/investeringsstrategi finansiert utenfor ordi-

nær ramme for jordbruksavtalen, for å nå mål om løsdrift innen 2024, forutsatt 

en tydelig strukturprofil. 

 Øke produksjon på egne ressurser og styrke grovfôrandelen i melke- storfé- og 

småfeproduksjonene. 

 Moderate målprisøkninger, noenlunde i takt med kostnadsøkninger. 

 Videreføre og forbedre velferdsordningene. Mennesket er landbrukets viktigste 

ressurs og må tas godt vare på! 

 Nylig skjerping av inntektskrav for å få sjukeavløsning må reverseres. 

 Sikre at omlegging av produksjonstilskuddsystemet ikke medfører uforutsette 

negative effekter, som f.eks ennå seinere utbetaling av avløsertilskudd. 

 Øke produksjonen av storfekjøtt ved å satse på ”kombinasjonskua” og styrke 

virkemidler som stimulerer til bruk av norske fôrressurser i storfèkjøttproduk-

sjonen. 

 Styrke lønnsomhet i de mindre sauebrukene, for å sikre spredt bruk av utmarks-

ressursene, ivareta kulturlandskapet og opprettholde viktige fagmiljøer. 

 Styrke lønnsomheten og bidra til økt markedsandel for norskproduserte grønn-

saker, poteter, frukt og bær. 

 Innføre et ”driftsulempetilskudd” i planteproduksjonen (gras/korn), i tråd med 

Agri Analyses (m.fl.) anbefalinger, for å sikre bruk av viktige, men marginale 

jordressurser. 

 Øke og legge om tilskudd til drenering. Både som et viktig klimatiltak og for å 

øke arealproduktiviteten både i gras- og kornproduksjon. 

 Videreføre og styrke fraktordningene for å sikre en effektiv ressursutnyttelse og 

et landbruk over hele landet. Innfraktsordningen i PU må ikke svekkes!  

 Det må ikke gjøres ytterligere irreversible endringer i kvote- eller konsesjons-

grenseordningene.  

 Øke FoU-innsatsen innafor grønn sektor, både for å sikre landbrukets mulighe-

ter i det grønne skiftet og for bedre å kunne håndtere de utfordringer som kli-

maendringer, både internasjonalt og nasjonalt vil medføre. 

 Et økende rovvilttrykk (ulv) er i dag største trussel mot sauenæringa i store de-

ler av Agderfylkene. En skjerpet rovdyrpolitikk er påkrevet. 

 Vi opplever foreslåtte endringer i eiendomspolitikken som en trussel mot utnyt-

telsen av våre begrensede jordressurser. Jordvernet i Norge må styrkes, ikke 

svekkes. 

 Bidra til ytterligere løft i birøktermiljøet ved å øke kubetilskuddet og gi arealtil-

skudd til dyrking av ”fôrplanter” for bier. 

 Sikre pelsdyrnæringa ved å opprettholde avløserordningen og støtte sertifise-

ringsordningen. 
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Utarbeida av    

Olav Sande    
Til: Kopi 

 Næringspolitisk avdeling                 
 

Innspel til Norges Bondelag, jordbruksforhandlingane 2016 

 

1. Oppsummering: 

 

Den norske landbruksmodellen 

Rogaland Bondelag meiner det er viktig å slå ring om den norske landbrukemodellen 

der stabilitet og forutsigbare forhold til marknad og inntekt er ein av faktorane. Eit 

velfungerande tollvern er avgjerande for dette. Forhandlingsinstitutt, 

marknadsregulering og juridiske verkemiddel er andre  avgjerande ordningar.   

Eit småskala familielandbruk, høg standard innan dyrevelferd og dyrehelse med god 

agronomisk drift på jorda sikrar forbrukaren trygg mat. 

Det er gjensidig avhengighetsforhold mellom store og små bruk, mellom distrikt og 

sentrale område, mellom kornområde og husdyrområde og mellom jordbruk og 

næringsmiddelindustri.  

  

Bakteppe føre forhandlingane 

 LO og NHO er samde om eit moderat lønsoppgjer ut frå situasjonen på 

arbeidsmarknaden og i store deler av norsk næringsliv. 

 Rogaland og resten av vestlandet opplever store omveltingar i arbeidslivet. Store 

nedskjeringar, først innan oljesektoren som vidare forplante seg til fleire 

handverkarfag, gjer at arbeidsløysa steg dramatisk. I Rogaland er arbeidsløysa nå over 

5% .  Rogaland Bondelag ønskjer å vera solidarisk med andre næringar i årets 

forhandlingar. Fylkeslaget påpeike at landbruket er ei næring prega av stabilitet og er 

ei næring med verdiskaping på alle ledd i verdikjeda.   

 

Prioriterte område 

 Landbruket må få dekka inn kostnadsauken og eit kronemessig likt tillegg som andre 

grupper 

 Ei investeringspakke utanom jordbruksavtalesystemet, 30% stat – 70% bonde, 

prioritert til nybygg for storfe. Vil gi meiraktivitet i bygningsbransjen 

 Eit vidare steg på dekking av inntektsgapet mellom landbruket og andre næringar. 

 Mogleg utgreiing. 

Arealeffektivisering. Alle som driv jord i distrikta får arealtilskot. Dette er eit 

passivt tilskot som fylkeslaget meiner kan nyttas meir målretta. Arealtilskot 

motiverer til å ha mykje areal, ikkje til produktivitet pr. da. Det er ei målsetting 

å auka produksjonen også i distrikta. Ein kan stimulere til det ved å flytte noko 

arealtilskot over til distriktstilskot kjøt. 
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 Kombinasjonsbruka 

Ein stor del av landets matproduksjon er frå såkalla kombinasjonsbruk. Det er 

bruk med fleire produksjonar. Produksjonar som nytte gardens avgrensa 

ressursar til storfe / småfe og i tillegg har ein kraftfôrbasert produksjon, eller  

sideproduksjon. Kombinasjonsbruka må løftas fram som viktige for 

ressursutnytting, busetjing, matproduksjon og sysselsetting i heile landet.  

 Fraktordningane 

Dei ulike fraktordningane i landbruket er avgjerande for eit landbruk over heile 

landet.  Ordningane bør prioriterast med moglege budsjettmidlar.  

 Fondsordning i landbruket.   

Det vert sett i gang eit arbeid med å tilrettelegga for ei ordning med miljø – og 

utviklingsfond i landbruket.  Fondet må ha skattemessige fordeler for bruk  

innan miljø- og utviklingstiltak på bruket.  

 Eit/to jordbruksfrådrag pr bruk.   

På fleire bruk er to generasjonar, eller begge ektefelle  aktive i drifta og tar 

heile si inntekt frå garden.  Det bør innføras inntil to jordbruksfrådrag på bruket 

der det er fleire som tar si inntekt frå gardsdrifta.  

 

Dei ulike produksjonane 

 

 Mjølk  Uroleg mjølkemarknad i EU. Utfasing av eksportstøtte på norskprodusert ost.  

Må ha ambisiøse mål om å oppretthalde, og helst auke sal og produksjon av 

norsk mjølk. Kostnadsvekst vert utlikna ved auke i målpris.  

 Storfe  Kjøtproduksjon på storfe må opp!  

Omfordeling av arealtilskotet til eit aktivt tilskot som går  på levert slakt, 

kvalitet og distrikt. 

 Sau / lam  Det vert overproduksjon av lam i 2016. Det må ikkje oppmodas til utviding og                               

.                 nyetablering innan sau.                                        

    Gris Målpris opp 20 øre pr kilo. Denne næringa er endelig kome marknadsbalanse.  

.                 Det bør ikkje oppmodas til nyetablering innan smågrisproduksjon. Ei hevjing                

.                  av målpris på korn må kompenserast med prisnedskriving 

 Egg            Det er overproduksjon av egg. Det må ikkje oppmodas til nyetablering.                          

.                  Ei hevjing av målpris på korn må kompenserast med prisnedskriving. 

 Kylling.  Svært uroleg marknad. Store omveltingar innan struktur, mange produsentar                   

.                får ikkje forlenga kontrakt. Pris under press. Ingen marknadsbalansering.  .

  Norges Bondelag bør ta initiativ til ein mogleg poolordning for produsentar og 

.  mottakarar.  

 Korn Målretta kornproduksjon. Sortsval etter behov i kraftfôrindustrien.                        

.  Kvalitetsbetaling må ha som mål at den som produserer kvalitet får utbetalt ein 

.  meirpris som blir «betalt av» dei som leverer under basisverdien 

 Klima  Må ha ein heilhetlig plan på miljø og klima. Må kunne dokumentere effekt av              

.  innsette klima- og miljøtiltak 

 Miljø Mykje frivillig arbeid vert i dag utført i arbeid mot  vassureining.  Landbruket            

.                 si ”normale” avrenning må forvaltas ut frå jordlova. Må ikkje forvaltas ut frå .                  

.                 forureiningslova, som er forskriftsbasert.  Kun innan forvaltning i  jordlova                

.                 kan ein nytte frivillige miljøtiltak.  
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Til: Kopi 

Næringspolitisk 

Jordbruksforhandlingane 2016 - innspel frå Hordaland Bondelag 

1. Oppsummering over dei mest prioriterte tiltaka.

Bonden må bli synleg i Det Grøne skiftet! 

Næringa er ikkje klar for å ta inn dei store 

endrings- /forenklingsforslaga som dei 

ulike arbeidsgruppene viser til. Dette må 

utgreiast nærare i jordbruksmeldinga.  

Eit samla Storting slutta seg våren 2015 til 

formuleringa ”Det er et mål å øke norsk 

produksjon av mat og også øke 

lønnsomheten i jordbruket”.  

Dersom målsettinga skal vere styrande, må 

den gjelde for heile landet. Ein kan ikkje 

halde fram med å tappe distrikta for å 

stimulere til ”stordriftsfordelar” i dei beste 

områda. Areala må nyttast der dei ligg og 

det må kompenserast for driftsulemper  som f.eks bratte bakkar og småskift. Det er vårt felles 

ansvar å forvalte dei samla ressursane i eit langsiktig perspektiv til beste for landet og 

komande generasjonar. Gardane i Hordaland er blant dei minste i landet, og det gjev større 

utfordringar for rasjonell/ effektiv drift. Konsekvensen av dei store tilskotsomleggingane som 

vart gjennomført i år 2000 (kutt til dei små) og 2014 (gi til dei store) har dermed hatt størst 

negativ effekt for Vestlandsbøndene. 

Dette ser vi no i ei rekke framstillingar.  

 Stor avgang i tal bruk

 Stor nedgang i dyrka jordbruksareal

 Utflating i strukturrasjonaliseringa

 Lågast økonomisk resultat pr. årsverk. (NIBIO sin fig. over er eit tydeleg døme)

Korn /kraftfòrpolitikken er svært viktig, men 

med ein underfinansiert landbruksmodell 

kan ein ikkje halde fram med å bruke så 

mykje av budsjettmidlane på kornareala. 

Midlane må i staden målrettast mot struktur, 

driftsulemper og geografi (distrikt). Dette 

for å halde mest mogleg av areala (samla 

sett) i aktiv produksjon. 
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Hordaland Bondelag har fire hovudmålsettingar i dette jordbruksoppgjeret. 
1. Lovnad om ekstraordinær investeringspakke utanfor oppgjeret. Jordbruket må tilførast

investeringsverkemidlar slik at naudsynt opprusting av driftsapparatet kan gjennomførast.

Ein må målrette midlane geografisk og sikre at også mellomstore produksjonseiningar

(15-20 kyr) blir tilgodesett.  I mange tiår har landbruket bidrege med arbeidskraft til

oljenæringa, men med nedtrapping i denne næringa er det no på høg tid at samfunnet

prioriterer å ta det grøne karbonet i bruk. Å investere i norsk jordbruk vil være viktig

motkraft til den aukande krisa i oljerelatert verksemd. I Hordaland er det særleg bygg til

storfe/mjølk og opparbeiding av frukthagar som må prioriterast.

2. Utflating av tilskotssatsane og fjerning av maks grensa for tilskot tener ikkje hovudmålet

om meir norsk matproduksjon. Det fører derimot til nedlegging av bruk, sentralisering av

produksjon og totalt mindre produsert mat. Struktur i tilskota og maks tilskotsgrense må

gjeninnførast.

3. Fruktlagertilskotet er svært viktig for å styrkje utviklinga av fruktbruka gjennom felles

innovasjon, marknadstilpassing og logistikk. Butikkjedene krev einsarta varer med tanke

på kvalitet, pakningstypar og store rasjonelle parti.

4. Geitehaldet må få eit økonomisk løft. Det må skje fort elles vil mjølkegeita forsvinne.

Kort fortalt: 
 Det Grøne Skiftet må være førande for næringa sine krav

 Vi krev eit nytt ”opptrappingsvedtak” med fokus på klimasmart bio-økonomi.

 Matproduksjonen må i større grad baserast på norske fòrressursar.

 Norsk kornproduksjon skal framleis vere ein bærebjelke i norsk matproduksjon,

og utøvast i dei områda der det i normalår er klimatiske tilhøve til å produsere

korn av god kvalitet.

 Bondelaget skal stå for ein politikk med sterkt fokus på vilkåra for

matproduksjon i Noreg med kvalitet og bærekraftig produksjon som merkevare.

 Vi bønder må tilby forbrukarane eit mangfald av produkt som vi er stolte av, og

som det er betalingsvilje for.

 Ein må auka norsk økologisk produksjon for å dekke etterspurnaden.

 Produksjonen skal skje på eit mangfald av garder over heile landet.

 Kombinasjonsbruka (bruk med fleire produksjonar), må prioriterast særskilt.

 Vestlandsbonden treng tilskot som kan kompensere for driftsulempene knytt til

naturtilhøve og bruksstruktur.

 For å ta vare på attraktive fjord- og fjellandskap må verdsettinga av høveleg

bruksstruktur med beitebruk og aktiv produksjon styrkast.

 Inntekta i landbruket må kronemessig auke meir enn den generelle lønsauken.

 Landbruk er ei kompetansekrevjande næring så det må satsast meir på forsking,

utvikling og rådgjeving.

 Det må leggast meir vekt på å få fram rekrutteringstiltak som hjelper nye inn i

næringa og gjer generasjonsskifte smidigare.



1 av 7 

 

 

Bondelagets Servicekontor AS 

Postadresse: Besøksadresse: Tlf:  E-post: 

Hafstadvegen 21  
6800 FØRDE 

Hafstadvegen 39 
6800 FØRDE 

 57837080  sogn.fjordane@bondelaget.no 

Sogn Og Fjordane Bondelag Org.nr.: 939678670 Bankkonto: 8101.05.12891 Internett: 
Bondelagets Servicekontor AS Org.nr.: 985063001 MVA Bankkonto: 8101.05. 91392 http://www.bondelaget.no/sognogfjordane/ 

 

  

Næringspolitisk 

Postboks 9354 Grønland 

0135 OSLO 

Norge 

 

Att.: Anders Huus 

 

 
 

Vår sakshandsamar Vår dato  Vår referanse  

Merete Støfring 09.03.2016 15/00852-9 

+47 95 94 74 37 Dykkar dato Dykkar referanse  

       

Fråsegn til jordbruksoppgjeret  2016 – Dei mindre bruka treng eitt løft!! 

 

Vestlandslandbruket treng ein snuoperasjon – nedgongen må stoppast 
Dette året må det prioriterast tiltak som kan løfte økonomien på dei mindre og mellomstore 

einingane i distrikta.   Det ligg føre fleire utgreiingar som syner at desse einingane over tid 

har den dårlegaste økonomiske utviklinga. Vestlandet sin relative del av produksjonen i 

Noreg er også sterkt redusert dei siste åra.  Medan ein i dei tre vestlandsfylka produserte 

21,3 % av alt storfekjøt i landet i 1991 er no Vestlandet sin del nede på 17,9 %.    Det vert 

produsert 6300 tonn mindre storfekjøt på Vestlandet no enn ved årtusenskiftet.  Det er ein 

reduksjon på 31 %!  

  

Dalbygdene på austlandet har også nedgang, medan vi ser at auken kjem i dei ressurssterke 

delane av austlandet med rikeleg tilgang til godt arrondert areal.    Også innan sau peikar 

Vestlandet seg ut med ei særmerkt negativ utvikling.  Vestlandet sin relative del av 

produksjonen er redusert med heile 4,7 % sidan 1999.  Det vert produsert 1000 tonn 

lammekjøt mindre på Vestlandet no enn i 1999.  Vi ser noko av same tendensen på sau 

som på ammeku.  Det vert bygt ut store driftseiningar i resurssterke området med rikeleg 

tilgang på areal.  Vi ser også ei utvikling der sauen i større grad beitar på innmark og et 

meir kraftfor.  Biletet av sauen som beitar i vakkert fjellandskap er i ferd med å slå 

sprekker.  Er det eit signal om at bruk av utmarksbeite vert for arbeidskrevjande i takt med 

auka buskapsstruktur?  Har vi fått ein struktur innan dei ulike produksjonane der 

stordriftsfordelar er vortne stordriftsulemper, og at ein difor vel enklare løysingar for å få 

arbeidskvardagen og økonomien til å gå saman?   

 

Konsekvensane av redusert produksjon på Vestlandet ser vi tydeleg i form av at meir og 

meir areal går ut av drift.   Berre i Sogn og Fjordane snakkar vi om nærmare 100.000 

dekar.  Av dette utgjer nedgangen i den fulldyrka jorda i aktiv drift om lag 50.000 dekar. 

Jamfør denne reportasjen frå Vågsøy der vi ser at heile bygder ligg brakk: 

http://www.nrk.no/sognogfjordane/100.000-dekar-ute-av-drift-1.12747815 

 

Utflating av tilskotsprofilar, teknologisk utvikling inne i fjøs og på maskin og reiskap brukt 

til innhausting har gått i Vestlandet sin disfavør.   Arronderinga på Vestlandet er ikkje 

http://www.nrk.no/sognogfjordane/100.000-dekar-ute-av-drift-1.12747815
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tilpassa dagens effektive drift og tilskotsprofilar. Arbeidsgodtgjersla står ikkje i samsvar 

med timebruk.   Dette ser vi tydeleg ved eigarskifte, då mange vèl å halde fram i arbeid 

utanom bruket samstundes som drifta på garden vert redusert/ekstensivert.   Pila for 

distriktsjordbruket peikar feil veg.   Pila må snuast, elles vil vi sjå ei attgroing av areal som 

vil vere dramatisk både for matproduksjon, verdiskaping og landskapet i vår del av landet!  

Når stadig meir areal går ut av drift er det eit sterkt signal om at verkemidlane som skal 

kompensere for struktur, dårleg arrondering og kostnader i produksjonen ikkje er gode nok.  

Blir det ikkje gjort noko med dette går vi mot ei avvikling av matproduksjonen i store deler 

av landet vårt.  Det må takast på alvor om ikkje vestlandskysten skal bli Noreg sitt svar på 

dei ”svenske skogane”.   Vi må rett og slett våge å peike på kva som må til!!   Det må 

kome eit økonomisk LØFT.  Løftet må kome for dei mindre og mellomstore einingane.   

Alternativet er avvikling på sikt.  

Dei siste åra har inntektsutviklinga på mindre driftseiningar vore lågare enn føresett i 

jordbruksoppgjeret.  Seinast gjennom kuttet på 90 millionar ved utbetalinga av 

produksjonstilskot i februar 2016.  Heile 80 av millionane vart kutta i utbetalingane til 

husdyrbrukarane.  Desse pengane må inn i oppgjeret før ein startar på årets forhandlingar. 

Om kutta ikkje er vesentlege, så set dei truverde til forhandlingane og med det vår eigen 

organisasjon i eit dårleg lys hos eigne medlemer.   

 

Dei viktigaste prioriteringane 
 
Investering 

 Målretta investeringspakke retta mot mindre mjølkebruk i heile landet.   

 Målretta investeringspakke retta mot fornying av fruktrefelt (eple/pære) på 

Vestlandet.   

 Målretta investeringspakke retta mot bygging av korntørker, kornlager og drenering 

av kornjord på Austlandet/Trøndelag  

 Det må vere eit vilkår at der ligg inne høve til regional styring av midlane til liks 

med dagens ordinære investeeringsverkemidlar.  Det må også kome ei endring i 

maksimal tilskotsprosent frå 33 % til minst 45 % i kombinasjon med stor auke i 

løyvingane. 

 

Beiting 

 Støtte til utmarksbeite må prioriterast 

 

Struktur  

 Betre økonomien på driftseiningar som er tilpassa ressursgrunnlaget på bruket 

o Styrke mindre og mellomstore driftseiningar som ikkje har fått 

inntektsutvikling gjennom dei to siste jordbruksoppgjera 

 Husdyrtilskot som styrkar økonomien på følgjande einingar må prioriterast: 

o Mjølkeproduksjonsbruk med opp til 30 årskyr 

o Ammekubruk med opp til 20 mordyr 

o Sauebruk med opp til 100 vinterfora sau 

 

Distrikt 

 Distriktstilskot for alle produksjonar MÅ ligge fast!!   
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Innspill til jordbruksforhandlingene, sammendrag 

Oppsummering over de mest prioriterte tiltakene 
Prinsippet om kronemessig lik utvikling med andre næringer, og at gapet gradvis må tettes må 
videreføres. Landbrukspolitikken må tilpasses lokale forhold og gjøre det lønnsomt å bruke 
lokalprodusert fôr framfor importerte råvarer, og da trenger vi mer budsjettmidler. Med underskudd 
på grovfôrbasert kjøtt, og nedgang i fôrproduksjonen, må vi stimulere til økt arealproduktivitet.  
 
Våre prioriterte hovedsatsingsområder er: 

 Melk – på små og mellomstore bruk 

 Storfekjøttproduksjon i distrikts-Norge 
 
Pris 
Importvernet må styrkes. For enkelte husdyrproduksjoner er markedssituasjonen vanskelig, men for 
storfekjøtt skal det være rom i markedet for å øke prisene vesentlig. Vi tilrår også en forsiktig økning i 
målprisen på melk. Prissetting må skje i samråd med markedsregulator. 
 
Budsjettoverføringer 
Budsjettmidler må økes. Store arealtilskudd gjør det viktigere med mye areal enn store avlinger. 
Særdeles skeptisk er vi til å ta ned distriktstilskudd for å heve arealtilskudd. Om lausdriftskravet skal 
gjennomføres må det oppfølges av en betydelig øke i investeringsmidler, spesielt på små og 
mellomstore bruk.  
 
Struktur 
Møre og Romsdal Bondelag mener det er viktig å bevare strukturdifferensieringen i 
husdyrtilskuddene. Det å stimulere beiting er viktig med tanke på å bremse strukturutviklingen. De 
små brukene har de 2 siste årene hatt dårligere inntektsutvikling. Denne utviklingen må stanses. Alle 
må med videre.  
 
Distrikt 
Distriktsprofilen i tilskuddsordningene må bevares. Distriktstilskudd for melk, egg og kjøtt er viktigst, i 
tillegg til de ulike frakttilskuddene.  
 
Grovfôr og beite 
Vi ønsker at større del av fôret til drøvtyggere skal være grovfôr. Skal vi utnytte norsk grovfor og korn 
best mulig er det ikke fornuftig å øke ytelsen i melkeproduksjonen ytterligere. Flere lokallag har 
nevnt at økt arealtilskudd fører til økte leiepriser og økt spekulasjon i arealtilskudd.  
 
Skal produksjonen på norske ressurser økes må tilskudd til dyr på beite økes. Fôropptakskravet på 50 
% beitegras ved tildeling av beitetilskudd må reduseres. Kravet kan virke mot sin hensikt. Det bør 
innføre graderte satser for ulik lengde på beitesesongen. For eksempel 50 % tilskudd ved 8 uker, 100 
% for 12 uker og 120 % for 16 uker.  
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Korn og kraftfôr 
Det må være rom for en moderat økning av kornpris som i hovedsak dekkes ved prisnedskriving.  
Fraktstøtteordningen for korn og kraftfôr må styrkes. 
 
Næringsutvikling og kapitaltilgang 
Den totale potten for investeringsmidler må økes. Det må målrettes mot: 

 Små og mellomstore melkebruk 

 Storfekjøttproduksjon 

 Fornying av frukttrefelt 
 
Miljøvirkemiddel 
Det må legges til rette for at også ”tilfeldig” vedlikeholdsgrøfting kan utløse tilskudd. Dagens 
tilskuddsats er for liten til å utløse grøfting. Derfor må tilskuddsatsen dobles.  
 
Velferdsordninger 
Landbruket må ha velferdsordninger som kan konkurrere med andre næringer.  
 

Samdrift er et arbeidsfellesskap av bønder og ble startet med bakgrunn i et ønske om stabil 
avløserfunksjon og mer ordnet fritid for melkebonden, samt intern sikkerhet ved sykdom. Krav om 
dokumentasjon av avløserutgifter, betyr i praksis at samdriftsmedlemmer ikke lenger kan avløse 
hverandre, men må leie inn ekstern avløser. En direkte inntektsnedgang på kr 73 000 for hver 
samdrift. Krav om dokumentasjon av utgifter til avløser må, slik som tidligere, kun gjelde for 
enkeltmannsforetak.  
 
Svin: 
Økt målpris på svinekjøtt med 20 øre per kg., for å dekke kostnadsveksten.  
 
Storfe: 
Kvalitetstillegget på storfekjøtt må styrkes. Økt beitetilskudd og tilskudd ved utmarksbeite må 
prioriteres. Driftstilskuddet til spesialisert ammekuproduksjon er i dag avkortet ved 40 mordyr. Vi 
foreslår å øke satsene betydelig per mordyr i et intervall på 1-50 dyr.   
 
Grønnsaker, frukt og potet 
Distrikts- og kvalitetstilskuddet for industribær må økes for å styrke økonomien i produksjonen. 
Viktig med norsk produksjon av plantemateriale.  
 
Melk 
Kostnadsøkningen de siste årene har vært formidabel. Med stor avgang av melkeprodusenter, må 
lønnsomheten bedres. Inntektene i melkeproduksjonen på Vestlandet er lavere enn gjennomsnittet i 
landet.  
 
Samdrifter 
Regler om driftsfelleskap må endres tilbake til gammel ordning, slik at samdriftmedlemmer kan ha 
andre husdyrslag i eget foretak. Vi oppfordrer Norges Bondelag til å nedsettes ei arbeidsgruppe som 
ser nærmere på samdriftsproblematikken.  
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Hovedprioriteringer fra Sør-Trøndelag Bondelag 2016: 
 

Jordbruket og skogbruket er den viktigste næringa i de fleste kommuner i Sør-Trøndelag, og 

vi har ambisjoner om å bidra til å øke matproduksjonen og selvforsyningsgraden i landet. 

Gjennom økt kunnskap om god agronomi, grøfting og dyrking, samt ressursutnyttelse i både 

inn- og utmark, har vi et stort potensial i flere produksjoner til å øke matproduksjonen.  

 

Men inntekter til matproduksjon av god kvalitet må stå i forhold til kostnadsutvikling og 

muligheter for nødvendige investeringer. Bonden må få økte inntektsmuligheter. Sør-

Trøndelag har store områder der inntekt i matproduksjon påvirkes av avstander og geografi, 

og en må vise varsomhet med innføring av virkemidler som kan virke imot de langsiktige mål 

om økt matproduksjon. Landbrukspolitikken må ta hensyn til varierende produksjonsforhold 

og de store geografiske avstandene.  

 

Tiltak for å sikre hovedprioriteringene til Sør-Trøndelag Bondelag: 

 

A. Sikre lønnsomhet i norsk matproduksjon ved muligheter for minst samme 

kronemessige inntektsutvikling som andre grupper i samfunnet 

 Effektivt tollvern og gode markedsordninger 

 Prisøkning på produkter bonden leverer som minst tilsvarer kostnadsutviklingen 

 Utnytte mulighetene for prisøkning ut over dette i markedet (grønt, storfe- og 

lammekjøtt, økologiske produkter og grøntprodukter med markedsmuligheter) 

 Økte tilskudd som gir mulighet for en inntektsutvikling som andre grupper i antall 

kroner samt mulighet for noe tetting av ”gapet”. 

 Tilskuddene må innrettes slik av produksjon av norsk for blir mer lønnsomt, jfr 

vedtak i årsmøtet i Norges Bondelag om å øke andel norskprodusert for til 85%. 

 Øke norsk produsert grovfor ved en kraftig økning av beitetilskuddene 

 Øke kornpris og prisnedskrivingstilskuddet, og styrk kornøkonomien videre 

gjennom økt kvalitetsbetaling og tiltak for bedre agronomi.  

 Øke ressursene til landbruksbasert forskning. 

 Sikre gode utdanningstilbud både på naturbruk i videregående skole og i høyere 

utdanning for landbruksretta fag. 

 

B. Målrette virkemiddelbruken inn mot å øke matproduksjonen på norske 

ressurser. 

 Opprettholde kanaliseringspolitikken. 

 Kompensere for ulike dyrkingsforhold og lange avstander 

 Styrke økonomien i beitebruken  

 Styrk økonomien i grovfôrproduksjonene gjennom økt kvalitetstilskuddet for 

storfe- og lammekjøtt . 
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 Styrke fraktordningene, også i grønt sektoren. Det er viktig å sikre produksjon av

bær og grønnsaker ut over Rogaland og det sentrale Østlandet.

 Videreføre konsesjonsregelverket for husdyr

 Styrke investeringsvirkemidlene.

 Utrede innføring av at investeringsfond med skattefordel.
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Nord-Trøndelag Bondelag - innspill til jordbruksforhandlingene 2016 

 

 

 

1. Sammendrag 
Landbruket med bærekraftig utnyttelse av våre naturgitte ressurser for matproduksjon, må 

utvikles i et langsiktig perspektiv. Bærekraft og grønt skifte er avgjørende ledetråder 

framover.  

 

En rekke forhold i dagens verdensbilde er preget av usikkerhet, og tilsier at det er behov for å 

øke ressursene samfunnet retter inn mot landbrukssektoren. Selvforsyningsgraden er 

synkende.  

 

Matprodusentene ønsker å bidra til å nå målsettingene Stortinget har vedtatt om økt 

matproduksjon basert på norske ressurser. Men dette må følges opp av rammevilkår fra 

Regjering og Storting. For å øke selvforsyningsgraden, er Norge avhengig av utvikling av 

en klimasmart og ressursbasert landbruksproduksjon med aktiv kanaliserings-, 

distrikts- og strukturpolitikk. Måloppnåelse forutsetter verdikjedefokus og styrket 

virkemiddelbruk. Budsjettoverføringene må økes for å sikre landbruk i hele landet. Nord-

Trøndelag Bondelag mener derfor det er behov for å øke rammekravet betydelig i årets 

forhandlinger og kommende år 
 

Norsk landbruk er en pakkeløsning som skal oppfylle en rekke målsettinger i det norske 

samfunnet. Vi understreker at Landbruksmeldinga fra 2012 legger ambisiøse målsettinger om 

økt matproduksjon på norske ressurser, økt arealbruk i hele landet, kulturlandskap og 

bosetting. Sittende Regjering har så langt ikke vist vilje til å følge opp målsettingene i 

gjeldende Stortingsmelding med tilstrekkelige budsjettmidler. Dette er uakseptabelt. Nord-

Trøndelag Bondelag legger stor vekt på å styrke arealbruken i hele landet.  

 

Nord-Trøndelag Bondelags hovedprioriteringer til jordbruksforhandlingene 2016 er: 

a. Sikre lønnsomhet for å øke matproduksjonen basert på norske ressurser i hele 

landet. 

b. Styrke økonomi og verdiskaping i distriktslandbruket for å nå mål om økt 

produksjon.  

c. Styrking av investeringsvirkemidler.  
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1.1 Sikre lønnsomhet for å øke matproduksjonen basert på norske ressurser i 

hele landet 

 Effektivt tollvern – Forsvare norske interesser i Artikkel 19 forhandlingene og 

TTIP (for å bremse raskt økende import av landbruksvarer til Norge) 

 Forenklingsutvalgets omfattende forslag til forenkling av økonomiske virkemidler 

over jordbruksavtalen avvises. Endringene vil ha stor betydning i form av mindre 

målrettet virkemiddelbruk, noe som vil kunne gå på bekostning av 

landbruksproduksjon i distriktene. 

 Markedsordningene må videreføres. Utnytte mulighetene for prisøkning i 

markedet (melk, gris, potet, økologiske produkter og grøntprodukter med 

markedsmuligheter) 

 Styrking av husdyrtilskudd  

 Etablering av tilskudd pr levendefødt kalv. 

 Helkjedetenking i korn-kraftfôrpolitikken, og videreføre kanaliseringspolitikken 

 Styrk kornøkonomien gjennom økt kvalitetsbetaling.   

 Etabler tilskudd til nydyrking og øke grøftetilskuddet  

 Opprettholde kvoteordningen for melk og kvotetaket.  

 Opprettholde konsesjonsgrensene for hvite kjøttslag og arbeide for å endre 

målepunkt for konsesjon i smågrisproduksjon til antall smågris. 

 

1.2  Styrke økonomi og verdiskaping i distriktslandbruket for å nå mål om økt 

matproduksjon 

 Helhetlige utvikling av landbruket og videreføring av en aktiv eiendomspolitikk 

gjennom Konsesjonsloven. 

 Styrke kanaliseringspolitikken 

 Beholde markedsordningene 

 Styrke distriktsvirkemidlene og fraktstøtte 

 Styrke økonomien i grovfôrproduksjonene gjennom husdyrtilskudd og spesielt økt 

beitetilskudd. 

 Bevare omsetningsregionene for melkekvoter 

 Bedre økonomien i svineproduksjon (distriktsgrisen) gjennom styrking av 

strukturvirkemidlene. 

 Korrigering av sonegrenser for kjøtt i Stjørdal kommune. 

 

1.3  Styrking av investeringsvirkemidlene; 

 Styrke investeringsvirkemidlene 

 Investeringsfond med skattefordel 

 Innovasjon Norge må ta større risiko i distriktene og bedre kapitaltilgangen i disse 

områdene.  
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Nordland Bondelag - innspill Jordbruksforhandlingene 2016 
 
 
Vedtak 
1 Oppsummering over de mest prioriterte tiltakene.  

- Årets jordbruksavtale må være med på å tette gapet i forhold til andre lønnsmottakere. 
Videre ønsker Nordland Bondelag å løfte fram følgende viktige saker som forventes 
finne sin løsning ved årets jordbruksforhandlinger: Tiltak for å øke lønnsomhet og 
kvalitet i grovfòrproduksjonen, sikre kanaliseringspolitikken, styrking av 
fraktordninger, tilstrekkelig investeringsvirkemidler samt tiltak for å bedre vilkår for 
områder med betydelige skader av gås.  

- Når det gjelder fraktordningene, så er disse svært viktige for å kompensere for 
avstandsulempene i et fylke med betydelige avstander!   

 
2 Pris, herunder korn/kraftfôr  

- Samvirket er sentrale til å vurdere målpris og et verktøy for å ta ut høyest mulig 
målpris, i forhold til det som er mulig i markedet. Målprisen må ikke settes høyere 
enn det som er realistisk i forhold til total rammen i jordbruksavtalen for å unngå 
for store overheng.  

- Lønnsomheten i norsk kornproduksjon må økes. Vi foreslår å stimulere til høyere 
pris gjennom et kvalitets prising system alà kjøtt og melk. 
Prisnedskrivningsordningen må kompensere fullt ut for en økt kornpris. 

- For matkorn kan en økt kornpris gjennomføres evt. med kun delvis kompensasjon 
gjennom prisnedskrivningstilskuddet.  

3 Budsjettoverføringer.  
- Prioritering av ulike typer budsjettmidler: Viktigst er husdyrtilskudd, pristilskudd samt 

avløser og arealtilskudd.  
- Innretning av virkemidlene i forhold til å stimulere til økt produksjon: Det ønskes 

gjennomført et redusert arealtilskudd (i størrelsesorden 50 %) som overføres til 
dyretilskudd og distriktstilskudd  

- Innretning av virkemidlene i forhold til struktur/utflating (evt omkamper på tak): 
Nordland Bondelag ønsker ikke omkamp på endring av tak på melkekvoter men 
forutsetter ingen økning! Videre ønsker vi økt dyretilskudd på de første dyrene (0-25), 
og at investeringsvirkemidlene endres med økt tilskuddsprosent (til 40 %) samt 
innføring av tak på kr 5 mill. 

- Innretning av virkemidlene i forhold til distrikt: Viktigste tilskuddsordninger som bør 
styrkes er distriktstilskudd, arealtilskudd og investeringsvirkemidler.  

4 Investeringer og kapitaltilgang  
-  Investeringsvirkemidler: Det forusettes at det etableres en egen investeringspakke for 

å finansiere opp tiltak som en følge av Stortingets innføring av løsdriftskravet. 
- Økte investeringsmidler til fornying av bygninger (et betydelig etterslep på 

vedlikehold og modernisering av bygninger) samt til klima- og energitilpasninger.  
5 Rekruttering og velferd  

- Forslag til rekrutteringspakke: Innføring av Gårdssparing for Ungdom (GSU) samt 
høyere investeringstilskudd for brukere under 35 år. 



Jordbruksforhandlingene 2016 – Innspill fra Troms Bondelag 

 

1. Oppsummering 

Stortinget har satt seg et mål om økt matproduksjon basert på bruk av norske ressurser. Vi ser 

samtidig at overføringen fra Staten til næringa nå har nådd smertegrensen og at næringen nå 

tærer på hverandre. Politikken som føres i dag, mener vi er lite fremtidsretta for å kunne øke 

produksjonen.  

 

Troms fylke har store utmarksressurser og vi mener at ved en stimulering til økt bruk av disse 

ressursene, samt styrking i økonomien til grovfôrproduksjonen, vil Troms kunne bli en 

betydelig bidragsyter for å nå Stortingets mål. 

De senere årene har vi sett en alvorlig arealnedgang i Troms, jord tas ut av drift og gårdsbruk 

legges ned, denne trenden må snus om man skal ha landbruk i Troms i fremtiden. 

 

År for år blir det vanskeligere å prioritere hvilken produksjon som skal få ved årets oppgjør, i 

år er det intet unntak. I Troms spises landbruket og matproduksjonen i alle kanter og det er 

langt i mellom de positive tallene. Hvis politikerne ønsker å ha et landbruk og matproduksjon 

over hele landet, må årets oppgjør gi et stort løft for hele distriktslandbruket. Uten dette vil 

sentraliseringen av matproduksjonen bare øke og dette vil skje fort! 

 

I år har Troms Bondelag valgt å konsentrere seg om og kun gi innspill på de mest kritiske 

områdene, prioritert i rekkefølge: 

 

Distriktstilskudd 

Over mange år har økningen av distriktstilskuddet stort sett skjedd ved et likt øretillegg for de 

fleste sonene. Dette har bidratt til at den relative fordelen vi har hatt i forhold til områder 

lengre sør i landet har forvitret. Distriktstilskuddet i vår sone, må i løpet av maks tre år opp på 

nivå med Vest- Finnmark. Dette vil bidra til å skape ny optimisme, rekruttering og tiltakslyst. 

 

Troms Bondelag er uenig i forslaget om å endre distriktstilskuddet melk fra dagens støtte per 

liter produsert melk, til støtte per melkekyr, for på denne måten å kunne stimulere til økt 

produksjon av storfekjøtt. Vi mener det vil føre til en svekking av melkeproduksjonen i 

distriktene, hvor de distriktene som i dag har størst tilskudd, vil bli de som rammes hardest av 

dette forslaget.  

 

Finansieringa av landbrukspolitikken må styrkes for å gjøre det mulig å drive de små og 

vanskelige arealene. Distriktsvirkemidlene må styrkes og budsjettoverføringene til små og 

mellomstore bruk må styrkes. Driftsvansker-tillegg må på plass og omfatte økte satser til små 

teiger. Det må være lønnsomt at all dyrka og dyrkbar mark blir utnyttet. 

 

Investeringsmidler: 

I Troms har vi betydelig mange gårdsbruk som er slitt og har delvis utdatert 

produksjonsapparat. Det er viktig i Troms å beholde både små og mellomstore bruk, det er her 

størsteparten av produksjonen foregår. En investeringspakke tilpasset arealgrunnlaget vil 

kunne bidra til å beholde gjennomsnittsbruket i fremtiden.  

  

Kravet om løsdrift i 2024 for storfèproduksjonen ønsker Troms Bondelag velkommen, men vi 

ser på det som en umulig oppgave om det ikke tilføres friske budsjettmidler utenom 

jordbruksavtalen. Vi må også få på plass en avtale som sikrer at man kan beholde båsfjøsen 



lengre enn til 2024, helt frem til man har et reelt behov for å bygge nytt eller restaurere, dette 

for og ikke miste mange produsenter.  

 

Svineproduksjonen i Troms er nå så lav at industrien er i en reell fare. Semintallene i Troms 

gikk i 2015 ned med 50 %. I flere år har det på grunn av overproduksjon, vært forbud mot å 

bruke investeringsmidler til gris. I samme tid har det i deler av landet vært bygd grisfjøser 

med hjelp av privat bankfinansiering. I Troms gis det ikke lån hos private banker uten 

medfinansiering fra Innovasjon Norge. Vi er redd for at det nå, ved balanse i 

svineproduksjonen, vil være de områdene som allerede har størst svineproduksjon fra før av, 

som øker sin produksjon og ikke i de områdene hvor det er størst behov for å øke, som i 

Troms. Troms Bondelag mener at det må åpnes for bruk av investeringsmidler til 

svineproduksjon i Troms, uavhengig av nasjonale føringer, slik at vi kan beholde og forsterke 

svineproduksjonen, miljøet og industrien i fylket.  

 

Fraktordninger: 

Forenklingsutvalget med flere har pekt på å fjerne evt. endre fraktordningene. Troms 

Bondelag vil sterkt advare mot endringer/fjerning av fraktordningene. Det er viktig at disse 

tilskuddene bevares i nåværende form, dette er helt nødvendig for å opprettholde 

matproduksjon i hele landet. Tilskuddene veier opp for ulempene ved å drive usentralt.  

 

Melkekvoter 

Troms Bondelag mener det er viktig å videreføre kvoteregionene slik de er i dag. 

Ekssportsstøtten til Jarlsberg faller bort. Dette vil kunne gi overskudd av melk, gitt at vi ikke 

klarer å finne andre produkter som kan ta opp den produksjonen. Troms Bondelag ønsker ikke 

oppkjøp av kvoter som et første tiltak, men om dette tvinger seg frem er det viktig for Troms 

at ordningen innrettes slik at det kjøpes opp lik prosentsats av totalkvoten i alle regionene, 

ellers er vi redd for at Troms fylke vil måtte avgi mer kvote prosentvis enn andre 

regioner. Troms Bondelag forutsetter at det som vil bli oppkjøpt, er den delen som selges til 

staten, og denne har vært større i Troms enn ellers i landet.   

 

Småfenæring: 

Fjorårets lammeslaktsak/kvalitetstilskudd må hentes inn ved årets oppgjør. Småfenæringa er 

en av de produksjonene som utnytter utmarksressursene i fylket, en økning i beitetilskuddet 

vil kunne stimulere til økt bruk av utmarkas ressurser. 

 

En annen viktig sak for småfenæringa i Troms, er å få en stabil og god rovviltforvaltning, som 

også omfatter både havørn og kongeørn.  

 

Telledato for sau, bør sammenfalle med søknad om produksjonstilskudd 20. august, da kan en 

telle de dyr som er sendt ut på beite.  

 

Korn/kraftfôr 

En styrking av kornøkonomien mener vi først og fremst må komme som et kvalitetstilskudd 

for korn, på lik linje som for andre produksjoner. Vi er ikke enig i at en skal bruke 

størstedelen av budsjettmidlene ved årets oppgjør på korn. Vi forutsetter at økning i 

kornprisen og dermed i kraftfôrprisen, må kompenseres gjennom økte distriktstilskudd i de 

områder som ikke produserer korn 
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Jordbruksforhandlingene 2016 - Innspill fra Finnmark Bondelag 

Oppsummering av de viktigste kravene fra Finnmark Bondelag; 

 Pristilskudd på melk og kjøtt er ett svært viktig tilskudd for distriktene, og må

styrkes

 De viktigste tilskuddene i prioritert rekkefølge, slik Finnmark Bondelag ser det

1) Distriktstilskudd

2) Investeringstilskudd

3) Arealtilskudd

 Vi mener midlene til finansiering av Trainee ordningen som gjennomføres i

Finnmark bør komme over jordbruksforhandlingene, og ordningen bør bli nasjonal.

 Finnmark Bondelag støtter ikke ett kompetansekrav i landbruket

 Finnmark Bondelag aksepterer ikke en nasjonal styrking av kjøttproduksjonen på

bekostning av melkeproduksjonen. Melkeproduksjonen er bærebjelken for

Finnmarkslandbruket, og en svekkelse av melkeproduksjonen vil også gå på

bekostning av kjøttproduksjonen i fylket.

 Kjøttproduksjonen i landet må økes, basert på gressproduksjon i distriktene, ikke

ved omlegging av kornareal i de mest produktive delene av landet. Dette må sikres

ved innrettningen av tilskuddene.

 Forslag om ekstra investeringsmidler for å styrke kjøttproduksjonen i Finnmark (se

eget forslag)
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    Foretaksregisteret NO 945 958 405 MVA www.gartner.no 

              

 
  

 
 

Oslo, 11. mars 2016 
 
 
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, 
− 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. 
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Gartnerhallen mener at det i årets jordbruksoppgjør spesielt må legges vekt på punktene som 
omhandler investeringsvirkemidler, forskning, markedsregulering og rådgivning.  
 
Gartnerhallen av den oppfatning at det er nødvendig med kostnadsreduserende tiltak, og vil i den 
forbindelse foreslå at landbruket fritas fra arbeidsgiveravgift. 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.    
 
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. En slik støtteordning vil legge til rette for bedre organisering i sektoren, noe som 
vil gi produsentene økt makt i verdikjeden.   
 
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.   
 
Gartnerhallen mener 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.  
 
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.  
 
Gartnerhallen SA mener at våre forslag vil bidra til at norsk produksjon av frukt, bær, 
grønnsaker og poteter kan utnytte vekstpotensialet slik det er beskrevet innledningsvis. 
Dessuten må det også påpekes at et velfungerende importvern er av avgjørende betydning for 
lønnsomheten innenfor grøntsektoren. 
 
 



 

Sammendrag av innspill til jordbruksforhandlingene 2016 fra Norske Felleskjøp 

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

Norges behov for rein og trygg mat på norske arealer. 

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

vi er i stand til å bruke hele det knappe jordbruksarealet til produksjon av mat og matråvarer. 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 matvareberedskap. Norsk kornproduksjon i 

kombinasjon med utnyttelse av grasresursene i distriktene er en 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 

politikken har gjort det mulig å bruke tilnærmet hele det norske jordbruksarealet. Ser en 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 

rekanalisere husdyrproduksjonene til kornområdene og basere store deler av det norske jordbruket 

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

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

redusert. 

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 samtidig som lønnsomheten i kornproduksjonen bringes opp på nivå med gjennomsnittet 

for jordbruket. I tillegg må jordbruket beholde solide fraktordninger. Virkemidlene i 

jordbruksavtalen må i større grad 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 

på korn må 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 tilstrekkelige midler til drenering  

 

 

Styrket kornøkonomi; økt kornpris, arealtilskudd og bruk av prisnedskrivning 
 



Norske Felleskjøp konstaterer 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  nedgangen i kornarealet. 

 

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

arealtilskuddet økes tilsvarende med 7 øre/kg korn.  

Av den foreslåtte 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 for 2017 og 2018 slik at økonomien i 

kornproduksjonen over en treårsperiode kan komme opp på et inntektsnivå tilsvarende 

gjennomsnittet av de øvrige jordbruksproduksjonene. 

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/ 

skifte. Dette vil gi muligheter for en differensiering av tilskuddet for å sikre videre drift av 

små jordstykker, noe som er avgjørende for å kunne øke kornproduksjonen i Norge igjen. 

For å hindre at en slik nødvendig lønnsomhetsforbedring i kornproduksjonen ikke skal gå ut 

over økonomien i husdyrproduksjonene vil økt bruk av arealtilskudd i kornproduksjonen 

både bidra til å sikre fortsatt drift av små skifter og til å redusere kostnadsveksten videre i 

verdikjeden.  

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 gjennom et økt prisnedskrivingstilskudd.  

 

 

 

Fraktordningene; avgjørende for like konkurransevilkår mellom sentrale områder og distriktene 



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. 

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

millioner kroner. Dette vil redusere bondens fraktkostnader i distriktene med om lag 15 

kr/tonn. 

 

Drenering/Grøfting; avgjørende for økt lønnsomhet og for reduksjon av klima og miljøbelastningen 

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. 

Norske Felleskjøp ber om at bevilgningen til drenering over jordbruksavtalen 

videreføres minst på dagens nivå, og at tilskuddssatsen pr. dekar økes fra 1000 til 

2000 kroner. I tillegg bør det for å kunne 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. 

 

Prisforhold og basiskrav i korn; viktig å sikre produksjon i tråd med etterspørselen  

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

markedet. De siste årene har det vært en større produksjon av mathvete i klasse 3 og matrug enn det 

markedet har etterspurt. Det har medført reguleringsbehov og bruk av omsetningsavgift. 

Kraftfôrindustrien etterspør for tiden 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.  

Norske Felleskjøp foreslår derfor 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. 
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Innspill til Jordbruksforhandlingene 2016 
 
 

1.     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.  Stortingsflertallet presiserte ved Jordbruksforhandlingene 2014: "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).”   

2.     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 produksjonsstrukturer 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 husdyrproduksjon, dvs. melk, 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.  Kornøkonomien må sikres uten kostnads-
drivende effekter for husdyrproduksjonene. 
 

3.     Storfekjøttproduksjonen må økes – et verdiskapingspotensial uten sidestykke 
 
Grovfôrbasert husdyrhold utgjør den viktigste delen av matproduksjonen i distriktene, og de fornybare 
gras- og beiteressursene er helt sentrale for landets matforsyningsevne. Storfekjøtt står for den største 
verdiskapingen i kjøttsektoren, og er en sentral del av grunnlaget for norsk kjøttindustri.  Det betydelige 
og langvarige underskuddet av storfekjøtt er svært uheldig for hele verdikjeden, og Nortura er glad for at 
det siden 2013 har blitt satt inn nye tiltak for å snu nedgangen i storfekjøttproduksjonen.   Endringene så 
langt har ikke vært tilstrekkelige til å få ønskelig økning i storfekjøttproduksjonen. Nortura forventer at 
Avtalepartene nå lager en langsiktig strategi for økt storfekjøttproduksjon, der alle sider av 
produksjonen vurderes og det settes inn målretta tiltak.  Nortura mener det fortsatt er behov for å løfte 
produksjonsøkonomien og foreslår at kvalitetstilskuddet økes med 2,50 kr i år.  Behovet for fornying og 
etablering av ny bygningskapasitet for storfekjøttproduksjon tilsier at det etableres en 
investeringspakke med investeringsstøtte på minst 1,8 mrd. kr over 10 år.  Et satsingsprogram for 
norsk storfekjøtt vil være avgjørende for å høste et stort potensial i økt verdiskaping – minst 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.  Nortura mener at 
et slikt investeringsprogram bør samordnes med tilsvarende tiltak i mjølkeproduksjonen. 
  

4.      Om målpris og tilskuddsordninger 

 
Målpris for gris 
Per januar 2016 prognoseres et overskudd av norsk gris i 2016 på 1700 tonn.  Prognosen bygger på 
gjeldende målpris for resten av året. Nortura har gjort en samlet vurdering av handlingsrommet for 
prisutviklingen framover, og foreslår å videreføre nåværende målpris for gris på 32,34 kr per kg i 
kommende avtaleår. Markedsbalansen vil være avgjørende for muligheten til å realisere målprisen 
for gris i 2016/17.   
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Kvalitetstilskudd for storfeslakt 
I årets oppgjør må det settes inn økte virkemidler for å øke norsk storfekjøttproduksjon, først og fremst 
ved å øke kvalitetstilskuddet til storfeslakt.  Nortura foreslår en økning på 2,50 kr per kg.  I tillegg 
foreslår vi å øremerke 180 mill. kr til investeringsstøtte til ny bygningsmasse for storfekjøtt. 
 
Fraktordningen for slakt 
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 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. 
 

5. Reduksjon av jordbrukets klimagassutslipp 

Norges forpliktelser for reduksjon av klimagassutslipp vil også omfatte jordbruket.  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 klimagassutslippene ytterligere.  Landbruket vil også spille en viktig rolle i fangst 
og binding av klimagasser. Nortura forutsetter at det etableres en nasjonal handlingsplan for 
reduksjon 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.  Nortura prioriterer ved årets oppgjør disse tiltakene: Økte tilskudd til dyr 
på beite, og økte tilskudd til organisert beitebruk, lagring og spredning av husdyrgjødsel og drenering. 

Sammendrag av forslaget til Norturas innspill til Jordbruksforhandlingene 2016  

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

 
  



Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2016 
 
 
 
 

Hamar, 14.03.2016 
 

Jordbruksoppgjøret 2016 
 
Geno ser det som viktig å styrke satsingen i jordbruket, dette kan gjøres gjennom 
investeringsvirkemidler og økt lønnsomhet i næringa.  
 
 
Innspill til jordbruksforhandlingene  
 

 Økt produksjon på norske ressurser 

 Med hensyn til klimabelastning bør lønnsomheten i produksjon av storfekjøtt i 
kombinasjon med melk styrkes  

 Økt lønnsomhet med nyinvestering og overgang til løsdrift 

 Dekning for økt kostnadsvekst eks plast + 20% 

 Styrke kompetanse og rekruttering til landbruket 

 Lik pris for inseminering i hele landet, underdekning er nå nær kr 20 millioner 

 
Økt lønnsomheten i produksjon av kjøtt i kombinasjon med melk, vil etter vårt syn være det 
tiltaket som har størst effekt for en langsiktig styrking av næringa. Dette kombinerer bruk av 
norske ressurser, lavt klimaavtrykk og tilfredsstiller en etterspørsel i markedet.  Geno mener det 
er riktig å styrke økonomien i norsk storfekjøttproduksjon og hovedtyngden er og vil fortsatt være 
i kombinert melk og storfekjøttproduksjon, men spesialisert kjøttproduksjon er også viktig for å 
øke totale storfekjøttproduksjonen og redusere behovet for import. 
 
Gjennom å styrke kravet og forventingene til kompetanse vil det bli en forsterket rekruttering til 
matproduksjon, Geno mener dette er et viktig tiltak og støtter rekrutteringsutvalgets forslag om 
3-årig videregåendeskole eller voksenagronom som kompetansekrav for landbruket. Bakgrunnen 
for å støtte forslaget er at gjennom kunnskap kan matproduksjonen utvikles videre.  
 



 

 
 
Innspill til jordbruksforhandlingene 2016 fra HOFF SA 
 

 

Sammendrag av HOFF SA sine prioriteringer 

1. Konkurransesituasjonen til bearbeidede potetprodukter er for svak og må styrkes. 

HOFF mener det er avgjørende at det innføres prisnedskriving i RÅK systemet til 

potetflak som benyttes som råvare til potetmos. Råvaren er i dag ikke 

konkurransedyktig mot alternativer. Potetflak benyttet til andre formål (bakverk og 

supper/sauser) mottar i dag PNS via RÅK. 

 

2. HOFF mener det er viktig for hele potetbransjen i Norge at dagens ordninger med 

prisnedskrivning til produsent av rektifisert potetsprit og potetstivelse opprettholdes og 

videreføres. Dette er en ordning som er viktig for både matpotet og 

bearbeidingsindustrien, da avfall håndteres på en sikker og god måte for hele 

næringen. 
  



 

 

Finansiering av norsk landbruk 
 
Landkreditt SA er konsernspiss i finanskonsernet Landkreditt, og er den største enkeltaktøren innen lån 
og andre banktjenester til landbruket, med en markedsandel på rundt 20 %. Landkreditt er et 
samvirkeforetak eid av norske bønder, og har ved årsskiftet 2015/16 totalt 9.400 medlemmer. Landkreditt 
er medlem av Norsk Landbrukssamvirke. 
 
Stortingsflertallet har uttrykt klare ambisjoner om en økning av norsk matproduksjon på norske ressurser. 
For at bøndene i Norge skal klare å oppfylle de målsetningene som er satt, er det behov for investeringer, 
og en tilrettelegging for å bruke de arealene vi har til matproduksjon her i landet på best mulig måte.  
 
God lønnsomhet og forutsigbare rammebetingelser er fundamentalt for å oppnå målsetningene. 
Landkreditt SA er også av den oppfatning om at mulighetene for fremtidige bønder til å legge opp 
egenkapital, samt tilgangen på risikolån eller toppfinansiering ved investeringer er en viktig faktor for å 
kunne etterleve målsetningene om å fornye driftsapparatet og bedre lønnsomheten og produktiviteten i 
landbruket.  
 
Dagens ordninger med risikofinansiering er etter Landkreditts mening ikke fullt ut tilfredsstillende i forhold 
til behovet vi i mange tilfeller opplever som reelt. Vanlige banker må forholde seg til et strengt regime i 
forhold til å ta risiko. Bankene er i realiteten avskåret fra å kunne belåne investeringer ut over forsvarlig 
pant, selv om vi har tro på kunden. Innovasjon Norge har anledning til å yte risikolån, men denne går på 
bekostning av BU midlene, og er lite brukt.  
 
Risikofinansiering 
Landkreditt foreslår at det etableres et 
nytt risikofinansieringsinstitutt med formål 
å realisere samfunnets ambisjoner om økt 
produksjon av landbruksvarer på norske 
ressurser. Et risikofinansieringsinstitutt vil 
sammen med bankenes normale 
finansieringsordninger bidra til å realisere 
flere gode prosjekter.  

 
Illustrasjonen viser hvordan man kan tenke seg at en 
finansiering av et prosjekt i landbruket er satt sammen.

 
Man kan tenke seg at en grunnkapital/tapsbuffer som kapitaliseres opp til høyere nivå gjennom innlån. 
Man får dermed en betydelig større effekt per krone man binder opp i ordningen. Lånene som gis under 
dette instituttet bør også ha en rimeligere rente enn bankenes ordinære rente på risikolån. Disse lånene 
forutsettes å være gjeldsbrevlån som gis uten pant, og dermed heller ikke belaster gårdens 
pantegrunnlag. Det bør også legges til rette for at lånene er rente og avdragsfrie en periode, som letter 
overgangen fra investeringsfase til drifts og inntjeningsfase. Behovet for risikolån, og hvor stor kapital et 
risikofinansieringsinstitutt må ha, må selvsagt utredes nærmere.  
 
Styrket egenkapital i landbruket, motivasjon for rekrutering 
Det må være et klart mål å få ned gjennomsnittsalderen i landbruket. Det må legges til rette gode 
ordninger som sikrer både at den eldre generasjon har råd til å gå av med pensjon, og at den yngre 
generasjon har råd til å overta, og utvikle gården videre.  
 
Landkreditt lanserte sommeren 2013 Gårdssparing for Unge som et konkret tiltak for å motivere unge til å 
spare opp egenkapital til å overta gårdsbruk. Landkreditts GSU er en sparekonto der vi gir ekstra gode 
betingelser til unge som ønsker å spare til kjøp av gård. Gårdssparing for Unge trenger skattefradrag for 
at det skal bli et sterkere virkemiddel til kapitaloppbygging i landbruket.  
 
Landkreditt SA, 15.03.16   



 
 
 

SAMMENDRAG KRAV NORSK BIRØKT 
 
Næringens krav ved forhandlingene i 2016 
For å dekke det totale behovet for pollinering og norsk honning må antall kuber i drift økes betraktelig 
de nærmeste årene gjennom et målrettet rekrutteringsarbeid innen næringsbirøkt. 
Det er viktig at birøktnæringen gis rammebetingelser slik at den kan være lønnsom og attraktiv for 
unge som har lyst til å satse. For å sikre rekrutteringen må det legges til rette med direkte 
produksjonsstøtte med også økt mulighet for å ta del i de tilskudds-/investeringsordninger som 
framforhandles i jordbruksoppgjøret. Videre er «risiko» avlastning sentralt i forhold til å rekrutterer 
nye birøktere, og det er helt nødvendig å opprettholde og bedre dagens ordninger knyttet til importvern 
for honning, erstatning ved avlingssvikt, avløsning ved sykdom, støtte til avlsarbeidet, 
forskningsmidler mv. For å bedre rammevilkårene for birøkten vil vi be om følgende under årets 
jordbruksforhandlinger:  
 
• Produksjonstilskuddet økes fra kr 400,- til kr 500 pr kube 
Dette vil kunne gi en økning på inntil kr 25.000 pr årsverk. Denne er ikke økt siden 2013. I rapport 
8/2015 fra Landbruksdirektoratet som omhandlet avvikling av erstatning for tap av innvintrede 
bifolk/kuber var konklusjonen at Dersom det er ønske om å gjøre den norske honningproduksjonen 
mer robust, vurderer vi produksjonstilskuddet som et mer hensiktsmessig virkemiddel. Denne 
ordningen ble utfaset, og vi forventer at produksjonstilskuddet som følge av det heves. 
 
 Økologisk birøkt får et ekstra produksjonstilskudd på linje med sammenlignbare økologiske 

husdyrproduksjoner. (eller tilskudd til prisnedskrivning på kr 150,- for å kompensere for 
økte utgifter og merarbeid) 

Det ligger svært godt til rette for at det meste av norsk honningproduksjon kan være økologisk Det er 
imidlertid mer kostbare innsatsfaktorer. Økologisk sukkerfôr, vokstavler og dokumentasjonsarbeid 
osv. er driftskostnader som er høyere enn innen konvensjonell birøkt, og kompenseres i dag ikke 
utelukkende av økt pris til forbruker.  

 
 Investeringsvirkemidler/tilskudd prioriteres i større grad til birøkt 
Næringsrettet birøkt krever investeringer i driftsbygning m/kaldtlager, slyngerom m/tilhørende slynge, 
honningløsner osv. Dette innebærer en investering fra 1.5 mill og oppover.   
Basert på NILF sine dekningsbidragskalkyler for honningproduksjon (2015) er det vist til et eksempel 
som med en avdrått 40 kg * honningpris på kr. 50,- gir dekningsbidrag pr. kube på kr 1430 kr. I tillegg 
bidrar produksjonstilskudd kuber for de som er berettiget det til inntektssiden, men dette regnestykke 
viser at det ikke er økonomi i næringa til å forsvare nødvendige investeringer i driftsapparat.  
Vi mener at dette underbygger behovet for ei investeringspakke for å få til en nødvendig og rask 
økning av den næringsrettede birøkten i Norge.  
 
Arealtilskudd ved dyrking av bivennlige vekster.  
Vekster som kløver (ulike arter), honningurt og åkerbønner er planter som i tillegg til å være gode 
grønngjødslingsplanter er spesielt gode «beite»vekster for våre honningbier. Det er viktig for norsk 
birøkt at denne typen produksjon stimuleres spesielt gjennom ulike tilskuddsordninger under areal- og 
kulturlandskapstilskudd, alternativt knyttet til ordninger som «Spesielle miljøtiltak i jordbruket» 
/SMIL midler. 
 
Sørge for å sikre dagens ordninger – nivå  
 «Tilskudd til avlingssvikt pga. klima» 
 Avløsning ved sjukdom 
 Tilskudd til avlsarbeidet 
 Forskningsmidler 
 KIL midler 
 Direkte støtte til landbrukets organisasjoner 







Norges Bygdeungdomslags innspill til jordbruksforhandlingene 2016 

 
Norges Bygdeungdomslag (NBU) er en landsdekkende bygde- og kulturorganisasjon av og for ungdom, 
som arbeider for levende bygder over hele landet og for å gi våre medlemmer alle muligheter. For å nå 
visjonen om å være "best på levende bygder" bruker NBU flere virkemidler, som blant annet tevling, 
dans, amatørteater og bygdepolitiske aktiviteter. NBU driver også en omfattende skolering av sine 
tillitsvalgte gjennom fag- og organisasjonskurs på lands- og fylkesplan. Organisasjonen skaper sosiale 
møteplasser for ungdom på bygda. NBU er i vekst og har 7673 medlemmer fordelt på om lag 90 
lokallag i 15 fylker. NBU samarbeider med Norges Bondelag og Norges Bygdekvinnelag. 

 
 

FRAMTIDAS MATPRODUKSJONER KREVER TILGANG 
 

Landbruket har vært sentralt i NBUs virke siden oppstarten 1946. Vi merker et økt engasjement hos 
ungdommen rundt landbruks- og matpolitikk. Vi krever offensive tiltak som sikrer at ungdom slipper til 
i landbruket. Vi er framtidas matprodusenter og vi ønsker et grønt, mangfoldig landbruk over hele 
landet!  

UNGDOM 
Norges Bygdeungdomslag ser et stort potensial for å få ned gjennomsnittsalderen i landbruket, både 
på driftssida og på eiersida. Vi forventer at regjeringen følger opp offensive festtaler med konkrete 
tiltak for å styrke rekrutteringen.  
Derfor krever vi at:  

- Det etableres en gunstig finansieringsordning gjeldene i første driftsår for bønder under 35 år.  
- Det innføres skattefordel for GSU, Gårdssparing for unge. En spareordning med skattefordel 

for ungdom under 35 år, på lik linje med BSU, som letter finansieringen ved kjøp av 
landbrukseiendom. Totalbeløpet for GSU bør settes til 500.000 kroner, med skattefradrag 
over samme lest som BSU.  

- Ordninga med tidligpensjon videreføres 
- Det settes av midler til omdømmefremmende tiltak knyttet til bondeyrket og de grønne 

utdanningene. NBU viser til prosjektet «Grønn utdanning» og kåringen av «Årets unge bonde» 
i regi av NBU, McDonalds og Felleskjøpet Agri.  

- Bondeyrket, samt det å forvalte en landbrukseiendom, krever mye kunnskap og det er på høy 
tid å innføre kompetansekrav til drivere og eiere. Kravet bør minimum være 
agronomutdanning på 1 år.  

 

DISTRIKT  
Norges Bygdeungdomslag vil ha levende bygder i hele landet! Derfor mener vi at vi må ta i bruk 
jordressursene i hele landet til matproduksjon. Dette er viktig for selvforsyning, kulturlandskap og 
sysselsetting.  
Derfor vil vi: 

- Ha melkekvoteregioner som tar utgangspunkt i topografi og klimatiske ulikheter. Vi må ha 
soner for kvoteomsetning som hindrer sentralisering av melkeproduksjonen.  

- Det må lønne seg å produsere korn der forholdene ligger til rette for det. Kornprisen bør økes 
med 10 øre.  



- Det innføres tilskudd til rydding av åkerkanter. 
- Det settes av midler til kartlegging av tomme gårdsbruk 
- Beitetilskudd må i større grad rettes mot utmark framfor innmark 

MILJØ 
Landbruket er en del av løsningen i klimautfordringene, men det krever offensive tiltak fra næring og 
myndigheter.  
Derfor vil vi:  

- Endre Bioenergiprogrammet til «Energiprogrammet for landbruket», og gi dette er bredere 
mandat. Her bør tiltak for å stimulere til produksjon av solenergi, gjenvinning av energi og 
utvikling og utprøving av nye teknologiske løsninger inngå. Alle energirelaterte tiltak for å 
redusere landbrukets klimaavtrykk må inngå.  

- Øke kubetilskuddet med 100 kroner per kube til 500 kroner per kube. Birøkt er en viktig bi-
næring. Økt kubetilskudd kan også sikre et jevnere forhold mellom blomster og bier.  

- Under LUF vil vi at midler til forskning innen bioøkonomi prioriteres, med fokus på å erstatte 
fossil energi og råstoff med biobaserte løsninger.  

- Det innføres tilskudd til biobrenselfyring, herunder flis og halm 
- Grøftetilskuddet må differensieres i forhold til arrondering og forekomst av stein, og potten 

bør kunne omfordeles til andre fylker dersom det gjenstår midler pr oktober-måned 
- Floghavre er et stort problem i mange områder. Det må settes større krav til brukere med å 

bekjempe problemet, og konsekvensene må bli større for de som ikke tar problemet på alvor, 
gjerne i form av at tilskudd avkortes. 

STRUKTUR 
Når brukene blir for store øker terskelen for å slippe ungdom inn i landbruket. Færre, større enheter 
gir også dårligere forutsetninger for levende produsentmiljø som kan bidra til et framtidsretta 
landbruk.  
Derfor vil vi:  

- Senke kalkun- og kyllingkonsesjonsgrense til 2013-nivå. Dette for å sikre flere produsenter, 
hindre økt smittepress og sikre en produksjon med investeringskostnader på et nivå som er 
overkommelig og tilgjengelig for nye bønder.  

- Sette et makstak for tilskudd på 1,5 millioner kroner. Tilskuddsmidler må heller brukes for å 
kompensere for driftsulemper, enn å stimulere til stordrift.  

- Matkorn må betales bedre for å stimulere til det produseres mer kvalitet 
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JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2016  

Næringens framtid 

Høsten 2014 ble det lagt fram en NOU om norsk pelsdyrnæring.  Flertallet i utvalget som var nedsatt for å 

gjennomgå næringen anbefaler en bærekraftig utvikling, mens et mindretall anbefaler en styrt avvikling.  I 

høringsrunden var det god støtte for bærekraftig utvikling, blant annet fra landbruksorganisasjoner, 

virksomheter, kommuner og fagmiljøer. 

De politiske signalene tyder så langt på at saken skal behandles i Stortinget høsten 2016. 

Pelsdyrnæringen har i mange år vært en viktig bidragsyter i distriktene, og vi har gjennom mange års 

erfaring etablert sterke fagmiljøer. Vi forventer at pelsdyrnæringen i årene fremover også kan være en viktig 

bidragsyter i forhold til inntektsgrunnlaget for utøvere i landbruksnæringen. For at våre oppdrettere fortsatt 

skal kunne konkurrere på et internasjonalt marked er det svært viktig at vi har konkurransedyktige vilkår. 

Frakttilskuddsordningen 

Pelsdyrnæringens viktigste støtteordning var i over 40 år frakttilskuddsordningen med støtte til inntransport 

av råvarer og utkjøring av pelsdyrfôr til gårdene.  Denne ordningen gjorde at en norsk distriktsnæring kunne 

konkurrere med betydelig større enheter og en betydelig mindre geografisk utbredt pelsdyrnæring i Sverige, 

Finland og Danmark. At næringen mistet hele frakttilskuddet ved fjorårets avtale, og at vi i 2016 som følge 

av dette vil få et bortfall av kr 17,8 mill. i fôrproduksjonen, er svært utfordrende. For en gjennomsnittlig 

pelsdyrbonde betyr bortfallet kr 65 000 pr. år. 

I forhold til annen husdyrproduksjon bidrar pelsdyrnæringen i stor grad til verdiskapning gjennom utnyttelse 

av biprodukter fra slakterier. Dette er av betydning for øvrig husdyrhold. 

Norges Pelsdyralslag ber om at det kreves gjeninnført en tilskuddsordning for utjevning av frakt. 

 



 
 

Ferie- og fritidsordningen 

Ferie- og fritidsordningen har en viktig posisjon i norsk husdyrbruk.  Ordningen bidrar til å gjøre det mulig 

for husdyrholdere å få avløsning i sitt daglige arbeid.  Rev og mink er på linje med andre dyreslag omfattet 

av ordningen.  I Sponheimutvalgets forslag til rasjonaliseringstiltak i Jordbruksavtalen er det foreslått en del 

forenklinger, og det gjelder blant annet ferie- og fritidsordningen.  Det viktige for pelsdyrnæringen er at vi 

fortsatt blir berettiget disse midlene for å unngå en ytterligere svekking av næringens rammebetingelser. Vi 

ber om at jordbrukets parter i årets forhandlinger bidrar til at pelsdyrnæringen fortsatt får ta del i disse 

midlene. 

Vi er av de landene som har kommet lengst i bekjempelsen av virussykdommen plasmacytose hos mink.  

Sykdommen smitter lett innen og mellom besetninger og fører til svakere produksjonsresultat. Ved påvist 

smitte gjennomføres sanering som skjer ved avslutting av produksjon i desember, fjerning av alt biologisk 

materiale med påfølgende vask og desinfeksjon, før innsett av parede tisper i april. Av hensyn til 

produksjonssyklusen er det bare slik sanering kan gjennomføres uten å miste et produksjonsår.  Som følge 

av at de som sanerer ikke har dyr på telledato og at Mattilsynet ikke pålegger sanering, får de som sanerer 

ikke ta del i ferie- og fritidsordningen, slik regelverket håndheves. Årlig gjennomføres det fra to til seks 

saneringer.  

Vi henviser til det sammenlignbare prosjektet, «Friskere geiter», der fylkesmannen kan dispensere fra 

forskriftsbestemmelsen om telledato.   

Norges Pelsdyralslag ber om at det etableres en ordning slik at de som gjør et viktig skadeforebyggende 

arbeid med betydning for hele næringen, også får ta del i ferie- og fritidsordningen.  Dette kan skje ved at 

det åpnes for en alternativ telledato for bønder som har sanert ved årsskiftet og setter inn friske dyr på 

våren. 

Sertifisering 

I 2010 etablerte pelsdyrnæringen sertifiseringsordningen FarmSert.  Formålet med FarmSert er bedret 

dyrevelferd i pelsdyrnæringen. Vi har knyttet til oss Matmerk-revisorer og har avtale med Matmerk om 

database for ordningen.  Norges Pelsdyralslag har en årlig kostnad på omlag kr 1,5 mill. knyttet til Farmsert.   

Dette er kostnader til egne ansatte, kjøp av revisjonstjenester og utvikling og drift av IKT-system hos 

Matmerk. Helsetjenesten for pelsdyr med tre årlige veterinærbesøk og med rapportering til NPA er en viktig 

del av FarmSert som har en betydelig kostnad for næringen.   

I likhet med finansieringen av kvalitetssikringsordningen for det øvrige landbruket ber Norges Pelsdyralslag 

om det fremmes krav om tilskudd til finansiering av pelsdyrnæringens sertifiseringsordning.  Vi ber på dette 

grunnlag om kr 1 mill. til sertifiserings-arbeidet. 

Jordbruksfradrag  

Finansdepartementet sendte i begynnelsen av mars på høring et forslag om omlegging av enkelte 

skatteordninger for landbruket, herunder jordbruksfradraget. Forslaget innebærer at pelsdyrhold i likhet med 

enkelte andre næringer mister muligheten til å nyttiggjøre seg den skattemessige fordelen som 

jordbruksfradraget representerer.  I den grad skatteordninger drøftes i jordbruksavtalesammenheng ber vi om 

at det arbeides for at pelsdyrbøndene kan beholde muligheten for jordbruksfradrag. 
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NOTAT 
Fra: Dag Skjølaas 
 

Til: Norges Bondelag 
Forhandlingsutvalget 
 
Oslo, 08.03.2016 

Tema: Innspill til jordbruksforhandlingene 

Norges Skogeierforbund ønsker at rammene til skogbruk over LUF økes med 25 
mill. kr i 2017. De viktigste tiltakene er bygging av skogsveger og ungskogpleie.  

De siste årene har det vært økende erkjennelse av behovet for bygging av skogsveger, 
og Sylvi Listhaug tok i sin periode som landbruksminister grep for å øke rammene til 
skogsveger.  

Som oppfølging av jordbruksoppgjøret i 2014 ble det nedsatt et utvalg som fikk i oppdrag 
å vurdere norsk klimapolitikk på landbruksområdet i lys av ny kunnskap som framkom i 
FNs klimapanels 5. hovedrapport. FNs klimapanel er tydelig på at det ikke er mulig å nå 
2-gradersmålet uten mobilisering av meget store mengder biomasse. På bakgrunn av 
det peker klimautvalget på behovet for økte investeringer både i opprusting av 
eksisterende skogsbilveger og i nybygging for å få tilgang til skogressursene på en 
effektiv måte. Det er verdt å merke seg at Klima- og miljødepartement og 
miljøorganisasjonen Zero står sammen med LMD, Norges Bondelag, Norges Bonde- og 
småbrukarlag og Norges Skogeierforbund om disse anbefalingene.  

Anbefalingene fra klimautvalget bygger opp om Skog22 sin arbeidsgruppe-rapport som 
konkluderte med at investeringene i skogsveger bør økes til 500-600 mill. kr årlig i 
kommende 20-årsperiode. I 2017 bør bevilgningen til skogsveger økes med minimum 10 
mill. kr.  

På skogkulturområdet er ungskogpleie det tiltaket hvor Norges Skogeierforbundet mener 
at det er størst behov for økte rammer. Ungskogpleie er svært viktig for å holde skogen i 
god vekst, for å oppnå god virkeskvalitet og for å gjøre skogen mest mulig robust og 
stabil med tanke på økt fare for stormfellinger. Klimautvalget har også pekt på dette.  

Årlig aktivitet på ungskogpleie ligger under 300 000 daa, og det betyr at aktiviteten bør 
økes med 50 %. Dette krever økte rammer over LUF. I denne sammenheng er det verdt 
å merke seg at planting og gjødsling nå blir stimulert gjennom egne midler til klimatiltak 
over statsbudsjettet. Med utgangspunkt i behovet for økt innsats i ungskogpleie ønsker 
Skogeierforbundet at bevilgningen til skogkultur økes med minimum 10 mill. kr.   

Rammene til skogbruksplanlegging ble redusert med 5 mill.kr i 2016. I 2017 bør 
rammene til skogbruksplanlegging tilbake på tidligere nivå.  
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Norsk	Fjørfelag	sitt	innspill	til	Jordbruksforhandlingene	2015	
	
Fjørfeprodusenter,	organisert	i	Norsk	Fjørfelag,	vil	med	denne	henvendelsen	be	Norges	
Bondelag	ta	med	seg	følgende	momenter	i	arbeidet	med	landbrukets	krav	ved	årets	
jordbruksforhandlinger.	
	
Markedsregulering	på	egg		
Volummodellen,	med	en	markedsregulator,	er	det	beste	verktøyet	for	å	sikre	bondens	
avsetning	i	et	sesongbetont	marked,	samt	gi	forbrukerne	stabil	forsyning	og	pris	
gjennom	året.	Det	er	blitt	lagt	frem	en	rapport	som	foreslår	3	hovedmåter	å	regulere	
markedet	på.	Produsentene	finansierer	avsetningstiltak	via	omsetningsavgiften.	Tiltak	
som	rapporten	konkluderer	med	at	på	kort	sikt	er	virkningsfulle	for	å	sikre	prisambisjon	
og	stabile	priser.	Imidlertid	har	verktøyene	til	markedsregulator	blitt	reduserte	over	tid.	
Dette	er	utfordrende	når	nyetableringer	skjer	i	overskuddssituasjoner.	Dette	påfører	
hele	næringen	ekstra	kostnader	og	lavere	pris	til	produsent.		
	
NFL	ønsker	at	markedsreguleringsordningen	opprettholdes	og	at	markedsregulator	bør	ha	
anledning	til	å	bruke	mer	nyanserte	og	produksjonsregulerende	virkemidler	for	å	
balansere	markedet	i	overskuddssituasjoner.		
	
	
Konsesjonsgrenser		
Slaktekylling	og	kalkun	
Konsesjonsgrensene	for	slaktekylling	og	kalkun	ble	vedtatt	doblet	i	2014.	Markedet	var	
fra	før	av	i	ubalanse,	med	mye	kyllingkjøtt	på	lager.	Slaktekyllingproduksjonen	er	blitt	
gjenstand	for	en	uheldig	kombinasjon	av	omstendigheter	i	løpet	av	høsten	og	markedet	
er	fortsatt		i	ubalanse	Markedet	for	kalkunkjøtt	opplever	ikke	den	samme	ubalansen	
som	markedet	for	kyllingkjøtt,	men	utviklingen	skaper	allikevel	uro	i	næringen.	
Forutsigbare	rammebetingelser	er	nå	meget	viktig	for	produsentene.	
	
NFL	mener	at	grensene	for	konsesjonsfri	drift	ikke	må	heves	på	lang	tid.	
	
Konsumegg	
Situasjonen	for	egg	er	vanskelig,	med	et	stort	overskudd.	Det	er	ingen	fare	for	
underdekning	av	egg	i	markedet	på	kort	eller	lang	sikt.	Konsesjonsgrensene	bidrar	i	dag	
blant	annet	til	en	spredning	av	produksjonen	over	hele	landet,	hvilket	er	en	viktig	del	av	
verdiskapingen	landbruket.	Produksjonskapasiteten	er	fortsatt	for	stor	og	det	er	ikke	
behov	økte	konsesjonsgrenser	eller	nyetableringer.	Ved	en	eventuell	endring	av	
konsesjonsgrensene	vil	vi	risikere	at	markedet	kollapser	og	at	økonomien	i	næringa	vil	
ikke	lenger	vil	være	bærekraftig..		
	
NFL	ønsker	å	poengtere	at	konsesjonsgrensene	for	konsumegg	må	opprettholdes.	
	
	
Direkte	tilskudd		
Egg	
Satsen	for	produksjonstilskudd	til	høner	over	20	uker	er	blitt	redusert	fra	12	til	10	
kr/høne.	I	tillegg	gis	det	kun	tilskudd	til	maksimalt	5.000	høner.	Dette	er	historisk	
knyttet	til	den	gamle	konsesjonsgrensen	på	5.000	høner.	Dette	er	en	ulogisk	
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differensiering	og	denne	typen	differensieringer	på	antall	dyr	er	blitt	forandret	for	andre	
dyreslag,	men	ikke	høner.	NFL	foreslår	derfor	en	forenkling	i	tildelingen	av	
produksjonstilskuddet.	
	
NFL	foreslår	et	av	to	alternativer:	
	
1.	At	alle	høner	opp	til	konsesjonsgrensen	,7.500,	blir	berettiget	produksjonstilskudd	med	
minimum	uforandret	sats;	10	kr	per	høne.	Det	ekstra	tilskuddet	for	produksjon	i	Nord-
Norge,	24	kr	per	høne	for	de	første	1.000	hønene,	opprettholdes.		
	
2.	At	satsen	per	høne	heves	fra	10-12	kr/høne.	Det	ekstra	tilskuddet	for	produksjon	i	Nord-
Norge,	24	kr	per	høne	for	de	første	1.000	hønene,	opprettholdes.	
	
	
Tilskudd	til	avløsning	ved	ferie	og	fritid	
Satsen	per	dyr	bør	justeres	opp	tilsvarende	den	generelle	lønnsøkningen.		
	
NFL	poengterer	at	selv	om	grensene	for	konsesjonsfri	drift	på	kylling	og	kalkun	er	doblet,	
så	bør	ikke	satsen	per	dyr	for	påvirkes	negativt	for	disse	dyreslagene.	
	
	
Avskrivningssats	for	husdyrbygg	
Det	skjer	en	stadig	utvikling	i	kravene	til	husdyrnæringen.	Et	fjørfehus	vil	ikke	være	
optimalt	etter	20	år.	Det	er	ikke	mange	20	år	gamle	fjørfehus	som	fremdeles	er	i	
produksjon	i	dag,	og	man	kan	ikke	forvente	at	utviklingen	kommer	til	å	stoppe.	
Eldre	husdyrbygg	er	vanskelige	å	omdisponere	til	annen	bruk.	Dette	er	en	dedikert	
bygningsmasse.	Skal	man	fortsette	med	husdyrproduksjonen	i	et	fjørfehus	utover	20	år	
må	bygningen	totalrenoveres	for	å	opprettholde	tilfredsstillende	biosikkerhet.	I	bygg	for	
slaktekyllingproduksjon	medfører	dyreholdet	en	særlig	slitasje	pga.	krav	til	vask	og	
desinfeksjon.	Et	slaktekyllinghus	blir	vasket	ned	og	desinfisert	160	ganger	i	løpet	av	20	
år	med	8	innsett	i	året.		
	
Avskrivningssatsen	for	husdyrbygg	ble	i	2012	økt	fra	4%	til6	%.	Denne	økningen	
reduserte	avskrivningstiden	for	husdyrbygg	fra	35-40	år	til	25-27	år.		
	
NFL	forslår	at	satsen	i	det	minste	opprettholdes	eller	endres	til	8%,	slik	at	
avskrivningstiden	blir	ca.	20	år.	
	
Korn	og	kraftfôr		

1. Sikre	økt	selvforsyning	av	proteinråvarer.	Vi	er	nå	kritisk	avhengige	av	import.	
Viktig	å	støtte	videre	forskning	for	utvinning	av	protein	fra	hav-	og	skog	råstoff.	
«Foods	of	Norway»	er	et	godt	eksempel.	

2. Det	er	en	kjensgjerning	at	endring	i	klima	vil	påvirke	oss	i	framtida,	det	vil	bli	
varmere	og	våtere.	Derfor	prioriteres	fortsatt	FoU	innsats	innen	hygienisk	
kvalitet/mykotoksiner,	herunder:	
• Dyrkingsråd/teknikk	
• Sortsutvikling		
• Hurtiganalyser	
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3. Vridning	i	målpris	hvor	pris	på	bygg	forsterkes	ytterligere	3	øre	ift.	havre	for	å	
sikre	mer	optimal	tilgang	til	kraftfôr	

4. Det	bør	gjennom	målrettet	informasjon	og	rådgivning	stimuleres	til	økt	dyrking	
av	økologisk	korn	for	å	dekke	etterspørselen.	Økonomien	i	økologisk	
kornproduksjon	burde	være	interessant	for	flere	enn	de	som	i	dag	dyrker	
økologisk	

	
Husdyrorganisasjonene	ber	fortsatt	Felleskjøpene	og	bransjen	være	aktive	i	veiledning	
og	rådgivning	mot	bonde	for	å	vri	dyrking	av	kornslag,	sorter	og	kvalitet	i	ønsket	retning.	

	
Prisnedskriving	på	korn	
I	fôr	til	fjørfe	brukes	en	stor	andel	norske	råvarer.		Produsentene	ønsker	å	produsere	
fjørfeprodukter	på	norsk	fôr.	Det	er	svært	avgjørende	for	økonomien	at	kraftfôrprisene	
ikke	øker.	Prisnedskriving	på	korn	er	den	mest	effektive	måten	å	gi	kornbøndene	
nødvendig	løft	og	samtidig	demme	opp	for	en	stadig	økende	kraftfôrpris.		
	
NFL	ber	innstendig	om	at	dersom	kornprisen	økes	så	skal	prisnedskrivingen	på	korn	
forandres	tilsvarende.	
	
	
Frakttilskudd	for	kraftfôr,	slakt	og	egg	
Fjørfe	har	en	viktig	plass	i	store	deler	av	distriktslandbruket.	
	
Innfrakttilskudd	for	egg	er	et	viktige	distriktspolitisk	virkemiddel.	Det	bidrar	til	at	det	
blir	lønnsomt	for	varemottakerne	å	hente	inn	egg	fra	produsenter	lenger	unna	
eggpakkeriene.	Egg	er	også	i	en	særstilling	siden	det	er	den	eneste	animalske	
produksjonen	hvor	avstanden	for	innfrakt	ikke	begrenses	av	transporttid	pga.	
dyrevelferdsmessige	hensyn.	
	
Distriktstilskudd	på	egg	og	fjørfekjøtt	og	frakttilskuddet	på	kraftfôr	bør	sees	i	lys	av	
hvilke	ekstra	kostnader	distriktslandbruket	har,	som	sonetilleggene	på	kraftfôret,	ulik	
nettleie	og	forbruk	av	energi,	samt	andre	forhold.	Målet	må	være	et	rettferdig	landbruk	
med	tilnærmet	like	rammevilkår	uavhengig	av	geografi	og	avstander	til	leverandører	og	
varemottaker.	
	
NFL	foreslår	at	ordningen	med	frakttilskudd	opprettholdes	og	at	det	innføres	frakttilskudd	
på	kylling,	slik	at	vi	opprettholder	konkurransekraften	til	kyllingprodusentene	i	distriktene.	
	
	
Tollvern	
Et	sterkt	tollvern	er	viktig	for	at	norske	produsenter	kan	produsere	norsk	hvitt	kjøtt	og	
egg	på	mest	mulig	norske	råvarer.	
	
NFL	mener	at	det	må	opprettholdes	et	sterkt	tollvern	på	landbruksprodukter	for	å	sikre	
avsetning	og	pris	til	produsent,	samt	høy	matvaresikkerhet	til	forbruker.		
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Finansiering	av	et	forskningshus	for	fjørfe	på	NMBU	
Fjørfenæringen	står	for	40%	av	den	landbaserte	animalske	produksjonen.	Behovet	for	å	
bedrive	nasjonal	forsking	innen	fjørfesektoren	er	stort.	Et	forskningshus	for	fjørfe	ble	
beklagelig	nok	ikke	prioritert	ved	etablering	at	en	nytt	husdyrmiljø	på	NMBU.	En	samlet	
næring	har	etablert	et	prosjekt	for	å	oppnå	dette-	Fjørforsk.		
	
NFL	ser	behov	for	en	langsiktig	satsing	innen	området	og	ønsker	at	de	settes	av	midler	via	
jordbruksavtalen	til	oppføring	av	et	slikt	hus.	
	
	
Frivillige	tiltak	innen	fjørfenæringen	
Norge	har	verdens	beste	fjørfeproduksjon	hvor	gode	produksjonsresultater	kombineres	
med	god	dyrehelse,	dyrevelferd	og	lavt	antibiotikaforbruk.	Dette	er	et	fortrinn	å	være	
stolte	av	og	verne	om.	I	Finland	er	det	blitt	etablert	et	frivillig	program	hvor	bøndene	
blir	kompensert	økonomisk,	med	statlige	midler,	for	å	oppfylle	krav	i	programmet	
knyttet	til	hold	av	fjørfe.	I	en	situasjon	hvor	fjørfebøndenes	økonomi	er	anstrengt	kunne	
et	slikt	program	bidratt	til	å	forbedre	bondens	økonomi	og	samtidig	videreutvikle	en	
fremtidsrettet	næring.		
	
NFL	foreslår	at	det	avsettes	midler	over	jordbruksavtalen	til	en	kompetansegruppe	som	
skal	utrede	mulighetene	for	etablering	av	et	slikt	program	også	i	Norge.	
	
	
Sikre	en	god	og	stabil	kyllingpris	til	primærprodusentene	
Økonomien	i	kyllingnæringen	er	anstrengt.	Norske	kyllingbønder	produserer	et	godt	
kvalitetsprodukt	som	fortjener	god	betaling.	Prisen	på	kylling	blir	imidlertid	stadig	
presset	nedover	samtidig	som	kravene	til	produksjonen	øker.	Nye	rammebetingelser	og	
forventninger	til	produsentene	må	gjenspeiles	i	betalingen	for	produktet.		
	
NFL	foreslår	at	det	blir	satt	ned	en	gruppe	som	kan	vurdere	mulighetene	for	et	formalisert	
samarbeid	mellom	produsenter,	uavhengig	av	varemottaker,	for	å	sikre	produsenten	best	
mulig	betaling.		
	
	
For	Norsk	Fjørfelag	
	
	
	
	
	
	
	
	
Bernt	Mikalsen	 	 	 	 	 	 Ylva	Freed	
Styreleder	 	 	 	 	 	 	 Daglig	leder	
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Utviklings- og rådgivingsarbeid i landbruket: Søknad om bevilgning til Norsk 
Landbruksrådgiving over Jordbruksavtalen for 2017  
 
 
Norsk Landbruksrådgiving (NLR) søker om en bevilgning på 88,0 millioner kroner som støtte til 
lokalt rådgivingsarbeid i hele landet. Norsk Landbruksrådgiving skal gi et uavhengig og helhetlig 
rådgivingstilbud til alle våre medlemmer over hele landet, og vår virksomhet er viktig for å øke 
kompetansen i næringa.  
 
Vår bevilgning over jordbruksavtalen er i inneværende år 82,5 millioner kroner, samme sum som 
i de foregående to år. Vi søker nå om en økning av dette beløpet for å kunne opprettholde 
tilskuddet til regional rådgivingsvirksomhet. Vi har de senere årene hatt betydelige 
omstillingskostnader, og ber om en økt bevilgning i forbindelse med dette. Samtidig ønsker vi å 
intensivere innsatsen på fagområdet økologi med bakgrunn i økt interesse for omlegging, og vi 
ber om midler til å ivareta oppgaven å søke om utvidet bruksområde for plantevernmidler, for å 
sikre tilgang på midler i små kulturer. Denne siste oppgaven er aktuell på grunn av ny forskrift 
om plantevernmidler. 
 
I tillegg vil vi også argumentere for at avsetningen til klima og miljømidler styrkes slik at vi kan 
videreføre det arbeidet vi har startet på i 2016 med å utvikle praktiske klimaråd for landbruket. 
 
En oppsummering av vår søknad er vist i følgende tabell: 
 

Tekst Sum 

Bevilgning for 2016 
(inkludert 14,0 mill. kr til HMS rådgiving og 5,5 mill. kr til byggteknisk 
rådgiving) 

82,5 mill.kr 

Økning i rammetilskuddet til regionene  2,0 mill. kr 

Til omstillingskostnader 1,0 mill. kr 

Økt bevilgning til økologisk landbruk 2,0 mill. kr 

Søknadsarbeid plantevernmidler «Bruksområde av mindre betydning» 0,5 mill. kr 

Sum søknad for 2017 88,0 mill. kr 
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For å bidra til en faglig og økonomisk merverdi for bonden er vi avhengig av å videreutvikle en 
slagkraftig og kompetansebasert organisasjon. Bakgrunnen for den pågående strukturprosessen i 
NLR er ønsket om å kunne gi et mer enhetlig og likeverdig tilbud til medlemmer over hele landet.  
Føringene fra årsmøtet i Norsk Landbruksrådgiving er at den pågående strukturprosessen skal 
videreføre en organisasjon med tydelig lokal tilhørighet, og årsmøtet har derfor enstemmig 
vedtatt en regional organisering.  
 
 
Tilskudd til rådgivingsaktivitet  
Vi er i 2016: «tildelt 82,5 millioner kroner, hvorav minst 14 millioner skal gå til HMS-rådgiving, 
minst 5,5 millioner til byggteknisk rådgiving og inntil 2 millioner kan brukes til prosessen med ny 
organisasjonsstruktur. Ut over dette bør rådgivingsaktiviteten opprettholdes på samme nivå som 
før på alle rådgivingsområder» (fra tildelingsbrev fra Landbruksdirektoratet for 2016). 
 
I løpet av de siste tre årene har vi hatt en betydelig pris- og lønnsvekst, og for å kompensere for 
dette har vi i 2015 og 2016 økt summen rådgivingsenhetene får som generelt tilskudd, det 
såkalte rammetilskuddet, med to millioner kroner nettopp for at rådgivingsaktiviteten ikke skal 
bli skadelidende. Vi ber nå om å få kompensert dette slik at vi kan opprettholde denne 
videreføringen av bevilgningen i 2017 uten å måtte kutte i andre fellestilbud til regionene.  
 
Regnskapene for de to siste årene har vist et betydelig underskudd for NLR sentralt. En god del 
av omstillingskostnadene er tatt sentralt, og dette har resultert i at vi nå har brukt opp 
egenkapitalen vår. For 2016 må vi derfor i større grad være påholdne med å dekke 
omstillingskostnadene for regionene med sentrale midler. Men samtidig mener vi det er viktig å 
premiere de som har gjennomført omstillingen, og bruke økonomiske virkemidler slik at de 
prosessene som går ikke stopper opp. Vi har derfor budsjettert med og lovet regionene at vi skal 
bruke de to millionene som tildelingsbrevet for 2016 gir oss anledning til på de som har fullført 
prosessen i løpet av 2016. 
 
Tildelingsbrevet forutsetter at strukturprosessen i regionene skal fullføres i 2016. Når dette er 
klart, vil vi ha en organisasjon som er rustet for framtida, og et grunnlag for bedre rådgiving og 
kompetansebygging. Forhåpentligvis vil vi også se synergieffekter av at vi har fått færre og større 
enheter, men omstillingskostnadene vil fortsatt være betydelige, også i 2017. Vi ber derfor om et 
tilskudd til kostnader ved omstilling ut over den tidligere bevilgningen på en million kroner. 
 
Flere av de tilbud vi leverer går ikke bare til medlemmer, men til alle bønder i området.  
Eksempler på dette er bygg- og HMS tjenester. Rådgivere er også mye brukt i offentlige utvalg og 
saksbehandling, kanskje særlig i kommunene, på grunn av sin kompetanse om landbruksfaglige 
spørsmål. 
 
For rådgivingsområder som ikke er spesielt nevnt i den videre gjennomgangen ønsker vi å 
opprettholde og videreføre aktiviteten på samme nivå som i 2015. 
 
  



 

 
Postadresse: Kontor: Telefon:  23 08 47 70 Foretaksregisteret: 970 134 808 MVA 

Postboks 104 Moerveien 2A www.nsg.no Bankgiro:  9365.05.49420 

1431 ÅS 1430 ÅS E-post:  nsg@nsg.no  

 

 

Norges Bondelag, Postboks 9354 Grønland, 0135 Oslo 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Akersgata 41, 0158 Oslo 

 

 

 

 

 

Jordbruksforhandlingene 2016 – innspill fra Norsk Sau og Geit 
 

Småfeholdet i Norge er viktig for å opprettholde næringsvirksomhet og bosetting over hele 

landet og en hovedaktør i utnyttelsen av de rike utmarksressursene vi har i Norge. Vi utgjør en 

næring med stor tro på framtida, men må i likhet med andre næringer ha forutsetninger som 

gjør det mulig å opprettholde et levedyktig småfehold over hele landet.    

En viktig forutsetning mener Norsk Sau og Geit er å opprettholde en variert bruksstruktur. Det 

er en stor andel små og middelstore bruk, spesielt i saueholdet og disse utgjør ryggraden i 

næringa. Utmarksbeiting, som denne næringa baseres på, er helt avhengig av dugnad og 

samarbeid og at det er nok utøvere å fordele innsatsen på. En satsning på utnyttelse av full 

utnyttelse av utmarksressursene garanterer næringsvirksomhet over hele landet. 

Et viktig virkemiddel for småfenæringa er derfor en økning i beitetilskuddene og 

utmarksbeitetilskuddene spesielt.  

 

Økning av beitetilskuddene er Norsk Sau og Geits hovedprioritet i 2016. 

 Tilskudd til utmarksbeite må økes med kr 109,- pr dyr for sau, lam, geit og kje, for det 

skal lønne seg å produsere på de unike utmarksressursene vi har i Norge. 

 Beitetilskuddet for småfe må økes med kr 21,- pr dyr for alle soner. 

 

Øvrige innspill: 
 

Generelt:  

 Endring i telledato for produksjonstilskudd: 

Norsk Sau og Geit er gjort kjent med at det muligens i år kommer framlegg om 

endring i telledatoer for produksjonstilskudd til 1. mars og 1. oktober. Endring av 

telledato til våren kan være gunstig med hensyn til at det både for sau og geit er mulig 

å få tilskudd for årets påsett, men Norsk Sau og Geit mener da at telledato må settes til 

1. april.  

Norsk Sau og Geit er imidlertid svært skeptisk til forvaltningen av beitetilskuddene 

ved telledato 1. oktober. En endring må besørge at alle husdyr som er sluppet på beite 

og skulle ha en beiteperiode som kvalifiserer til beitetilskudd/utmarksbeitetilskudd 

virkelig får disse tilskuddene. 

Norsk Sau og Geit mener at tilskuddsutbetaling fremdeles må foretas 2 ganger pr. år. 

 Tilskudd til kvalitetsslakt: 

Endringen i utbetalingssystem for kvalitetsslakt som ble gjennomført i 2015 skapte 

som kjent stor uro og frustrasjon i småfenæringa og mange forventer at det skal gjøres 

grep i år som kompenserer for det tapet de er påført gjennom dette. Fra Rogaland er 

den såkalte Tjåland-modellen lansert.  

 

Saksbehandler: Lars Erik Wallin 

Telefon: 48150190 

E-post: lars.erik.wallin@nsg.no 

Vår referanse: LEW 

Deres referanse: 

 

Ås, 16.03.2016 

 

http://www.nsg.no/
mailto:nsg@nsg.no


 

Denne går kort forklart ut på at alle kvalitetsslakt som har fått halvt tilskudd for 

slakteårene 2015 og 2016 gis en etterbetaling opp til avtalt sats over nyttår 2017. 

Lam/kje som slaktes og oppnår kvalitet i 2017 gis fullt tilskudd i 2018, osv. 

Utbetalingsordningen forvaltes av slakteriene. 

Dette vil ikke kreve ekstra bevilgning i 2017. 

Norsk Sau og Geit ber om at Jordbrukets forhandlingsutvalg tar en grundig vurdering 

av muligheten for å gjøre en slik endring i årets jordbruksavtale.  

 Tiltak i beitefelt. 

Det er behov for en kraftig økning av midler til organisert beitebruk og midler til 

investeringer i beiteområder. 

 Tilskudd til dyreavl m.m.  

For å kunne dekke inn årlig lønns- og prisstigning og etterslep må avsetningen økes 

med 10 %. 

 Styrking av velferdsordningene.  

Maksimalsats for tilskudd for avløsning til ferie og  

fritid må økes til kr 85.000,- pr foretak. 

 Forenkling av jordbruksavtalens virkemidler. 

I rapport fra arbeidsgruppe avgitt 11. januar 2015 om «forenkling av jordbruksavtalens 

virkemidler» er det foreslått flere tiltak. 

Spesielt bekymret er Norsk Sau og Geit vedr. drøftingen om endring av 

forvaltningsmodell for tilskudd til kvalitetsslakt. Forslaget går på å endre til utbetaling 

pr. kg i stedet for pr. slakt som i dag. En slik endring mener vi vil være sterkt 

produksjonsdrivende og ikke ønskelig fra næringas side. 

 

Sau: 

 Tilskudd til norsk ull.  

Naturfiber som ull er på full fart tilbake i tekstilindustrien og ikke bare tekstilbransjen, 

men også motebransjen i Norge viser økende interesse for norsk ull av god kvalitet. 

Tidligere utgjorde ulla en ikke uvesentlig del av inntektene i saueholdet. Det er nå 

behov for grep som kan sikre at det fremdeles vil være attraktivt for næringa å 

produsere ull av god kvalitet.  

Norsk Sau og Geit ser behov for å styrke tilskuddet på den beste 

ulla, enten gjennom friske midler eller en viss omfordeling av tilskuddet fra de  

dårligste klassene 

I tråd med næringas innspill til Landbruksdirektoratet i september 2015 vedr. arbeidet 

med «Gjennomgang av tilskuddsordningen til ull» vil Norsk Sau og Geit på det 

sterkeste advare mot å fjerne tilskuddet helt på noen klasser.   

Tilskuddet for ulne skinn må også beholdes. 

 

Geit: 

 Økt målpris. 

Målprisen på geitemelk bør økes med 5 øre pr. liter. 

 Utleie av melkekvoter: 

Ordningen med utleie av geitmelkkvoter må endres eller vurderes avviklet. 

 Redusert kvotetak. 

Taket for maksimal kvote for geitemjølk bør reduseres fra 900.000 liter pr bruk 

      til 200.000 liter pr bruk. De som allerede eier mer enn 200.000 liter kvote beholder det  

de eier. De som kommer over 200.000 kvote på grunn av leid kvote, beholder denne  

kvoten så lenge leieavtalen varer. 



 Dokumentere helsestatus for ammegeit.  

Det må bevilges midler til å etablere et opplegg for å dokumentere helsestatus hos 

ammegeitbesetninger i forhold til de sjukdommer prosjekt Friskere geiter har arbeidet 

med å utrydde. De aller fleste ammegeitbesetningene har ikke fått dokumentert sin 

helsestatus i forhold til de sjukdommer prosjekt Friskere geiter har arbeidet med å 

utrydde.  

Kostnaden ved prøvetaking og testing av disse gjenværende ammegeitbesetningene er 

beregnet til ca. 1 million kroner. Det all grunn til å ta risikoen med denne gruppen på 

alvor, og NSG ber avtalepartene om at det bevilges midler slik at denne 

analysevirksomheten kan gjennomføres. 

 

 

Tilskudd til dyreavl m.m: 

Årlig tilskudd på dette området er svært viktig for å sette småfenæringa i stand til 

å drive et effektivt avlsarbeid på sau og geit over hele landet. Det legges i dette 

stor vekt på et optimalt avlsopplegg for å ivareta funksjonelle avlsmål og samtidig 

være i stand til å spre det gode avlsmaterialet med minst mulig smitterisiko 

mellom dyr og besetninger. Videre jobber næringa for å sikre genetisk mangfold 

og størst mulig nytteverdi for det enkelte foretak. Gevinsten av avlsarbeidet 

oppstår i felten i form av et bedre avlsmateriale. Dette kommer alle besetningene 

som utnytter avlsmaterialet som utvikles i avlsbesetningene til gode. Vi har stor 

oppslutning om avlsarbeidet, og de aller fleste bruksbesetningene tar del i 

avlsframgangen gjennom kjøp av sæd og kårede og avkomsgranskede værer og 

bukker.  

Norsk Sau og Geit mener vi driver et avlsarbeid som er unikt på avlsframgang, 

unikt på sikkerhet og unikt på tilgang for alle. 

Vi arbeider også målrettet for rasjonell utnytting av beiteressursene i utmarka.  

Gjennom å være medlemsorganisasjon for ca. 80 % av småfeholderne i Norge er Norsk Sau 

og Geit et naturlig knutepunkt for felles beitefaglig aktivitet. Arbeidet består i oppfølging og 

erfarings-/kunnskapsformidling ut mot brukerne og beitelagene. 

Innenfor det arbeidet Norsk Sau og Geit gjør på beitesiden ligger også ansvaret for nettstedet 

www.nsg.no/beiterett.  

Dagens finansiering har gjort det mulig å drive et godt avlsarbeid til beste for alle 

småfeholderne i Norge. Norsk Sau og Geit ber om at bevilgningene over jordbruksavtalen 

videreføres. Total bevilgning på dette området har imidlertid stått stille i flere år. For å kunne 

dekke inn normal lønns- og prisstigning mener Norsk Sau og Geit at avsetningene må økes 

med 10 %.   

 

 

Ved behov stiller vi gjerne opp for nærmere samtaler vedr. våre innspill! 

 

 

Med hilsen 

Norsk Sau og Geit       

        
Tone Våg          Lars Erik Wallin 

styreleder        generalsekretær 

http://www.nsg.no/beiterett


 

 

Til avtalepartene 

 

Jordbruksforhandlingene 2016               

Gode og funksjonelle velferdsordninger i landbruket er viktig for å opprettholde et landbruk over 
hele landet. Å være bonde kan i mange tilfeller være ensomt, og gå ut over familieliv og fritid. Det 
er ingen tvil om at avløserordningene er viktige for å gjøre bondeyrket til en god arbeidsplass. 
Velfungerende ordninger er med å bidra til rekruttering til næringa. Den viktigste ressursen i 
avløserordningen er den kvalifiserte arbeidskraften, og et mål med ordningene er at alle skal få 
tilgang til avløser når det er behov for det. 
 
Med bakgrunn i disse tankene har bøndene valgt å organisere seg i Landbrukstjenester/Avløserlag. 
Gjennom samvirket er alle med å bidra til å løse en oppgave, som er vanskelig å løse alene. Siden 
tidlig 80-tall har Landbrukstjenestene/Avløserlagene utviklet seg til å bli profesjonelle 
bemanningsforetak for landbruket. 
  
Velferdsordningene består i dag av følgende ordninger; 

Avløsning ved ferie og fritid som er en refusjonsordning i jordbruksavtalen der bønder med 
husdyrproduksjon kan få dekket utgifter inntil et visst beløp til avløsning, avhengig av 
bruksstørrelse. Ordningen har som formål å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de 
målsettinger Stortinget har trukket opp.  

Avløsning ved sykdom som har til formål å medvirke til å dekke kostnadene til avløsning ved egen 
eller barns sykdom, svangerskap, fødsel, adopsjon eller omsorgsovertaging og ved dødsfall. 
Tilskuddet blir gitt til dokumenterte, faktiske utgifter til avløsning i perioden det søkes tilskudd for. 

Landbruksvikarordningen hvor landbruksvikarer skal avløse bøndene ved akutt sykdom og i 
krisesituasjoner. Det er Landbrukstjenestene/Avløserlagene som administrerer ordningen. 

Sykepengeordningen som skal sørge for at jord- og skogbrukere får utbetalt sykepenger beregnet 
ut fra 100% grunnlag fra 17. dag i sykemeldingsperioden. 

Tidligpensjon som skal bidra til å lette generasjonsoverganger i jordbruket for dem som har hatt 
hoveddelen av sine inntekter fra jordbruk/gartneri og skogbruk. Hensikten er å bidra til tidligere 
generasjonsskifter og dermed stimulere til rekrutteringen. 
 

Det er nødvendig å se alle avløserordningene under ett. Svekking av en ordning kan føre til 
reduserte tjenester i andre ordninger. Det er viktig at forandringene som er gjort i forskriftene 
ikke går ut over mulighetene til å få ferie og fritid, eller går ut over beredskapen når bonden blir 
syk. Landbrukstjenestene/ Avløserlagene har gjennom Landbruksvikarordningen stilt seg som 
garantister for beredskap ved sykdom. Landbrukstjenestene/Avløserlagene er avhengig av jevn 
sysselsetting ved ferie og fritid for å kunne tilby beredskap ved sykdom. Det er ofte samme 
arbeidskraften som blir benyttet.  Det er hvert år behov for mange flere årsverk avløsning ved 
sykdom enn det som er løyvd gjennom Landbruksvikarordningen. 
 
Ved å godkjenne spesifiserte fakturerbare arbeidstjenester som dokumentasjon ved avløsning ved 
ferie og fritid er det viktig å følge med på at tilskuddet blir benytta etter formålet. Dersom man i 
en presset hverdag ikke ser seg råd til ferie eller fritid, men benytter tilskuddet til andre tjenester 
kan dette på sikt føre til mer sykdomsavløsning og fare for dårligere dyrevelferd. 
  



  
 

I tillegg til gode rammevilkår er det nødvendig at tilskuddene følger kostnadsutviklingen. Dagsats 
ved sykdom har stått i ro de to siste årene. Dette fører til en større egenandel ved sykdom, der 
kostnadene fort kan bli store på kort tid. I tillegg så fører dette til en dyrere Landbruksvikarordning 
for Landbrukstjenestene/Avløserlagene. Tilskuddet ved ferie og fritid har fått et etterslep i forhold 
til kostnadsutviklingen de siste årene. 
 
Prioriterte punkt 

1. Tilskuddene må følge kostnadsutviklingen. Dette gjelder alle tilskuddene, men det er 
spesielt viktig at dagsats ved sykdom blir hevet merd virkning fra 2016. 

2. Rammevilkårene til avløsning ved ferie og fritid og avløsning ved sykdom må legges til rette 
slik at ordningen blir etter formålet. 

3. Sett i lys av forandrede rammevilkår ved ferie og fritid og sykdom må 
Landbruksvikarordningen evalueres og tilføres mer midler. 

4. I ordningen ved sykdom bør det legges til rette for; 
a. Færre kommuner saksbehandler søknader 
b. Ingen reduksjon i tilskudd med bakgrunn i andre inntekter 

 
 
Se vedlegg for mer utfyllende informasjon! 
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Jordbrukets Forhandlingsutvalg
Postboks 9354 Grønland
0135 OSLO

Hamar 4. Mars 201 6

Innspill til:
JORDBRUKSOPPGJØRET 201 6 fra Norsvin SA

Sammendrag

Norsvin understreker at svinenæringa er en svært viktig del av den norske landbrukspolitikken .
Svineproduksjonen utgjør store volumer med stor betydning for effektive slakterier, kraftfôrindustri og
servicebransjer over hele landet. Den norske landbruksmodellen, med relativt små svinebesetninger
spredt over alle landsdeler, er en sikkerhet for trygg mat, god dyrevelferd og fravær av
infeksjonssykdommer som kan smitte fra dyr til menneske og antibiotikaresistente bakterier. Norsvins
avlssuksess har skjedd med denne modellen, og videre internasjonal suksess avhenger av at de positive
sidene med denne m odellen tas vare på og videreutvikles.

Norsvin vil på vegne av svineprodusentene kreve følgende :
1. Målpris

Ut fra en totalvurdering, - med hensyn til markedssituasjonen og næringenes sterke
effektivitetsvekst, svineprodusentenes økonomi og investering slyst, samt konkurransekraften for
norsk svinekjøtt i markedet, mener Norsvin at jordbruket bør kreve 20 øre/kg i økt målpris.

2 Kraftfôrkostnadene
Vi kan ikke akseptere ytterlige økning i kraftfôrprisen. Økes målprisen på korn må
prisnedskrivningen øke s tilsvarende .

3 Svineproduksjon i alle landsdeler
Dersom svinenæringa fortsatt skal være en integrert del av norsk landbrukspolitikk, må følgende
ordninger styrkes – i prioritert rekkefølge;

a) Fraktordningene (korn/kraftfôr og innfrakt slakt)
Nivåene må økes ytterligere for å utjevne de reelle kostnadsulempene fraktene gir –
minst tilsvarende generell kostnadsvekst.

b) Strukturtillegg
Vi har små besetninger i alle landets fylker. For ikke å akselerere avskallingen må
tilskuddet øke både for de første 35 avlspurkene og de første 1400 slaktegrisene.
Konsesjonsgrensene må ikke endres.

c) Distriktstilskudd
Ordningen må opprettholdes minst på dagens nivå.

4 Velferd
Tilskuddssatsene for avløsning for ferie og fritid, og for avløsning ved sjukdo m bør økes
betraktelig og taket økes til kr 95.000 .

5 Forskning for å sikre selvforsyningsgraden
For å sikre både langsiktig bærekraft i svinenæringa og norsk selvforsyningsgrad må
forskningen intensiveres ytterligere. Norsvin ønsker at svinekjøttet i lø pet av 5 år skal bli
produsert ut fra 100 % norske fôrråvarer.



HOVEDKRAV: 

Tiltak 1.  
Økt Kvalitetstillegg 

 Økningen i kvalitetstillegg skal komme fra klasse O+ med kr 4,00

 Dagens tillegg kvalitetstillegg fra kl O på kr 4,00 beholdes.

Forslaget utgjør en økning  på referansebruk nr. 8 med om lag kr 30000.- 

Tiltak 2. 
Beitetilskudd 

 Dyr på innmarksbeite kr 600 (økning fra dagens sats med kr 162)

 Dyr på utmarksbeite kr 600 (økning fra dagens sats med kr 204)

Forslaget utgjør en økning på referansebruk nr.8 med om lag kr 18.000 

Tiltak 3. 
 Økt tilskudd husdyr/ammeku.

 Tilskudd husdyr skal stimulere til økt produksjon, og bør stimulere til økt produksjon

der ressursene er. Den største utfordringen i norsk landbruksproduksjon er nå stort

underskudd på mordyr storfe. Det er derfor avgjørende at det stimuleres til økning i

mordyrtallet.

 TYR ber derfor om at tilskudd for ammeku økes til kr. 5500 med ingen

begrensninger i antall mordyr.

 TYR ønsker at det gjøres en utredning av konsekvensene av en omfordeling dagens

innretning av distriktstilskudd kg kjøtt til tilskudd husdyr ammeku for å stimulere til

økt mordyrtall i distriktene der gras og beiteressursene er.

TYR ber om at tilskudd husdyr ammeku økes fra kr 3980 til kr 5500. Forslaget 

innebærer en økt ramme for referansebruket ammeku med om lag 45000 

kroner  

Tiltak 4.  
Økt tilskudd norsk kjøttfeavl 

 Staten har gitt TYR ansvar for norsk kjøttfeavl

 Tilskuddet må økes betraktelig og stå i forhold til produksjonens verdiskapning

 Medvirke til å løse framtidens utfordringer i norsk storfekjøttproduksjon

TYR mener at kravet finansieres med økte midler over jordbruksavtalen 

TYR



Øvrige tiltak 

Tiltak 5 
Investeringsstøtte nybygg for økt mordyrtall – og til finansiering livdyr 

Utfordringen for norsk storfekjøttproduksjon er et stadig synkende mordyrtall. Med TYRs 

forslag til mest økning på kvalitetstillegg for klasse O+, mener vi at dette skal bidra til økt 

mordyrtall. Det er i tillegg behov for å etablere langsiktig og forutsigbare økonomiske 

finansieringsrammer for bruksutbygging til mordyr. Ulike tilskuddsordninger ved nybygg til 

denne produksjonsformen må forbedres. Dette er og tiltak som vil være avgjørende for å få 

unge bønder til å satse. 

TYR foreslår at det gis et tilskudd utover det som finnes i dag med 20 % av 

investeringskostnad nybygg som medfører økt antall mordyr.  

Ammekuproduksjon er langsiktig. Inntekt kan først forventes etter ca 4 år. Derfor bør også 

tilskuddsordninger for finansiering av livdyrkjøp ved oppstart av nye besetninger forbedres.  

 

Tiltak 6 
Driftstilskudd ammeku.  
Dagens driftstilskudd økes fra dagens sats med kr. 250 til kr 3150.  
  

TYR ber om at driftstilskudd ammeku økes fra kr 2900 til kr 3150. Forslaget 

innebærer en økning i rammen for referansebruk ammeku med kr 7500 

 

Tiltak 7 
Satser for tilskudd til avløsning.  
TYR ber om at satsene for de ulike dyreslagene justeres i slik at de i større grad 

tilsvarer det reelle arbeidsforbruket. For ammeku vil dette innebære å heve 

satsen til kr 2000 for 1-50 dyr.   

TYR ber om at satsen for tilskudd avløsning heves fra kr 972 til kr 2000 i 

intervallet 1-50 dyr. Da kostnader knyttet til ferie og fritid kun skal være til 

kostnadsdekning, tas ikke endringene med i beregningen for referansebruket 

for ammeku.    

   

Tiltak 8 

Øvrige tiltak.  
8.1 Produksjonstilskudd med basis i registreringer i Husdyrregisteret     

Dagens system med søknad om produksjonstilskudd med basis i telledatoer skaper 

markedsforstyrrelser. Systemet gir heller ikke et riktig gjennomsnittsbilde av 

besetningen gjennom året.     

TYR mener det er på høy tid å erstatte dagens system med et system basert på 

registreringer i Husdyrregisteret. Gjennom dette oppnår man tre ting: 1. Man 



unngår markedsforstyrrelser. 2.Tilskuddene blir mer riktig sett i forhold til 

rekruttering og utrangering av kyr. 3. Økt oppslutning om kontroller og 

registrering.     

8.2 Produksjonskrav og driveplikt av arealet.    

TYR er glad for at Stortinget opprettholder produksjonskravet til areal for å få tilskudd. TYR 

ber derfor om at myndighetene håndhever regelverket om driveplikt av jordbruksareal. 

8.3  Annet   

TYR har sammen med Norsk Tiroler Gråfeforening i mange år tatt opp saken med å få 

godkjent rasen Tiroler Gråfe som ammeku på mjølkebruket både med mat- og 

landbruksdepartementet og Landbruksdirektoratet. 

I forbindelse med fjorårets jordbruksforhandlinger ble det vedtatt at slike saker nå skal 

fremmes av avtalepartene i jordbruksoppgjøret. TYR ber om at saken fremmes i de 

kommende forhandlingene slik at rasen Tiroler Gråfe blir godkjent som ammeku og på 

mjølkebruket og kommer inn under definisjon ammeku pkt 7.2.2 i gjeldene avtale. 

 

 

 OPPSUMMERT  
TYRs innspill og forslag med basis i referansebruk nr. 8 ammeku ha følgende 

økonomiske konsekvenser omlag 

TILTAK             KOSTNADSRAMME  

Økning i kvalitetstilskudd        kr.  30.000 
Økning i beitetilskudd        kr.  18.000 
Økning tilskudd husdyr        kr.  45.000   
Økning driftstilskudd          kr.     7.500 

  
SUM, REFERANSEBRUK NR 8, AMMEKU  
 
Av dette går om lag 90 tusen til å dekke dagens 
gap mellom referansebruk nr. 1 nr. 8. 
 
Med hilsen   
TYR   

   

Kr.  
 
  

100.500  
 
  

   
    ____________________    

   Oddbjørn Flataker   

   

   

 

 

 

 

Vedlegg: Bakgrunn for TYRs prioriteringer. 
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