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PROTOKOLL 
 

fra møte i Fylkesstyret Akershus 
 
Møtedato 26.04.2018 Vår dato: 27.04.2018 

Møtetid 20:00 Utvalgssekretær Akershus Bondelag 
Møtested Telefonmøte  

 
 

Sak 17/00972 

Som medlemmer møtte: Sigurd Enger, Eli Berven, Svein Bjerke, Helge Olaf Aas, Terje 
Romsaas og Maja Aas (ABU). 
Fra administrasjonen: Vidar Kapelrud (sekr.), Anders Klaseie og Simen Solbakken. 
Forfall: Ann-Kristin Knudsen og Marit Helene Lund (ABK). 
 
 

Saker til behandling 

33/18 17/00935-6 Aksjonsplaner 2018 Akershus Bondelag 
Vedtak 
Justert aksjonsplan 2018 for AB sendes til styret. Dokumentet er fortrolig, men 
regionansvarlige tar en telefonrunde til alle sine lokallag og gjennomgår planene, med vekt 
på det som forventes fra lokallagenes side. 

 
 
Saksutredning 
Styret gjennomgikk foreløpig dokument for aksjonsplaner 2018 for AB. 
 
Aksjonene ble gjennomgått og prioritert, og ansvarshavende for de ulike elementene ble 
bestemt. 
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Orienteringssaker 

22/18 17/00935-5 Gjennomgang av jordbrukets krav av 26.04.2018 
 
Vedtak 
Gjennomgangen tas til orientering 

 
 
 
Saksutredning 
Sigurd Enger orienterte om jordbrukets krav som ble lagt fram 26.04.2018. 
 
Av inntektsrammen på 1830 mill. kroner utgjør kostnadsveksten 1415 mill. kroner. 
Kravet gir grunnlag for en inntektsvekst på 25.300 kr/årsverk.  
 
Nivået på kravet tar hensyn til at markedssituasjonen for sau/lam og svinekjøtt vil kunne gi 
rom for noe bedret prisuttak i disse produksjonene forutsatt innføring av nye produksjons-
regulerende virkemidler, anslått til 100 mill. kroner, tilsvarende 2.400 kr/årsverk. Det 
er forutsatt en produktivitetsframgang på arbeid og produksjonsfaktorer på 330 mill. kroner, 
tilsvarende 7.800 kr/årsverk. Jordbrukets forhandlingsutvalg har gjennom dette tatt hensyn 
til at produktivitetsutvikling og markedstilpasning er en forutsetning for inntektsdannelsen, 
slik Stortinget har påpekt ved behandlingen av jordbruksmeldinga. 
 
Deler av ramma gir inntektsvekst allerede i 2018, som følge av målprisøkninger fra 1/7-2018. 
Ramma gir grunnlag for økt inntektsvekst i 2018 på om lag 2.300 kroner per årsverk, og 
ytterligere 23.000 kroner pr årsverk i 2019. Andre grupper i samfunnet forventes en inn-
tektsvekst på om lag 19.300 kroner i 2019. 

 
 
Pressemelding om kravet: 
 

Moderat krav - for landbruk over hele landet  
- Jordbruket har levert et moderat krav, særlig i lys av et krevende utgangspunkt hvor stor 
kostnadsvekst har ført til inntektsnedgang i flere produksjoner. Kravet møter dagens 
utfordringer i landbruket og prioriterer mindre og mellomstore bruk, sier leder i Akershus 
Bondelag, Sigurd Enger. 
Jordbruket overleverte i formiddag sitt krav til årets jordbruksoppgjør til staten. Kravet 
legger vekt på gode og langsiktige løsninger som styrker mangfoldet i norsk landbruk, og 
foreslår virkemidler som kan løse dagens utfordringer i næringa.  
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- Det skal lønne seg å drive matproduksjon med utgangspunkt i jorda, uansett hvor jorda 
ligger og hvor store jordstykkene er. Vi trenger en variert bruksstruktur i Norge, store og små 
bruk over hele landet skaper ringvirkninger ut over gårdsbruket. Dette mangfoldet må vi 
ivareta i framtidas landbruk, understreker Sigurd Enger.  
Jordbrukets krav har en ramme på 1830 millioner kroner, hvorav hele 1415 millioner kroner 
dekker opp beregna kostnadsvekst. Og Stortingets mål om å tette inntektsgapet mellom 
bønder og andre grupper påbegynnes. 
- Bakgrunnstallene for årets jordbruksoppgjør viser inntektsnedgang og kostnadsvekst i 

næringa, også for kornbruk. I kravet vårt dekker vi kostnadene og bidrar til inntektsutvikling. 

Jordbruket foreslår også en styrking av velferdsordninger, som er et godt og målrettet 

rekrutterings- og likestillingstiltak, sier Enger.  

 

Kravet tar også hensyn til at det er overproduksjon i flere produksjoner, og landbruket 

krever å få ta i bruk flere virkemidler for å balansere markedet.  

- Næringa har selv ansvar for at markedet er i balanse, men da må næringa også ha 

muligheten for å regulere markedet. Vi foreslår løsninger som vi forventer at regjeringa vil bli 

med på, avslutter Sigurd Enger, leder i Akershus Bondelag.  

 

Dette er grep vi foreslår i jordbrukets krav:  
• Etablere et driftsvansketilskudd for å opprettholde produksjon på marginale arealer. 

• Innføre et nytt målretta tilskudd innretta mot melkebruk med 15 til 30 kyr, som utgjør 

halvparten av de norske melkebrukene.  

• Styrke husdyrtilskuddene for melk og ammeku for Sør- og Vestlandet og Nord-Norge, for å 

styrke husdyrholdet i grasområdene.  

• Styrke investeringsvirkemidlene for å fornye driftsapparatet, særlig på små og mellomstore 

bruk. 

• Innføre et øvre tak på husdyrtilskudd og arealtilskudd 

• Stimulere til økt produksjon av korn, potet, grønnsaker, frukt og bær og økologiske produkter 

for å dekke behovet i markedet.  

• Øke tilskuddet til avløsing og sykepengeordning 

 

Fakta om den økonomiske ramma: 
Ramma for kravet er 1830 millioner kroner. Kostnadsdekning utgjør 1415 millioner kroner. 
Økte målpriser utgjør 198 millioner kroner og budsjettoverføringer 1462 millioner kroner. 
Jordbruksfradraget og frie midler utgjør 170 millioner. Kravet vil gi ei inntektsøkning på 
25300 kroner per årsverk.  
 
Sigurd Enger 
Leder i Akershus Bondelag 
--------------------------------------------------  
For nærmere kontakt: 959 26 727 
 
 

 


