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Krav om tilleggsforhandlinger. 

 

Jordbruket viser til brev til Landbruks- og matdepartementet datert 23.07.2018 og møtet 

samme dag. I brevet og i møtet er det gjort rede for den alvorlige situasjonen jordbruket er 

inne i pga. tørken: 

 

«Den verste tørken på over 100 år rammer nå store deler av norsk landbruk. Norges 

Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag frykter for dramatiske konsekvenser for 

norsk matproduksjon og ber regjeringen om å iverksette flere tiltak gjennom en 

krisepakke for norsk jordbruk. Det er en prekær situasjon for norsk jordbruk med 

tørke og fôrmangel. Det tørre og varme været fortsetter og det må konstateres at vi nå 

er i en krisesituasjon. 

 

Tørken er særlig omfattende på Øst- og Sørlandet, men også Rogaland, og store deler 

av det øvrige Vestlandet og Trøndelag er berørt. Åker og eng står brunsvidde. 

Bønder fortviler – det går på psyken løs. Det er en fortvilt situasjon som til syvende 

og sist handler om vår felles matforsyning.  

 

Situasjonen er nå så alvorlig at det må settes inn ekstratiltak ut over gjeldende 

avlingsskadeordninger. Det må unngås konkurser og storstilt nedslakting av dyr. 

Næringen har iverksatt mange tiltak for å avhjelpe situasjonen, men det næringa og 

den enkelte bonde kan stille opp med strekker ikke til i den krisesituasjon næringa er 

inne i. Vi ber derfor regjeringa om å iverksette en krisepakke med tilhørende 

finansiering.» 

 

Etter møte 23.07. har situasjonen ytterligere forverret seg ved at det ikke har kommet 

nedbør av betydning. Krisesituasjonen i norsk matproduksjon er et faktum. 
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De foreløpige anslagene som er gjort basert på rapporter fra fylkesmennene gir en 

avlingssvikt verdiberegna til 5 – 6 milliarder kroner. Vederlag til arbeid og egenkapital er 

av BFJ for 2017 anslått til knapt 14,9 milliarder kroner i jordbruket. Tørken kan samlet gi 

en svikt i vederlaget til arbeid og egenkapital på totalt vel 30% etter kompensasjon 

gjennom avlingsskadeordningen Tapet blir betydelig større for de enkeltprodusentene som 

rammes. 

 

Jordbruket viser til Hovedavtalen for jordbruket § 2-4 Omgjøring og tillegg 2. setning 

«Partene kan også kreve forhandlinger om tillegg til en løpende jordbruksavtale når 

uforutsette forhold oppstår.» 

Jordbruket mener det gjennom møtet 23.07. og beregninger fra fylkesmennene er klargjort 

at betingelsene knyttet til «uforutsette forhold» i henhold til § 2.4 er oppfylt. 

Jordbruket krever at det igangsettes forhandlinger om en tilleggsavtale til den 

løpende jordbruksavtalen i henhold til § 2.4, 2 setning. 

Konklusjon 

Jordbruket er i en krisesituasjon knyttet til tørke og manglende avlinger. Situasjonen 

har ytterligere forverret seg etter kontaktmøte med myndighetene 23.07. Det er nå av 

avgjørende betydning at det innføres en krisepakke fra myndighetenes side som kan 

avhjelpe den katastrofale situasjonen enkeltprodusenter nå befinner seg i. I denne 

ekstraordinære situasjonen for jordbruket og landet krever jordbruket opptatt 

tilleggsforhandlinger i henhold til Hovedavtalen med sikte på å få etablert en 

krisepakke. En slik krisepakke må finansieres med en tilleggsbevilgning og må 

komme på plass i løpet av august. 

 

Jordbruket vil presentere innretning av en slik krisepakke ved oppstart av 

forhandlingene. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

Lars Petter Bartnes         Merete Furuberg 
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