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Frist for å svare på QuestBack er 24. februar.
Vi oppfordrer til å notere andre innspill og tilbakemeldinger til
jordbruksforhandlingene 2017 fra lokallaget som kan fylles inn i
elektroniske fritekstfelt.
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Forord
Vi har lagt bak oss tre jordbruksoppgjør med Solberg-regjeringa. Sakkyndige med mange tøffe
oppgjør bak seg, karakteriserer disse blant de mer krevende, ikke minst det siste der brikkene først
falt på plass på overtid langt ut i pinsehelga. Utfallene av oppgjørene er ett brudd og to avtaler med
Norges Bondelag. Det har vært vanskelige avgjørelser i alle tre årene, ja eller nei til avtale. Norges
Bondelag jobber for å oppnå en avtaleløsning, men er beredt til å ta et brudd når det kreves.
Nå skal vi inn i det siste jordbruksoppgjøret for denne stortingsperioden. Viktige rammevilkår skal
fastsettes for avtaleåret 2017/2018. Ei ny Stortingsmelding om jordbruk så dagens lys den 9.
desember. Stortingets behandling av denne vil legge viktige føringer for vårens oppgjør. I meldinga
foreslås det bl.a å fjerne målpriser og legge om flere av markedsordningene, slå sammen
melkekvoteregioner, forenkle tilskudd i framtidige jordbruksoppgjør, fjerne avløsertilskuddet til
ferie og fritid og rette sterkt fokus mot klimatiltak i jordbrukssektoren. Evnen til å rive ned er større
enn viljen til å utvikle det som fungerer. I dette studieheftet har vi innarbeidet omtale av noen av de
viktigste forslagene. Mest omtale er gitt markedsordningene. Vi har imidlertid lagt liten vekt på å
utforme spørsmål rundt forslagene i meldinga. Dette skyldes at Norges Bondelag skal ha et
representantskapsmøte allerede 11. januar 2017 der jordbruksmeldinga skal behandles.
Representantskapets synspunkter på meldinga vil bli brukt i det videre arbeidet mot behandlingen i
Stortingets næringskomité og senere i Stortinget. Meldinga vil trolig være ferdig politisk behandlet
til påske og danne grunnlaget for jordbruksforhandlingene til våren.
Hva skal Bondelaget mene i jordbruksforhandlingene i år? Til det trenger vi din hjelp.
Forhandlingsutvalget er valgt av årsmøtet. De skal forhandle for deg, og alle andre medlemmer.
For at de skal gjøre en god forhandlingsjobb, er det avgjørende at de kjenner medlemmenes
synspunkter. Forhandlingsutvalget legger stor vekt på uttalelser fra lokal- og fylkeslag når kravet
skal utformes og prioriteringer foretas. Bruk dette studieheftet som grunnlag for å debattere
landbrukspolitikk i lokallaget. Debatten er viktig for å gi gjennomtenkte innspill til fylkeslaget.
For å få fram synspunktene på en kortfattet måte, har vi lagd spørsmål med påstander og
svaralternativ dere må ta stilling til og gi tilbakemelding elektronisk. Heftet og spørsmåla er ikke
uttømmende. Vi håper dere benytter anledningen til også å gi tilbakemeldinger på andre temaer
dere ønsker å trekke spesielt fram. Bruk den anledningen!
Bruk vinteren aktivt til å diskutere landbrukspolitikk!
Lykke til med studiearbeidet!

Per Skorge
Generalsekretær
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1 Inntekt og jordbruksoppgjør
Gode inntektsmuligheter for bønder er et landbrukspolitisk mål i seg selv, men også et sentralt
virkemiddel for å nå andre landbrukspolitiske mål. Dårlig lønnsomhet vil f.eks ikke bidra til økt
norsk produksjon og heller ikke et landbruk over hele landet. Jordbruksforhandlingene handler
først og fremst om å fastsette rammevilkår om bøndenes inntektsmuligheter kommende år.

Jordbruksmeldinga og inntektsmål
Jordbruksmeldinga viser til at siden tidlig på 90-tallet har inntektsmålet vært ulike varianter av å
«sikre eller legge til rett for at jordbruket skal ha en inntektsutvikling og sosiale vilkår på linje med
andre grupper i samfunnet». Videre påstås det at konkretiseringen av inntektsmålet i forhandlingssammenheng har vært prosentvis lik inntektsvekst som andre grupper.
Denne påstanden deler ikke Norges Bondelag. Det har bestandig vært ulike fortolkninger av om det betyr inntektsutvikling målt i kroner eller målt i prosent.
Bondelaget har aldri akseptert å legge % til grunn for inntektsutvikling. Fordi
inntekta en regner prosent av til bøndene ligger lavere enn for andre grupper,
blir inntektsutvikling målt i prosent også lavere enn inntektsveksten i kroner for
andre grupper. Da øker inntektsavstanden. Det vil også svekke rekrutteringen til
bondeyrket som det er tverrpolitisk enighet om å styrke. Finansdepartementet
har imidlertid siden tidenes morgen ment at alle inntektsoppgjør, også jordbruksoppgjøret, skal måles i prosent. I oppsettene for inntektsrammene til jordbruksoppgjørene er derfor inntektsmulighetene splittet opp i «prosentvis lik
inntektsvekst» og «nivåheving utover prosentvis lik inntektsvekst». Se fig. 3 s.9.

ELLER

Regjeringen sier også «i jordbruksoppgjøret bør det i større grad forhandles om
overføringer mer uavhengig av inntektsutvikling, og mer ut i fra hva som er nødvendig, sett fra
samfunnets side, for å nå målene for politikken». Regjeringen konkluderer med at de vil:
 Videreføre inntektsmålet i jordbruket
 I større grad enn i dag avveie inntektsmålet mot andre målsettinger
Siste kulepunkt står i sterk kontrast til den forrige landbruksmeldinga som slo fast at «Gode
inntektsmuligheter er det viktigste virkemiddelet for å nå de jordbrukspolitiske målene». I realiteten
vil en slik avveiing bety at inntekt blir vektlagt mindre slik at inntektsrammene i oppgjørene også
blir mindre. Det betyr: Lavere inntektsvekst i jordbruket dersom en skulle legge dette til grunn.

Inntekt og Stortingets behandling av jordbruksoppgjøret
Ved behandlingen av siste jordbruksoppgjør utaler en samlet næringskomité:
«Komiteen legger til grunn at utøverne i jordbruket skal ha reelle muligheter til samme
inntektsutvikling som andre i samfunnet. For å sikre rekruttering og inntektsmulighetene for dem
som bruker hele eller mesteparten av arbeidskraften sin i næringen, er det viktig å redusere
inntektsgapet mellom jordbruket og andre i samfunnet.»
Uttalelsen viser at det er en samlet politisk oppfatning om at inntektene i jordbruket må opp. Særlig
for de som bruker en stor del av arbeidskrafta i gårdsdrifta, mener politikerne at inntektsmulighetene skal styrkes mer enn for andre samfunnsgrupper. Redusert inntektsgap mellom bønder
og lønnsmottakere har Norges Bondelag krevd i årevis.
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Figur1: Gjennomsnittlig inntektsutvikling for bønder og lønnsmottakere, og forventet vekst i 2016 og 2017.
Kilde: Budsjettnemnda for jordbruket og Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene.

Bønder har nesten holdt inntektsmessig følge med lønnsmottakeren. For 2016 og 2017 forventes
inntektsavstanden å øke noe. De to siste jordbruksoppgjørene legger opp til at inntektsutviklingen
for jordbruket ikke skal bli like sterk som for lønnsmottakere målt i kroner. Målt i prosent derimot
legger oppgjørene opp til en noe sterkere vekst enn lønnsmottakere. Fordi bønder har et lavere
inntektsnivå enn lønnsmottakere, øker likevel inntektsavstanden.
Budsjettnemnda utarbeider også 28 referansebruk bygd på regnskapsresultater fra 900 gårdsbruk.
Disse skal vise inntektsutviklingen for ulike produksjoner og bruksstørrelser i ulike deler av landet.
Beregningene blir også brukt for å vurdere inntektseffekter av endringer i priser og tilskudd i
jordbruksoppgjøret. De røde søylene i figur 2 viser denne effekten for siste jordbruksoppgjør.
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Figur 2: Vederlag til arbeid og egenkapital per årsverk inkludert inntektsverdi av jordbruksfradraget for
referansebrukene 1 – 10 sammenlignet med gjennomsnittslønn for lønnsmottaker.
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Siden referansebrukene bygger på regnskapsresultater fra et omfattende antall gårdsbruk, gir de
ikke bare et godt bilde av inntektsutviklingen, men også hvilke inntektsstørrelser bønder med ulik
produksjon og omfang oppnår med dagens rammevilkår. Mens figur 1 viser at inntektsutviklingen
for gjennomsnittsbonden har vært om lag like god som lønnsmottakeren, viser figur 2 at til tross for
denne inntektsutviklingen, er det et betydelig inntektsgap mellom bondeyrket og andre yrker i
samfunnet. Dette har nå også Storting erkjent, jfr uttalelsen over figur 1. Selv om referansebrukene
ikke er ment å være et eksakt og komplett speilbilde av norsk jordbruk, dokumenterer
regnskapstallene at inntektsforskjellene mellom bønder og andre grupper i samfunnet er for stor.

1.1 Ett brudd - to avtaler
Før Stortingsvalget 2013 kritiserte Norges Bondelag både
Høyre og Fremskrittspartiet for deres landbrukspolitikk. Vår
kritikk knyttet seg til forslagene de kom med i opposisjon om å
kutte budsjettstøtte. Ved jordbruksoppgjøret 2013, foreslo
Høyre et kutt på 1,5 mrd. kroner og Frp et kutt på hele 6,6 mrd.
kroner. Det året krevde Norges Bondelag økte budsjettoverføringer på over 1,1 mrd. kroner. Da attpåtil Frp overtok
statsrådsposten i Landbruks- og matdepartementet høsten
2013, var det få som trodde at 2 av 3 jordbruksoppgjør ville ende med jordbruksavtale. Betyr det at
Norges Bondelag har endret synet på Frps landbrukspolitikk etter Regjeringsskiftet? Eller er det
Frp som har endret politikk? Eller er det Frp som ikke har evnet å gjennomføre sin politikk?
Landbrukspolitikken som har blitt operasjonalisert gjennom de
tre siste jordbruksoppgjørene er verken Høyre eller Fremskrittspartiets landbrukspolitikk. Vi har en mindretalls regjering som
har måttet dandere jordbruksoppgjør som samarbeidspartiene
Venstre og Kristelig Folkeparti kan akseptere. Tilbudet til
bøndene ved jordbruksoppgjøret 2014 som jo endte med brudd,
fikk ikke deres støtte. Omfattende aksjoner fra bønder over hele
landet bidro til å presse fram et politisk forlik mellom
regjeringspartiene og Venstre/Krf ved behandlingen i
Stortinget. I forliket ble det plusset på 250 mill. kroner i budsjettstøtte på regjeringas kutt på 250
mill. kroner. Med denne behandlingen friskt i minne har derfor Regjeringa vært nødt til å
imøtekomme bøndenes krav såpass at Krf og Venstre kan stille seg bak. Landbrukspolitikken ført i
disse 3 årene er et konglomerat av Stortingsflertallets landbrukspolitikk. Norges Bondelag har valgt
å jobbe innenfor de rammer Stortingsflertallet har trukket opp for
å få innflytelse på å gi så gode som mulige rammevilkår for våre
medlemmer innenfor dette mulighetsområde. Det betyr at vi ikke
nødvendigvis får gjennomslag for primærstandpunkter, men at vi
likevel kan påvirke regjering og Storting til å vedta akseptable
løsninger. Høyre og Fremskrittspartiet har måttet svelge kameler
i landbrukspolitikken. Tilskuddsøkningene på hhv 45 og 100
mill. kroner de to siste oppgjørene står i sterk kontrast til de
enorme kuttforslagene de hadde i opposisjon.
5
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Oppgjøret 2016
Jordbrukets krav
Kravet la stor vekt på merknadene gitt av en samlet næringskomité ved behandlingen av fjorårets
oppgjør. Spesielt merknaden om å legge til rette for en variert bruksstruktur for å sikre bærekraftig
produksjon på jordbruksarealene i hele landet. En prioriterte derfor aller høyest å styrke
rammevilkårene for små og mellomstore bruk. Andre overordnede prioriteringer i kravet var å:
 Redusere inntektsgapet til andre grupper
 Øke budsjettmidlene og styrke den strukturelle innretningen. Etablere et driftsvansketilskudd
 Styrke kornøkonomien
 Få økt storfekjøttproduksjon både på kombinert melke- og kjøttproduksjon, og ammeku
 Sette landbruket bedre i stand til både å redusere klimautslipp fra matproduksjonen, tilpasse
matproduksjonen til en ny klimavirkelighet og øke karbonbinding
Kravet la opp til en inntektsvekst på 20.800 kroner per
årsverk, herav 8.100 kroner per årsverk i redusert inntektsavstand til andre grupper i samfunnet. Rammekravet var
historisk sett lavt, begrunnet i:
 Sterk inntektsvekst fra 2014 til 2016.
 Moderasjon i lønnsoppgjørene.
Statens tilbud
Tilbudet hadde ei inntektsramme på 90 mill. kroner og la
opp til at bøndene skulle få:
 Kompensasjon for forventet kostnadsvekst.
 En inntektsvekst på 1 ½ prosent i 2017

Bøndenes forhandlingsleder Lars
Petter Bartnes overleverer kravet til
Statens forhandlingsleder Leif Forsell

Bøndene ble tilbudt lavere prosentvis inntektsvekst enn andre grupper i samfunnet, begrunnet i at
forhandlingsmaterialet viste sterk inntektsvekst fra 2014 til 2016.
Forhandlinger
Alle jordbruksforhandlinger er omfattende og krevende, men forhandlingene 2016 går inn i
historiebøkene som en av de mest krevende. Utfallet var ikke klart før 2 døgn på overtid,
formiddagen 1. pinsedag. Da hadde partene forhandlet mer eller mindre kontinuerlig i tre døgn.
Forhandlingene startet på tradisjonell vis ved at faglagene vurderte om tilbudet ga grunnlag for
forhandlinger. Avstanden ble vurdert som stor, men ikke større enn de siste årene. 12. mai la
Statens forhandlingsutvalg fram et arbeidsdokument om utsettelse av løsdriftskravet for storfe fra
2024 til 2034. Denne utsettelsen skulle være en del av en eventuell forhandlingsløsning.
Dagen etter skapte to lekkasjer til pressen betydelige forstyrrelser i forhandlingene. Først
offentliggjorde NTB innholdet i arbeidsdokumentet om utsettelse av løsdriftskravet gitt en
forhandlingsløsning. Deretter ble det kjent at Statens forhandlingsleder under natten hadde
feilsendt en SMS til en journalist i Nationen som egentlig var et svar til en i egen delegasjon.
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SMS fra Leif Forsell: «Det høres sånn ut ja -- Men
"vi leker ikke jordbruksforhandlinger". Nå synes jeg
vi skal bruke den tida som trengs for å disiplinere
Småbrukarlaget til ansvarlig og seriøs opptreden.
Så får vi se om det bare blir Bondelaget til slutt...
Og kan Bartnes "stå" i det---"
Lekkasjene førte til et dårlig forhandlingsklima. På
kvelden den 14. mai brøt Norsk Bonde- og
Småbrukarlag forhandlingene. Norges Bondelag
forhandlet videre fram til kl.11 første pinsedag, da en kom til enighet om en jordbruksavtale.
Avtalen hadde en samlet ramme på 350 mill. kroner finansiert med 190 mill. kroner i økte
målpriser, 100 mill. kroner i økte overføringer over statsbudsjettet, 56 mill. kroner i overførte
midler fra 2015 og 4 mill. kroner i økning i inntektsfradraget som følge av økte inntekter gjennom
den øvrige finansieringen. De økte overføringene ble i hovedsak bruk til å styrke den strukturelle
innretningen gjennom økte tilskuddssatser for de første enhetene. Staten nådde ikke fram med å
fjerne distriktstilskuddet for egg på Vestlandet og Nord-Norge eller arealtilskuddet for grovfôr i
sone 1, kun reduserte satser. Kvaliteten O ble videreført som grunnlag for tilskudd til storfeslakt,
men med redusert sats. Dermed vil en god del av NRF-slaktene fortsatt oppnå kvalitetstilskudd.

Slitne forhandlere på pressekonferanse etter at jordbruksavtalen var underskrevet

1.2 Jordbruksoppgjør og inntektsutvikling
Hva er godt og hva er et mindre godt jordbruksoppgjør? Noen vil hevde at høye rammer i jordbruksoppgjørene er ensbetydende med et godt oppgjør. Slik trenger det ikke være. Er kostnadsveksten samtidig høy, kan det godt tenkes at inntektseffekten spises opp, selv av høye rammer.
Bommer man i tillegg på forutsetningene/prognosene, f.eks at en forventet rentenedgang uteblir, gir
heller ikke høye rammer bonden forventet inntektsvekst. Andre vil hevde at gode oppgjør er når
rammene legger til rette for å redusere inntektsgapet til andre grupper i samfunnet. På denne siden
av årtusenskiftet er det bare jordbruksoppgjøret i 2013 der dette har vært tilfelle. Andre igjen vil
vektlegge fordelingshensyn sterkere enn rammer, og vurdere oppgjørene etter fordeling av midlene
mellom distrikter/sentrale strøk eller små/store produsenter.
I figur 3 på side 9 har vi stilt opp inntektsrammene for jordbruksoppgjørene i de fire siste
Stortingsperiodene og sammenlignet med inntektsutviklingen i jordbruket påfølgende år,
(tilskuddene utbetales først året etter). Rammene er splittet opp i hvor mange mill. kroner som
trengs for å gi prosentvis lik inntektsvekst som andre grupper i samfunnet (blå søyle) og antall
7
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millioner kroner i nivåheving utover prosentvis lik inntektsvekst (oransje søyle). I
jordbruksoppgjørene 2008 og 2009 ble det gitt en kompensasjon for svikt i forutsetninger gjort i
tidligere jordbruksoppgjør (grå søyle). I jordbruksoppgjøret 2008 ble det i tillegg gjennomført en
ekstra forhandling ved årsskiftet fordi gjødselprisene økte mer enn forutsatt i jordbruksoppgjøret
(gul søyle). I jordbruksoppgjøret 2009 og 2012 ble LUF tilført ekstraordinære midler i en
tiltakspakke og for å styrke likviditeten (mørkeblå søyle).
Inntektsveksten påfølgende år (oransje kurve) tar utgangspunkt i utvikling i vederlag til arbeid og
egenkapital inkludert effekt av jordbruksfradraget i totalkalkylens normaliserte regnskaper. Denne
er påplusset arbeidsproduktivitetsframgang og det er korrigert for at målprisendringer som følge av
jordbruksoppgjøret skjer fra 1. juli.
Inntektsveksten er spesielt lav i 2013 sammenlignet med rammen for 2012-oppgjøret. Det skyldes
økt overproduksjon av svinekjøtt og at arbeidsforbruket går mindre ned enn forutsatt i
jordbruksoppgjøret. Inntektsveksten er spesielt sterk i 2015 til tross for lav ramme og brudd i
oppgjøret 2014. Den sterke inntektsveksten dette året skyldes at renta gikk betydelig mer ned enn
forutsatt, etterbetalingen til TINE ble vesentlig større enn antatt og svineproduksjonen gikk fra
overproduksjon til markedsbalanse.

Spørsmål om inntekt og jordbruksoppgjør.
1) I de siste jordbruksoppgjørene har Norges Bondelag krevd å få en kronemessig lik inntektsutvikling som lønnsmottakere og i tillegg tette noe av inntektsgapet. Både i fjor og året før ble det
inngått en jordbruksavtale med nesten kronemessig lik inntektsutvikling. Hvor bør ambisjonene
ligge for kommende forhandlinger? Velg ett alternativ.
 Prosentvis lik inntektsutvikling som lønnsmottakeren
 Omtrent der vi landet ved forrige jordbruksoppgjør
 Samme kronemessig inntektsutvikling som lønnsmottakere
 En sterkere inntektsvekst enn lønnsmottakerne for å tette noe av inntektsgapet
2) På mange områder har Norges Bondelag et annet syn på landbrukspolitikken enn regjeringa. Er
det større grunn til å bryte forhandlingene når Frp har landbruksministeren? Velg ett alternativ:
 Ja, ved å inngå enda en jordbruksavtale anerkjenner vi Frps politiske syn.
 Ja, Bondelaget burde ikke inngått noen avtaler med denne Regjeringa, og bør uansett ikke
gjøre det neste år heller
 Nei, Norges Bondelag er en politisk nøytral organisasjon. Det er avtalens innhold, gitt
mulighetsrommet i dagens politiske situasjon og forhandlingsgevinster en går glipp av ved
brudd som må være vurderingsgrunn.
 Nei, flere av de grep regjeringa ønsker å gjennomføre er faktisk fornuftige og dette må
Norges Bondelag også ta inn over seg.
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2 Tilskudd
Å nå ulike landbrukspolitiske mål, er en begrunnelse for at Staten bevilger til skudd til gårdbrukere. Fordelingshensyn er en annen viktig begrunnelse for å gi tilskudd. I Norge ønsker
samfunnet relativt små inntektsforskjeller, både mellom yrkesgrupper og innad i yrkesgruppene.
Hvis markedet alene gir bønder lav inntekt, går Staten inn med tilskudd for å heve inntekta til
bønder sammenlignet med andre yrkesgrupper. Hvis noen grupper av bønder tjener mindre enn
andre, går en inn med tilskudd til de som tjener minst. Mao, tilskuddene bidrar til å jevne ut
inntektsforskjeller. Inntektsutjevning er helt sentralt for å kunne utnytte det meste av jord- og
beiteressursene våre. Dermed stimulerer man til et landbruk over hele landet.
Siden det er stor variasjon i vilkårene for jordbruksdrift i
ulike deler av landet, er det utviklet et sett av målrettede
virkemidler. Disse har blant annet som formål å utjevne
inntektsforskjeller som følge av ulike driftsforhold. En stor
del av tilskuddene er differensiert mellom:
 Produksjoner
 Områder
 Størrelse
F.eks er satsene for Husdyrtilskuddet differensiert mellom 10 dyreslag. For 3 dyreslag (avlsgris,
slaktegris og verpehøns) er det også en differensiering i satser etter områder. For 7 dyreslag en
differensiering etter størrelse etter antall dyr foretaket disponerer.
Et annet eksempel på planteproduksjonssida finner vi i distriktstilskuddet for frukt, bær og
veksthusgrønnsaker. Dette tilskuddet er differensiert mellom 7 grupper av slike vekster. Med
unntak av pressfrukt har alle vekstene to eller tre ulike satser avhengig av hvor i landet
produsenten driver gården.
Begrunnelsen for å jevne ut mellom områder er todelt; en klimadimensjon og en avstandsdimensjon. De klimatiske vilkårene for å drive jordbruk varierer mye over vårt langstrakte land.
Det gir store avlingsvariasjoner. Avstandene er også store i Norge. Noen produsenter ligger i
nærheten av mottaksanlegg, andre lenger unna. Det samme gjelder i forhold til kraftfôrfabrikkene. De viktigste tilskuddsordningene for å utjevne for avstandsforhold er frakttilskudd
(kraftfôr, korn, slakt, egg) og tilskudd til veterinære reiser. Også for melk er det fraktordning,
men den finansieres over Prisutjevningsordningen og ikke jordbruksoppgjøret.
Til tross for flere virkemidler differensiert etter størrelse på drifta, viser inntektsmaterialet at:
 Inntektene målt per årsverk for mindre bruk ligger lavere enn for større bruk.
 Inntektsveksten for større bruk har vært vesentlig bedre enn for de mindre brukene bl.a fordi:
o En stor del av inntektsveksten har skjedd gjennom pris, og store bruk produserer mer
pr innsatt arbeidstime enn mindre bruk
o Budsjettmidlene ble styrket kun for de større brukene ved jordbruksoppgjøret i 2014
 Mer fulldyrket areal går ut av drift på Vestlandet og i Nord-Norge enn i resten av landet
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2.1 Planteproduksjon
I planteproduksjonen finner man derimot ingen tilskuddsordninger differensiert etter størrelse.
Fram til 2014 var arealtilskuddet differensiert etter størrelse for korn, grovfôr, frukt, bær og
grønnsaker. Norges Bondelag har de to siste jordbruksoppgjørene krevd å få gjeninnført
differensierte arealtilskuddssatser, riktignok på et annet nivå, men uten å få gjennomslag.
Tabell 1

Arealgrenser for satsdifferensiering av arealtilskudd i jordbrukets krav. Dekar.

Grovfôr
Korn
Potet
Grønnsaker
Frukt
Bær

Krav 2016. Dekar
Ingen grense
400
Ingen grense
400
100
200

Bør det settes arealgrense for
tilskudd til frukt, bær og grønt?

For grønnsaker, frukt og bær krevde vi at satsen skulle
settes til 0 kr/dekar for areal som oversteg disse grensene.
For korn ville faglagene ha en høy sats opp til 400 dekar, og en lavere sats for areal utover 400
dekar.
I jordbruksmeldinga skriver Regjeringen at maskinene nå utnyttes mer effektivt gjennom
samarbeid eller maskinleie. Strukturkostnadene knyttet til arealbruken er derfor ikke lenger
direkte koblet til foretakenes eget areal, og mekaniseringen på det enkelte bruk. Bortfallet av
strukturdifferensierte satser har fjernet motivasjonen til tilpasset arealbruk til sprang i
tilskuddssatser gjennom jordleie og forvaltningsmessige utfordringer knyttet til vurdering av
driftssamarbeid. Meldinga konkluderer med at det er «viktig at tilskuddssystemet ikke igjen
forvanskes gjennom gjeninnføring av tak og strukturdifferensierte satser i arealtilskuddene».

2.2 Husdyrproduksjon
For husdyrproduksjonene er det differensiering etter størrelse for:
 Husdyrtilskudd
 Driftstilskudd for melkeku, geit og ammeku
 Avløsertilskudd ferie og fritid, gjennom et øvre tak på 74.200 kroner pr foretak.
Satsdifferensieringen er sterkest for de grovfôrbaserte produksjonene. For hjort er det ingen
differensiering, mens for ammeku slår differensieringen først ut ved ca 40 mordyr. Sterkest
strukturdifferensiering finner en i driftstilskuddet for melkeku og geit. Her trengs det hhv 5
melkekyr eller 27 melkegeiter for å få maksimalt tilskudd.
Fram til 2014 var satsene 0 kr/dyr dersom antall dyr foretaket disponerte passerte noen grenser.
Disse ble fjernet ved jordbruksoppgjøret 2014, og førte til at foretak med stor produksjon fikk
betydelig økte inntektsmuligheter. Norges Bondelag har de to siste jordbruksoppgjørene krevd å
få gjeninnført tak på satser for husdyrtilskudd, riktignok på et annet nivå, uten å få gjennomslag.
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Tabell 2

Forslag til dyretallsgrenser for satsdifferensiering av husdyrtilskudd i jordbrukets
krav. Antall dyr.

Krav 2016. Dyr
100
500
250
400

Melkeku
Storfe
Melkegeit
Sau over 1 år

Sette tilskuddstak på antall dyr?

2.3 Landbruk over hele landet
Jordbruksareal utgjør kun 3 prosent av landarealet, og bare en liten del er egnet til korndyrking.
For å maksimere totalproduksjonen av melk, kjøtt og planteprodukter har kanaliseringspolitikken vært en bunnplanke i landbrukspolitikken siden 50-tallet. Den har bestått i å holde
relativ god lønnsomhet i kornproduksjonen, og sikre god økonomi i grovfôrbasert husdyrhold i
grasområdene. Arealer egnet for korn brukes derfor til kornproduksjon, mens det aller meste av
den grovfôrbaserte husdyrproduksjonen er kanalisert til områder kun egnet for grasproduksjon.
Uten kanaliseringspolitikken ville vi ikke hatt storfe, sau og geit i mange distriktskommuner,
men i stedet på Østlandets flatbygder og rundt Trondheimsfjorden. Kanaliseringspolitikken er
sentral for den geografiske produksjonsfordelingen og et mangfoldig landbruk over hele landet.
For tiden har man markedsoverskudd av flere husdyrprodukter, men over en lengre periode har
det vært underdekning av storfekjøtt. Samtidig er det en trend at kornproduksjonen går ned.
Riktignok har både 2015 og 2016 gitt gode avlinger, men kornarealet har gått ned med nesten
400.000 dekar siste 10 år. Dette har sammenheng med kornøkonomien.
4,00

Kr/kg

3,50

Pris bygg

AK-tilskudd

3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
1990

1995

2000

2005

2010

2016

Figur 4 Kornpris og arealtilskudd omregnet til kr/kg ved et avlingsnivå på 400 kg/daa.
Selv om kornprisen ligger lavere i dag enn i 1990, har produktivitetsveksten vært meget sterk.
Arbeidsforbruket pr dekar på et gjennomsnittlig kornbruk ligger f.eks hele 60 prosent lavere nå
enn i 1990.
En økning i kornproduksjonen kan bare skje på arealer som er egnet for kornproduksjon. En
økning i storfekjøttproduksjonen kan skje på arealer bare egnet for gras, men også arealer som
er egnet for korn. En generell styrking av både storfekjøtt og kornproduksjonen, vil kunne innebære mindre økning i kornproduksjonen enn det som potensielt er mulig. For å unngå
12
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konkurranse om de beste jordbruksarealene mellom storfe og korn, må den økonomiske
stimulansen målrettes mot storfe til grasområdene. Norges Bondelag krevde i fjor å øke:
 Distriktstilskuddet for kjøtt i sone 3-5
 Utmarksbeitetilskuddet
 Arealtilskuddet for grovfôr i sone 5-7 (Nord-Norge, Sør- og Vestlandet, indre strøk av Trøndelag,
Østlandet og Rogaland)

I tilbudet svarte Regjeringa med å fjerne arealtilskuddet for grovfôr i sone 1 (-75 kr/daa).
Begrunnelsen var å rendyrke kanaliseringspolitikken ved å gjøre det relativt sett mindre
lønnsomt med grovfôrproduksjon i kornområdene og mer lønnsomt med kornproduksjon her. I
jordbruksmeldinga forfølges dette sporet. Regjeringa skriver «Det er en naturlig del av den
videre utviklingen av virkemidlene, med sikte på å opprettholde den geografiske produksjonsfordelingen, at subsidiering av grasbasert husdyrhold i de typiske kornområdene reduseres». En
svekking av økonomien i grovfôrproduksjonen i kornområdene vil få negative konsekvenser for
alle som allerede har investert i grovfôrbaserte produksjoner her.

2.4 Driftsvansketilskudd
For å snu reduksjonene i jordbruksareal
krevde vi 100 mill. kroner til et nytt
driftsvansketilskudd. Det skulle
kompensere for større driftskostnader per
dekar på jorder som er små, bratte og
ligger langt unna nærmeste aktive gårdsbruk. Mange småskifter har en utforming
som er lite rasjonelle å drive med dagens
maskinpark. Det finnes kart og datagrunnlag som gir muligheter til å
differensiere og lage et mer målretta
tilskuddssystem. Et driftsvansketilskudd
krever politisk vilje for å få innført.

2.5 Beiting
Beiting på innmark og utmark gir en god
utnytting av nasjonale naturressurser.
Beiting i utmarka er den eneste måten vi
kan utnytte fôrressursene til matproduksjon. Beiting bidrar også til et åpent og artsrikt kulturlandskap. NIBIO har beregnet at
under halvparten av nyttbart utmarksbeite til husdyr blir benytta i dag.
Antall sau på utmarksbeite har variert omkring 2 millioner sau og var på samme nivå i 2000 og
2015. Antall storfe på utmarksbeite har økt med 8 prosent til 250 000 stk. i 2015.
Tilskuddsordninger som stimulerer til beitebruk
Tilskudd til utmarksbeiting (5 uker)
Generelt beitetilskudd (12-16 uker)
Arealtilskudd til innmarksbeiter som ikke kan høstes maskinelt
Ordninger under RMP
13
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Tilskuddene til beiting har økt med 600 mill. kroner de
siste 10 årene. Antall dyr på beite er relativt stabilt,
særlig sau. Det ligger allerede krav til beiting og
lufting i forskrift om dyrehold. I jordbruksmeldingen
stilles det derfor spørsmål ved om beitetilskuddene
bidrar til mer beiting. Meldinga peker på at det er et
potensial økt utmarksbeite på ammekyr, kastrater og
kviger av melkerase. De vil forenkle og utarbeide en
annen modell for beitetilskudd og komme tilbake til
dette i jordbruksoppgjøret til våren. En kan tenke seg bl.a følgende alternativer:
 Det generelle beitetilskuddet fjernes. Midlene flyttes til husdyrtilskuddet.
 Det generelle beitetilskuddet fjernes og midlene legges til over til utmarksbeitetilskuddet.
 Det generelle beitetilskuddet fjernes og midlene brukes til andre målretta tiltak for å øke
produksjonen der det er markedsmuligheter for det.

2.6 Søknad og utbetaling av produksjonstilskudd
Datasystemet for produksjonstilskudd legges om. Alle søknader skal leveres elektronisk. 2017
blir et overgangsår. Siste søknadsomgang med det gamle systemet blir 20. januar, med
utbetaling av tilskudd juni 2017. Neste søknadsomgang får søknadsHusk å levere søknad
frist 15. mai (telledato 1. mai). Det skal da søkes på husdyrtilskudd
om produksjonstilskudd
og avløsertilskudd. Deretter blir det en søknadsfrist 15. oktober
innen fristen!
(telledato 1. oktober), der en søker arealtilskudd, husdyrtilskudd,
avløsertilskudd, beitetilskudd, distriktstilskudd frukt, bær og
veksthusgrønnsaker og tilskudd til bevaringsverdige husdyrraser.
Tilskudd til sau vil bli beregnet på grunnlag av registreringen i
mai, og også påsettlam vil inngå i tilskuddsgrunnlaget. Tilskudd
til slaktegris, kylling og kalkun skal utmåles på grunnlag av data
fra leveransedatabasen for kalenderåret. Utbetaling for begge
søknadsomgangen blir i februar 2018. Det betyr en likviditetsmessig forbedring på 3-4 måneder for alle tilskuddene som nå
utbetales i juni. Tilskudd til ferie og fritid skal utbetales på grunnlag av avløsning i søknadsåret.
Det vil være mulig å endre opplysninger i søknaden i 14 dager etter (til 29.mai/29. oktober) at
søknadsfristen har gått ut, uten å få 1000 kr i trekk per dag. Man kan bare endre opplysningene i
en søknad som allerede er sendt inn. Hvis du ikke har levert søknaden innen fristen, vil
søknaden bli avvist. Dispensasjon fra søknadsfristen kan fortsatt gis ved særlige tilfeller. For
søknader som leveres i 2017 legges det opp til å praktisere søknadsfristene mer fleksibelt, ved at
man kan levere søknaden helt frem til 14-dagersfristen for endring uten at man trenger
dispensasjon.
Det vil imidlertid være mulig å etterregistrere fram til 10. januar. Dette gjelder:
 Leveranser av frukt, bær og veksthusgrønnsaker 16/10-31/12
 Avløserutgifter i perioden 16/10-31/12 (hvis en ikke har tilstrekkelig kostnader før 15/10)
 Dyr på utmarksbeite tatt ned etter 15/10
 Livdyr av svin, kalkun og kylling solgt etter 15/10
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I oktober oppgis antall husdyr og beitebruk. For husdyr som skal registreres to ganger i året, gir
gjennomsnittlig antall dyr i de to registreringene grunnlag for beregning av maksimalt tilskudd.
Søknadsprosessen for tilskudd under regionale miljøprogram (RMP) skal samordnes med
produksjonstilskuddene. Søknadsfristen vil være oktober for redusert jordarbeiding og beiting,
mens mars vil være fristen for andre ordninger under RMP. Det legges videre opp til at
kartbaserte søknader skal innføres fra 2018.

Spørsmål om tilskudd
3) Bør Norges Bondelag kreve å få innført struktur (tak for tilskuddsberettiget areal) i
tilskuddsordninger for planteproduksjonene? Velg ett alternativ:
 Ja. Det er stordriftsfordeler i disse produksjonene så en bør jevne ut inntektene.
 Ja, men kun de produksjonene man krevde tak for i fjor (dvs
ikke grovfôr og potet)
 Nei. Det holder med å ha prøvd 2 ganger
 Nei, ordningene er bra som de er nå
4) Hvordan opprettholde fordelingen mellom korn og gras i landbruket?
Velg ett alternativ:
 Kornprisen må økes
 Kornprisen må økes, samtidig som distriktstilskudd økes for
kjøtt og melk
 Kornprisen må økes, men prisøkningen må kompenseres med
prisnedskrivingstilskudd
 Produksjonsfordelingen kan ikke videreføres på dagens nivå, det gir for store kostnader i
landbruket totalt sett.
5) Hvilken tilskuddsordning bør Norges Bondelag prioritere i neste oppgjør? Velg ett alternativ:
 Investeringstilskudd
 Avløsertilskudd
 Pristilskudd (Eks distriktstilskudd,
kvalitetstilskudd storfekjøtt)
 Arealtilskudd
 Husdyrtilskudd og Driftstilskudd
 Beitetilskudd
6) Har dere andre kommentarer om tilskudd?
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3 Investeringer
Investeringstilskudd til fjøs, driftsbygninger ellers og andre faste investeringer gis innenfor
samme ordning: Tilskudd til investering og bedriftsutvikling (IBU). Midlene utgjør 575 mill.
kroner og fordeles fylkene etter en fast fordelingsnøkkel. Ordningen forvaltes av Innovasjon
Norge. Innenfor nasjonale rammer skjer det ei viss fylkesvis tilpassing og prioritering. Disse
framkommer i fylkenes regionale næringsprogram.
En kan maksimalt få IBU-tilskudd på 33 prosent av godkjent investeringsbeløp, men pga. stor
pågang er tilskuddsprosenten lavere i alle fylker. Det er ikke lenger noe nasjonalt kronemessig
tak på tilskuddet, men de fleste fylker har tak. Dette varierer fra 750.000 kroner opp til 2 mill.
kroner. Begge disse avgrensingene gjør at midlene
kan spres på flere søkere. Lav tilskuddsandel stiller
strengere krav til lønnsomhet i den enkelte
investering. Dette er et problem, spesielt for mindre
bruk med avgrensa muligheter til å bedre lønnsomheten ved å øke produksjonen. Deres investeringsplaner taper derfor ofte i tilskuddskampen mot de
større bruksutbyggingene.

Melk og storfe
På grunn at en stor del av melkeinvesteringene skjedde på 70 og 80-tallet er disse fjøsene modne
for utskifting. Sammen med løsdriftskravet er investeringsbehovet spesielt stort innenfor
melkesektoren. I melkeproduksjonen er det derfor et stort sammenfall i investeringsbehov for
bruk med relativt liten produksjon og bruk som samtidig trenger å konvertere til løsdrift. Dagens
investeringsstrategier er i liten grad tilpassa disse bruka, med mindre ei investering hos dem kan
utløse en betydelig økning i produksjonen og samtidig gi tilfredsstillende lønnsomhet. Tilgangen
til areal er ofte en begrensende faktor for disse bruka dersom de ønsker å bygge nytt og/eller
utvide antall kuplasser.

Figur 5 Antall kyr i hhv. løsdrift og båsfjøs, fordelt på besetningsstørrelse. Kilde: Tine rådgiving
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En måte å imøtekomme behovet for
målretta investeringskapital innenfor alle
bruksstørrelser storfebesetninger er å øke,
men samtidig differensiere investeringstilskuddet. Da kan en holde en høy
tilskuddsprosent for dem som bygger ut
opp til ei viss grense, men redusere den
noe der utbyggingsplanene passerer grensa
og en kommer opp i et høyere
produksjonsvolum.
For eksempel slik:
Kategori
Kuplasser i nytt bygg
Tilskuddsprosent
Maks-tak

A
< 25
Inntil 60 prosent av
godkjent beløp
2,0 mill. kr

 Om lag 6000 fjøs har båsinnredning.
 Båsfjøs utgjør 65 prosent av buskapene og
45 prosent av melkeproduksjonen.
 Gjennomsnittsstørrelse båsfjøs er 18 kyr. 85
prosent av båsfjøsene har færre enn 26 kyr.
 Gjennomsnittsstørrelsen for løsdrift er over
det doble av båsfjøs: 39 kyr.
 Gjennomsnittlig kvotestørrelse, for båsfjøs
er 132 tonn/år, for løsdrift 307 tonn/år.

B
26 – 40
Inntil 45 prosent av
godkjent beløp
2,0 mill. kr

C
41 >
Inntil 33 prosent av
godkjent beløp
2,0 mill. kr

Spørsmål om investeringer
7) Er det ønskelig å differensiere maks tilskuddsprosent slik at mindre bruk kan oppnå et relativt
høyere investeringstilskudd enn bruk med større produksjon?
 Ja, fordi det koster mer pr båsplass å investere i mindre bruk
 Ja, men bare forutsatt at bevilgningen til investeringstilskudd økes vesentlig
 Nei, det stimulerer bare til ineffektive investeringer.
8) Hvis Ja på spørsmål 1, bør en differensiert tilskuddsprosent kombineres med et maks
kronetak, slik som i tabellen?
 Ja, fordi totalbeløpet på en investering er større for mange kuplasser
 Nei, det vil bare redusere effekten av høyere tilskuddsprosent for mindre bruk.
9) Punktene ovenfor er skissert for melk og storfe. Bør samme prinsipp også gjelde for andre
produksjoner? Hvorfor/hvorfor ikke?
 Ja det er småskala ulemper i alle produksjoner
 Ja, men bare produksjoner som er arealavhengig. Mer tilskudd til mindre investeringer
kan kun begrunnes i at arealtilgangen er en begrensende faktor for investeringsstørrelsen.
 Nei, det stimulerer bare til ineffektive investeringer i landbruket
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4 Velferd
Velferdsordningene over jordbruksavtalen består av:
 Tilskudd til avløsning for ferie og fritid
 Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv
 Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket
 Tilskudd til landbruksvikarordningen
 Tilskudd til tidligpensjonsordningen

Inv.tilskudd Andre
2 % ordninger
11 %
Pristilskudd
19 %

1167 mill. kroner
158 mill. kroner
73 mill. kroner
63 mill. kroner
81 mill. kroner

Inv.tilskudd Andre Velferd
ordninger 11 %
4%
8%

Velferd
14 %

Pristilskudd
20 %

Husdyr,
areal,
beite etc
54 %

Husdyr,
areal,
beite etc
57 %

Andel av ulike tilskudd for 2017

Andel av ulike tilskudd for 2000

Relativt sett utgjør velferdsordningene en mindre del av tilskuddene over jordbruksavtalen nå
enn tidligere. Ved årtusenskiftet utgjorde de 14 prosent av overføringene til jordbruket. I dag er
de nede i 11 prosent. Over flere år har partene i stedet prioritert investeringstilskudd, husdyr,
beite- og driftstilskudd. Satsene for velferdsordningene har utviklet seg dårligere enn
lønnsveksten.

Jordbruksmeldinga vil forenkle velferdsordningene
I forenklingens navn foreslår regjeringen i jordbruksmeldinga å avvikle:
 Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid
 Ordningen med tidligpensjon
Midlene til tilskudd ved avløsning ved ferie og fritid skal overføres husdyrtilskuddet og midlene
til tidligpensjon ordninger som stimulerer til rekruttering.

Blir det enklere å være bonde og bedre
tilværelse når en slipper å dokumentere
avløserutgifter, meN står fritt til å bruke
tilskudd som man vil?
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Ferie og fritid
Fjerning av ordningen begrunnes i at regjeringen ønsker bonden skal ha valgfrihet å bestemme
hvor mye fri en vil ha. Dessuten er ordningen er relativt krevende å forvalte. Avgrensinger mot
driftsfelleskap er krevende. Noen splitter opp drifta i flere foretak for å optimalisere inntektene.
Om dette er greit eller ikke i forhold til tilskudd avhenger av graden av samarbeid mellom
foretaka, og dette gir forvaltningsmessige utfordringer. Både for bonde og forvaltning er det
merarbeid knyttet til dokumentasjonskravet av avløserutgifter.
Endringen vil trolig føre til et behov for færre avløsere. Det igjen vil svekke Norske
Landbrukstjenester sin mulighet til å
opprettholde en god beredskap for
sykdomsavløsning. Det er ikke mulig å få ut
mer enn 74.200 kroner i dette tilskuddet.
Samlet tak for husdyrtilskudd er 560.000
kroner per foretak. Nye satser for
husdyrtilskudd der avløsertilskuddet er
innarbeidet vil nødvendigvis måtte gi
omfordelingseffekter, sannsynligvis til fordel
for større bruk.

Tidligpensjonsordningen
Formålet med ordningen er å bidra til å framskynde og lette generasjonsoverganger. Antallet
som går inn på ordningen har gått mye ned siden den kom i 1999. Ytelsen er 100.000 kroner for
enbrukerpensjon og 160.000 kroner for tobrukerpensjon. Ordningen ble foreslått avviklet ved
jordbruksoppgjøret 2014, men ble likevel besluttet videreført i forliket mellom
Regjeringspartiene og Venstre/KrF. Når den nå igjen foreslås avviklet av regjeringa begrunnes
dette i at ordningen har redusert oppslutning, svekkede måloppnåelser, er blitt mindre relevant
pga endringer i Folketrygden (fleksibel alderspensjon fra 62 år) og at mange ikke kommer med
på ordningen pga inntektsvilkårene.
De som allerede er inne på ordningen skal få være der til de går over på alderspensjon. For
mange har tidligpensjonsordningen lettet gårdsoverdragelsene, og gitt en fleksibel overgang til
bondeyrket der arbeidskraft fra den eldre generasjon har blitt stilt til disposisjon.

Sykdom, fødsel mv
Maksimal dagsats er på 1530 kroner, og denne dekker ikke alltid kostnadene til avløsning. Også
denne ordningen er analysert i jordbruksmeldinga, men konklusjonen er at denne skal
videreføres.

Landbruksvikarordningen
Landbruksvikarordningen gir en trygghet til hver enkelt bonde. Avløserlagene får et årlig
tilskudd på 270.200 kroner pr årsverk som bidrar til at en kan ha et nettverk av kvalifiserte
avløsere over hele landet. De kan ikke fakturere bonden mer enn dagsatsen for sykdomsavløsning. Landbruksdirektoratet evaluerer for tiden ordningen. De vurderer blant annet å ikke
lenger legge denne begrensningen på avløserlagene.
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Spørsmål om velferdsordninger og rekruttering
10) Bør Norges Bondelag gå inn for å foreta forenklinger i avløsning ved ferie og fritid ved å
fjerne dokumentasjonskravet og overføre pengene til husdyrtilskudd? Velg ett alternativ:
 Ja. Det er bl.a helt urimelig at samdrifter har dette kravet, da deltakere kan avløse
hverandre og de får en ekstra kostnad nå med å leie inn hjelp
 Ja, vi ønsker å bestemme selv hva vi vil bruke tilskudd på, leid hjelp eller andre ting
 Nei, dette vil gå ut over avløsertjenestene over hele landet og svekke beredskapen
 Nei, bønder vil ikke lenger ta seg råd til ferie og fritid. Dette vil bl.a kunne svekke
dyrevelferden
11) Bør tidligpensjonsordningen avvikles og pengene i stedet overføres tilskudd som går til
dagens aktive bønder?
 Ja. Det er feil å bruke penger over jordbruksavtalen på å framskynde gårdsoverdragelser
 Nei, ordningen er viktig for rekruttering til næringa. Sammen med avløsertilskuddet ferie
og fritid gir den nye bønder tilgang på god arbeidskraft i startfasen.
12) Bør Norges Bondelag prioritere velferdsordningene høyere enn produksjonstilskudd og
investeringstilskudd?
 Ja, de er styrket for lite de siste årene
 Nei, det er viktigere å stimulere til investeringer og økonomi uavhengig av bruken av
innleid arbeidskraft.
 Lik prioritering
13) Forutsatt at avløsertilskudd ved ferie og fritid og tidligpensjonsordningen ikke avvikles,
hvilken velferdsordning mener du Norges Bondelag skal prioritere sterkest ved årets
jordbruksoppgjør? Velg en av disse:
 Avløsning ved ferie og fritid
 Avløsning ved sykdom
 Sykepengeordningen
 Landbruksvikarordningen
 Tidligpensjonsordningen
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5 Markedsbalansering
I Regjeringens politiske plattform heter det: «Regjeringen ønsker
sterkere konkurranse i næringsmiddelindustrien, og vil derfor gjøre
markedsregulatorordningen mer uavhengig av
samvirkeorganisasjonene»
Tine, Norske Felleskjøp og Nortura er markedsregulatorer for hhv
melk, korn og kjøtt/egg. Grøntprodusentenes Samarbeidsråd skal
vurdere behovet for markedsreguleringstiltak for potet og epler. I
jordbruksmeldinga angriper regjeringen samvirkets ansvar for
markedsbalanse i jordbruket. Markedsordningene foreslås avviklet for geitemelk, potet og epler.
Det samme gjelder også korn og egg, men der tar Regjeringen til ordet for at det statlige organet
Landbruksdirektoratet skal administrere reguleringstiltak. For svin skal målprisen avvikles.
I sum svekkes bondens og Samvirkets rolle, og mer overlates til markedet. Bonden får økt risiko
for avsetning og pris. Endringene vil over tid føre til sentralisering. Mottaksplikten oppheves for
geitemelk, potet, epler, korn og egg, og det blir mest lønnsomt å ha produksjon nær mottaksanlegget og forbrukerne. Det blir avgjørende hva Stortinget mener om forslagene.

5.1 Hvorfor regulere markedet?
Markedsbalansering har vært en sentral del av norsk landbrukspolitikk siden omsetningsloven
kom i 1930 etter en lang periode med overproduksjon av svin, egg og meieriprodukter. Formålet
med ordningen er å sikre en stabil forsyning av varer i alle markeder til en likest mulig pris. Den
skal også sikre produsentene stabil avsetning og stabile priser. Som bønder vet vi godt at
avlingsvariasjonene kan være store og for mange av våre varer går det lang tid fra det tas en
beslutning om å starte opp en produksjon til produktet ligger i butikkhylla.

Balanseringsmodeller
Målprismodellen
•Målprisen er fastsatt i
jordbruksavtalen.
•Markedsregulator har ansvar
for å ta ut målpris ved
markedsbalanse.
•Omsetningsrådet kan vedta
avsetningstiltak for å bringe
markedet i balanse.
•Overstiges målprisen, gjøres
tilsvarende fratrekk kommende
år (styringspris).
•Går målprisen over øvre
prisgrense i mer enn to uker
setter Landbruksdirektoratet
ned tollen.
•I dag har vi målpriser på melk,
egg, korn, svinekjøtt, potet,
epler og 10 grøntprodukter

Volummodellen *
•Det fastsettes ingen målpris i
jordbruksavtalen, men
markedsregulator skal
informere om planlagt
gjennomsnittlig engrospris et
halvår av gangen.
•Reguleringslagret er
volumbegrensa.
•Svært begrensa mulighet for
reguleringseksport (den blir
uansett avviklet fra 2021)
•Tollnedsettelse gis på samme
måte som for målprisene.
•Storfe, sau/lam og egg er i
volummodellen i dag

Referanseprismodellen
•Ingen markedsregulator, ingen
markedsregulering og ingen er
pålagt mottaks- eller
forsyningsplikt.
•Det gjennomføres derfor
verken avsetningstiltak eller
produksjonsregulerende tiltak .
•Det fastsettes en referansepris
på engroprisnivå utfra forrige
avtaleår som grunnlag for å
administrere tollvernet.
•Dersom notereingsprisen
overstiger øvre prisgrense
iverksettes administrativ
tollnedsettelse.
•Kylling er i dag i
referanseprismodellen.
Modellen omtales derfor også
som "Kyllingmodellen"

* For å unngå å bryte WTO-regelverket og nivået for såkalt gul støtte, ble storfekjøtt flyttet inn i den
nyopprettede volummodellen i 2009. Senere er også sau/lam og egg lagt dit av samme hensyn.
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Alle målpriser fastsettes i jordbruksavtalen. Markedsregulatorene er i markedet og gjennomfører
avsetningstiltak (f.eks lagring og eksport) når det oppstår overskudd, for å ta ut målprisene. De
har mottaksplikt, så de må ta imot varer fra alle produsenter uavhengig av beliggenhet og
produksjonsstørrelse. De har også forsyningsplikt til uavhengige aktører. Gjennom
omsetningsavgiften er det produsentene som finansierer reguleringstiltak.

Korn
Det er målpriser for mathvete, matrug, bygg, havre og oljefrø. Norske Felleskjøp utarbeider
prognoser over den norske kornproduksjonen til kraftfôr og matkorn, og behovet for
kornråvarer. Det som ikke dekkes opp med norsk korn, importeres til nedsatt toll. Importen
styres gjennom at det fastsettes importkvoter med utgangspunkt i prognosene. Markedsregulator
kan iverksette reguleringstiltak. Mest aktuelle tiltak er overlagring og/ eller omdisponering av
matkorn til fôr. Det kan i enkelte år blir overskudd av enkelte hvetekvaliteter. Dersom det er
mindre kostbart å bruke overskuddskornet til fôr enn å overlagre det til neste sesong, kan dette
finansieres med omsetningsavgift.
Regjeringen vil:
I jordbruksmeldinga vil Regjeringen at
 Avvikle markedsbalanseringen i kornsektoren
avsetningstiltakene skal videreføres, men
og Felleskjøpets rolle.
administreres av Landbruksdirektoratet.
Konsekvens: Ingen mottaksplikt. Ingen aktør har
Finansieringen skal skje med omsetningsansvar for å ta ut målpris. Bonden får større risiko
avgift. Regjeringen skriver at «endringene
Større prispress som følge av økt konkurranse.
vil føre til mer markedsrettet produksjon og
 Avvikle mottaksplikten
økt konkurranse. I en overskuddssituasjon av Konsekvens: Større variasjon i priser mellom
enkelte kornslag vil konkurranse mellom
regioner og muligheter for at varen kan avvises
ved overproduksjon
produsentene om å få levere øke og prisen
presses». Mottaksplikten oppheves og det vil  Beholde reguleringstiltak
Konsekvens: Muligheten for å skrive ned fra mat
ikke være noen aktører i markedet med
til fôr og overlagre korn videreføres. Finansieres
ansvar å ta ut målpris, slik Felleskjøpet Agri
gjennom omsetningsavgift.
har i dag.
Når det er underskudd på norsk korn, bør det være sterk konkurranse om norske karbohydrater.
Samtidig er det også sterk konkurranse om å tilby det billigste og mest kostnadseffektive
kraftfôret.

Egg
Markedet for konsumegg må dekkes med
Regjeringen vil:
ferske egg. Konsumegg skal være omsatt til  Avvikle markedsbalanseringen i eggsektoren
forbruker innen 21 dager. Egg har siden
Konsekvens: Uforutsigbare priser og økt risiko.
2013 vært i volummodellen. I praksis falt
 Avvikle mottaksplikten
adgangen til reguleringseksport bort
Konsekvens: Økt konkurranse om å få solgt egga.
samtidig. Regjeringa erkjenner at det må
Større regionale prisforskjeller og på sikt
være virkemidler som gjør det mulig å
sentralisering av produksjonen rundt pakkeriene.
dekke forbrukstoppene med norske egg. Det
 Fortsatt finansiere sentrale virkemidler i
er stor etterspørsel etter egg rundt påske, jul
eggsektoren gjennom omsetningsavgiften.
og helligdagene i mai, mens produksjonen
Konsekvens: Gjør det mulig å møte
er tilnærmet stabil. Derfor er det behov for å
forbrukstoppene med norske egg.
fjerne overproduksjon av konsumegg
utenom disse salgstoppene. Priskompensasjon for overskuddsegg som går til skilleeggvirksomhet (å skille plomme fra hvite) gjør det mulig å forsyne markedet med norske eggprodukter i alle perioder av året, og er sammen med førtidsslakting det viktigste virkemiddelet
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for å balansere tilførsler og salg av egg. Det er usikkert
hvordan ordning med førtidsslakting av høner i praksis vil
fungere i fravær av prismål og markedsordning.
I dag er det Nortura som står for prognoseringsarbeidet og
ansvaret for å fastsette prisløype for planlagt engropris
Regjeringen vil gi Landbruksdirektoratet i oppgave å administrere reguleringstiltakene på egg
og utarbeide prognoser.

Felles for kjøtt
Sau/ lam og storfe ligger allerede i volummodellen. Det foreslås ingen umiddelbare endringer
her. Norturas ansvar som markedsregulator videreføres. Regjeringa vil at omsetningsrådet skal
vurdere endringer i regelverket som forenkler ordningene og reduserer risikoen for konkurransevridninger i kjøttsektoren. I tillegg foreslås det å innføre en avgrenset dobbel mottaksplikt for
Nortura. Det vil gi alle aktører samme mulighet til å balansere egne tilførsler, ved at de i en
overskuddssituasjon kan levere sin andel av totalt overskudd til Nortura. Regjeringa mener dette
vil gi økt konkurranse om primærprodusenten.

Gris

Regjeringen vil:
Svinekjøtt er det eneste kjøttslaget som
 Avvikle målprisen og innføres volummodell
fortsatt ligger i målprismodellen. Det har
for markedsbalansering av svinekjøtt.
vært perioder med overskudd av svinekjøtt
Konsekvens: prisene kan presses dersom det
og blitt satt i verk flere tiltak bl.a:
oppstår overskudd. Det vil bli definert et øvre tak
reguleringseksport, reguleringslagring og
for reguleringslager, og samtidig opphører
muligheten for reguleringseksport
produksjonsregulering i form av slakting av
 Fortsatt markedsordning med Nortura som
gris med lette vekter. Svineproduksjon er
markedsregulator med mottaks- og
basert på kraftfôr og har kun behov for
forsyningsplikt
spredeareal. Produksjonen beskrives ikke
Konsekvens: Bra med videreføring av samvirkesom ei distriktsnæring i meldinga, men
basert markedsregulering, men volummodellen
Regjeringa erkjenner at svineproduksjonen
gir begrensninger på lagring og eksport
er viktig for slakterivirksomheten i
distriktene. En avvikling av målprisen vil gi en mer markedstilpassa pris hevder regjeringen.
Ved større overskudd kan omsetningsrådet fremdeles bevilge midler til produksjonsregulerende
tiltak. Fra svinenæringa stilles det spørsmål ved om fjerning av målprisen gjør det vanskeligere å
øke prisen på svinekjøtt, selv i en situasjon med markedsbalanse.

Melk
I melkesektoren henger markedsbalansering sammen med kvoteordningen for melk og
prisutjevningsordningen for melk.
Regjeringen vil:
Kumelk
 Avvikle markedsbalanseringen for geitemelk
Regjeringen foreslår å videreføre Tines
Konsekvens: Målprisen blir borte, og det blir opp
markedsregulatorrolle for kumelk. De ber
til TINE å vurdere markedet for prissetting av
Omsetningsrådet vurdere endringer i
geitemelk.
regelverket som forenkler ordningen og
 Gjennomføre en oppkjøpsordning i områder
reduserer risikoen for konkurransevridning i
som ligger langt fra mottaksanlegg
melkesektoren. Videre vil de selv foreslå
Konsekvens: Færre produsenter og sentralisering
av produsenter nær foredlingsanlegga.
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endringer i de konkurransefremmende tiltakene i Prisutjevningsordningen for melk.
Geitemelk
Det har i flere år vært betydelig
overskudd av geitemelk. Geitemelk og
kumelk har samme målpris og
omsetningsavgift. Overskuddet av
geitemelk går til dyrefôr. Det utgjør 1015 prosent av produksjonen. I tillegg
produseres det Frozen Curd til eksport med relativ svak inntjening på meieriet på Haukeli.
Kostnadene dekkes av alle melkeprodusenter.
Regjeringen mener at markedet i større grad må ta ansvar for å håndtere overproduksjon av
geitemelk og foreslår å avvikle markedsbalanseringen for geitemelk og Tines markedsreguleringsrolle. For å få ned produksjonen på en kostnadseffektiv måte, foreslås en frivillig
oppkjøpsordning for produsenter som ligger langt fra foredlingsanlegg. Det legges til grunn at
dette finansieres over omsetningsavgiften for alle melkeprodusenter eller alternativt innafor
rammen av jordbruksavtalen. En slik oppkjøpsordning kan også gjennomføres innenfor dagens
ordning.

Hagebruk

Regjeringen vil:
I hagebrukssektoren blir det fastsatt
 Avvikle markedsordningen for eple og potet
målpriser for poteter, epler og de 10 største
Konsekvens: Større prisvariasjoner med prisfall i
gode avlingsår. Bonden må bære en større risiko.
grønnsakskulturene. Produksjonen er styrt
gjennom kontraktproduksjon. Det er ingen
markedsregulator, men markedsbalanseringstiltak for epler av klasse 1 (til konsum) og
matpoteter administreres av Grøntprodusentenes Samarbeidsråd. Prisnedskriving av matpoteter
til industri (potetmel/stivelse) benyttes i år med store overskudd for å kunne ta ut målpris for
matpotet. I år med store avlinger vil prisen på matpotet
gå ned når avsetningstiltakene avvikles og prisrisikoen
for bonden øker. Sesongvariasjonene gir overskudd i
enkelte år. For epler kan det gis prisnedskrivingstilskudd av konsumepler til industrifrukt og lagring i år
med overskudd. Finansiering av tiltak på grøntsektoren
finansieres over jordbruksavtalen gjennom en kollektiv
dekning av omsetningsavgift.

Spørsmål til diskusjon:
14) Trenger vi markedsregulering i norsk landbruk? I såfall hvorfor? Hvilke konsekvenser ser
du av forslagene Regjeringa kommer med i jordbruksmeldinga? Er forslagene akseptable?
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6 Korn og kraftfôr
En tredjedel av jordbruksarealet i Norge er kornareal. For første gang på mange år øker
kornarealet. De foreløpige tallene viser en økning i åker og hage på ca 37 000 dekar. Figuren
under viser at vi må mange år tilbake for å se en økning arealet året som brukes til korn og
grønnsaker. I de seinere år har kornarealet blitt betydelige redusert på grunn av at grasarealet har
økt på Østlandet. Delvis som følge av økt ammeku- og sauekjøttproduksjon og dels fordi man
basert seg på salg av grovfôr til hest eller til andre deler av landet (j.fr kapittel 2.3)
90
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-90
Åker og hage

Grovfôr

Figur 6 Endringer i åpen åker og grovforareal fra 2000 til 2016 i tusen dekar. Foreløpige tall for 2016.
Kilde: Budsjettnemnda/ Landbruksdirektoratet

Store kornavlinger i 2016
Kornhøsten 2016 var veldig bra. Bare 2015 sesongen har bedre kornavlinger. Kvaliteten er også god og andelen norsk korn av forbruket
av matkorn ser ut til å bli totalt 73 %. Importbehovet for matkorn har
ikke vært mindre siden sesongen 2007/2008. I underkant av 10 % av
kornarealene brukes til matkorn i dag. En økning i matkornproduksjonen kan gi en umiddelbar bedring i selvforsyningsgraden.
Stortinget har som mål å øke sjølforsyningen. Størrelsen og kvaliteten
på norsk kornproduksjon varierer med værforholdene i vekstsesongen. I år er det lite mykotoksiner i norsk korn og kvaliteten er
generelt god. En utfordring er et overskudd av havre sammenlignet
med hva kraftfôrindustrien ønsker.

6.1 Kraftfôr
Bruken av kraftfôr i norsk jordbruk øker. Trenden er en økning på 15.000 tonn årlig. Hvorfor er
det slik? Jo, norsk landbruk produserer 45.000 tonn mer svinekjøtt, 80.000 tonn mer fjørfekjøtt,
15.000 tonn mer egg enn vi gjorde på begynnelsen av 90-tallet. Husdyra som produserer dette
spiser tilnærmet utelukkende kraftfôr.
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Figur 7 Utvikling i bruk av kraftfôr og produksjon av fôrkorn. Kilde: Budsjettnemnda for jordbruket

Hvorfor så stor produksjonsvekst? Jo, fordi befolkningen øker og forbrukeren i denne perioden
har etterspurt stadig mer av disse produktene. Norsk landbruk ønsker å produsere de varer
forbrukeren etterspør. Alternativet er import av tilsvarende varer.
I tillegg har melkekua økt avdråtten mye, bl.a gjennom sterkere fôring med kraftfôr. På den
annen side utnytter husdyra fôret bedre og uten denne effektivitetsframgangen ville
kraftfôrforbruket økt enda mer.
Riktig fôrkvalitet er viktig i arbeidet med å
øke ytelse, produktivitet og lønnsomhet i
husdyrproduksjonen. Norskandelen i kraftfôret
er i stor grad bestemt av kornavlingene.
Andelen norsk korn av karbohydratdelen
eksklusiv kli i kraftfôret er med årets
prognoserte kornavling 74 %. Av totalt
kraftfôr utgjør norsk korn 51 %. Større krav til
proteininnhold i kraftfôret har gitt behov for
økt import av kraftfôrråvarer. Det er flere årsaker til at importen av proteinråvarer øker:
 Forbud mot bruk av kjøttbeinmjøl og fiskemjøl i kraftfôrblandinger
 Mer proteinrike kraftfôrblandinger
 Større etterspørsel etter kylling og svinekjøtt
 Økt kraftfôrandel blant drøvtyggere, blant annet som følge av økt melkeavdrått
Soya utgjør under 5 prosent av fôret til norske husdyr. Det pågår mye forskning for å finne
alternative proteinkilder til bruk i fôr, blant annet på Ås gjennom «Foods of Norway»

Prisnedskrivingstilskudd
Kraftfôr er en stor kostnadpost i norsk jordbruk. For å skrive ned kostnadene brukes
prisnedskrivingstilskudd. Når kornet er levert på mølla, får varemottaker et tilskudd på 56,6 øre
pr kg for å skrive ned verdien på kornet før det går inn i kraftfôret. Prisnedskrivingstilskuddet
reduserer engrosprisen på norsk korn. Dermed reduseres også behovet for toll på andre råvarer,
fordi tollsatsetene skal settes så høyt at prisen på importert råvare ligger opp mot prisen på norsk
råvare. En økning i prisnedskrivingstilskuddet vil reduserer kostnadene ikke bare for det norske
26

Jordbruksoppgjøret 2017

kornet, men for alle karbohydratråvarer. Prisnedskrivingstilskuddet øker lønnsomheten ved å
levere korn til godkjente kornkjøpere, framfor å bruke det selv til eget fôr. På den måten er
prisnedskrivingstilskuddet et viktig virkemiddel for å opprettholde produksjonsfordelinga
mellom korn og husdyrhold.
I de siste jordbruksoppgjørene er prisnedskrivingstilskuddet økt tilsvarende effekten av
kornprisøkningen med unntak av i fjor. Da var forventa effekt av jordbruksoppgjøret en økning i
kraftfôrpris 3 øre pr kg. Andre kostnadsøkninger forekommer også, men det kan ikke tilskrives
effekter av jordbruksoppgjøret.

Spørsmål om korn og kraftfôr
15)

Er det ønskelig med større norsk fôrkornproduksjon? Velg ett alternativ:
 Ja, kraftfôret bør i hovedsak bestå av norske råvarer
 Ja, men nivået må bestemmes av etterspørselen fra husdyrholdet
 Nei, norsk korn er for dyrt sammenlignet med hva vi importerer.

16)





Prisnedskrivingstilskuddet er viktig for å redusere kostnadene i jordbruket. Bør
tilskuddet økes? Velg ett alternativ:
Ja, kraftfôrprisen må ned for å bedre økonomien i husdyrholdet
Ja, men bare hvis det ikke fører til reduserte satser for andre tilskudd
Nei, det bør holdes uendra
Nei, det vil gi høyere kraftfôrandel for grovfôretende dyr og grasarealer går ut av drift.






Bør prisforholdet mellom kornslaga endres? Velg ett alternativ:
Matkornet bør styrkes
Fôrkornet bør styrkes
Oljefrø/ erter bør styrkes
Prisforholdet bør holdes uendra

17)
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7 Grovfôrbaserte produksjoner
7.1 Arbeidsgruppe for økt norskandel i fôret
Årsmøtet i Norges Bondelag har vedtatt et mål om å øke norskandelen i fôret fra dagen 75
prosent til 85 prosent innen 2025. Styret i Norges Bondelag har satt ned ei arbeidsgruppe som
skal se på hvordan vi kan øke norskandelen i fôret til husdyra. Årsmøtets mål kan nås på to måter:
a) Øke andelen grovfôr
b) Øke andelen av norskprodusert råvarer i kraftfôret
I tillegg til god agronomi og kunnskap om fôrproduksjonen er det nødvendig at produsentene
finner det lønnsomt å utnytte norske fôrressurser. Det vil si at det er nødvendig å kartlegge
årsakene til endringene i fôrsammensetning, lønnsomheten i å bruke norsk fôr og virkemidler
som kan stimulere til økt bruk og produksjon.
Arbeidsgruppa skal vurdere om dagens virkemidler er tilstrekkelig til å nå årsmøtets mål om å
øke norskandelen i fôret. Nye virkemidler og forsterkning som gir økt norskandel i fôret må
vurderes til jordbruksforhandlingene. Det er satt av betydelig økonomiske midler og ressurser i
næringa og gjennom forskningsmidler til å utføre forsøksaktivitet på fôrvekstene, f.eks Grovfôr
2020 og Foods of Norway. Arbeidsgruppa skal dra veksel på de pågående prosjektene andre
aktører har. En viktig del av arbeidet for gruppa blir å se på økonomiske og arealmessige
konsekvenser av å endre virkemidlene for å stimulere til økt norskandel.

7.2 Storfekjøtt
I 2014 økte antall ammekyr i spesialisert kjøttproduksjon mer enn nedgangen i antall melkekyr.
Strukturutviklingen i melkesektoren innebærer økt
melkeproduksjon per ku, og dermed færre kalver,
som igjen gir mindre kjøttproduksjon.
Markedet etterspør mer storfekjøtt. Prognosen
viser et underskudd av storfe på 12 430 tonn. Dette
må importeres. Andelen av kjøttet som kommer fra
rene storferaser er økende og passerte 25 prosent i
2015. Dette skyldes avdråttsøkning og færre
mordyr i melkeproduksjonen.
Engrosalg av storfekjøtt
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Figur 8 Andel norsk produsert og import storfekjøtt fra 2009 til 2016
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I jordbruksforhandlingene i 2016 økte bevilgningen til kvalitetstilskuddet på storfe med 61,7
mill. kroner. Satsen for klasse O er 3 kr/kg og 7 kr/kg klasse O+ eller bedre. Å gi økt tilskudd til
de som oppnår O+ eller bedre er en målretting av tilskudd til spesialisert storfékjøttprodukjon.

Større forskjeller mellom små og store
I figur 9 vises endringer i tilskudd for bruk med ulikt antall mordyr fra 2013 til 2017. Det største
bruket har fått nær 62 000 kroner mer i tilskudd pr årsverk enn bruket med 15 mordyr de siste
fire åra. Den økte forskjellen knyttes særlig til 2014-oppgjøret og medfører særlig utfordringer
når vi vet at de med mellom 15 og 30 mordyr står for en stor andel av den totale produksjonen.
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Figur 9 Endringer i tilskudd (unntatt velferdsordninger) fra 2013 til 2017 i kroner pr årsverk for
produsenter med 15 til 75 mordyr.

Strukturendringer som har medført større forskjeller på små og store ammekuprodusenter er:
 Alle mordyr får nå husdyrtilskudd
 Arealtilskuddet er flatet ut slik alt grovfôrareal får tilskudd med samme sats innenfor sonen
 Kvalitetstilskuddet stimulerer økt produksjon og mengde
Det er positivt at det er satset på å øke storfeproduksjonen og dekke markedsunderskuddet.
Utfordringen når det gis lite på struktur- og distriktsvirkemidler, er at politiske virkemidler ikke
kanaliserer storfeproduksjonen til områder med arealoverskudd. I tillegg kan det være
utfordrende å finne det lønnsomt å drive i mindre skala.

Er det handlingsrom i jordbruksmeldinga til økt produksjon av storfekjøtt?
I jordbruksmeldinga er det ingen konkrete mål for økt produksjon av storfekjøtt, selv om det er
underdekning i markedet. Det er motstridene signaler i jordbruksmeldingen i forhold til en
videre satsing på å øke produksjonen storfekjøtt. «Regjeringen vil prioritere sektorer med
markedsmuligheter og underdekning i norsk produksjon når dette ikke er i konflikt med andre
viktige samfunnsmål»
Klima, og landbrukets ansvar for å redusere klimagassutslipp er i mye sterkere grad enn før
løftet i ny jordbruksmelding. Det er hovedsakelig metan og lystgass som blir regnet inn i
jordbrukssektorens klimagassregnskap, og det er ventet at det skal settes et mål for utslippskutt i
jordbruket. Utslippene i Norge vil øke om vi øker produksjonen av rødt kjøtt. Det likevel være
positivt om forbrukerne spiser norsk storfekjøtt utfra at klimaavtrykket pr produserte kilo
storfekjøtt er lavere i Norge sammenlignet med flere av landene vi importer fra.
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Spørsmål om storfekjøtt
18)






19)

Hvilke økonomiske virkemidler bør prioriteres for å dekke opp underskuddet av
storfekjøtt i det norske markedet? Velg ett alternativ:
Økt kvalitetstilskudd for klasse O+
Økt kvalitetstilskudd for klasse O
Økt kvalitetstilskudd for både klasse O og O+
Husdyrtilskudd
Driftstilskudd
Ingen. Det er stor interesse for kjøttfé nå, men det går litt tid før man ser effektene.

Skal man differensiere mellom landsdeler, og er det noen landsdeler hvor økt produksjon
av storfekjøtt bør få ekstra stimulans? Velg ett alternativ:
 Ja, det bør stimuleres til kjøttproduksjon bare i grasområdene.
 Ja, det bør stimuleres til kjøttproduksjon i kornområdene. Det er mer effektivt og
miljøvennlig med blant annet mindre transport.
 Nei, det viktigste er å dekke markedet med norsk storfekjøtt uavhengig av hvor i landet
det produseres.

7.3 Sau og lam
Kommende år står dessverre sauebøndene overfor en stor markedsmessig utfordring: Etter noen
år med underdekning produseres det nå mer sau- og lammekjøtt enn det som selges i markedet!
Det fører til lageroppbygging. Prognosen fra november viser en overdekning av norsk sau/lam i
2017 på ca 1.700 tonn. Det tilsvarer 6,5 prosent av produksjonen. Ved inngangen til 2017 anslås
det at reguleringslageret vil være på 2.800 tonn. Det utgjør mer enn 10 prosent av produksjonen.
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Figur 10

Produksjon inkludert import og salg av sau/lam. Tonn. Kilde Nortura

Prognosen for 2017 viser en produksjon inkl. importkvote som er 17 prosent over bunnåret
2012. Samtidig viser salgsutviklingen ingen økning. Pga overproduksjonen satte Nortura ned
engrosprisen med 2 kr/kg i høst og vil sette prisen ytterligere ned med 3 kr/kg slik at planlagt
engrospris for 1. halvår 2017 ligger hele 5 kr/kg lavere enn i samme periode i fjor. Prisreduksjonen vil både påvirke tilbudet og etterspørselen. I første omgang er målet å bremse
produksjonsøkningen, og etterhvert snu økningen til redusert produksjon. På etterspørselssida
håper en lavere pris vil føre til økt salg. Engrosprisreduksjonen i høst, har imidlertid ikke ført til
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prisreduksjoner i butikk, snarere tvert imot. Butikkjedene har i mindre grad en tidligere kjørt
fram fårikålkjøtt som lokkevarer. Derfor har også prisene på fårikålkjøtt jevnt over gått opp i
høst. Prismålinger gjort av NIBIO viser at butikkprisene på lam ligger ett prosentpoeng høyere i
oktober enn på samme tid i fjor.
Om lag ¾ deler av inntekta i saueholdet kommer fra tilskudd. Øker man tilskuddene, kan dette
oppveie effekten på produksjonssida av de prisreduksjoner Nortura foretar. Det kan igjen føre til
at Nortura ser seg nødt til ytterligere å redusere prisen.
NIBIOs regnskapstall for 2015viser at sau er den produksjonsformen som ligger lavest i inntekt.
Større saueprodusenter kommer bedre ut enn mindre.

Spørsmål om sau og lam
20) I hvor stor grad bør økonomien i saueholdet styrkes ved oppgjøret? Velg ett alternativ:
 Mer enn gjennomsnittet for jordbrukssektoren fordi økonomien ligger lavere enn
gjennomsnittet og for å beholde optimismen
 Overproduksjonen skyldes dårlig salgsjobb og kjøttindustrien må intensivere innsatsen
for å selge sau- og lammekjøtt. Økonomien til produsent må styrkes da det er et stort
potensiale for å kunne selge mer sau- og lammekjøtt.
 Økonomien må styrkes som gjennomsnittet i landbruket
 Tilskuddene må beholdes på samme nivå som i dag og så overlate til Nortura å bruke
prisen for å påvirke tilførslene av sau/lam
 De mest produksjonsdrivende tilskuddene bør reduseres, slik som bl.a grunntilskudd og
lammeslakttilskudd.
21) Hvilken tilskuddsordning vil du prioritere høyest. Velg ett alternativ.
 Husdyrtilskuddet – alle satser like mye
 Husdyrtilskuddet – mest for de minste brukene
 Husdyrtilskuddet – mest for de store brukene
 Utmarksbeitetilskudd
 Beitetilskudd
 Lammeslakttilskudd
 Distriktstilskudd kjøtt
22) Har dere andre kommentarer knyttet til husdyrproduksjoner, både kraftfôrbaserte og
grovfôrbaserte?
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7.4 Ku- og geitemelk
I realiteten er man nå i en situasjon med overproduksjon
av kumelk. De to siste årene er forholdstallet for
disponibel kvote justert ned. For 2017 er forholdstallet
satt til 0.98. Større produksjon enn prognosert har gitt
høye lagre av ost. Store reguleringslagre av ost er
kostbart for den norske melkebonden. En fortsatt økning
i ostelagrene kan gå ut over kvaliteten på osten. Det
billigste reguleringsalternativet er å unngå at overskuddsmelka blir produsert. Derfor reduseres forholdstallet og overproduksjonsavgiften økes fra
4,20 kr/liter til 4,80 kr/liter
Kvoteoppfyllingen blir bare bedre og bedre. 2014 fyltes 89,4 % av disponibel kvote. I 2015 var
den økt til 91,6 % og siste året er vi oppe i en kvoteoppfylling på 93,4 %. Tre gode grovfôr,
større fleksibilitet gjennom å leie ut eller selge deler av kvoten og høye kvotepriser kan forklare
økt kvoteoppfylling. Det ser også ut til at kvoteoppfyllingen øker når forholdstallet reduseres.
En ytterligere økning i kvoteoppfyllingen for 2017 er derfor ikke utenkelig.
For geitemelk har en slitt med
overproduksjon i flere år.
Produksjonen ligger på litt over 20
mill. liter, men ca 4,5 mill. liter av
dette går til fôr eller produksjon av
Frozen Curd til eksport. Siste året har
Tine økt innblandingen av geitemelk i
G35-osten. Det gir bedre anvendelse
av geitemelka, og kanskje også enda
bedre brunost? For geitemelk har
forholdstallet på disponibel kvote
ligget under 1.00 de tre siste årene. For
2017 er forholdstallet justert ytterligere ned til 0.96.
Det positive er at det samlede melkemarkedet i Norge er i vekst. Det kan også synes som om
nedgangen i konsumet av drikkemelk er i ferd med å flate ut. På den annen side har Stortinget
gjennom WTO-avtalen vedtatt å fjerne all eksportstøtte innen 2020. Eksporten av Jarlsbergost
utgjør ca 100 mill.liter. Denne produksjonen må enten fases inn i det norske markedet eller så
må melkeproduksjonen i Norge reduseres. Stortinget har imidlertid sagt at «utfasingen av
eksportsubsidier må gjennomføres på en måte som sikrer muligheter for en gradvis tilpasning til
en ny konkurransesituasjon, også gjennom at avbøtende tiltak vurderes». Da Norges Bondelag
tidligere i høst diskuterte å holde tilbake den statlige delen av melkekvotene, var vår klare
holdning at dette er et «avbøtende tiltak» for å takle utfasingen av eksportsubsidier. Utfasingen
av eksportstøtten til om lag 100 millioner liter melk er en beslutning fattet av Stortinget, og vi
mente derfor at dette avbøtende tiltaket må finansieres over statsbudsjettet og ikke av bøndene i
form av økt omsetningsavgift. Dette fikk vi dessverre ikke Regjeringen med på.
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Fordelingen av kvotesalg på det private og statlige kvotemarkedet er 80/20. I år utgjorde den
statlige delen litt over 5 mill. liter. Dersom staten snur i synet på finansiering, vil det være
aktuelt å holde tilbake den statlige andelen. For at effekten skal kunne bli større kunne det vært
aktuelt å øke den statlige andelen. For tiden er etterspørselen etter melkekvoter stor, både leie og
kjøp. En økning i den statlige andelen kan føre til at en større del av kvotene leies ut framfor at
de selges.

Omsetningsregioner for melkekvoter.
Ved jordbruksoppgjøret 2014 var nye og færre omsetningsregioner for melk et viktig tema. Ei
arbeidsgruppe hadde lagt fram en rapport med forslag om både 3, 5 og 9 kvoteregioner. Norges
Bondelag gikk inn for å beholde dagens fylkesvise regioner. En fryktet at færre kvoteregioner
ville føre til at melkeproduksjonen flyttes til områder som i dag blir brukt til kornproduksjon og
svekke mulighetene for et landbruk over hele landet. En ble ikke enige i jordbruksoppgjøret og
Stortinget bestemte at dette skulle vurderes i kommende jordbruksmelding.
I jordbruksmeldinga drøftes kvoteregionene. Fordi kvoteprisene varierer mye mellom fylker,
mener Regjeringen det er nødvendig å gjøre regionene større for å utjevne forskjellene i
kostnader mellom produsenter i ulike deler av landet. Da blir det også større forutsigbarhet i
forhold til pris og kvotevolum. På den annen side bidrar de fylkesvise kvoteregionene til at den
geografiske produksjonsfordelingen videreføres.
I avveiningen mellom kryssende hensyn, foreslår regjeringen 10 produksjonsregioner for
kumelk. Hvordan de skal se ut er ikke konkretisert. En videre vurdering i antallet må også gjøres
i sammenheng med regionreformen.

Melkepris og økonomi
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Figur 11 Utvikling i utbetalingspris for melk i Norge og Sverige. N.kr/liter.

På 10 år har utbetalingsprisen til den norske melkeprodusenten steget med 2 kr/liter. Jordbruksforhandlingene, omlegging av tollvernet til prosenttoll og effektiv meieridrift forklarer mye. For
våre naboer i øst er situasjonen heller dyster. Etter at melkekvotene forsvant og Russland
innførte eksportforbud, har prisen falt. Bunnen ble nådd i juli 2016, med en pris på 2,72
NOK/liter. Det er om lag halvparten av melkeprisen den norske bonden oppnår.
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Høy melkepris stimulerer til høy avdrått og i neste omgang høyt kraftfôrbruk. Både Stortinget
og Norges Bondelag har som mål at en større del av produksjonen må foregå på norske
ressurser. Det vil blant annet si mindre import av kraftfôrråvarer. Økt melkepris styrker også
økonomien for de større brukene relativt sett mer enn for de mindre, bl.a fordi arbeidsforbruket
per produsert enhet synker med økt volum. Regnskapstall fra NIBIO viser at større melkebruk
har bedre økonomi enn mindre.

Spørsmål om melkeproduksjonen
23) Bør økonomien ku- geitemelkeproduksjonen økes i en situasjon der forholdstallet er redusert
til under 1.00? Velg ett alternativ:
 Ja, det er ikke for god økonomi i melkeproduksjonen som er årsaken til store ostelagre
og dermed redusert forholdstall.
 Ja, en forsiktig vekst, men andre produksjoner bør prioriteres høyere.
 Nei, men sørge for kostnadsdekning gjennom noe økt pris/tilskudd
 Nei. Selv om melketilførslene reguleres gjennom kvoter må overproduksjon håndteres
tilsvarende andre sektorer, f.eks svin, ved at økonomien tas ned en periode.
24) Bør melkeprisen økes? Velg ett alternativ:
 Ja, hvis Tine tilrår det.
 Ja, hvis det ikke oppnås tilstrekkelig
inntektsvekst gjennom økte budsjettmidler.
 Nei, det vil svekke salget av norsk melk og
gjøre det vanskeligere å øke forholdstallet.
 Nei, ikke så lenge ostelagrene er høye og
forholdstallet lavt (overproduksjon).
25) Bør melkebonden finansiere utkjøp melkekvoter for å unngå at melkemarkedet ytterligere
reduseres i 2020 når eksportstøtten forsvinner? Velg ett alternativ:
 Ja, ingen melkebønder er tjent med overproduksjon.
 Nei, Bondelaget må fortsatt stå fast på at Staten må finansiere dette da det er Stortinget
har vedtatt at eksportstøtten skal avvikles.
 Nei, jeg tror er ikke behov for å ta ut kapasitet. Tine må sørge for å selge all melka som i
dag går til eksport i det norske markedet.
26) Kvoteregioner. Er 10 kvoteregioner til å leve med?
 Ja, en utjevning av kvotepriser er bra
 Ja, forutsatt at en ikke slår sammen typiske kornfylker med typiske grasfylker og at en
heller ikke slår sammen fylker med store forskjeller i kvotepriser
 Nei, det vil få store konsekvenser for den geografiske produksjonsfordelingen og et
landbruk over hele landet.
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8 Grønnsaker, frukt og potet
Grønnsaker, poteter, frukt og bær gir en produsentinntekt fra markedet som utgjør vel 10 prosent
av produksjonsinntektene i jordbruket. De samme produksjoner mottar vel 2 prosent av midlene
over avtalen.
For frukt, potet og grønnsaker har man ingen
markedsregulator. Imidlertid har en
Grøntprodusentenes samarbeidsråd (GPS) som
gjennom kulturgrupper løpende samarbeider om
prissetting av produktene gjennom sesongen. I
jordbruksavtalen for 2015–2016 ble det gitt et
pristillegg for grønnsaker og frukt på 2,2 prosent med
virkning fra 1. juli 2015.
Av frilandsvarene var det kepaløk, rosenkål, gulrot og
knollselleri som en tok ut målprisen for. For
veksthusgrønnsakene tomat og agurk lå
noteringsprisen gjennomgående under målpris.
Totalt for grøntbransjen, poteter, grønnsaker og frukt, var det en betydelig bedre utnyttelse av
målprisene i avtaleåret 2015–2016 enn i forrige avtaleår. Grønnsaker har likevel et ubenyttet
prispotensial på 42,8 mill. kroner. Det er altså fortsatt store beløp som ikke tas ut som verdi i
markedet, men det er betydelige variasjoner mellom produktene i denne gruppen. Epler
oppnådde en høyere pris enn hva målprisen skulle tilsi. Dermed ble prisuttaket i markedet 4,0
mill. kroner over målprisnivået. For poteter snudde utviklingen fra at prisuttaket i markedet var
under målprisnivået i foregående periode, til 11,6 mill. kroner over målprisnivået i 2015–2016.

Tabell 3 Prisuttak 2015-2016, samt pristillegg gitt i jordbruksavtalen 2016 for avtaleåret 2016–
2017, kr/øre per kg eller angitt enhet

Representantvare

Tomat
Agurk, stk.
Kepaløk, > 65 mm
Purre
Hvitkål
Rosenkål, 0,4 kg flowpk.
Blomkål, stk.
Gulrot
Knollselleri
Isbergsalat, stk.

Gj.snittlig
tillegg i
målpris
Øre/kg
3,24
8,19
23,89
24,40
19,45
56,97
4,07
37,41
59,48
23,10

Målpris
2015-16
Kr/kg
18,26
7,50
6,56
17,46
6,97
14,11
8,89
8,34
16,05
9,13

Notert pris
2015-16
Kr/kg
16,82
7,05
6,79
16,47
6,33
14,77
6,28
8,67
17,20
8,21

Avvik

Øre/kg
- 1,44
- 0,45
+ 0,23
- 0,99
- 0,64
+ 0,66
- 2,61
+ 0,33
+ 1,15
+ 0,08

I jordbruksoppgjøret ble det gitt et pristillegg for poteter på i gjennomsnitt 15 øre per kg fra 1. juli.
Målprisvarene for grønnsaker og frukt ble gitt et pristillegg på 2,5 prosent med virkning fra 1. juli.
Målprisene for poteter, grønnsaker og epler er endret som følge av tilleggene. Målprisen for de ulike
grønnsakene og epler har fått varierende prispåslag. Priskurvene er også endret noe for flere
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produkter. Basert på tillegget på 2,5 prosent for hele avtaleåret 2016–2017, er de gjennomsnittlige
endringene for de forskjellige produktene som følger:
Rosenkål:
4,0 %
Kepaløk:
3,6 %
Epler:
4,2 %
Gulrot:
4,5 %
Blomkål:
0,5 %
Hvitkål:
2,9 %
Isbergsalat:
2,6 %
Tomat:
0,2 %
Agurk:
1,1 %
Purre:
- 1,4 %

tilsvarende: 57 øre/kg
tilsvarende: 24 øre/kg
tilsvarende: 62 øre/kg
tilsvarende: 37 øre/kg
tilsvarende: 4 øre/kg
tilsvarende: 19 øre/kg
tilsvarende: 23 øre/kg
tilsvarende: 3 øre/kg
tilsvarende: 8 øre/kg
tilsvarende: 24 øre/kg

Mange kulturer har et svakt tollvern, og man kommer i
direkte konkurranse med importerte varer. Mye av importen
av grønnsaker kommer fra EU. Gjennom EØS-avtalen har Norge gitt EU preferanser for en
rekke grønnsaker. Disse preferansene er bundet opp med kronetoll. Dette gjelder bl.a. agurk,
tomat, rosenkål, hvitkål, blomkål, gulrot og purre på ettervinteren.
Grøntnæringa har få, men viktige målretta tilskudd over jordbruksavtalen. De viktigste er:
 Avsetningstiltak. Her finansieres markedstiltak poteter og epler, Opplysningskontoret for
grønnsaker, frukt og bær, Grønnsaksprodusentenes samarbeidsråd m.m.
 Distriktstilskudd for frukt, bær og veksthus grønnsaker
 Tilskudd til fruktlager

Spørsmål til grønnsaker, frukt og potet.
27) Hva er viktigst å prioritere:
 Fellestiltak som for eksempel. avsetningstiltak
 Tilskudd pr arealenhet eller produsert enhet
 Målpris
28) Bør målprisene på frukt og grønnsaker økes selv om vi ikke klarer å ta ut målprisen på flere
produkter nå:
 Ja, det er viktig å ha rom for prisuttak framover
 Ja, men bare på de produkter hvor det er mulig å ta ut pris
 Nei, senk målprisen til et realistisk nivå
29) De siste åra er det foretatt en utflating av tilskuddene
 Det er riktig med flatt tilskudd på alt areal og produsert enhet
 Det bør være tak på tilskudda
 Tilskuddet bør trappes ned etter arealstørrelse og produsert enhet
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9 Klima og miljø
Norsk matproduksjon er av de mest klimasmarte i verden. Utslippene har blitt redusert over lang
tid, men gått litt opp de to siste årene bl.a på grunn av større produksjon av sau og lam. Det er
likevel mulig å redusere de totale utslippene ved å videreføre det langsiktige arbeidet som har
fått oss dit vi er i dag: avlsarbeid, god dyrehelse, optimalisert fôring og bruk av ny kunnskap.
Det er sannsynlig at det blir stilt bindene krav til utslippskutt i jordbruket. Norge har som mål å
inngå en avtale med EU om klimakutt i de sektorene som ikke deltar i klimakvotesystemet. Det
gjelder bla. transport, jordbruk, bygg og avfall. Selv om mye er uklart, må trolig Norge kutte
40% i de nevnte sektorene, sammenlignet med utslippsnivået i 2005. Kuttet skal fordeles
mellom sektorene.
De største utslippene fra
jordbruket skjer
gjennom biologiske og
kjemiske prosesser i
husdyr, husdyrgjødsel
og jordsmonn. Metan
fra husdyrenes
fordøyelse og lagring og
spredning av
husdyrgjødsel er den
største kilden til utslipp
og utgjorde til sammen
2,5 mill. tonn CO2ekvivalenter i 2014.
Utslippene i
jordbrukssektoren var på 4,5 mill. tonn i 2015, men det er bare en del av utslippene fra gården
som blir regnskapsført på jordbrukssektoren. Utslipp fra fossil energi, f.eks fra traktoren, blir
regnskapsført på transport. Alt som ikke er farget brunt i figuren over regnskapsføres andre
sektorer enn jordbruk.

Landbruk og Klimaendringer
Den mest oppdaterte kunnskapen om mulige
klimatiltak i sektoren finnes i rapporten
«Landbruk og klimaendringer» fra februar
2016. Den viser at det er mulig å kutte klimagassutslipp fra jordbrukssektoren i Norge
innenfor dagens matproduksjon med opptil
20% innen 2030. Herav 5% fossile utslipp
registrert på andre sektorer i klimagassregnskapet, og opptil 15% fra de biologiske
utslippene, fra dyr, gjødsel og jord.

Hvordan kutte klimagassutslippene med 20 %?
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Hva skjer nå?
Flere politiske prosesser er i gang som vil påvirke
klimapolitikken og virkemidlene i jordbruket:
 samarbeid med EU om klimatiltak i ikke-kvotepliktig
sektor
 avtalen med V/Krf om statsbudsjettet setter krav om en
vurdering av avgifter på klimagasser fra jordbruket
 ytterligere tiltak og prosesser er presentert i jordbruksmeldingen.
Prosessene kan hver for seg, og ikke minst samlet, bidra til omfattende inngrep i jordbrukspolitikken. Hvor omfattende dette blir og hvilke endringer jordbrukssektoren må gjennom er det
stor usikkerhet ved og for tidlig å si noe om.
Tilknytning til EU
Stortinget har vedtatt at Norge skal samarbeid med EU om klimakutt i bl.a jordbrukssektoren.
EU-kommisjonen la i sommer fram forslag til hvilke regler som skal gjelde for disse tiltakene i
EU. Planen skal behandles i både EU- parlamentet og EU- rådet før det er endelig vedtatt tidligst
i 2017. Det er ikke kjent hvilke vilkår Norge vil få knyttet til vår deltakelse. Hvordan dette
utformes vil være avgjørende for handlingsrommet og produksjonsmuligheten i jordbruket.
Budsjettforliket
Regjeringen inngikk forlik med Venstre og Krf om statsbudsjettet for 2017. For jordbruket er
særlig to punkter i forliket aktuelle der Stortinget ber Regjeringen:
 Fremme forslag om forbud av nydyrking av myr
 Innføre CO2-avgift i ikke-kvotepliktig sektor i 2018. Landbruk og fisk er foreløpig unntatt,
men det skal settes ned et partssammensatt utvalg som skal vurdere muligheten for å innføre
gradvis økt CO2 avgift for disse sektorene.
«Et direkte og effektivt tiltak for å redusere jordbrukets
En CO2-avgift vil ikke bare omfatte
klimagassutslipp er å redusere produksjonsstøtten til rødt
utslipp fra fossile utslipp, men trolig
kjøtt, for eksempel ved å redusere pris- og husdyrtilskudd.
også metan og lystgass. Vi kjenner
Redusert støtte vil redusere norsk produksjon og dermed
ikke til at andre land har ilagt avgift
norske klimagassutslipp. Reduksjon i produksjonsstøtten
på metangassutslipp fra biologiske
til rødt kjøtt kan kombineres med økt støtte til annen
prosesser. Forslaget ble også lagt
virksomhet for å ivareta ulike politiske hensyn, særlig
fram av Grønn skattekommisjon i
distriktshensynet.» Grønn Skattekommisjon.
fjor. De vurderte enten en kjøttavgift,
på 7,4 kroner per kg rødt kjøtt eller redusert tilskudd til produksjon av rødt kjøtt. Skattekommisjonen vurderte konsekvensene på arealbruk som små, men en redusert sysselsetting på
10-12 % særlig i distriktsjordbruket.

Jordbruksmeldinga
Stortingsmeldingen varsler flere prosesser som skal lede fram mot mulige klimamål og tiltak:
 Etter dialog med næringen, utvikle en plan med konkrete tiltak og virkemidler for reduksjon
av klimautslipp fra jordbruket, hvor ambisjonene for utslippsreduksjoner tallfestes.
 Våren 2017 komme tilbake med konkrete tiltak for å redusere landbrukets klimautslipp og
hvordan landbruket kan kompenseres innenfor sektoren. Arbeidet skal bl.a baseres på
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rapporten «Landbruk og klimaendringer» og Grønn skattekommisjon.
Det er positivt at næringen inviteres inn til
dialog for å utvikle en plan. Det er behov
for å se de ulike prosessene i
sammenheng og vurdere tiltak ut fra våre
klimaforpliktelser. Det er spesifisert at
utslippsreduksjoner skal tallfestes. Det er
ikke mulig å gjøre dette før vi kjenner
hvordan regneregler og andre rammevilkår i EU vil bli utformet. Det er
problematisk at regjeringen samtidig
varsler at den i løpet av kort tid vil legge
fram konkrete tiltak for å redusere
landbrukets klimautslipp. At arbeidet også skal baseres på rapporten fra Grønn skattekommisjon
er et veldig krevende utgangspunkt. Prikkpunktene under er utklipp fra jordbruksmeldinga, med
våre kommentarer under.
 Tillegge klimahensyn større vekt i jordbruksoppgjørene
Klimaendringene er av så alvorlig og altomfattende karakter at alle sektorer og bruk av
offentlige virkemidler må vurderes ut fra hva som er best egnet for å redusere utslippene. En må
imidlertid ikke glemme det globale perspektivet når det skal kuttes i utslipp nasjonalt. Kutt kan
føre til redusert matproduksjon i Norge og økt import fra andre land, som igjen vil i økte
klimagassutslipp i disse landene. Med frakt og mindre klimavennlig produksjon i andre land,
kan nettoeffekten av klimagasskutt i Norge bli negativ.


Legge til rette for økt produksjon av biogass basert på husdyrgjødsel og avfallsressurser i
jordbruket

En god intensjon som må følges opp med offentlig innsats og økte bevilgninger for å realisere.


Etablere et effektivt system for klimarådgivning på gårdsnivå for å bidra til at kunnskap om
klimatiltak blir satt ut i praksis så raskt
Landbrukets klimaprosjekt
som mulig. Innlemme klimatiltak på
Utvikles av: Norges Bondelag, Norsk
gårdsnivå som en del av KSL.
Landbruksrådgiving, Tine, Nortura og Felleskjøpet

Budsjettforliket førte til en bevilgning på
20 mill. kroner til klimarådgiving på
gårdsnivå i regi av Norges Bondelag.

Formål: Redusere klimaavtrykket på gårdsnivå
Hvordan: Beregne klimaavtrykk og registrere
klimakutt gjennom rådgiving
Råd skal gis av: Norsk Landbruksrådgivning,
Tine, Nortura, Felleskjøpet
 Pilotprosjekt i 2017, landsdekkende i 2018

 Klimatiltak skal ikke innebære økte
subsidier til jordbruket
Det er spesielt at regjeringen har konkludert med at klimatiltak i jordbruket ikke skal kunne føre
til økte tilskudd allerede før det er gjort en vurdering av aktuelle tiltak, kostnaden ved å
gjennomføre disse og klimaeffekten det er mulig å oppnå. I andre sektorer har det blitt utviklet
et omfattende apparat av miljøvirkemidler som blant annet bidrar med betydelige tilskudd og
andre positive virkemidler for å redusere utslippene.
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9.1 Økologisk jordbruk
Regjeringa mener at utviklingen av økologisk produksjon og forbruk skal være etterspørselsdrevet. De vil ikke tallfeste mål for utviklingen av økologisk jordbruk i ny jordbruksmelding.
Det betyr at målet om 15 prosent økologisk forbruk og produksjon innen 2020 skal bort. I 2015
utgjorde salg av økologisk varer gjennom dagligvarehandelen 1,6 prosent av omsetningen, målt
i kroner. Samme år var det økologiske arealet 4,5 prosent av det totale jordbruksarealet. De siste
åra har omsetningen av økologisk produserte grønnsaker, frukt og bær økt. Mye av økningen er
importerte varer. Her har en økt norsk produksjon et betydelig potensiale. Andelen av økologisk
melk som selges som økologisk har økt. Anvendelsesgraden er kommet opp i 60%. Den kan
neppe komme opp i 100% da dette ikke er mulig å få til rent logistikkmessig. Tine har åpnet opp
for nye avtaler for økologisk melk i de områdene hvor de allerede henter økologisk melk. Ved
60 % anvendelsesgrad dekker salgsinntektene merprisen til bonden.
Tabell 4 Anvendelsesgrad av melk og kjøtt

Råvare
Melk
Kjøtt (Storfe, Sau og Svin)
Fjørfe

2011
36
37
46

2012
38
27
76

2013
43
30
76

2014
48
27
98

2015
54
49
100

1.halvår 2016
60

Nye virkemidler
Vi har prioritert virkemidler som stimulerer til økt produksjon framfor arealdrevet produksjon i
jordbruksforhandlingene. De siste åra har vært en økning i omsetningen av økologisk produserte
grønnsaker, frukt og bær. Lønnsomheten i disse produksjonen varierer veldig. I fjorårets
jordbruksavtale fikk Landbruksdirektoratet i oppgave å vurdere å innføre pristilskudd til
økologisk frukt, bær og grønnsaker fra 2018.

Pådriverrollefor konvensjonelt jordbruk
Kunnskap og erfaringer fra økologisk jordbruk blir benytta i den øvrige jordbruksproduksjonen,
og økologisk jordbruk kan bidra til utviklingen av et mer miljøvennlig jordbruk generelt.
Erfaringer vi ser fra produsenter som driver parallellproduksjon viser at metoder som blir
benyttet i den økologiske produksjonen blir overført til den konvensjonelle drifta. Den nye
plantevernforskriften krever at alle produsenter skal vurdere alternativer til kjemiske
plantevernmidler, derfor er det viktig med kunnskapen som økologisk produksjon innehar.

Spørsmål om økologisk landbruk
30) Hvordan kan vi mest effektivt øke produksjonen av økologisk frukt og grønt?
 Høyere arealtilskudd
 Høyere pristilskudd pr produserte enhet
 Økt fokus på faglige tiltak og rådgiving.
31) Hva synes du om at regjeringen vil ta bort målsettingen for økologisk jordbruk?
 Økologisk jordbruk har en viktig foregangsfunksjon og vi bør ha en offensiv satsing
 Markedet øker og et politisk mål bidrar til økt satsing.
 Vi bør ikke ha politiske målsettinger om økologisk
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10 Brudd = aksjoner!
Lokallaga er i henhold til Norges Bondelags lover (§15), pålagt å sørge for aksjonsberedskap og
at Norges Bondelags aksjonsplaner blir fulgt opp. Blir det brudd i jordbruksforhandlingene til
våren, må altså lokallaga være klare til å aksjonere! Aksjonene i forbindelse med bruddene i
2012 og 2014 viste at vi er i stand til å aksjonere slik at det både ses og merkes. At regjeringa og
samarbeidspartiene vet vi kan gjennomføre kraftfulle aksjoner, gir Bondelaget forhandlingsstyrke. Gode aksjonsplaner i alle ledd i organisasjonen er altså helt nødvendig.

Målet er å inngå jordbruksavtale
Norges Bondelags forhandlingsutvalg går også i år inn i jordbruksforhandlingene med mål om å
oppnå et resultat som gjør det mulig en jordbruksavtale. Selv om målet er å inngå en avtale, skal
forhandlingsutvalget være trygge på at det er lagt gode aksjonsplaner om det blir nødvendig å gå
til brudd med staten.
Inngås det en jordbruksavtale, sikrer vi forhandlingsgevinsten oppnådd gjennom forhandlingene
på vegne av bonden. Ved et brudd, er det Statens tilbud som normalt legges fram for Stortinget.
Kommer Staten i løpet av forhandlingene med et revidert tilbud, legges dette fram for Stortinget.
Stortinget står i prinsippet fritt til å endre det som er lagt fram. Med en mindretallsregjering slik
vi har nå, er dette mer sannsynlig enn når regjeringa har et flertall bak seg på Stortinget.

Aksjonsplanlegging i lokallaga
Det utvikles aksjonsplaner på sentralt, fylkes- og lokalt nivå. Alle lokallag skal ha egne aksjonsplaner. At det aksjoneres i alle våre drøyt 500 lokallag ved et brudd, er avgjørende for hvor
vellykka aksjonene blir. Lokallaga bør derfor tidlig diskutere hvilke aksjoner de kan iverksette, i
tillegg til å følge opp planene til fylkeslaga og på sentralt nivå. Det er svært viktig at planene er
konfidensielle, slik at folk flest ikke vet hva de kan vente seg på forhånd.
Blir det brudd, må det aksjoneres over hele landet, slik at folk flest, mediene og politikere
oppfatter at bonden er forbanna. Det planlegges en storstilt bondemønstring i Oslo som
avslutning på eventuelle aksjoner.

Aksjonsformer
Som forberedelse til jordbruksforhandlingene i 2016, kjørte Norges Bondelag en stor kampanje
på sosiale medier. Vi lagde Bondens film som fikk over en million visninger, og 3 000 personer
i løpet av en time deltok i en «underskriftskampanje» på nett og fikk navnet sitt skrevet med
rundballer, i grønnsaker eller pløyd. Mange la også en kjærlighetserklæring til bonden som sitt
profilbilde på facebook. Denne typen kampanjer kommer vi til å fortsette med også i 2017. Det
flotte med slike kampanjer, er at alle medlemmer og sympatisører kan være med og like og dele.
Men det er ikke tilstrekkelig å sitte ved tastaturet! Organisasjonen må synliggjøre sin vrede over
regjeringas manglende satsing på norsk matproduksjon gjennom fysiske aksjoner. Lokallaga har
mange muligheter og redskap vi kan ta i bruk til aksjoner. Vi har arealer, rundballer, traktorer,
og folk som kan stille opp og bidra. Lokallaga må planlegge sine aktiviteter rundt enkelttiltak
med god synlighet. Mediene vil være veldig interessert i hva lokallaga foretar seg, og vil være
viktige formidlere av budskapet vårt. Diskuter hva dere kan tenke dere å gjøre i deres lokallag,
og slipp kreativiteten løs!
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Behov for mer kraftfulle aksjonsplaner i 2017?
Den blå-blå regjeringen fører ikke en
landbrukspolitikk som styrker norsk
matproduksjon. Den framlagte
jordbruksmeldinga er et angrep på
landbruket fra alle kanter. 2017 er et
valgår, og vi har inngått jordbruksavtale
med sittende regjerning to år på rad.
Aksjonsutvalget er i full gang med å
planlegge aksjonsberedskapen.
Aksjonsutvalget er nedsatt av styret i
Norges Bondelag og ledes av
styremedlem Einar Frogner. Aksjonsutvalget skal foreslå aksjonsplaner overfor representantskap
og styret i Norges Bondelag.
Aksjonsutvalget vurderer nå om det er behov for mer kraftfulle aksjonsplaner med kraftigere
virkemidler enn de to foregående årene. Er vi villige til å gjennomføre blokader og andre
aksjoner som rammer tredjeperson? Eller er det mer moderate aksjonsformer som bør
planlegges? Aksjonsutvalget ønsker forslag til gode aksjonsformer fra alle ledd i organisasjonen.

Spørsmål om aksjoner
32)

Bør Norges Bondelag planlegge mer kraftfulle aksjoner i 2017 enn tidligere år?
 Ja, det er viktig å klinke til i 2017!
 Nei, det vil svekke landbrukets omdømme
 Vet ikke.

33)







34)

Hvilke aksjonsformer bør Norges Bondelag bruke ved et eventuelt brudd i
jordbruksforhandlingene? Velg ett alternativ
Leveringsstopp/tømming/ødelegging av egne produkter som grønnsaker, melk og kjøtt
Blokader som hindrer våre produkter å nå forbruker
Traktorkolonner for å hindre trafikken
Demonstrasjonstog og markeringer i byer og tettsteder
Aktiv bruk av sosiale medier for å spre budskapet vårt
Positive aksjoner med utdeling av produkter, kontakt med lokale politikere el.l.
Ingen aksjoner, det skader omdømmet vårt
Diskuter hvilke aksjoner deres lokallag kan iverksette ved et eventuelt brudd i
jordbruksforhandlingene. Hvordan vil dere aksjonere lokalt? Har dere andre forslag til
aksjonsformer i Norges Bondelag eller i deres lokallag?
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Praktisk informasjon om studiearbeidet
Studiemateriellet er forhåndsgodkjent av Studieforbundet næring og samfunn. En studiering må
være på minst 8 timer og ha minst tre deltakere som har deltatt på ¾ av kurstimene. Det skal
deles ut kursbevis. Målet med studiearbeidet:
 Bygge kompetanse om landbrukspolitikk.
 Gi kunnskap som grunnlag for å avgi høringsuttalelse til jordbruksforhandlingene.
 Gi kunnskap for å kunne drive politisk påvirkning og organisasjonsmessige tiltak.

Rapportering av studiering
Rapportering av studieringer gjøres på nett gjennom studieforbundets web-baserte program,
KursAdmin. En detaljert beskrivelse av hvordan man registrerer kurs og legger inn deltakere
finner dere på Bondelagets nettsider: For lokallag og tillitsvalgte  Studiearbeid.
Den som ikke har tilgang til KursAdmin fra før må sende e-post til studieforbundet, adresse:
post@naeringogsamfunn.no. Merk emnefeltet med Norges Bondelag + lokallagets navn.
Disse opplysningene må være med i e-posten:
Navn på lokallaget:
Fornavn:
Etternavn:
Fødselsdato:
Adresse:
Postnummer:
Poststed:
Telefon:
Studieleder som har fått tilgang til KursAdmin vil finne kurset Jordbruksoppgjøret klart til bruk.
Deretter er det bare å legge inn deltakere og registrerer frammøte. Når det er gjort er
rapporteringen ferdig. Ingen innsending av lister!
For mer informasjon om KursAdmin: www.naeringogsamfunn.no.

Studiearbeid gir støtte
Å gjennomføre opplærings- og høringsarbeidet før jordbruksoppgjøret som studiering gir støtte
til både lokallaget og Norges Bondelag dersom man tar seg tid til å registrere studieaktiviteten.
Alle lokallag som registrerer studieaktivitet får et grunntilskudd på kr 500 per ring. Man får i
tillegg kr. 10 per time med innrapportert kurs. Øvrig timetilskudd går til Norges Bondelag til
dekking av kostnader for studiemateriellet som laget mottar gratis.

Studiemateriell
Alt materiell til studie- og høringsarbeid på tema Jordbruksoppgjøret 2017 finnes på
bondelaget.no, se: For lokallag og tillitsvalgte  Studiearbeid.
Det er også muligheter for å etterbestille studiehefter hos Norges Bondelag.
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Høringsinnspill
Svar på spørsmålene og kommentarer legges inn i QuestBack (elektronisk svarskjema) når
studieringen er ferdig. Dette må gjøres av leder i lokallaget som har fått tilsendt en elektronisk
link til svarskjema. Svarskjemaet kan kun brukes av den som mottar e-posten. Dersom ikke
leder gjør jobben med å legge inn svarene, må lokallaget sende en e-post til
elise.larsen@bondelaget.no med navn og e-post så hun kan sende en ny link til rett person.
Dere velger selv hvor mange av spørsmålene dere vil besvare. Vi oppfordrer til at det svares på
så mange som mulig. Vi anbefaler at dere noterer ned svarene i heftet underveis og tilslutt legger
det inn i QuestBack. Det er ikke mulig å lagre svarene for så å komme tilbake i QuestBack og
gjøre det ferdig senere. Svarene må fylles inn og sendes i en omgang. Det er også mulig å sende
egen høring per brev eller e-post dersom ditt lokallag ønsker det.

Har dere andre innspill eller kommentarer til jordbruksforhandlingene 2017, oppfordrer vi dere til å fylle ut
tekstboksene i QuestBack.
QuestBack gjør at vi enkelt kan ta ut rapportere over svar og tilbakemeldinger til hvert fylke slik
at de kan bygge sine innspill utfra hva lokallaga har svart. Det er også mulig å sende egen høring
per brev eller e-post dersom ditt lokallag ønsker det. Dette skal sendes direkte til det fylkeslaget
som lokallaget tilhører. Hvert lokallag skal bare avgi ett innspill som gjenspeiler hva som er
diskutert i studieringen, enten via QuestBack eller direkte til fylkeslaget.
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