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ÅRSMØTE NORD-TRØNDELAG BONDELAG 2018 
 

 

Sak 8: Nord-Trøndelag Bondelag sitt innspill til        

 jordbruksforhandlingene 
 

Fylkesstyret i Nord-Trøndelag Bondelag legger med dette fram styrets forslag til uttalelse 

fra Nord-Trøndelag Bondelag før Jordbruksforhandlingene 2018 

 

 

Forslag til vedtak:  

Årsmøtet tar framlagte utkast, med innspill i fylkesårsmøtet, til orientering og anbefaler at 

dette oversendes Norges Bondelag.  

 

 

 

1. Sammendrag 
Under fjoråret stortingsbehandling av stortingsmelding 11 «Endring og Utvikling -En 

fremtidsrettet jordbruksproduksjon» ga Stortinget klare føringer for framtidig rammevilkår 

for landbruket. I sin innstilling sier Næringskomiteen: «Komiteen legger til grunn at 

utøvere i jordbruket, som selvstendig næringsdrivende, skal ha muligheter til samme 

inntektsutvikling som andre i samfunnet. Inntektsmulighetene må være til stede innenfor en 

variert bruksstruktur for at norsk jordbruk skal kunne utnytte landets 

produksjonsmuligheter. For å sikre rekruttering, og for å løfte inntektsmulighetene i 

næringen, mener komiteen at inntektsmålet skal være å redusere inntektsgapet mellom 

jordbruket og andre grupper i samfunnet. God markedstilpasning og 

produktivitetsutvikling vil være en forutsetning for inntektsdannelsen» 

 

Nord-Trøndelag Bondelag legger til grunn for kravet til årets at regjeringen følger opp 

flertallet i Næringskomiteens beskrivelse av rammevilkår for bøndenes inntektsfastsettelse. 

Likeså legges det til grunn at komiteen enstemmig mål om økt matproduksjon i Norge, og 

at flertallet mener dette skal skje på norske ressurser.  

 

 Øke produksjonen av mat produsert på norske ressurser for å dekke det 

nasjonale markedet  

 Sikre lønnsomheten i distriktslandbruket for å opprettholde den 

forholdsmessige produksjonen i distrikta  

 Øke norsk landbruksproduksjon i et beredskaps- og sjølforsyningsperspektiv 

 Styrking av investeringsvirkemidler.  

 Øke bruken av budsjettmidler for å redusere inntektsgapet 

 

1.1  Forutsetninger i den politiske situasjonen. 



Nord-Trøndelag Bondelag mener det er viktig at vi under årets 

jordbruksforhandlinger tar utgangspunkt i stortingets behandling av 

stortingsmelding 11, og bruke denne som plattform for vårt krav. Det må forventes at 

Regjeringa legger til grunn Jeløya-plattformen som forhandlingsgrunnlag og at dette 

kan skape vesentlig sprik mellom krav og tilbud. 

Flere landbruksproduksjoner presses av at tollvernet ikke gir effektiv beskyttelse mot 

import av matvarer, enten råvarer eller bearbeidede produkter.  

Effektivt tollvern er en forutsetning for å kunne oppnå de målsettinger som er nedfelt 

i Stortingets behandling av Stortingsmelding 11/2016  

Driftsgranskningene for 2016 viser at landbruket igjen sakker etter i 

inntektsutviklingen, og at dette gjelder spesielt de små og mellomstore bruka i 

distrikta..  

Nord-Trøndelag Bondelag mener i en situasjon hvor det er overproduksjon på de 

fleste produksjoner, at struktur og geografisk fordelingspolitikk vektlegges framfor 

insitament til økt produksjon.  

Med dette som utgangspunkt foreslår Nord-Trøndelag Bondelag følgende kjernepunkt: 

 

1.2.1 Øke produksjonen av mat produsert på norske ressurser for å dekke det 

nasjonale markedet  

 Markedsordningene må videreføres. Utnytte mulighetene for prisøkning i markedet     

(potet, økologiske produkter og grøntprodukter med markedsmuligheter) 

 Helkjedetenking i korn-kraftfôrpolitikken, og videreføre kanaliseringspolitikken 

 Styrking av kornøkonomien gjennom økt kvalitetsbetaling  

 Sikre at nasjonal jordvernstrategi gjennomsyrer all lokal og regional 

arealplanlegging.  

 Opprettholde kvoteordningen for melk og kvotetaket.  

 Det må etableres ordninger eller regelverk som gjør det mest lønnsomt at de som 

produserer melk også eier melkekvoten  

 Sikre innarbeida sosiale ordninger som trygger bondens mulighet til ferie og fritid, 

sikre avløsning ved sykdom, og som insitament for unge bønder til å overta. 

 Opprettholde konsesjonsgrensene for hvite kjøttslag og arbeide for å endre 

målepunkt for konsesjon i smågrisproduksjon til antall smågris 

 Etablere fondsordninger for framtidig investering i klimasmarte løsninger 

 Etablere gjennomsnittsligning for produksjoner som er utsatt for store 

avlingsvariasjoner i enkelte år 

 Styrke forsknings- og utviklingsprosjekter som bidrar til å øke matproduksjonen i 

Norge basert på norske ressurser. 

 Etablere og delfinansiere «Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse» 

 

1.2.2  Sikre lønnsomheten i distriktslandbruket for å opprettholde den 

forholdsmessige produksjonen i distrikta  

 Videreføring av en aktiv eiendomspolitikk gjennom konsesjonsloven. 

 Videreføre kanaliseringspolitikken  

 Beholde markedsordningene 



 Innføre innfraktordning for kylling 

 Styrke distriktsvirkemidlene og spesielt fraktordningene som en grunnforutsetning 

for produksjon i distriktene.  

 Styrke økonomien i grovfôrproduksjonene gjennom husdyrtilskudd og spesielt økt 

beitetilskudd. 

 Tak på husdyr- og arealtilskudd 

 Bedre økonomien i svineproduksjon (distriktsgrisen) gjennom 

dyretilskuddsordningene   

 Korrigering av sonegrenser for kjøtt i Stjørdal kommune  

  

1.2.3 Øke norsk landbruksproduksjon i et beredskaps- og sjølforsyningsperspektiv 

 Sikre produksjonsarealene over hele landet 

 Utnytte utmarksressursene gjennom reduksjon av rovdyrtrykket som vil muliggjør 

beitedrift 

 Sikre avsetning av overskuddsråvarer for lokalmatprodusentene 

 Utvikle dyrkningsmetoder som gir mulighet for større/lengre veksttid innen 

grønnsaksproduksjon.  

  

 

1.2.4 Styrking av investeringsvirkemidler. 

 Styrke investeringsvirkemidlene 

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

områdene. 

 Investeringsstøtte bør innrettes slik at små og mellomstore bruk kan reinvestere 

/fornye driftsapparatet uten å måtte øke produksjonen. Dette for å beholde 

bruksmangfold, struktur og sysselsetting. 

 Tilgang til nødvendig investeringsvirkemidler for å nyttegjøre alle ressurser over hele 

landet  

 Øremerke investeringsmidler til områderetta tiltak som kan disponeres av det 

regionale partneskapet.  

 

1.3 Grunnlaget for innspillet 

Innspillet fra Nord-Trøndelag Bondelag bygger på politiske diskusjoner gjennom siste 

året og innspill fra 29 lokallag som har svart på Questback. Videre er det innspill fra 

Nortura, Tine, FK, TYR, Norsvin, Birøkterlaget, Skjetlein og Mære Landbruksskoler, 

NLR, Norske Landbrukstjenester, Landkreditt,  arbeidsgrupper og utvalg oppnevnt av 

fylkesstyret.  

 

1.4 En helhetlig vurdering av forutsetninger for Jordbruksforhandlingene 2017 

Nord-Trøndelag Bondelag mener det er viktig at Norges Bondelag i sitt krav står på 

samme linje som tidligere år ift behovet for å styrke lønnsomheten i jordbruket, og å 

opprettholde en balansert virkemiddelbruk som stimulerer til utnyttelse av norske 

produksjonsressurser. Produktivitetsframgangen har vært betydelig i landbruket, og 

produsentene over hele landet må beholde produktivitetsgevinsten. Inntektsgapet 

generelt må tettes, og i tillegg må forskjellene mellom produksjoner, struktur og 

distrikt reduseres.  

En helhetlig landbrukspolitikk for økt selvforsyning, styrket beredskap og et mer 



klimasmart landbruk vil gi bedre ressursutnyttelse og større verdiskaping i norsk 

landbruk. Nord-Trøndelag Bondelag mener derfor det er behov for å øke rammekravet 

i årets forhandlinger sammenlignet med tidligere år.  

 

2 Målpris  

  2.1 Korn/kraftfor 

Pris på korn har vært, og er fortsatt et viktig virkemiddel for å øke den norske 

matproduksjonen. Vi mener at målprisen bør økes på korn for å motvirke at kornarealer i 

sentrale strøk benyttes til grasproduksjon. Det forutsettes imidlertid at rammeoverføringen 

kompenserer for dette gjennom nedskriving av kraftforprisen  

2.2 Andre produkter 

På generelt grunnlag synes det utfordrende å øke målprisen ut over kompensasjon for 

generell prisøkning og økte produksjonskostnader. Det må imidlertid ligge en målsetting 

om å ta ut prispotensialet blant annen innenfor grøntsektoren. 

 

3 Budsjettoverføringer  
3.1 Budsjettoverføringene er å betrakte som en samfunnsinvestering for å sikre den 

norske befolkning langsiktig sikker forsyning av trygg mat fra et eget landbruk 

3.1.1 Økte budsjettoverføringer er nødvendig, både for å sikre en kronemessig lik 

utvikling som andre grupper, og å tette inntektsgapet til andre grupper. Innretning 

av budsjettoverføringene har stor betydning for muligheten til målretting av 

distrikts- og strukturpolitikken i landbruket.  

3.1.2 Det er avgjørende å styrke distriktsprofilen i virkemiddelbruken da siste års 

utvikling synliggjør at enkelte distrikt og bruksstørrelse sakker akterut.  

Konsekvensen er dårligere grunnlag for å utnytte produksjonsressursene i hele 

landet, og manglende måloppnåelse både i inntektsutvikling og i produksjonsmål. 

3.1.3 Strukturprofilen må sikres i husdyrtilskuddene og Nord-Trøndelag Bondelag 

vurderer det som nødvendig å øke husdyrtilskudd, pristilskudd og 

investeringstilskudd som kompensasjon for utgiftsøkning og inndekking av 

inntektsgapet.  

 

3.2 Styrking av investeringsvirkemidlene er nødvendig for fornying av 

driftsapparatet, og sikre framtidig landbruksproduksjon over hele landet i et 

forsynings- og matvaresikkerhetsperspektiv.  

3.2.1 Grovforproduksjonene står helt sentrale i å utnytte grovfôrressursene både på 

innmark og i utmark. Grovfôrproduksjonene er ryggraden i distriktsjordbruket. 

Styrking av investeringsvirkemidlene vil bidra til nødvendig fornying av 

driftsapparatet, og sikre framtidig volumproduksjon i disse produksjonene. 

Investeringsvirkemidlene må være innrettet slik at det er mulig å fornye 

driftsapparatet uten samtidig å øke produksjonen ut over gårdens eget 

ressursgrunnlag.  

3.2.2 Det legges også vekt på en styrking av investeringsvirkemidlene i grøntsektoren. I 

et voksende marked med stadig skjerpede krav til produsent, er det stort behov for 

nybygg og oppgradering av lager og kjølerom for å ivareta kvaliteten på 

produktene. 



3.2.3 Behovet for arealtilpasset produksjonsapparat krever struktur- og distriktsinnretting 

også i investeringsvirkemidlene. Det er derfor etter Nord-Trøndelag Bondelag sitt 

syn særdeles viktig å ha regional påvirkning i forvaltning av 

investeringsvirkemidler. 

 

3.3 Velferdsordninger som tilskudd til ferie og fritid, sykdomsavløsning, 

landbruksvikarordning og tidligpensjon må videreføres og økes i takt med 

lønnsutviklingene for alminnelig lønnsmottakere. 

3.3.1 Tilskudd til ferie og fritid må økes til kr. 87.000,- og tilskudd til avløsning under 

sykdom må økes til kr. 1850,-  

3.3.2 Kravet om en ½ G i næringsinntekt erstattes med krav om næringsinntekt 

uavhengig av størrelse. 

3.3.3 Det er viktig at det organiserte systemet for avløsning, både under ferie og 

fritidsordningen og sykelønnsordningen, blir gitt rammevilkår som opprettholder 

tilgang til avløsere over hele landet.   

 

3.4 I et distrikts- og strukturperspektiv er det viktig å opprettholde og styrke 

fraktordningene.  

3.4.1 Pr. i dag er det et gap mellom reell kostnad som påføres landbrukssamvirke og det 

som dekkes inn gjennom avtalemidler på rundt 40 mill. kroner. Etter vårt syn er 

frakttilskudd ett effektivt og svært treffsikkert distriktsvirkemiddel som med fordel 

kan brukes i flere produksjoner.  

3.4.2 Nord-Trøndelag Bondelag ser med bekymring på konsentrasjon av 

kyllingproduksjonen nært opp til de forskjellige kyllingslakteriene. Dette er et 

resultat av fravær av reguleringsmuligheter, og skaper utfordringer både innenfor 

smittepress, gjødselhåndtering og manglende mulighet til tilleggsproduksjon i 

distriktslandbruket. Nord-Trøndelag Bondelag foreslår derfor at det innføres 

frakttilskudd på kylling på samme prinsipper som for andre produksjoner. 
 

3.5 Pristilskudd 
3.5.1 Nord-Trøndelag Bondelag mener på prinsipielt grunnlag at landbruket bør fremme 

krav om struktur på pristilskuddene. Hvis Stortinget mener noe med satsningen på 

små- og mellomstore bruk bør det være høyere tilskuddssatser på de første dyrene i 

besetningen.   

 

3.5.2 Også på kjøtt vil en strukturdifferensiering på tilskuddene kunne gi insitament til å 

opprettholde produksjonen på mindre bruk i distriktene.  

 

3.6    Prisnedskrivingstilskudd 

Øke kornpris og prisnedskrivingstilskudd, og styrk kornøkonomien videre gjennom økt 

kvalitetsbetaling og tiltak for bedre agronomi.  

Nord-Trøndelag Bondelag mener at kostnadene med prisnedskrivingen på korn nærmer seg 

grensen for hva som er riktig. For å ivaretar målet om økt kornproduksjon og samtidig finne 

økonomisk kostnadskompensasjon for økte kraftforkostnader bør det ses etter andre 

virkemidler. Vi foreslår derfor at partene nedsetter en partssammensatt arbeidsgruppe som 

kan se på andre ordninger som kan ivareta den viktige oppgaven prisnedskrivingen har i 

kanaliseringspolitikken.  



 

3.7 Husdyrtilskudd. 
Husdyrtilskudd må innrettes med økt tilskudd på små og mellomstore bruk, og utjevne 

driftsmessige forskjeller mellom distriktene.  

  

3.8 Arealtilskudd. 
Økning av arealtilskudd må ses i sammenheng med kanaliseringspolitikken, og Nord-

Trøndelag Bondelag er opptatt av at tilskuddsordningen skal målrettes hvor kvalitet, 

produksjonsmengde og god agronomi skal belønnes. Fylkesbondelaget mener derfor at 

økning i generelle arealtilskudd skal begrenses og ha tydelig målretting mot struktur og 

geografi. 
 

3.9 Formål med tilskudda 
Nord-Trøndelag Bondelag mener at budsjettmidler i form av produksjonstilskudd aktivt skal 

brukes som strukturvirkemiddel i forhold ulike produksjoner og distrikter. I tillegg skal 

virkemidlene brukes i kanaliseringspolitikken for å sikre produksjonsmuligheter i distrikta. 

Dette er spesielt viktig når det er overproduksjon på de fleste produksjoner 

 

3.10 Tak på tilskudd 
Nord-Trøndelag Bondelag mener at organisasjonen skal være tydelig på ønske om tak på 

tilskudd både på dyretilskudd og på areal med klare henvisninger til vår grunnholdning til 

struktur og matproduksjon over hele landet. 

 

3.11 Lov om God Handelsskikk 

Sette fokus på det å få realisert et utredet lovforslag, «Lov om god handelsskikk».  

  

4 Sau 
I Nord-Trøndelag utnyttes kun 25 % av den totale beiteressursen. Dette skyldes i hovedsak 

rovviltproblematikk som rammer de beste beiteområder, og Nord-Trøndelag Bondelag er 

svært bekymra for utviklinga. Dagens situasjon er ikke bærekraftig med hensyn til 

beitebruken i utsatte områder. Rovdyrsituasjonen utfordrer saueproduksjonen på to 

områder; Mye utmarksbeite går tapt på grunn av avvikling av beitenæringa i enkelte 

områder og gårdsbruk blir lagt ned fordi beitebruken en grunnlaget for økonomien i 

produksjonen. I forhold til sterkt fokus på «Det grønne skiftet» har småfenæringene meget 

gode forutsetninger til å bidra til et ønsket klimamål. 

4.1 Styrking av beitetilskuddene både i innmark og utmark er et målretta virkemiddel for 

å stimulere til aktivt beitebruk.  

4.2 Ulltilskuddet må sikres 

4.3 En økning i dyretilskuddet på de første søyene vil styrke inntektene for små og 

mellomstore bruk.  

4.4 Det må ikke gis offentlig støtte til etablering av nye produksjonsenheter, men til 

renovering av allerede etablerte sauebruk.  

4.5 Styrket innfrakttilskudd for slakt er viktig for å sikre kjøttproduksjon i hele landet.  

 

5 Storfe – ammeku 

Det er svært viktig at en i jordbruksforhandlingen ikke iverksetter produksjonsfremmende 

tiltak som kan føre til overproduksjon på storfekjøtt.  



5.1 Nord-Trøndelag Bondelag mener det er meget viktig å gi kjøttproduksjon en 

økonomiutvikling på linje med annen produksjon, med stimulering til økt framfôring 

av kvalitetsslakt gjennom kvalitetstilskuddet for storfe. Ordningen med 

kvalitetstilskudd på storfekjøtt må videreføres uten endringer i forholdet mellom 

 klassene. 

5.2 Det vil være mulig å forsterke kanaliseringspolitikken og målsetting om økt 

kjøttproduksjon på storfe gjennom sonetilskudd. Dette vil også sikre økt 

ammekuproduksjon i slike områder, noe som er viktig for å opprettholde arealbruken 

i hele landet.  

5.3 Beitetilskuddene bør økes både på innmark og særlig utmarksbeite. Dette er viktig for 

å styrke produksjonen og arealbruk i distriktene. 

5.4 Virkemiddelbruken i kjøttproduksjonene må innrettes på en måte som sikrer at 

produksjonen foregår mest mulig på egne ressurser, utnyttelse av beite og 

grasproduksjon i distrikta.  
 

6  Ku- og geitemelk 
  6.1 For å nå målsettingene om økt innenlandsk matproduksjon må arealressursene 

utnyttes  over hele landet. Melkeproduksjonen er svært sentral i dette, og er en 

bærebjelke i  norsk landbruk. En opprettholdelse av distriktsjordbruket er avhengig av 

vilkår i  melkeproduksjonen som inspirerer til satsning på produksjonen.  

6.1.1 Det er avgjørende å sikre nødvendig fornying av driftsapparatet med offentlig 

deltakelse uten krav om produksjonsøkning for å opprettholde melkevolumet til 

foredlingsindustrien i åra framover. 

6.1.2 Det er videre nødvendig å stimulere til en arealtilpasset struktur, for å muliggjøre 

framtidsretta investeringer i melkeproduksjon i hele landet. Med bakgrunn i 

driftsgranskningene for 2016 er styrking av struktur- og distriktsinnretning 

nødvendig. 

6.1.3 For å sikre akseptabel inntektsutvikling i melkeproduksjon mener Nord-Trøndelag 

Bondelag at husdyrtilskuddet må økes. Det må brukes budsjettmidler spesielt på 

små og mellomstorebruk (12-30kyrs bruket). 

6.1.4 For å ivareta kulturlandskapet og å styrke ressursgrunnlaget må beitetilskuddene 

økes.   

6.1.5 Nord-Trøndelag Bondelag ser det som utfordrende å øke målprisen på melk ut fra 

prognosene for omsetning av melkeprodukter. 

6.1.6 Produksjonen må reguleres i henhold til den markedssituasjon som til enhver tid er 

gjeldene. I dag må produksjonsvolumet på melk tas ned. Fylkesbondelaget foreslår 

derfor at ved salg kan prosentsatsen som staten kjøper varierer fra 0 og opp til 70%. 

Prosentandelen som staten kjøper opp settes av «kvotedrøftingsnemda» som 

samtidig setter forhåndstallet hvert år. I dag er det behov for at prosentsatsen Staten 

kjøper opp er betraktelig større enn 20%. Den delen av kvoten som Staten ikke 

kjøper opp selges på det frie markedet til rådende kvotepris. I situasjoner der 

produksjonen må tas ned, må Staten holde tilbake kvote. De 75 millionene som 

kom i årets statsbudsjett, som kompensasjon for bortfall av eksportstøtten til 

Jarlsbergosten, bør kunne gå til å dekke tapet Staten får. Dette vil gi en målrettet 

bruk av midlene for å regulere markedet. Ved behov for å trekke inn ytterligere 

kvote må denne finansieres gjennom økt omsetningsavgift. Kvoten som selges ut 

fra Staten fordeles etter dagens ordning der melkeprodusenter søker om å få kjøpe 

kvote til en fastsatt pris.  



6.1.7 Det er et ønske at kvoteleie avvikles over tid. Skattesystemet må endres slik at det 

blir mest attraktivt å selge kvoten.  

6.1.8 Kvote som gårdbrukerne ikke produseres på selv må selges etter 5 år, ellers trekkes 

den inn av Staten. Kvoten selges på samme måte som øvrig kvote.  

6.1.9 Nord-Trøndelag Bondelag ser at ordningen med 5 årsregelen av salg vil føre til 

flere fiktive samdrifter og mener det er viktig at avstandsbegrensningen på 17 km 

opprettholdes som i dag.  

6.1.10 Det er behov for investeringsvirkemidler for å sikre fornyelse av driftsapparat i 

melkeproduksjonen. Det er et mål at man ikke investerer for å øke produksjonen, 

men for å sikre produksjon. Lønnsomhetskravet må ligge til grunn for investeringer 

på alle gårdsbruk, men produksjonsøkning er ikke et mål. Likevel må det være 

mulig der det er fornuftig i forhold til gårdens ressursgrunnlag. Gårdens totale 

ressurser må legges til grunn for lønnsomhetsvurderingene. Det må sette fokus på 

mulighetene for at små og mellomstore bruk kan investere i løsdrift og robot 

innenfor eksisterende produksjon og driftsbygning.  

 

6.2 Det bør stimuleres til at geitemelkproduksjonen skjer innenfor satsningsområdet. 

6.3 Det bør jobbes aktivt med å øke markedet for geitemelk  
 

7 Svin 

7.1 For svinenæringa er det viktig at målprisen på svin videreføres som i dag og gir 

næringen den nødvendige omstillingstid fram mot 2021 

7.2 Svineproduksjon er fortsatt viktig for distriktsjordbruket og må kunne drives i ulik 

størrelse med utgangspunkt i utnyttelse av ressursgrunnlaget på gården. 

Smågrisproduksjon er arbeidsintensiv og kapitalkrevende. Lønnsomheten i mindre 

besetninger må derfor bedres gjennom styrking av strukturvirkemidler.  

7.3 Markedsbalanse er avgjørende for en god økonomi i griseholdet, og tiltak for å sikre 

markedsbalanse må prioriteres meget høyt. Nord-Trøndelag Bondelag mener at 

konsesjonen bør flyttes fra 105 purker over til antall produsert smågris. Videre bør 

smågriskonsesjon og slaktgriskonsesjon harmonere. Dette for å minke faren for 

spredning av smitte. En smågrisbesetning bør tilsvare 2 slaktgrisbesetninger. Dette for 

å tilrettelegge for faste leveranseavtaler og at mindre smågris omsettes på 

«spottmarkedet» 

 

7.4 Nord-Trøndelag Bondelag mener dyretilskuddet for de 35 første purkene i 

griseproduksjonen må økes til kroner 2000 pr purke. Tilskudd til de første 1400 

slaktegrisene må også dobles. Dette som et målrettet strukturvirkemiddel, men som 

også vil ha betydning ift distriktshensyn. 

 

7.5 Det er viktig å se på produksjon av svinekjøtt både som en kjerneproduksjon på mange 

gårdsbruk, men også som en viktig tilleggsproduksjon i distriktslandbruket. For å bevare 

muligheten til å ha denne tilleggsproduksjonen må en være forsiktig med stimulering til 

en større geografisk sentralisering av produksjonen.  

8 Korn og Kraftfor 
For å kunne øke innenlands matproduksjon i tråd med målsettingene i 

stortingsflertallets syn under behandling av Stortingsmelding 11, mener Nord-

Trøndelag Bondelag det er viktig å øke kornproduksjonen. Det er nødvendig å legge 

et helkjedeperspektiv til grunn for korn- og kraftfôrpolitikken hvor en bedre 



kornøkonomi må komme som et resultat av økt kvalitetsbetaling og prisuttak i 

markedet. Det forutsetter at kornproduksjonen tilpasser seg etterspørselen etter 

kvalitet/innhold som kraftforbrukerne etterspør.  

8.1 Nord-Trøndelag Bondelag mener det er behov for å stimulere til økt 

fôrkornproduksjon og bedre kvalitet på fôrkornet i Norge for å øke norskandel korn i 

kraftfôr. Dette vil også øke selvforsyningsgraden basert på norske ressurser. Riktig 

sortsvalg og kvalitet vil ha stor betydning for optimal fôrutnyttelse i 

husdyrproduksjonene, og vil kunne gi økonomisk gevinst i produktkjeden fram mot 

ferdig kraftforvare. Dette vil etter vår vurdering være en vinn-vinn løsning for både 

kornprodusent, kraftfôrindustri og husdyrprodusenter.  
8.2 Nord-Trøndelag Bondelag mener arealtilskuddet for korn i sone 4 og 5 må økes med 

kr. 50 pr. da. Reduksjonen i arealtilskuddet for kornproduksjon i sone 4 og 5 i 

jordbruksoppgjøret i 2014 kan ikke begrunnes agronomisk. Tilskuddet har tidligere 

økt med økende sone med utgangspunkt i agronomiske forhold. Dette prinsippet må 

videreføres. 
8.3 Det må stimuleres til produksjon av fôrkorn som kraftforprodusentene etterspør. Det 

gjelder kvalitet, innhold og geografisk produksjonsområde.  
8.4 Det kan med fordel initieres til økt produksjon av fôrhvete for å imøtekomme 

kvalitetskrav fra kraftfôrprodusentene. Virkemidlene må innrettes på en måte slik at 

også Trøndelag kan ta del i denne økningen. 

8.5 For å stimulere til økt matkornproduksjon bør det vurderes om det er formålstjenlig å 

øke prisforskjellen mellom matkorn og fôrkorn, dersom dette er markedsmessig 

mulig. 
8.6 Frakttilskudd bør styrkes for å sikre økt produksjon generelt og i distriktene spesielt. 
8.7 Med klimaendringer som medfører våtere høster må det legges til rette for økning av 

tørkekapasiteten. Dette må skje både gjennom økt kapasitet hos enkelt bønder, på 

fellesanlegg og på mottakene gjennom økonomisk deltakelse fra myndighetene.    
 

9 Grønnsaker, frukt og potet  
Grønnsaker, frukt og bær er produkter som blir fremhevet som sterkt ønskelig å øke 

forbruket av. Det er et potensiale for en relativt stor innenlandsk produksjonsøkning 

innenfor grøntsektoren, men det krever tiltak som gjør disse produksjonene lønnsom. I 

tillegg er det utfordringer med lovverkets utforming av krav til arbeidstidsvilkår for innleid 

sesongarbeidere. Sikring av effektivt importvern er helt nødvendig for å beholde og 

videreutvikle verdiskapinga i hele verdikjeden. Det bør være et krav fra landbruket at 

myndighetene håndhever importvernet på en måte som ivaretar produksjonskapasiteten 

landbruket har innenfor grøntsektoren.  
9.1 For å dekke både økte produksjonskostnader og styrke økonomien innen 

grøntsektoren, mener Nord-Trøndelag Bondelag målprisene må økes på de 

produktene dette er mulig jfr. markedssituasjonen. Det bør videre settes et tak på 300 

da for arealtilskudd til enkeltproduksjoner av frilandsgrønnsaker.  
9.2 Nord-Trøndelag Bondelag mener det er viktig å sikre Klonavlssenteret i Overhalla. Vi 

vil videre understreke viktigheten av å prioritere midler til ordningen statskontrollerte 

settepoteter.  
9.3 Sortsutvikling er nødvendig både i potet-, bær- og grøntproduksjonen. 
9.4 Rådgiving, forskning og forsøksarbeid innen grøntsektoren må styrkes i en 

produksjon som er spesielt klimautsatt.  



9.5 På grunn av stadig økende importpress, mener Nord-Trøndelag Bondelag det er grunn 

til å styrke budsjettoverføringene til frukt-, bær- og grøntsektoren. 
9.6 Frakttilskudd på grønnsaker, frukt og bær vil kunne øke interessen for produksjonen i 

områder hvor fraktkostnader medfører svekket lønnsomhet.   
9.7 Investeringsvirkemidlene må styrkes betydelig, og grøntsektoren må prioriteres som 

andre produksjoner. Tilskudd til grøfting og hydrotekniske anlegg prioriteres også. 
9.8 Nord-Trøndelag Bondelag mener at det innenfor grøntsektoren er viktig å få på plass 

en skatteordning som demper konsekvenser av årlig inntektsforskjeller, jmf. pkt 16.2 

gjennomsnittsberegning av skatt 
9.9 Det er viktig å sikre og styrke avrensordningen for potet for å unngå et stort avfalls-

/miljøproblem, samt fare for økt smittepress.  
9.10 Tilgangen på plantevernmidler kan være avgjørende for å oppnå ønska kvalitet og 

 avling. I Norge har vi en bredspektra produksjon av frukt, bær, grønt og frø med 

 begrensa omfang. Det vil følgelig ikke være aktuelt å søke ordinær godkjenning av 

 plantevernmidler da det medfører for høye kostnader.  Samtidig utfordres 

 produsentene uten tilgang på effektive plantevernmidler. For å finansiere og sikre 

en  effektiv håndtering av minor use søknader mener vi at det må avsettes 0,5 

mill kroner  til å utarbeide og dekke avgiften for minor use søknader. Norsk 

Landbruksrådgiving  må koordinere arbeidet.  
9.11 Det bør gjøres en vurdering på hvert enkelt produkt om det er rom for økning av 

målpris.  
9.12 Det er et klart ønske fra Nord-Trøndelag Bondelag om at arealtilskudd for frukt og bær 

 differensieres i forhold til bruksstørrelse 
 

10 Andre produksjoner  

Det er svært viktig å beholde konsesjonsregelverket og konsesjonsgrensene i 

kraftfôrkrevende produksjoner. Erfaringene fra kyllingproduksjonen viser hvilke 

dramatiske konsekvenser endringer i konsesjonsgrensene har for strukturen og 

produksjonsfordelingen.  

10.1 Det er et økende press for fradeling og utbygging av kraftfôrkrevende produksjoner 

på  fraskilt tomt/industritomt. Nord-Trøndelag Bondelag mener det må innføres 

et krav i  konsesjons-regelverket om at driftsenheter i de kraftfôrkrevende 

produksjonene selv  skal eie 20 prosent av spredearealet. Det må være et 

grunnleggende prinsipp at  produksjon og areal henger sammen. 

10.2 Produksjon av egg og kylling har tradisjonelt vært produksjoner som har utnyttet 

ledig  ressurser på gården, både arealmessig og arbeidskraft. Vi mener det fortsatt 

bør være  rom for disse produksjonene for utnyttelse av gårdens totalressurser. 

Regjeringens  dobling av konsesjonsgrensen for kylling har blitt dramatisk for 

mange produsenter i  Nord-Trøndelag og konsesjonsgrensene må derfor ikke økes. 

Nord-Trøndelag  Bondelag er også bekymret for frafallet av markedsordninger 

innenfor disse  produksjonene, og mener at disse er nødvendig for å opprettholde 

produksjonene i  distrikta.  

10.3 Det må etterstrebes å øke andelen norskprodusert honning betydelig, både for å 

utvikle  næringen og for å styrke naturlig pollinering av vår flora. Ut fra beregninger 

er  forbruket 4 ganger hva vi produserer her i landet. Nord-Trøndelag Bondelag 

foreslår  derfor å øke produksjonstillegget fra 473 kroner pr. bikube til 600 kroner pr. 

kube. Vi  foreslår videre at det avsettes midler til lokal formering av dronninger.  



10.4 Inn på tunet (IPT) har fått økt betydning for næringsutvikling i landbruket. Vi ser 

en  voksende interesse blant bønder for å lage og tilby et slikt tjenestetilbud som 

en del av  den samla næringsvirksomheten på gården. Nord-Trøndelag 

Bondelag mener derfor en  bør stimulere til en forsterka satsing på Inn på tunet. 

Det er svært viktig at en gjennom  investeringsordningene i landbruket 

imøtekommer behovene for videre utvikling av  IPT. Det gjelder både 

investeringsstøtte til den enkelte gård og i form av  etableringsstøtte til 

forretningsmessig samarbeid mellom tilbyderne, både i fylka og  nasjonalt. 

10.5 Bevilgningene til skogsveger og skogbruksplanlegging bør økes. 

 Skogbruksplanlegging og miljøregistreringer øker aktiviteten i skogbruket, og 

legger  til rette for økt hogst. Dette må prioriteres sterkere framover.  

10.6 Pelsdyrnæringa fikk for et år siden aksept for fortsatt drift under forutsetning om at 

 næringa overholdt krav til god dyrevelferd. Næringa har overholdt sine 

forpliktelser,  og det er derfor uholdbart at regjeringa i et politisk spill avvikler en 

hel næring.  

11 Økologisk landbruk  

Økologisk landbruk bør utvikles i takt med markedet for økologiske produkter, slik at 

produksjonen tilpasses etterspørselen. Økt prisuttak i markedet er avgjørende for både å 

dekke merkostnader og å sikre lønnsomheten i økologisk produksjon. Etter vår vurdering 

bør det ikke gis mer til arealstøtte. Virkemidlene må innrettes slik at de stimulerer til best 

mulig vekstskifte. Vi mener derfor det er ønskelig å omprioritere det spesielle 

arealtilskuddet til økologisk kornproduksjon til produkt- og kvalitetsbetaling, dvs tilskudd 

pr kg produsert korn. Det bør også settes minimumskrav til avling. 

 

12 Regionale virkemidler og miljøvirkemidler (RMP) 

Nord-Trøndelag Bondelag mener det er viktig å videreføre det regionale handlingsrommet 

og styrke det regionale partnerskapet innenfor tildeling og fastsetting av kriterier for 

bruken av midler innenfor regionalt miljøprogram. 

 

Områderetta tiltak.  

Gjennom mobilisering og aktiv stimulering i geografiske områder har vi sett en positiv 

utvikling av satsning på landbruk, eksempelvis fra Fjellandbruket.  Vi mener at denne 

erfaringen tilsier at den type virkemiddel bør anvendes i større grad. Det foreslås derfor at 

det ved årets jordbruksforhandlinger avsettes øremerkes midler til fjellandbruk og andre 

næringssvake områder hvor landbruket har spesiell stor betydning.  

 
Beitetilskudd 
De nasjonale beitetilskuddene er meget viktig for å stimulere til bruk av beitearealer, samt 

ivareta kulturlandskap og biologisk mangfold. Rammene for å prioritere beitetilskudd 

innenfor RMP må også styrkes. 

 

Grøftetilskudd  
Nord-Trøndelag Bondelag mener tilskuddsordningen for grøfting av jordbruksareal må 

opprettholdes for å sikre et optimalt avlingsnivå, og tilpasse landbruket til et klima med 

mer nedbør.  

 



Nydyrking 
Som ledd i å øke den nasjonale matproduksjonen bør det etableres et tilskudd for 

nydyrking. 

 

Jordvern 

Nord-Trøndelag Bondelag er bekymret over uthulingen av nasjonal jordvernstrategi som vi 

i enkelte tilfeller ser gjennom lokal forvaltning. Vi mener at all disponering av dyrkajord til 

annet formål enn matproduksjon må godkjennes av Fylkesmannens Landbruksavdeling i 

henhold til nasjonal jordvernstrategi.  

 

Tilskudd til beiteareal for kortnebbgås  
Skadene forårsaket av trekkende kortnebbgås var omfattende de siste årene for deler av 

Nord-Trøndelag. Bestanden har mer enn fordoblet seg siden 1996, og teller nå omkring 88 

000 individer. Tilskuddsordningen for tilrettelegging av beiteareal for trekkende gås 

fungerer godt for de brukerne som faktisk nyter godt av den. Det er nødvendig med en 

økning av avsetningen av midler til ordningen både i Nord-Trøndelag og Nordland. Vi 

mener derfor det er behov for å øke ramma for RMP i disse fylkene, for å kunne prioritere 

nødvendige midler til beiteareal til kortnebbgås og kvitkinngås. 
 

13 Klima  

Landbruket har gjennom egne initiativ og i samarbeid med andre satt klare mål for 

reduksjon av klimapåvirkningen fra næringen. Det er viktig at dette arbeidet videreføres, 

og at landbruket setter krav under jordbruksforhandlingen om at innretningen på 

jordbruksoppgjøret ikke svekker disse målene. 

Nord-Trøndelag Bondelag registrerer at det importeres flis fra Sverige til energiforsyning 

hos norske virksomheter. Både for å møte denne importen, og for å stimulere til økt bruk 

av klimavennlig oppvarming mener vi det er riktig å gjeninnføre tilskudd til 

flisproduksjon.   

 

14 Gjødselvareforskriften  

Så lenge vi ikke kjenner innholdet i forslaget til ny gjødselvareforskrift er det vanskelig å 

komme med sterke innspill på dette temaet. Vi mener imidlertid at de tiltak som iverksettes 

må gis tilstrekkelig økonomisk kompensasjon.  

 

15 Dyrevelferd  

God dyrevelferd er viktig for dyrene, for økonomien for den enkelte gårdbruker og for 

omdømme til landbruket. Nord-Trøndelag Bondelag ønsker stort fokus på dyrevelferd fra 

gårdbrukerne, fra landbrukssamvirket og fra tilsynsmyndigheter. Et samvirke på dette 

område gir de beste resultater. God kompetanse, tilfredsstillende rammevilkår og 

samhandling er forutsetninger som legges til grunn for å oppnå resultat.  

15.1 Mattilsynet må få nødvendig ressurs til effektiv oppfølging av lovverket 

15.2 Iverksette et systematisk forebyggende arbeid med bred deltakelse i henhold til 

prosjektet «Dyretragedier i Nord-Trøndelag: Forebygging, oppfølging, 

metodeutvikling og samhandling» 

15.3 Kompetansebevis for husdyrbrukere 

 



16 Annet. 

16.1 Kompetanse 

16.1.1 Landbruket er en kompetansenæring med bredspektra fagområder. For framtida er 

det viktig å sikre kompetansetiltak, forsknings- og utviklingstiltak for å utvikle god 

agronomi og ressursmessig god landbruksproduksjon i Norge. 

16.1.2 Etter vår oppfatning vil midler til kompetanse, rådgivning, forskning og utvikling 

være svært viktig for lønnsomheten i landbruket fremover. For å sikre 

konkurransekraft i framtida må vi produsere enda bedre produkter på en enda 

smartere måte. Det må utvikles bedre sorter, som er optimale under våre forhold 

med tanke på avling og kvalitet. I et høykostnadsland som Norge må næringa være 

i front i forhold til å ta i bruk eksisterende kompetanse og utvikle ny kompetanse.  

16.1.3 Klimaendringene og internasjonal ressursknapphet forsterker viktigheten av å 

videreutvikle et landbruk med enda mer kompetente produsenter som utnytter 

ressursene optimalt med minimal bruk av innsatsfaktorer. 

16.1.4 Hvor sulten en som produsent er med hensyn på å tilegne seg ny kunnskap og 

hvordan dette implementeres i egen bedrift, vil være avgjørende for hvordan en 

lykkes. Norsk landbruk og matproduksjon er dermed avhengig av en 

landbrukspolitikk som vektlegger midler til kompetanseutvikling, både i form av et 

solid rådgivningsapparat, forskning og utvikling.  

16.1.5 Aktører i rådgivningsapparatet har gjennom tid merket utfordringer med hensyn til 

å rekruttere fagfolk med riktig kompetanse. Dette er et alvorlig varsko. Det er 

derfor en meget viktig strategi for norsk landbruk å sikre gode forsknings-, 

utdannings- og kompetanseinstitusjoner på landbruk i Norge. 

16.1.6 Nord-Trøndelag Bondelag mener at kompetansekrav til landbrukets utøvere kunne 

bidra til et mer effektivt landbruk, større fokus på klima og miljø og sikre god 

dyrevelferd.  

16.1.7 «Nasjonalt fagkompetansesenter for Landbrukshelse» 

 Nord-Trøndelag Bondelag foreslår at det gjennom jordbruksavtalen settes midler til 

etablering og drift av «Nasjonal Fagkompetansesenter for Landbrukshelse» ved ST. 

Olavs Hospital.  

 

16.2 Skatt og avgift 
 

Investeringsfond med skattefordel 
Innføre investeringsfond med skattefordel i jordbruket, etter mal av skogfondsordningen.  

Dette er spesielt interessant med fokus på miljøforbedringer, men bør også gjelde på 

generell basis for å sikre framtidig drift på enkeltbruk. Dette vil gi den enkelte gårdbruker 

mulighet til å bygge opp kapital i et eget investeringsfond. Skal det være mulig å oppnå de 

klimamål som myndighetene og landbruket selv setter for næringen er det nødvendig å 

etablere målretta ordninger som omfatter investeringer og fondsordninger.  

 

Gjennomsnittsberegning av skatt 

Flere produksjoner i landbruket er ekstremt avhengig av de værmessige forhold for å 

lykkes med produksjonen og en tilfredsstillende økonomi. Med klimaendringen er det 

større svingninger i avling, både mengde og kvalitet enn tidligere. Nord-Trøndelag 

Bondelag vil derfor foreslå at det initieres overfor departementet en ordning hvor det for 



enkelte produksjoner kan innføres en gjennomsnittsberegning av skatt over eksempelvis 3 

år.  

 

Avskrivningssatser 
Øke avskrivningssatsene i landbruket. 

 

Distriktstilskudd kjøtt Stjørdal 
En arbeidsgruppe bestående av lokallagene i Stjørdal og Stjørdal kommune har arbeidet 

med spørsmålet om korrigering av sonegrensene for kjøtt i Stjørdal kommune. Nord-

Trøndelag Bondelag støtter konklusjonene fra gruppen. De gjeldende sonegrensene er 

avvikende i Stjørdal sammenlignet med andre kommuner i Trøndelag. Stjørdal er den 

eneste kommunen hvor alt areal i utgangspunktet er sone 1, mens det kun er merka for 

sone 2 i noen avgrensa områder. Det innebærer for eksempel at sone 1 i Stjørdal grenser 

mot sone 3 i Meråker.  

Prinsippet som er fulgt i andre kommuner, er at sone 1 er knyttet til de lavereliggende 

områdene, og grenser naturlig til sone 2 i hele kommunen. Det er dermed helt unaturlig at 

de høyereliggende områdene, særlig områdene innover mot Meråker, ligger i sone 1.  

 

Urimeligheten i sonegrensene i Stjørdal kommune kommer tydelig fram når en trekker opp 

en sammenhengende grense mellom sone 1 og 2 gjennom hele kommunen. Sammenligner 

en sonegrensene i Stjørdal med liknende dalfører i Sør-Trøndelag og på Nordmøre, for 

eksempel Orkdal, Meldal, Rindal og Surnadal, så finner en at sonegrensene 

gjennomgående er satt høyere over havet i Stjørdal. I de andre kommunene går grensen 

mellom sone 1 og sone 2 på kjøtt fra ca 25 til ca 75 moh. Grensen mellom sone 2 og sone 3 

går omkring 200 moh. En kan også sammenligne med Verdal kommune i Nord-Trøndelag. 

 

De naturgitte forholdene for jordbruksproduksjon er sammenlignbare i Stjørdal og de 

nevnte kommunene. Med utgangspunkt i dette mener arbeidsgruppa at sone 1 i Stjørdal 

kommune naturlig bør omfatte elvedeltaet og grovt de lavereliggende områdene under 

høydekote 25-75 moh. Områdene over dette høydenivået bør flyttes opp til sone 2 i sin 

helhet. Det bør også gjøres endringer, slik at deler av områdene som i dag ligger i sone 2 

flyttes opp i sone 3.  

Forslag til ny grense mellom sone 1 og sone 2 

I Stjørdal går grensen mellom sone 1 og 2 i selve elvedeltaet på omkring 25 moh, men 

grensa er betydelig høyere når en kommer til Skjelstadmarka, Øvre Lånke osv. Dette er 

urimelig, og gjenspeiler etter vår vurdering ikke de faktiske vekstforholdene i området. 

Sonegrensa må i større grad ta høyde over havet som utgangspunkt, dvs omkring 25-75 

meter over havet fra Malvikgrensa via Hell til Einang ved Stjørdalselva videre langs 

høydekote 50 til eksisterende grense i Langsteindalen og grense Levanger kommune.  

Forslag til ny grense mellom sone 2 og 3 

Følgende områder bør samtidig løftes til sone 3; Øvre Forradal, Beitlandet, Åsanfeltet, 

Almlid, Vigdenes, Haugås, Kulåsen og Tangvold. Områdene i øvre del av Sona i fra 

Sonfossen og til og med Sunndal. Ytteråsen i Elvran. Øvre Langstein og øvre deler av 

Skjelstadmark (dette er områdene Skei/Risholet på Langstein og Borås/Auset,videre til 

Lia/Bulandet i 

 

 

 



 


