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Innspill til s tatsbudsjettet for 2018 – Satsing på norsk matproduksjon
I nvestering i økt norsk matproduksjon
Et samletStortinghar klare ambisjonerfor norsk matproduksjon.Målsettingener økt matproduksjonmed intensjonom økt selvforsyning.Økt matproduksjonpå norskearealressu
rserforutsetteret mangfoldmed storeog smågardsbrukog landbrukover hele landet.
Investeringsbehovet
i norsk landbruker stort. Klima, dyrevelferd,smittevernog arbeidsmiljø er elementersom påvirkerkostnadeneved utbyggingog moderniseringav driftsapparateti Norge.Ambisjonenemå væreå holde på og videreutviklede høyestandardenei
norsklandbrukog husdyrhold.Gjennommoderniseringog ny teknologi sikresrekruttering,
god bonde- og dyrevelferd,samten mer klimasmartmatproduksjon.Landbruketer en basisnæringi bioøkonomienog kan med økte investeringsmidlerbidra med verdiskapingog
sysselsettinggjennomproduksjonenav biomassebådefra tradisjonelleog nye produkter.
For å fornye driftsoppleggetog imøtekommeklima- og miljøkrav må det investeresbådei
jord og bygninger.På1980-tallet ble det årlig investert10 mrd. kronermer (faste2014priser)sammenlignetmed dagensinvesteringsnivå.I denneperiodenvar det en tydelig
politisk satsingpå norsk landbrukog matproduksjon.Mangeav disseinvesteringeneer nå
avskrevetog må fornyes.
Innenforproduksjonav storfekjøtt er det storemarkedsmuligheter.
Det er avgjørendemed
økteinvesteringsvirkemidlerfor å realiseredetteverdiskapingspotensialet
som for primærproduksjonenutgjør 850 mill. kroner.Investeringsbehovet
knyttet til ombyggingtil løsdrift
for alt storfehold utgjør i størrelsesorden
10-12 mrd. kroner.Offentlig statistikkviser at om
lag 800.000dekarhar betydeligdreneringsbehov.
Godt drenertjord gir økte avlingerog
lavereklimautslipp.
Opplysningerfra InnovasjonNorgeviser at 1 mill. kr. i investeringstilskuddutløsernærmere5 mill. kr. i privat kapital. Beregningerfra Norsk Landbruksrådgivingviser at for
hver 1 mill. kr. sominvesteresi landbruket,utløserdet om lag 1000 arbeidstimeri bygg og
anleggssektoren.
I en periodemedøkt økonomiskusikkerhetog stigendearbeidsledigheter
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dette et viktig bidrag til vekst og sysselsetting i norsk økonomi. Å satse på investeringer i
landbruket vil derfor ha en god spredningseffekt og gi vekstimpulser som kommer alle
deler av landet til gode. Utover de kortsiktige sysselsettingseffektene vil investeringer i
landbruket sikre norsk verdiskaping i flere tiår framover.
Investeringsbehovet overstiger klart de rammer som det forhandles om i jordbruksoppgjøret. Investeringsvirkemidlene må derfor utvikles og delfinansieres utenfor jordbruksavtalens rammer. Norges Bondelag mener derfor at det må etableres en flere-årlig investeringspakke og ber om at det for statsbudsjettet 2018 prioriteres budsjettmidler til
investeringer i norsk matproduksjon.
Klimafondsordning med skattefordel
Regjeringen vil slik det er uttrykt i regjeringsplattformen generelt bruke målrettede skatteendringer for å styrke bondens økonomiske stilling, og spesielt åpne for en fondsordning i
jordbruket etter modell av skogbruket.
Norges Bondelag ber om at det i Statsbudsjettet for 2018 etableres en klimafondsordning
med skattefordel. Vi mener ordningen må utformes enklest mulig for bonde og skattemyndigheter. Selve avsetningen bør derfor gjennomføres som en regnskapsteknisk avsetning.
Når bonden setter av midler til investeringer reduseres inntekten det aktuelle år, med tilsvarende lavere skatt. Avsetningen tilbakeføres i investeringsåret, og med en skattefordel på
eksempelvis 85 % (som i skogfondsordningen) styrkes egenkapitalfinansiering knyttet til
investeringen tilsvarende den ekstra kostnadsføringen.
For å sikre målretting av klimafondsordningen må aktuelle investeringstiltak defineres. Et
naturlig utgangspunkt er forslagene fra den partssammensatte arbeidsgruppen som har
drøftet landbruk og klimaendringene. Sentrale tiltak er bl.a drenering, biogass, lagring av
husdyrgjødsel og driftsbygninger i tre. Skatteelement vil bidra vesentlig til å styrke lønnsomheten i disse klimatiltakene. Aktuelle tiltak og investeringer som utløser skattefordelen
må løpende defineres iht. kunnskapsgrunnlaget om landbruket og klimaendringene. Klimaendringene vil også føre til større årlig variasjon i produksjon og inntektsnivå. En fondsordning vil fungere som en utjevningsordning som ytterligere bedre bondens økonomiske
situasjon.
Norges Bondelag er glad for den brede politiske oppslutningen om norsk matproduksjon. En offensiv satsing på landbruket i statsbudsjettet for 2018 gjennom etablering
av en generell investeringspakke, og en særskilt og målrettet klimafondsordning vil
være viktige tiltak.
Med vennlig hilsen
Elektronisk godkjent, uten underskrift
Lars Petter Bartnes

Per Skorge

