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Innspill til statsbudsjettet for 2019 - Satsing på norsk matproduksjon
og klimasmart landbruk
Innledning
I regjeringsplattformenheterdet blant annetat «jordbruketer viktig for matproduksjon,
bosettingog ivaretakelseav kulturlandskapet.Regjeringenønskerå fortsette
moderniseringenfor å skapeet levedyktigjordbruk som leggertil rettefor økt
matproduksjonog lønnsomdrift i hele landet.Regjeringenvil styrke grunnlagetfor et
konkurransedyktigjordbruk gjennomå fremmeinvesteringerog bruk av ny teknologifor å
reduserekostnadene.»
I Regjeringensjordbruksmeldingfra 2016 heterdet: «Den jordbruksbaserteverdikjedener
en av Norgesfå kompletteverdikjeder.(…) Verdikjedenfor jordbruk har store muligheter
til å utvikle segvidere,og jordbruksnæringenmå bidra til den grønneomstillingendet
norskesamfunneter i gang med.»
Jordbrukspolitikkenshovedmålslik det er formulert etterStortingetsbehandlingav
jordbruksmeldingen,er økt matproduksjonmed grunnlagi norskeressurser.Arealressursen
over helelandetskal derfor utnyttes.Et samletStortinghar viderelagt stor vekt på at det
må væreinntektsmuligheterinnenforen variert bruksstruktur for at norsk jordbruk skal
kunneutnyttelandetsproduksjonsmuligheter.
Inntektsgapetmellom jordbruketog andre
grupperi samfunnetskal reduseres.
NorgesBondelagviser til at veksteni arbeidsproduktiviteten
i landbruketde siste10 årene
har ligget på 4 prosentpr år og er blant de høyestei norsk næringsliv.For å sikre fortsatt
produktivitetsvekst,attraktivearbeidsplasser
og grønnomstilling, er det nødvendigå øke
investeringenei næringaframover.Videre er forutsigbarerammebetingelser
helt
avgjørendefor ei næringmedsværtlang investeringshorisont.
Importverneter svaktog matvareimportenøker,særligfor melkeprodukter,korn/melog
frukt/grønt.Utfasingenav eksportsubsidierved utgangenav 2020 vil gjøredet krevendeå
økenorsk melkeproduksjon.En inntektsveksthovedsakeligfinansiertfra markedetvil
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bidra til økt matvareimport, og dermed svekke muligheten for økt norsk matproduksjon.
Norges Bondelag understreker derfor at betydelige budsjettmidler er avgjørende for
å nå målet om økt norsk matproduksjon, landbruk over hele landet og en variert
bruksstruktur tilpasset arealressursene. Budsjettmidler er også viktig for å utvikle
tiltak som reduserer klimautslippene fra matproduksjon, samt sikre at den enkelte
produsent kan tilpasse produksjonen til et endret klima.
Forslag til satsinger i statsbudsjett 2019
Norges Bondelag foreslår følgende innspill til regjeringens arbeid med statsbudsjettet for
2019:
1) Investering i økt norsk matproduksjon
2) Kompensasjon for bortfall av eksportstøtten
3) Klimasmart landbruksproduksjon
4) Forebygging av flom og naturskader
5) Kostnader ved arkeologiske utgravinger
6) Fjerning av formuesskatten på arbeidende kapital
1) Investering i økt norsk matproduksjon
Investeringsbehovet i norsk landbruk er meget stort. Klima, dyrevelferd, smittevern og
arbeidsmiljø er elementer som påvirker kostnadene ved utbygging og modernisering av
driftsapparatet i landbruket. Gjennom modernisering og ny teknologi legges det til rette for
produktivitetsvekst, rekruttering, samt god bonde- og dyrevelferd. Landbruket er en
basisnæring i bioøkonomien og kan med økte investeringsmidler bidra med verdiskaping
og sysselsetting gjennom produksjon av biomasse både fra tradisjonelle og nye produkter.
Som eksempel er investeringsbehovet knyttet til ombygging til løsdrift for alt storfehold i
størrelsesorden 10-12 mrd. kroner. Om lag 800.000 dekar jordbruksareal har betydelig
dreneringsbehov. Godt drenert jord gir økte avlinger og lavere klimautslipp.
Investeringsbehovet i norsk landbruk overstiger klart de rammer som det forhandles om i
de årlige jordbruksoppgjørene. Investeringsvirkemidlene må derfor utvikles og finansieres
over statsbudsjettet, utenfor jordbruksavtalens rammer.
Norges Bondelag mener at det må etableres en flerårig investeringspakke for
landbruket og ber om at det for statsbudsjettet 2019 prioriteres budsjettmidler til
investeringer i norsk matproduksjon.
2) Kompensasjon for bortfall av markedsmuligheter – tapt årlig inntekt og
engangskompensasjon/omstillingsmidler
Stortinget har vedtatt både å fjerne mulighetene for å eksportere melk og svinekjøtt med
eksportstøtte og gi økt markedsadgang til EU for ost og kjøtt. Disse tapte
markedsmulighetene gir norske bønder et framtidig inntektstap. Samtidig har
Stortingsflertallet vært tydelig på at næringa skal kompenseres for det økonomiske tapet
disse vedtakene påfører næringa. Norges Bondelag har beregnet det samlede årlig
inntektstapet til om lag 230 mill. kroner og et behov for en engangskompensasjon for
omstilling fra melk til ammeku på 140 mill. kroner. En halvering av eksportstøtten utgjør
80 mill. kroner i melkesektoren og 13 mill. kroner i svineproduksjon.

Norges Bondelag

3 av 5

Vår dato

Vår referanse

30.01.2018

18/00036-1

Som følge av budsjettavtalen og Stortingets budsjettvedtak for 2018 er det satt av 75 mill.
kr. til investeringsstøtte (omstilling) til norsk landbruk. Etter budsjettavtalen skal støtten
innrettes slik at den utnyttes i produksjoner som har produksjonsmuligheter i det norske
markedet, og at tildeling av midler skjer gjennom Innovasjon Norge.
Norges Bondelag ber regjeringen følge opp Stortingets vedtak om kompenserende
tiltak med 100 mill. kroner for 2019 slik at også det løpende årlige inntektsbortfallet
kompenseres.
3) Klimasmart landbruksproduksjon
Jordbrukets klimagassutslipp er redusert med 5,4 prosent siden 1990. Norges Bondelag
arbeider for at utslippene kan reduseres ytterligere i årene framover. For bonden må det
være lønnsomt å investere i klimatiltak.
Parisavtalen slår fast at; «…vi må bedre evnen til å møte negative klimakonsekvenser og
kutte klimagassutslippene på en måte som ikke truer matproduksjonen.» Vi må både
redusere klimautslippene pr produsert enhet og samtidig øke matproduksjonen.
Matproduksjon er en biologisk prosess og kan ikke foregå uten utslipp av CO2 og metan.
Klimarådgivning for bonden
I 2017-budsjettet ble det satt av 20 mill. kr til arbeidet med «Klimasmart landbruk». (kap.
1142, post 75). Disse midlene skal etter planen brukes i 2017 og 2018. Norges Bondelag
m.fl. har etablert «Landbrukets Klimaselskap SA», som utarbeider beregningsmodeller og
beslutningsgrunnlag for å kunne redusere landbrukets klimautslipp. Rådgivning til
enkeltbønder og øvrige landbruksvirksomheter kommer nå i gang. Med om lag 40.000
jordbruksbedrifter som skal bidra til å redusere klimautslippene, er dette et meget
nødvendig, men arbeidskrevende prosjekt. Det er avgjørende at dette klimaarbeidet støttes
over statsbudsjettet i flere år framover.
Norges Bondelag ber om at det bevilges 20 mill. kr. på kap. 1142, post 75 «Tilskott til
klimarådgivning på gardar, kan overførast» i 2019-budsjettet.
Klimainvesteringer i jordbruket
Norges Bondelag mener at en fondsordning, hvor bonden gis skattefordel ved definerte
klimainvesteringer, er nødvendig for å utløse de tyngste klimaløftene i jordbruket. Selve
avsetningen bør gjennomføres som en regnskapsteknisk avsetning. Et skatteelement
tilsvarende skogfondsordningen vil gjøre det økonomisk mulig å gjennomføre tiltaket.
For mange andre samfunnssektorer finnes det allerede betydelige økonomiske virkemidler
for å stimulere til klimainvesteringer. Det er på høy tid at vi får på plass en lignende satsing
for landbruket.
Norges Bondelag ber regjeringen etablere en ordning for klimainvesteringer i
jordbruket.
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4) Forebygging av flom og naturskader
Endringer i nedbørsmengder, intensitet og temperaturøkning vil påvirke flomforholdene i
norske vassdrag. Flom og skred kan medføre skader på liv og helse, eiendom, infrastruktur,
matproduksjon og miljø. Norge har de senere årene opplevd flere flom- og skredhendelser
med betydelige skader, og skadeomfanget er økende. Det må følgelig legges mer vekt på
skadeforebygging for å redusere omfanget av naturskader.
En stor andel av de mest produktive jordbruksarealene ligger langs vassdrag og er
flomutsatt. Det er avgjørende å intensivere forebyggende arbeid i vassdragene for å unngå
tap av matjord og reduksjon i matproduksjon. Det er behov for å se hele vassdrag i større
sammenheng i det forebyggende arbeidet, noe som vil gi gevinst både knyttet til matjord
og tettbebygde strøk. Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for å
forebygge flom og skred. Klimaendringene tilsier at det sikringsarbeidet må prioriteres i
større grad enn i dag.
Norges Bondelag ber om at bevilgningen til sikringstiltak til NVE (kap. 1820, post 22)
må økes med 200 mill. kroner til forebygging av kostbare skader som følge av flom og
skred.
5) Kostnader ved arkeologiske utgravinger
Etter kulturminneloven skal aktivitet som kan påvirke automatisk fredede kulturminner
varsles myndighetene, som deretter vurderer behovet for undersøkelser. Ansvarlig for
tiltaket må som hovedregel dekke kostnadene til eventuelle arkeologiske utgravinger.
Mange kulturminner ligger på landbrukseiendommer, der bonden driver stedbunden
næring. Til forskjell fra mange andre næringsdrivende kan ikke virksomheten flyttes eller
etableres på andre arealer. Både ved nydyrking i større omfang, og ved oppføring av
bygninger kan det påløpe betydelige kostnader til arkeologiske utgravinger. I et nylig
tilfelle ble kostnaden til utgravinger anslått til 700.000 kroner for kartleggingen av arealet
til ei fjøstomt. Investeringer i jord og bygninger er helt avgjørende for å kunne øke norsk
matproduksjon, og nye bygninger ivaretar behovet for god dyrevelferd og skaper attraktive
og moderne arbeidsplasser. Med næringens relativt svake lønnsomhet kan kostnadene til
arkeologiske utgravinger medføre at investeringene ikke lar seg gjennomføre.
Norges Bondelag ber om at kostnadene til arkeologiske utgravinger knyttet til
landbrukseiendommer dekkes av det offentlige.
6) Fjerning av formuesskatten på arbeidende kapital
Med skatteforliket i 2016 er det nå innfører et skille mellom arbeidende (næringskapital)
og ikke-arbeidende kapital. En skjerming av arbeidende kapital er et viktig tiltak for å
stimulere til økt verdiskaping i norsk næringsliv og trygge norske arbeidsplasser.
Norges Bondelag ber om at formuesskatten på arbeidende kapital reduseres i
budsjettet for 2019.
Med vennlig hilsen
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Elektronisk godkjent, uten underskrift
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