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Frist for å svare på QuestBack er 15. februar!! 
 

Vi oppfordrer til å notere andre innspill og tilbakemeldinger til 

jordbruksforhandlingene 2019 fra lokallaget som kan fylles inn i 

elektroniske fritekstfelt. 
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Forord 

Jeg har som generalsekretær vært med på 9 jordbruks-

oppgjør. 2019 oppgjøret vil jeg følge med stor interesse, 

men fra sidelinja som administrerende direktør i Norges 

Skogeierforbund. Fra nyttår tiltrer Sigrid Hjørnegård som 

konstituert generalsekretær. Sigrid har brei erfaring fra 

politisk arbeid i regjeringsapparatet, men har også vært 

informasjonssjef i Norges Bondelag og organisasjonssjef i 

Akershus Bondelag og direktør for klima og fornybar 

energi i Energi Norge. Hun er kornprodusent og kjenner 

næringa godt. Kommende jordbruksoppgjør vil bli meget 

godt ivaretatt med Sigrid som leder av administrasjonen.  

 

Forhandlingene jeg har vært med på har vært tøffe, og 

mange vanskelige valg skal tas. Humoren er viktig i 

forhandlinger, men jeg har også sett man tar til tårer når 

de vanskeligste beslutningene skal tas etter lange 

dragkamper. Det er lettere for forhandlingsutvalget å ta 

riktige avgjørelser når de er trygge på at de har rygg-

dekning i medlemsmassen. Det forutsetter at de kjenner 

medlemmenes synspunkter. Uttalelsene fra lokallaget, 

som fylkeslaget syr sammen med uttalelsene fra andre 

lokallag, er helt avgjørende for at forhandlingsutvalget 

skal forhandle fram best mulige rammevilkår for deg og kollegaene dine. 

 

Bruk studieheftet som grunnlag for å debattere landbrukspolitikk i lokallaget. Debatten er viktig 

for å gi gjennomtenkte innspill til fylkeslaget. For å få fram synspunkter på en enkel måte, er det 

spørsmål og påstander med svaralternativ dere kan ta stilling til og gi tilbakemelding på 

elektronisk. I tillegg er det mulig å komme med andre synspunkter til hvert tema. Påstandene i 

spørsmålene er ikke uttømmende og de er satt på spissen for å få fram skillelinjer. Dere velger selv 

hvor mange av spørsmålene dere vil besvare, jo flere jo bedre. 

  

Bruk vinteren aktivt til å diskutere landbrukspolitikk! Lykke til med studiearbeidet!  
  

 

Per Skorge  

Generalsekretær 

 

  

Norges Bondelags forhandlingsutvalg består av erfarne tillitsvalgte. Melke-, 

kylling- og kornbonde Lars Petter Bartnes, 1. nestleder Bjørn Gimming, 

korn- og ammekubonde, og 2. nestleder og melkeprodusent Frøydis Haugen. 

 

Generalsekretær Per Skorge sender 

stafettpinnen videre til konstituert 

generalsekretær Sigrid Hjørnegård. 
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1 Inntektsramme og fordeling på pris og tilskudd 

 

Vi har gjennomført fem jordbruksoppgjør med Solberg-regjeringa. De har vært en mindretalls-

regjering, og Stortinget har hatt en aktiv medvirkning på jordbruksoppgjørene. Det første opp-

gjøret, da Sylvi Listhaug var Landbruks- 

og matminister, endte med brudd, om-

fattende aksjoner og et Storting som 

grep inn og plusset på 250 mill. kroner. I 

2015 og 2016 inngikk Norges Bondelag 

avtale, mens Norsk Bonde- og Små-

brukarlag brøt. I 2017 ble det også 

brudd i forhandlingene. Også da grep 

Stortinget inn. Venstre foreslo en høyere 

ramme enn tilbudet, noe Høyre og Frp 

subsidiært ga sin tilslutning til. Partene 

ble bedt om å gå tilbake til forhand-

lingsbordet for å fordele ramma ut på 

ulike tilskuddsordninger. Man ble enige; 

også om å beholde målprisen for svin. 

 

I alle fem oppgjørene har forhandlingsutvalget stått overfor mange vanskelige beslutninger. Hva 

som er best for dere medlemmer, både på kort og lang sikt? Målet har vært å oppnå best mulig 

resultat innenfor det politiske mulighetsområdet. Et Stortingsflertall med ambisjoner for norsk 

landbruk har bidratt til handlingsrom. Norges Bondelag jobber for å oppnå en avtaleløsning, men 

har hele tiden vært beredt til å gå til brudd når det har vært påkrevd. Samme innstilling vil vi ha for 

kommende jordbruksoppgjør. 

Når dette heftet skrives, står vi overfor flere 

politiske uavklarte rammer for jordbruks-

oppgjøret 2019. Krf ønsker ikke lenger å være i 

opposisjon og sonderer om de skal gå i 

regjeringsforhandlinger med Høyre, Frp og 

Venstre. Blir de enige, vil vi få en flertalls-

regjering. For jordbruksoppgjøret betyr det at 

ved et eventuelt brudd, må en ta for gitt at når 

Stortinget behandler Statens tilbud, vil det gå 

gjennom uendret. Reprise av oppgjørene i 2014 

og 2017 er derfor usannsynlig.  

 

Makt flyttes fra Stortinget til Regjeringen. 

Tilbudet vil være en konsensus mellom fire 

partier som trolig har hatt harde dragkamper i 

utformingen. Både i 2014 og 2017 

gjennomførte vi kraftfulle aksjoner med mye 

omtale i media. Dette bidro bla. til at Stortinget 

tok tak i oppgjørene og kom med påplussinger. 

Under en flertallsregjering vil aksjoner trolig ha 

mindre å si for Stortingets behandling av 

jordbruksoppgjøret, men kan bety mye for 

framtidige oppgjør. Det erfarte vi med bruddet 

i 2012, som ga et veldig godt jordbruksoppgjør 

påfølgende år. 

  Regjering 
Norges 

Bondelag 

Norsk 
Bonde- og 

Små-
brukarlag 

2019 H/Frp/V/Krf?? ? ? 

2018 H/Frp/V AVTALE AVTALE 

2017 1) H/Frp BRUDD BRUDD 

2016 H/Frp AVTALE BRUDD 

2015 H/Frp AVTALE BRUDD 

2014 H/Frp BRUDD BRUDD 

2013 AP/SP/SV AVTALE AVTALE 

2012 AP/SP/SV BRUDD BRUDD 

2011 AP/SP/SV AVTALE BRUDD 

2010 AP/SP/SV AVTALE BRUDD 

2009 AP/SP/SV AVTALE AVTALE 

2008 AP/SP/SV AVTALE AVTALE 

2007 AP/SP/SV AVTALE AVTALE 

2006 AP/SP/SV AVTALE BRUDD 

1) Enighet i fordelingsforhandlinger etter at 

Stortinget fastsatte rammen. 

 

I fjor ble det inngått jordbruksavtale, ikke bare med 

Norges Bondelag, men også med Norsk Bonde- og 

Småbrukarlag som ikke hadde inngått avtale siden 2013. 
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1.1 Ramme. 
I jordbruksforhandlingene forhandles det om en såkalt «ramme». Det vil si hvor mange millioner 

kroner som skal tilføres jordbrukssektoren kommende avtaleår utover det som tilføres i dag. I fjor 

var rammen på 1100 mill. kroner. 

Dette er den høyeste rammen med 

Solberg-regjeringen. 

En høy ramme er ikke ensbetydende 

med at bønder vil få høy inntektsvekst 

kommende år. Rammen skal dekke 

opp både en forventet kostnadsvekst 

og inntektsvekst. Kostnadsvekst har en 

både på produksjonsmidler og 

renteendringer på lånt kapital. Blir 

kostnadsveksten stor, kan det bli lite 

igjen til inntektsvekst. 

 

Inntektsvekst i jordbruket kan enten skje gjennom økte priser og tilskudd, volumvekst i 

produksjonene eller produktivitetsframgang. I jordbruksoppgjøret forhandler vi om målpriser og 

tilskudd. I ramma inngår derfor alle andre elementer som kan gi inntektsvekst, dvs prisøkninger på 

ikke-målprisprodukter og volumendringer i markedet og arbeidsproduktivitet. 

 

Rammen framkommer 

ved å summere linje 4 

til 7, og trekke fra linje 

1 til 3. Ved siste 

jordbruksoppgjør kom 

det inn et nytt element i 

rammeoppsettet. Det er 

linje 3 «Bedret 

markedsbalanse i 

2019». Den har sitt 

utspring i andre del av 

inntektsmålet for  

jordbruket, nemlig at god markedstilpasning vil være en forutsetning for inntektsdannelsen. I 

praksis innebærer linje 3 at partene har vurdert det mulig for bøndene å heve inntekta i 2019 med 

250 mill. kroner gjennom å bedre markedsbalansen. Linja er en erkjennelse av at det er vanskelig, 

og kanskje også uklokt, å heve inntektene i næringer som har overproduksjon.  Det kan forsterke 

overproduksjon og gjøre vondt verre. I disse produksjonene er tiltak for markedsbalansering det 

aller viktigste. 

Linjene 4, 5 og 6 omhandler en inndekning 

av kostnadsveksten. Ved fjorårets oppgjør 

var kostnadsveksten hele1415 mill. kroner. 

Forventning om renteøkning og lavere 

prisvekst enn foregående år, gjorde at 

partene prognoserte realrentekostnaden til 

å øke med 750 mill. kroner i 2019. 

 

Den siste linja i rammeoppsettet, linje 7, sier noe om inntektsvekst og produktivitetsutvikling. 

Jordbruket trenger 205 mill. kroner for å få en inntektsvekst på 3,5 prosent dersom arbeids-

produktiviteten bedres med 2 prosent. 3,5 % inntektsvekst var det samme som SSB hadde 

prognosert at lønnsveksten i Norge ville bli i 2019.  

  Ramme Finansiering. Mill.kroner 

Stortings-
periode Mill.kroner Tilskudd Målpris 

Ledige midler og 
effekt på jord-

bruksfradrag 

2009-2013 1066 367 548 152 

2013-2017 450 131 249 71 

2017- 1100 1) 770 198 132 

Ramme for jordbruksoppgjøret 2018 
Grunnlag. 

Mill. kr 
Volum Pris  

Sum. 
Mill. kr 

1. Økt produksjonsvolum 34 220 0,30 %   105 
2. Prisøkning på varer uten målpris 12 572   1,30 % 165 
3. Bedret markedsbalanse i 2019       250 

4. Driftskostnader 21 386 0,10 % 1,60 % 365 
. Kapitalslit og leasing 8 844     300 
6. Normalisert realrentekostnad 459     750 
7. Arbeidsforbruk  14 309 -2,00 % 3,50 % 205 

Sum inntektsramme (forutsatt lik prosentvis vekst som andre grupper) 1 100 

Ramme og finansiering av jordbruksoppgjøret. 

Gjennomsnitt pr år pr Stortingsperiode. 
1) Pluss 525 mill. kr i tilleggsforhandlinger om tørkekrisepakke 

 

Inntektsmål fastsatt av Stortinget april 2017: 

«Inntektsmålet skal være å redusere inntektsgapet 

mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet. 

God markedstilpasning og produktivitetsutvikling 

vil være en forutsetning for inntektsdannelsen.» 
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Regnet på inntekta i 

jordbruket tilsvarer 3,5 

% om lag 12.400 kroner 

pr årsverk, mens for 

lønnsmottakeren utgjør 

3,5 % 19.300 kroner i 

lønnsvekst. En mulig 

bedret markedsbalanse 

på 250 mill. kroner 

utgjør 5.900 kr/årsverk, 

slik at rammen skulle 

kunne gi grunnlag for en 

inntektsvekst på 18.300 

kr/årsverk for 

jordbruket. 

  

 

 

 

1.2 Finansiering 
Når en har kommet fram til en ramme for 

jordbruksoppgjøret, må en bli enige om 

hvordan den skal finansieres. Med begrepet 

finansiering, menes på hvilken måte partene 

skal tilføre jordbrukssektoren 

rammebeløpet. Jordbruksoppgjøret har i 

hovedsak 2 kilder for finansiering: 

Målpriser og tilskudd. I tillegg står det ofte 

igjen noen millioner kroner i ubrukte midler 

fra foregående år. Som følge av at jordbruksoppgjøret legger til rette for økt næringsinntekt, inngår 

også økning i jordbruksfradraget i rammefinansieringen. 

 

De siste 5 jordbruksoppgjørene har rammene i sum utgjort 2,9 mrd. kroner. Nesten halvparten er 

finansiert gjennom økte tilskudd. 

 

Målpriser 
I jordbruksforhandlingene forhandler vi om 

målpriser for melk, svinekjøtt, mathvete, 

bygg, havre, oljefrø, potet, epler og 10 

grønnsaksslag. For korn er det bare 

mathvete som inngår i finansieringen. 

Fôrkornet er en internomsetning i 

jordbruket, som gir inntekter for 

kornbonden og tilsvarende kostnad for 

husdyrbonden. 

 

  

  Mill. kr. 

Endring i målpriser fra 01.07.18 198 
Endret bevilgning på kap. 1150 i 2019 770 
Overførte midler fra 2017 70 
Endret verdi av jordbruksfradraget 62 

SUM 1 100 

Finansiering av ramma ved jordbruksoppgjøret 2018 

Finansieringsandeler siste 5 jordbruksoppgjør 

Et optimistisk forhandlingsutvalg klare for å levere kravet med ei 

inntektsramme på 1830 mill. kroner 



Jordbruksoppgjøret 2019 

 

6 
 

 

De siste 5 jordbruksoppgjørene har målprisene 

økt med nesten 1,2 mrd. kroner. Økte målpriser 

på melk har bidratt mest. Tidligere var det 

målpris på flere produkter med målpris. Både 

storfekjøtt, lammekjøtt og egg har blitt tatt ut av 

målprissystemet fordi en kom til å overstige 

taket for såkalt gul støtte i WTO avtalen. 

Kylling ble tatt ut i 2004 etter krav fra Staten, 

blant annet fordi en solgte dårlig av 

reguleringsvaren hel, frossen kylling. 

 

 

 

 

 

Markedet for jordbruksvarer 
For å finne en riktig 

prisutvikling framover, 

må en kjenne til 

markedene for jord-

bruksvarer. Kjøtt-

forbruket per innbygger 

har vokst relativt kraftig 

gjennom nittitallet og 

fram til 2008. Veksten 

er i stor grad i form av 

økt forbruk av hvitt 

kjøtt. Fjørfeforbruket 

ble redusert i 2015, men 

i 2016 er forbruket på 

vei opp og har økt med 

om lag 1 kg per 

innbygger siden 2015.  

 

 

 

Prognosen for 2019 viser at engrossalget på svin vil være omtrent på samme nivå om i 2018, men 

med en økning i befolkningstall gir det en liten nedgang i forbruk per innbygger. Prognosen for 

storfe viser en liten nedgang i engrossalget på 0,2 %, som også gir en liten forventet nedgang i 

forbruket per person. Dette kan skyldes økende fokus på klima og reduksjon av klimagassutslipp, 

samt helse og dyrevelferd. Det blir skrevet og snakket mye om å redusere kjøttforbruket, spesielt 

rødt kjøtt. Samtidig er det et politisk mål med økt selvforsyning og bruk av norske ressurser, som 

taler for bruk av beitedyr. Hele 70% av Norges jordbruksareal er grasmark og kan i liten grad 

brukes til annen produksjon. Forbruket av sau og lam er ventet å holde seg stabilt, mens forbruket 

av egg er ventet å fortsette å stige noe i 2019. 

 

  

Det har ikke vært født færre barn i Norge siden 2003 og for landet som helhet har ikke folkeveksten vært 

så liten siden 2005. Ifølge SSBs befolkningsframskrivinger for 2018 vil befolkningsveksten flate ut de 

neste ti årene før den synker. Matbehovet blir derfor mindre. 
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Tilskudd 
For å gjennomføre en land-

brukspolitikk og nå mål-

settinger, trengs det verktøy. 

I verktøykassa ligger det bla. 

ulike tilskuddsordninger. 

Hvordan disse er utformet er, 

av stor betydning. For å 

legge til rette for å drive 

landbruk i mindre eller større 

skala uavhengig av hvor man 

er lokalisert i vårt landstrakte 

land, har flere ordninger 

satser differensiert etter 

distrikt, bruksstørrelse og 

produksjonsform.  

 

 

Sterkest vekst har det vært for pristilskudd. Her inngår distriktstilskudd for melk, kjøtt, egg, frukt 

og grønt, tilskudd til ull, frakttilskudd, lammeslakttilskudd og kvalitetstilskudd for storfekjøtt. 

Prosentvis er det imidlertid prisnedskrivingstilskudd som har økt mest (prisnedskriving av korn til 

kraftfôr, matkorntilskudd og prisnedskriving av varer til RÅK-industrien.) Svakest utvikling er det 

velferdsordningene som 

har hatt. Det skyldes i 

hovedsak at satsene har økt 

lite samtidig som en har 

omfordelt midler til andre 

ordninger pga nedlegging 

av husdyrbruk. Ved siste 

jordbruksoppgjør ble 

imidlertid satsene for både 

avløsertilskudd ved ferie 

og fritid og sykeavløsning 

økt vesentlig mer enn 

lønnsveksten. 

 

 

1.3 Kanalisering og distriktsinnretning av tilskudd 
Siden 50-tallet har kanaliseringspolitikken stått sterkt. Hele landet har arealer egnet for gras-

produksjon, men bare flatbygdene på Østlandet og områdene rundt Trondheimsfjorden har gode 

forutsetninger for å produsere korn. For å maksimere den totale landbruksproduksjonen og utnytte 

de nasjonale ressursene, ble kornprisen satt opp til å utgjøre 1,5 ganger melkeprisen. Grovfôrbasert 

husdyrhold ble kanalisert fra kornområdene til husdyrområdene. Norges Bondelag har støttet opp 

om denne politikken. I dette årtusenet går kornarealet ned, samtidig som det er for lite korn til 

matmel og kraftfôr. Grasarealet har samtidig økt noe i kornområdene. 

 Differensiering 

Tilskuddsordninger med differensierte 
satser 

Produk-
sjon Distrikt Struktur 

Husdyrtilskudd X X X 

Driftstilskudd. Melkeku, geit og kjøttfe X X  X 

Arealtilskudd  X X   

Distriktstilskudd. Kjøtt, melk, egg, grønt X X   

Frakttilskudd X X   

Avløsningstilskudd ferie og fritid X   X  

Beitetilskudd  X     

Grunntilskudd. Geitmelk, Sau/lam, Geit/kje X     

Tilskudd til økologisk landbruk X     

Tilskudd for lammeslakt og kjeslakt X     

Tilskudd til ull X     

Kvalitetstilskudd storfekjøtt X     

Fylkesvise BU-midler (17 fylkesstrategi)     (X)  
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 Eksempler på endringer i distriktsinnretning av tilskudd. 
  

Endring 2014-2019 

Pr enhet Prosent 

Distriktstilskudd 

Melk Sone D. Kr/liter 9 ør/liter 20 % 

Kjøtt. Sone 2. Kr/kg 70 øre/kg 15 % 

Epler, pærer, plommer, kirsebær. Sone 5. Kr/kg 2,55 kr/kg 52 % 

Driftstilskudd 
Melk AK-Sone 5. Kr/foretak 36050 kr/foretak 29 % 

Ammeku AK sone 5-7. Kr/dyr 1182 kr/ammeku 41 % 

Arealtilskudd 
grovfôr 

AK-sone 6. Kr/daa 67 kr/daa 28 % 

Ak-sone 5B. Kr/daa 93 kr/daa 44 % 

AK-sone 3. Kr/daa  -25 kr/daa -23 % 

AK-sone 1. Kr/daa  -75 kr/daa -100 % 

 

Avtalepartene har ønsket å styrke 

økonomien i grasbasert husdyrhold i 

grasområdene, mens Regjeringen har 

ønsket å svekke arealtilskuddet for 

grovfôr i kornområdene. Det har 

Norges Bondelag vært sterk mot-

stander av. Vi har ment at alle skal ha 

økonomisk forutsigbarhet for en 

investering, også de med grov-

fôrbasert husdyrhold i kornområdene.  

 

 

Driftsregnskap 
For 2017 lå regnskaps-

resultatene for kumelk og 

storfekjøtt på ammeku 

høyest på flatbygdene både 

på Østlandet og i 

Trøndelag, dvs korn-

området. Også resten av 

Østlandet lå høyt. Pga mye 

nedbør i sør og vest, er 

resultatene preget av det. 

For sau er resultatene best i 

Trøndelag og i Nord-

Norge.  

 

 

 

1.4 Strukturinnretning av tilskudd 
 

Endringer i tilskudd med struktur for melk, ammeku og sau Inntektseffekter omregnet til kr pr ku 

    15 kyr 30 kyr 100 kyr 

Kumelk Driftstilskudd, husdyrtilskudd, tilskudd til små og 
mellomstore melkebruk, avløsertilskudd 4150 2560 530 

Ammeku Driftstilskudd, husdyrtilskudd, avløsertilskudd 1190 1190 450 

    50 v.f.sau 150 v.f.sau 400 v.f.sau 

Sau Husdyrtilskudd, avløsertilskudd 490 460 360 

 

Etter 2014 har den strukturelle innretningen av tilskudd blitt forsterket for de grovfôrbaserte 

produksjonene. Relativt sett mest for melkeku, og vesentlig mindre for ammeku og sau. Innføring 
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Vederlag til arbeid og egenkapital pr årsverk grovfôrbaserte 

produksjoner. Regnskapsresultater 2017. Driftsgranskingene. 

Den distriktsmessige innretningen er styrket for flere 

tilskudd, bla distriktstilskudd for frukt i arealsone 5. 
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av tilskudd til små og mellomstore melkebruk ved siste jordbruksoppgjør har bidratt vesentlig til 

dette. Se også kapittel 3 side 15. Et 15-kyrs bruk får 4150 kroner pr ku mer i tilskuddene som har 

strukturinnretning nå enn i 2015, mens et 100 kyrs bruk får 530 kr/ku mer.  

 

Tak på tilskudd  
Jordbruksoppgjøret 2014 fjernet takene på husdyr-

tilskudd. Også satsdifferensieringen etter arealstørrelse 

for arealtilskudd grovfôr, frukt, bær og grønnsaker, 

samt kvantumsgrensene for distriktstilskudd frukt, bær 

og grønt ble tatt bort. Krf og Venstre støttet dette. I de 

fire etterfølgende jordbruksoppgjørene har Norges 

Bondelag krevd å få gjeninnført tak, riktignok på et 

høyere nivå. Vi har ikke nådd fram med kravet. Norsk 

Bonde- og Småbrukarlag brøt forhandlingene både i 

2015 og 2016 med hovedbegrunnelse at takene ikke ble 

gjeninnført. De landbrukspolitiske talspersonene i AP 

og SP mener fjerning av disse takene, kombinert med 

økning i kvotetak og økte konsesjonsgrenser for 

kylling, er hovedårsaken til at inntektene i 2017 for 

jordbruket i NIBIOs driftsgranskinger gikk ned.  

 

 

Spørsmål: Velg ett alternativ på hvert av spørsmålene.  

 

1. Skal noen produksjoner prioriteres opp i årets forhandlinger?  

□ Frukt/Bær □ Grønnsaker □ Korn □ Kylling/Egg □ Melk(ku/geit) □ Potet □ Sau/Lam  

□ Storfekjøtt □ Svinekjøtt □ Andre produksjoner 

 Nei. Alle produksjoner må prioriteres likt. 

  

2. Skal noen regioner (utover den du selv befinner deg i) prioriteres opp i årets forhandlinger?  

              □ Nord Norge □ Trøndelag □ Vestlandet □ Rogaland □ Sørlandet □ Østlandet flatbygder                             
□ Østlandet dal og fjellbygder 

 Nei. Alle regioner må prioriteres likt.  

 

3. Skal økonomien i grovfôrbasert husdyrhold differensieres ytterligere mellom grasområder 

og kornområder?  

 Ja. Distriktslandbruket må fortsatt styrkes for å opprettholde produksjon og gårdsbruk.  

 Nei. En risikerer å svekke økonomien for etablerte gårdsbruk som produserer grovfôr i 

kornområdene på arealer best egnet til gras.  

 Avvent for å se virkninger av endringene fra siste jordbruksoppgjør. 

 

4. Skal kravet om gjeninnføring av tak på husdyrtilskudd gjentas for 5. gang?  

 Ja. Tak er viktig for å begrense utviklingen av store bruk i norsk landbruk  

 Ja, nå våkner politikerne. Fjerning av tak er hovedgrunnen til at vi har overproduksjon i 

flere sektorer. 

 Nei. Tak betyr så lite økonomisk for de mindre brukene. Heller ikke større husdyrbruk 

tjener for godt, og en må ikke redusere økonomien for disse  

 Nei. Tak vil slå uheldig ut for de som har tilpasset seg.  

 

5. Har dere andre innspill til innretning på tilskudd?  

Steinar Reiten, nov 2018: Vi må vurdere 

reversering av noen av endringen fra 

oppgjøret i 2014. Konkret dreier det seg 

om kvote- og tilskuddstakene som ble 

hevet eller fjernet. 
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2 Avlingsskade 

 

Tørkesommeren 2018 har gitt oss 

mange nye erfaringer med 

avlingsskadeordningen. Det har 

kommet inn over 15 100 

avlingsskadesøknader. De aller fleste 

kommer fra Sør- og Østlandet, men 

også Nord-Norge har saker knytta til 

sein vår og vanskelige 

innhøstingsforhold. Til nå er det utbetalt 

1,4 milliarder kroner. I snitt er det 

utbetalt over 140 000 kr per søknad. Det 

er store erstatningsbeløp, og inntektstapet 

er langt større. 
 

Offentlig avlingsskadeordning er ingen inntektsgaranti. Den skal være et økonomisk bidrag i et 

vanskelig i år. Det er fastsatt egne satser for avlingsskade. Disse ble oppdatert i august 2018 og tar 

utgangspunkt i prisene som er utbetalt til produsent de siste åra. Satsene er på et nivå som gjør at 

det er økonomisk lønnsomt å få mest mulig avling, framfor erstatning.  
 

Klimaprognosene tilsier at vi kan oppleve større svingninger i avlingene i åra som kommer. I næringa 

må vi ta stilling om det kan være mer hensiktsmessig å legge vekt på forebyggende tiltak. Hvordan kan 

man som bonde redusere risikoen for avlingssvikt og store variasjoner i inntekt på eget foretak? Vi må 

ta stilling til i hvor stor grad erstatningsutbetalinger skal prioriteres i forhandlingene på bekostning 

av løpende inntektsgivende tilskudd og prioritering av forebyggende tiltak (investeringsmidler og 

dreneringstilskudd, eksempelvis). 
 

Forsterking av avlingsskadeordningen i 2018 
I år var ikke satsene for erstatning til 

grovfôr tilstrekkelige. Når et stort 

geografisk område er rammet av tørke, 

går prisen på kjøp av grovfôr opp og 

transportkostnadene øker. For å 

kompensere for dette, ble 

erstatningssatsen for grovfôr økt. I 

tillegg økte man taket på hva man kan 

få utbetalt i erstatning fra 750.000 kr til 

1,5 mill. kroner for alle produksjoner. 

Økt sats til grovfôr og høyere tak er 

tiltak som kun gjelder for avlingsskade 

i 2018. I tilleggsforhandlingene var det 

tørkekrisa i 2018 man ville håndtere. 

Det ble ikke gjort varige endringer.  

 

I tilleggsforhandlingene ble det også 

lagt vekt på at utbetalingene til 

bøndene skulle skje så fort som mulig 

for å unngå for store likviditetsut-

fordringer. Staten la vekt på at 

ordningene skulle være enkle å 

administrere, og det ble ikke rom for 

mer individuell behandling.  

Tørkeskadd åker i Akershus. Juni 2018 

Så høye burde kornplantene vært! Bonde Lars Lauten viser 

Statsminister, Landbruks- og matminister og 

bondelagslederen resultatet av sommerens tørke. 

Regjeringen avviste først kravet om krisepakke. Senere ble 

det forhandlinger og 525 mill. kroner ble lagt på bordet. 
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Finansiering av avlingsskadeordningen 
Tørkesommeren har gitt store 

inntektstap for bonden, men regninga 

har også blitt stor for staten. I 2018 er 

det satt av 40 millioner kroner i 

bevilgning til avlingsskadeerstatning. 

Dette er en såkalt overslagsbevilgning. 

Den baserer seg på hva som er 

«normalt» å utbetale. En gjør bla. også 

tilsvarende overslag for prisned-

skrivingstilskudd for korn og 

kvalitetstillegg for kjøtt. I år er 

utbetalingen til erstatning allerede 

passert 1,4 milliarder kroner. Vi kan 

dermed komme opp i nærmere 2 

milliarder før alt er utbetalt. En slik 

avlingsskadeordning er det ingen andre 

land som har. Selv om tapet blir veldig stort for oss bønder, bidrar felleskapet i betydelig grad.  

 

En utvidelse av avlingsskadeordningen må finansieres gjennom budsjettmidler. I forbindelse med 

forslag om eventuell utvidelse av ordningen må man legge til grunn at det blir en diskusjon knytta 

til hva som skal være statens ansvar og hva man som selvstendig næringsdrivende har ansvar for.  
 

Vekstgrupper 
I dagens ordning er alle kulturer delt inn i vekstgrupper. Det betyr i praksis at man må under 70 

prosent av normalårsavlingen innenfor vekstgruppen for å være berettiga erstatning. Dagens 

vekstgrupper er: 

 

 Grovfôr  Korn 

 Frukt  Bær 

 Potet  Grønnsaker 

 

 

Vekstgruppe grovfôr 
For vekstgruppe grovfôr er det fra 2014 fastsatt 

normer for antall fôrenheter pr dekar grovfôrareal i hver kommune. Erstatningen gis for tapte 

fôrenheter utfra denne normen. Det betyr at de som driver intensiv grasproduksjon, sammenligna 

med normen i kommunen, kan få en langt høyere egenandel enn 30 prosent før de kommer i 

inngrep med ordningen. Normene var på høring da de ble innført. Norges Bondelag pekte da på at 

fastsatte normer ville slå uheldig ut for de som har avlinger over normen. For å endre normene for 

grovfôravlinger må de på høring. 

Skadene må være klimabetinga, man kan følgelig ikke søke hvert år selv om man normalt ligger 

lavere enn normen. At normavlinger er lite treffsikkert ble påpekt av Norges Bondelag da dette ble 

innført. Tidligere ble gjennomsnittsavlinga utregna ut fra foretakets avlinger og dokumentert 

fôrbehov de siste åra. Dette medførte et betydelig krav til dokumentasjon og datagrunnlag, samt en 

omfattende forvaltning. 

 

Vekstgruppene grønnsaker 
Vekstgruppen består av kulturer med relativt høye produksjonskostnader og høy vareverdi. Det har 

i løpet av sesongen blitt fokus på disse vekstgruppene. Toppavgrensingen settes pr vekstgruppe. 

Det betyr at man kan få avgrensing dersom man har store avlingstap og/eller stort dyrkingsomfang.  

I krisepakkeforhandlingene krevde Norges Bondelag: 

 Frakttilskudd ved innkjøp av erstatningsfôr 

 Økt sats for erstatning av avlingsskade på 

egenprodusert grovfôr 

 Individuell vurdering av normalavlingsnivå ved 

avlingsskade på gras 

 Erstatning for avlingsskade på innmarksbeite 

 Utvidelse av øvre tak for utbetaling av 

avlingsskadeerstatning 

 Oppsplitting av vekstgruppe «grønnsaker» 

 Redusert egenandel for grønnsaker, frukt, bær og potet 

 Økte erstatningssatser for korn 

 Utsatt frist for gjennomføring av 

investeringsprosjekter 



Jordbruksoppgjøret 2019 

 

12 
 

 

I og med at det er mengden som ligger til grunn 

når erstatningen beregnes, vil det være den 

totale avlinga innafor samme vekstgruppe som 

ligger til grunn i utmålingen. Dersom 

produsenten i eksemplet kun hadde hatt gulrot, 

ville han vært berettiga avlingsskade. Isolert sett 

tar dermed staten et større ansvar dersom man har bare en kultur, enn flere vekster i samme 

vekstgruppe. Problemstillingen er reist for vekstgruppen bær og grønnsaker, men gjelder også for 

korn, da det kan være betydelig avlingsforskjeller mellom kornartene.  

 

Dersom man vil løse denne problemstillingen, kan en annen inndeling av vekstgrupper være et 

alternativ. Dette var ett av kravene i 

tilleggsforhandlingene. Likevel vil da noen 

kulturer komme «uheldig ut». Man kan 

foreslå at avlingsskade utbetales pr kultur. 

Da vil ordningen utvides og flere bli 

berettiga erstatning og mest sannsynlig går 

hyppigheten opp for når man kan søke 

erstatning. En kan også tenke seg 

kombinasjon av økt egenandel og eller 

redusert toppavgrensning og erstatning pr 

kultur. Da vil potetprodusenter komme 

uheldig ut, ettersom de er i egen 

vekstgruppe i dag. 

 

Vekstgruppe korn 
Korn var den produsentgruppa som opplevde størst svikt i avlingene. Det har blitt diskusjoner om 

erstatningssatsene. For eksempel er målprisen på bygg i 2018 2,76 kr pr kg, mens erstatningssatsen 

er 2,40 kr pr kg. For å fastsette satsen er det beregnet hva som har vært utbetalingspris til bonden, 

trekk for kostnader til tørking av kornet og transport. Det legges med andre ord til grunn at man 

kan forvente å spare noen variable kostnader når avlingene svikter. For korn er det det mengde 

omsatt korn som ligger til grunn for hva som er normalårsavling. Man har mulighet til å ta ut det 

dårligste avlingsåret de siste 6 åra når snittet beregnes. Man kan derfor si at korn får en individuell 

behandling av erstatningssøknaden. 
 

  

Normal-

årsavling 

Årets 

avling 

% av normal-

årsavling 

Gulrot 100 60 60 % 

Løk 50 45 90 % 

Sum 150 105 70 % 

Spørsmål: Velg ett alternativ på hvert av spørsmålene.  

  

6. I hvor stor grad skal Norges Bondelag prioritere avlingsskade i årets forhandlinger? 

 Sommeren 2018 viser at dagens ordning ikke er tilstrekkelig. Avlingsskadeordningen 

må utvides og forsterkes betydelig. 

 Bonden må selv legge større vekt på å redusere risiko. Fellesskapet kan ikke ta denne 

regninga. 

 Andre ordninger som gir høyere inntekt må prioriteres. 

 Avlingsskadeordningen bør forbedres noe, men veies mot at bonden må ta risikoen selv. 

 

7. Hva bør i så fall prioriteres for å forbedre dagens ordning?   

 Taket på utbetaling av avlingsskade må økes permanent til 1,5 mill. kroner. 

 Satsene må oppdateres årlig. 

 Vekstgruppene må splittes opp. 

 En må vekk fra normtall og bruke individuelle avlinger i grovfôrbasert husdyrhold. 

 

8. Har dere andre innspill til ordningen med avlingsskadeerstatning? 

Selv om sprederne gikk døgnet rundt, slet mange 

bønder både med avling og kvalitet. 
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3 Produksjon av kjøtt og egg 

 

Tilsynelatende ser markeds-

prognosa for kjøtt og egg 

ganske bra ut. Underdekning 

av storfekjøtt, om lag 

markedsbalanse for sau/lam 

og en liten overproduksjon 

av svinekjøtt. 

 

Vurdering av markedssituasjonen for kjøtt, må ses i lys av reguleringslagrene. De er store. 

Gjennom 2018 har reguleringslagrene økt 

betydelig av alle kjøttslagene, også storfe-

kjøtt som vi på årsbasis har underdekning 

av. Nesten hver tredje sau som er slaktet 

ligger på reguleringslager. I tillegg er en 

del sau brukt til pelsdyrfôr, og noen tonn 

er eksportert. 

 

 

 

3.1 Storfekjøtt 
Hvor stort er markeds-

potensialet for storfekjøtt 

framover? Frykten er at vi snart 

får overproduksjon. Ikke alle 

nye fjøs er fylt opp enda, og 

enkelte ammekyr har ikke fått 

avkom som har gått til slakt 

enda. Det er mao et etterslep 

som vil slå ut i økt storfekjøtt-

produksjon. Klimadebatt om å 

spise mindre rødt kjøtt og en 

voksende interesse for 

vegetarisk- og vegansk 

kosthold, påvirker trolig også 

etterspørselen etter storfekjøtt 

framover.  

 

 

På den annen side faller eksporten av Jarlsbergost vekk i løpet av 2020 og melkekutallet må ned. 

Forutsetter en at markedet i Norge tar 30 mill. liter melk mer enn i dag, vil et fall på 70 mill. liter 

melk tilsvare i underkant av 9000 melkekyr, tilsvarende en reduksjon i storfekjøttproduksjonen på 

ca 2500 tonn. En fortsatt avdråttsøkning i melkeproduksjonen, bidrar også til færre melkekyr og 

behov for flere ammekyr.  

 

  

Produksjon 
Tilførsler 

tonn 
endring 

Import-
kvoter 

Engrossalg 
tonn 

endring 
Markeds-
balanse 

Storfe/kalv 84 800 -4 % 9 170 98 900  - 0 % -4 900 

Sau/lam 23 800 -9 %  906 25 000  - 2 % -  300 

Gris 134 200 -3 % 1 800 133 500  - 1 % + 2 500 

Egg   65 900 3 %    290 64 300 + 1 %  + 2.000 

  2018 2017 Differanse 

Storfe 2 100 641 1 459 

Sau 1 750 1 494 256 

Lam 1 350 1 255 95 

Slaktegris 3 817  819 2 998 

I alt 9 017 4 209 4 808 

Kjøtt- og eggprognose 2019 

Reguleringslagre av kjøtt ved utgangen av uke 48. Tonn 

Interessen for ammeku i Norge har vært stor. Det gjelder også for 

1. nestleder Bjørn Gimming. 

I løpet av 

2020 
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For perioden 2010-2014 var det nedgang i antall ammekuprodusenter som har ammekyr med 

minst 50 % kjøttferase i flere fylker, bortsett fra Hedmark, Agder og Telemark, Rogaland, 

Nordland og Troms. Fra 2014-2016 hadde Hedmark, Hordaland, Sogn og Fjordane, Nordland og 

Finnmark en nedgang, mens alle andre fylker hadde vekst. For de siste to årene, har alle fylker hatt 

en vekst, sterkest i Trøndelag, Buskerud, Oppland, Vest Agder og Sogn og Fjordane.  

 

Størstedelen av jordbruksarealet i Østfold, Akershus, Vestfold, alt som ikke er dal- og fjellbygder i 

Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland, samt kommunene rundt Trondheimsfjorden er godt 

egnet for både korn og grasproduksjon. Dette kalles gjerne kornområdet. I resten av landet er 

jordbruksarealet kun egnet for grasproduksjon.  

 

Et viktig landbrukspolitisk mål 

er økt matproduksjon på norske 

ressurser. Flere produksjoner 

stanger i taket for hva markedet 

tar av. Siden 2015 er det stort 

sett bare for bær, grønnsaker, 

korn og storfekjøtt det har vært 

muligheter for markedsvekst. I 

kornområdene vil vekst i 

storfekjøttproduksjonen komme 

i konflikt med målet om å øke 

kornproduksjonen. Etter 2015 

har det vært en kraftig vekst i 

ammekyr. 

 

Det er over dobbelt så mange kjøttfeprodusenter i grasområdene (3072) som i kornområdene 

(1457). De siste 3 årene er det en økning i antall produsenter i begge områdene, hhv 330 i 

grasområdene og 233 i kornområdene. Det utgjør en vekst i antall kjøttfe på hhv 8180 i 

kornområdene og 9325 i grasområdene. Målt i prosent er veksten noe sterkere i kornområdene. 

Besetningene er større i kornområdene, med et gjennomsnitt på 24 kyr mot 15 kyr i grasområdene. 

  
Endring antall produsenter. Ammeku 

50% kjøttferase Endring i prosent 

  2016-2018 2014-2016 2010-2014 2016-2018 2014-2016 2010-2014 

Østfold 15 6 -2 14 % 6 % -2 % 

Akershus 7 14 -8 5 % 12 % -6 % 

Hedmark 27 -8 12 8 % -2 % 4 % 

Oppland 90 40 -44 16 % 8 % -8 % 

Buskerud 33 2 -39 17 % 1 % -17 % 

Vestfold 11 0 -7 10 % 0 % -6 % 

Telemark 22 17 14 14 % 12 % 11 % 

Aust Agder 6 9 18 5 % 9 % 21 % 

Vest Agder 28 10 3 16 % 6 % 2 % 

Rogaland 63 25 66 10 % 4 % 12 % 

Hordaland 6 -5 -21 3 % -2 % -8 % 

Sogn og Fjordane 26 -19 -15 16 % -11 % -8 % 

Møre og Romsdal 12 9 -18 5 % 4 % -7 % 

Trøndelag 101 36 -25 17 % 6 % -4 % 

Nordland 29 -33 16 11 % -11 % 6 % 

Troms 1 5 2 2 % 10 % 4 % 

Finnmark 5 -2 -2 100 % -29 % -22 % 

LANDET 482 106 -50 12 % 3 % -1 % 

Utvikling i antall produsenter med ammeku med minst 50 % kjøttfe. Landbruksdirektoratet 
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Økonomi 
Tre ordninger med distriktsprofil slår inn for kjøttfeprodusenter: Driftstilskudd, arealtilskudd 

grovfôr og distriktstilskudd kjøtt. I tillegg har produsenter i grasområdene bedre muligheter for å 

utnytte tilskudd til utmarksbeite. Disse fire tilskuddsordningene er alle styrket vesentlig til fordel 

for ammekuprodusenter i grasområdene. Etter 2015 er arealtilskuddet svekket i kornområdene, og 

det gis ikke lenger arealtilskudd for grovfôr i sone 1.  

Regnet på et 40-kyrs ammekubruk, har grasbygdene fått en relativ endring av de fire tilskuddene 

med ca 100.000 kroner mer enn i de beste kornområdene fra 2015. Ved siste jordbruksoppgjør ble 

arealsone 5 splittet opp, med en økning på 30 kr/daa til Vestlandsbønder i forhold til andre 

områder. 

 

De nylige endringene i rammevilkår til fordel for grasområdene og Vestlandet spesielt, fanges ikke 

opp i statistikken over antall kjøttfeprodusenter enda. Fjøs skal bygges og besetninger må kjøpes 

inn. Full effekt ser vi trolig først om noen år. 

 

Stimulere til mindre ammekubesetninger? 
Gjennomsnittsbesetningene 

er lavere på Vestlandet enn 

på Østlandet. Kan det tenkes 

at dagens tilskuddssystem i 

mindre grad treffer ammeku-

produsenter på Vestlandet og 

i Nord-Norge? I melke-

produksjonen ble det innført 

et nytt tilskudd til små og 

mellomstore melkebruk ved 

siste jordbruksoppgjør. 

Tilskuddet trappes gradvis 

opp til en maksimal 

utbetaling ved 23 kyr, for så 

å trappe ned til ingen 

utbetaling for melkeforetak 

med mer enn 50 kyr.  
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Spørsmål: Velg ett alternativ på hvert av spørsmålene.  

  

9. Storfekjøtt har gjennom flere år vært prioritert i jordbruksforhandlingene, blant annet for 

å dekke opp underskuddet i markedet. Skal storfekjøtt prioriteres høyt også i denne 

gangen?  

 Ja. Økonomien må fortsatt styrkes og det er rom for økt produksjon. 

 Styrk økonomien på linje med gjennomsnittet.  

 Nei. Nå må en sette på bremsene.  

 

10. Skal økonomien i spesialisert storfekjøttproduksjon styrkes ytterligere i grasområdene 

framfor i kornområdene?  

 Ja. Det må dyrkes mer korn i kornområdene på bekostning av gras. Da må veksten i 

storfekjøttproduksjonen skje i grasområdene.  

 Ja. Storfekjøttproduksjonen må kanaliseres fra kornområdene til grasområdene. 

Økonomien i ammekuproduksjonen må svekkes i kornområdene. 

 Ja, men bare i de delene av grasområdet som har hatt svakest utvikling arealsone 5-7, 

men sørg samtidig for å ikke svekke økonomien i det grasbaserte husdyrholdet i 

kornområdene  

 Nei. Grasbasert husdyrholdet i kornområdene foregår på arealer best egnet gras.  

 Nei. Styrk heller ammeku i kornområdene. Der er det god tilgang på halm og passe 

med nedbør i vekstsesongen som gir lite tråkkskader på beite. 

 

11. Bør en i større grad tilgodese små og mellomstore ammekubruk gjennom sterkere 

struktur på tilskuddene?   

 Ja. Det vil gi bedre muligheter for å etablere ammeku i områder med grasareal, bl.a i 

vest og nord. 

 Dagens struktur er grei. En bør uansett opp i 40 til 50 ammekyr for å få et utkomme 

av produksjonen.  

 Nei. Gjør det heller mer lønnsomt med større ammekubruk. I denne produksjonen er 

det knapt stordriftsfordeler utover 50 ammekyr. 

 

12. Har dere andre innspill til storfekjøttproduksjon? 
 

Vinterens fôrrasjon og strø for 

mange av landets storfe 
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3.2 Sau og lam 
Siden 2015 har markedssituasjonen for sau og lam vært krevende. I 2018 har vi sett en bedring for 

lammekjøtt, men en forverring for sauekjøtt. Markedsregulator Nortura har ikke friskmeldt 

næringa, og har valgt å ikke 

øke planlagt engrospris for 

lam for første halvår 2019. 

Økonomien er betydelig 

svekket og ligger langt 

lavere enn gjennomsnittet 

for jordbruket.  

 

Det økonomiske resultatet 

varierer enormt mellom 

sauebruk. Figuren viser at 

for bruk med tilnærmet 

samme produksjons-

omfang, varierer resultatet 

fra minus 50.000 til over 

500.000 kr/årsverk.  

 

Til tross for økonomisk nedgang, er det liten nedgang i antall saueprodusenter i statistikken. Det 

var 183 færre produsenter (-1,3 %) som slapp sau på beite i år sammenlignet med i fjor. Antall sau 

på beite gikk imidlertid bare ned med 0,7 %. Dette til tross for at det er oppfordret til en dugnad 

om å få ned antall mordyr. 

 

Samtidig som det produseres mer enn nok sau- og lammekjøtt 

i Norge, importeres det kjøtt. Dette skyldes handelsavtaler og 

medlemskap i WTO. Importkvotene er:  

 600 tonn Island 

 206 tonn WTO 

 100 tonn m/bein SAKU (Union av land sør i Afrika) 

 

Det er lammekjøtt som tas inn på importkvotene og må gjøres 

tilgjengelige i markedet. Lam- og sauekjøtt er av dagligvare-

bransjen sett på som en sesongvare, med fårikålkjøtt om 

høsten og pinnekjøtt til jul. Utenom sesongen er bransjen 

lunkne til å selge sauekjøtt og mange finner få produkter av 

sau og lam i butikkene da. 

Stor spredning i økonomisk resultat i saueholdet. Regnskapstall for 

vederlag til arbeid og egenkapital pr årsverk for sauebruk på 

Vestlandet i 2016.  
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Sauenæringa får virkelig føle konsekvensene av et marked som selger mindre enn det som 

produseres.  

 Prisen til bonde går ned. Gjennomsnittlig utbetalingspris for 2017 var over 6 kr/kg lavere 

enn i 2016.  Avregningspris på sauekjøtt levert i sesong var 19 øre/kg. 

 Omsetningsavgifta for å finansiere markedsreguleringstiltak øker for å finansiere bl.a: 

o Innfrysing på reguleringslager 

o Prisnedskriving på kjøtt tatt ut av reguleringslager (frysefradrag) 

o Inntil 1000 tonn sauekjøtt brukt til pelsdyrfôr, og 10 tonn til veldedige formål 

 Det er umulig å få investeringsstøtte i 2019 

o Ble vedtatt i siste jordbruksoppgjør 

 Næringa bli prioritert lavt når det gjaldt økning i tilskudd i jordbruksoppgjøret. 
 

Fårefrikassé: Produkt med 

sauekjøtt som handelsstanden 

ikke ønsker å selge i butikkene. 
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Fra enkelte blir det hevdet at overproduksjonen skyldes 

jordbruksoppgjøret 2014 der en:  

 Fjernet taket for husdyrtilskudd på 300 sau 

 Økte satsen lammeslakttilskuddet betydelig 

 

I etterfølgende år ble det brukt en god del investerings-

støtte til nybygg for utvidelse produksjonen. I 

statistikken over antall lam pr sau er det ikke grunnlag 

for å hevde at økningen i lammeslakttilskuddet har 

bidratt til at det produseres flere lam pr søye. Antall lam 

pr søye har ligget stabilt på mellom 1,56 og 1,60, og er 

lavest i 2018. 

 

 

 

 

 

Spørsmål: Velg ett alternativ på hvert av spørsmålene.  

  

13. Bør en løfte økonomien i saueholdet gjennom økte tilskudd i kommende jordbruksoppgjør?   

 Ja. Økonomien er alt for svak.  

 Ja overproduksjonen skyldes bare undersalg. Om det skulle bli økt produksjon, må en 

sørge for at butikkene selger mer.  

 Nei. Det vil bare føre til økt produksjon og at Nortura setter ned prisen ytterligere.  

 En må dekke opp kun kostnadsveksten med økte tilskudd.  

 

14. Hvis en skal øke tilskuddene til sauenæringa. Hvilket tilskudd bør prioriteres?   

 Tilskudd med struktur bl.a husdyrtilskudd for styrke de minste brukene som må tas vare 

på 

 Tilskudd med distriktsinnretning, bl.a distriktstilskudd kjøtt og arealtilskudd grovfôr for 

å stimulere til sau i grasområdene  

 Utmarksbeitetilskudd. Saueproduksjonen bør foregå på utmarksbeiteressurser 

 Lammeslakttilskuddet. Viktig å premiere de «dyktigste» produsentene som produserer 

mange lam pr søye med god kvalitet. 

 Andre tilskudd (eks generelt beitetilskudd, avløsertilskudd). 

 

15. Må det være markedsbalanse BÅDE for lammekjøtt og sauekjøtt før en kan løfte 

økonomien? 

 Ja. Begge deler koster å regulere.   

 Nei. Det er lam som er kvalitetsproduktet. Vi må akseptere at markedet ikke vil ha sau.  

 

16. Er tida inne for å innføre produksjonsregulering i saueholdet, jfr tiltak nylig innført for gris?   

 Ja. Det vil bidra til bedre markedsbalanse. 

 Ja, men da må det innføres etableringsstopp.   

 Nei. Tiltaket vil ikke være effektivt. Andre produsenter vil øke produksjonen og det er 

ikke mulig å innføre en etableringsstopp. 

 Nei. Selv om det vil bli færre sauer og mindre sauekjøtt, risikerer man at det vil 

produseres for lite lammekjøtt. 

 

17. Har dere andre innspill om sau/lam?  

Lofotlam før de blir «lofotlam» i butikk 
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3.3 Svinekjøtt 
Økningen i svinekjøttproduksjonen de siste åra har gitt overproduksjon. Produksjonsresultatene 

målt som antall avvente smågriser per år har økt med 3,3 smågris per purke på fire år. Dette 

kommer mest sannsynlig av at Norsvin har bytta 

avlslinjer. I tillegg er tida mellom hvert kull 

redusert noe. Dette gir en betydelig økt 

produksjonskapasitet i næringa. 

 

I siste markedsprognose for 2019 forventes et 

overskudd på 2500 tonn svinekjøtt, riktignok 

2900 tonn lavere enn hva forrige prognose viste. 

Det har blitt drevet en dugnad blant produsentene 

for å redusere purketallet og salget av sæd har 

gått ned de siste fem månedene.  
 

 

Utkjøp av purker 
Etter flere år med overskudd av svinekjøtt, har omsetningsrådet nylig vedtatt en utkjøpsordning 

med tilskudd til produsenter som slutter med svinehold. Tiltaket er finansiert med 

omsetningsavgift. Totalt kan inntil 

4000 purker kjøpes ut. Formålet er ta 

ned produksjonskapasiteten, redusere 

produksjon av smågris og dermed 

oppnå bedre markedsbalanse. 

Utkjøpsordningen er en frivillig 

ordning der alle som i dag driver en 

eller annen form for produksjon av 

smågris kan delta. Det er fastlagt 

geografiske kvoter 

 

Innstramminger i husdyrkonsesjonsregelverket 
I årets jordbruksforhandlinger ble markedssituasjon for svin mye diskutert. Omfanget av 

engangspurker har økt. Engangspurker er ikke i tråd med hensikten i regelverket. Dette gir igjen 

økt tilførsel av smågris.  

 

  

Betingelser for utkjøpsordning:  

 Det gis tilskudd på 16 000 kr pr avlspurke.  

 Antall avlspurker det utbetales tilskudd til gjelder 

registrerte avlspurker på telledato 1/3-18. Det er en 

forutsetning at man må ha søkt 

produksjonstilskudd for gris 1/10-18.  

 Eier/driver må avvikle enhver form for produksjon 

av gris de neste 7 år. 

Departementets forslag til regulering av engangspurker: 

 Videreføre konsesjonsgrensa på 105 avlspurker og samtidig stille krav 

om at en ikke kan utrangere flere enn 140 avlspurker i løpet av et år. 

Det gir et forhold mellom innsatte og utrangerte purker på 1,33.  

 Purkeringer kan maksimalt kan utrangere inntil 940 avlspurker per år, 

foredelingsbesetninger inntil 300 purker og formeringsbesetninger 

inntil 175 purker. 

 Kombinertbesetninger kan levere inntil 2100 slaktegris. Slaktegris 

telles som en konsesjonsenhet. Avlspurker teller 20 enheter og 

utrangert avlspurke 15 enheter. Eks. leverer en kombinert besetning 

1100 slaktegris og har 50 avlspurker, kan man max utrangere 67 

purker.  

 Det kan gis midlertid konsesjon til produsenter som i 2017 eller 2018 

har utrangert flere avlspurker enn ny forskrift tilsier. Konsesjonen skal 

ikke gis lenger varighet enn til og med 2021.  

Høringsfrist: 18. mars 2019 
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Svinedugnad 
I årets jordbruksavtale ble det åpnet 

for at faglaga etter initiativ fra 

markedsregulator kan oppfordre 

produsentene til å følge 

markedsregulators råd. Alle svinebønder er følgelig oppfordra om å 

redusere paringa av purker med 5 prosent. Hensikten er å tilpasse 

produksjonen til markedet og hente ut høyere priser. Målprisen på gris 

ble videreført i årets jordbruksoppgjør på kr 32,43 kr pr kg. På grunn av 

overskuddet i markedet er prisen nå 1,05 kr pr kg lavere. I tillegg 

trekkes det omsetningsavgift, som i uke 49 var på 2 kr/kg.   

 

 

 

 

3.4 Egg og Kylling 
Fjørfenæringa henter en liten andel av inntektene sine fra tilskudd over jordbruksavtalen. 

Markedsbalanse har derfor stor betydning for å hente ut størst mulig inntekt for fjørfeprodusenter. 

Markedssituasjonen er krevende. Kyllingsalget preges av 

store endringer i sluttmarkedet mellom aktørene og at 

konsesjonsgrensene gir rom for utvidelse.  

 

For egg benyttes førtidsslakting for å holde markedet i 

balanse. Førtidsslakting er et produksjonsregulerende 

virkemiddel, men som selvsagt har ei kostnadsside i om-

setningsavgifta. Det er prognosert overskudd av egg i 2019 

på 2000 tonn. Overskudd av egg fra høner i miljøbur er den 

største utfordringen. På bakgrunn av markedets krav må 

produsenter med miljøinnredning omstille produksjonen til 

frittgående løsninger. Det fører til økte kostnader, som vi 

forventer tas ut i markedet. Nortura rapporterer også om at 

det er interesse for nyetablering i eggsektoren. Det er 

krevende for ei næring som allerede har ubalanse i 

markedet. 

Østfold -8 % 

Vestlandet -6 % 

Agder/Telemark -5 % 

Nord Norge -5 % 

Oppland -3 % 

Hedmark -3 % 

Akershus -3 % 

Rogaland -2 % 

Buskerud 0 % 

Trøndelag 3 % 

Vestfold 6 % 

Spørsmål: Velg ett alternativ på hvert av spørsmålene.  

  

18. Bør målprisen på svinekjøtt reduseres for å tilpasses hva som faktisk hentes ut i 

markedet?  

 Ja. Målprisen er for høy og vil aldri gi markedsbalanse i svineproduksjonen  

 Målprisen bør være uendret. Etter at 4000 purker er tatt ut vil det være grunnlag for å 

øke prisen opp mot målpris igjen.  

 Nei. Målprisen bør økes så en kan hente ut høyere priser så fort markedet er i balanse.  

 

19. Hva er viktigst for svineprodusentene i årets jordbruksoppgjør? 

 Ikke stimulere til økt produksjon gjennom bedret økonomi 

 Styrke velferdsordningene  

 Unngå økt kraftfôrpris 

 Styrke fraktordningene til slakt og kraftfôr, evt distriktstilskudd for å styrke 

distriktsgrisens posisjon. 

 

20. Har dere andre innspill om svin?  

Dugnadseffekter? Endring i 

avlspurker fra 1/3 til 1/10. Totalt 

-885 avlspurker (-1,9 %). 



Jordbruksoppgjøret 2019 

 

21 
 

 

 

Selv om fjørfenæringa henter det meste av sine inntekter i markedet, er likevel flere ordninger over 

jordbruksavtalen viktige. Fjørfenæringa er store forbrukere av kraftfôr. Prisen på norsk korn og 

prisnedskrivingstilskuddet, er derfor av stor betydning. Det samme er frakttilskuddet på kraftfôr og 

velferdsordningene. Prioriteringer av investeringsvirkemidler er også sentrale for fjørfenæringa. 

 

Fraktordning for kylling? 
Industristrukturen for kylling har endra seg. 

Det er en diskusjon om man skal innføre en 

fraktordning på kylling etter modell av 

fraktordningen for slakt. Hensikten med en 

fraktordning er å redusere kostnadene for de 

som har lange avstander til slakteriet, og at 

eksisterende kyllinghus kan brukes uten at det 

får for store fraktkostnader for produsenten.  

 

Regjeringa har vært skeptiske til frakt-

ordninger generelt. De andre frakttilskuddene 

er ikke økt, til tross for at faglaga har krevd 

betydelige økninger. Fraktordningene skaper 

også diskusjoner knytta til klima og dyrevelferd som er negativt for næringas omdømme. Det er 

også krevende å utforme fraktordninger som er helt nøytrale i forhold til konkurranse mellom 

aktørene. Det gjør det ekstra krevende innen kylling hvor marginene er små. 

 

 

 

 

  

Spørsmål: Velg ett alternativ på hvert av spørsmålene.  

  

21. Er det grunnlag for å styrke økonomien til eggprodusentene?  

 Ja. Økonomien er alt for svak og næringa står overfor store investeringer.  

 Kun kostnadsveksten bør dekkes inn i år.  

 Nei. En får bare nyetableringer. Markedet må komme i balanse først.  

   

22. Hvilke virkemidler bør prioriteres for kyllingprodusenter i år?  

 Avløsertilskudd, ferie og fritid 

 Få innført et frakttilskudd på kylling  

 Prisnedskriving av korn til kraftfôr. 

 Investeringstilskudd for å tilpasse produksjonen til nye krav fra markedet (frittgående) 

 

23. Har dere andre innspill om egg og fjørfe? 
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4 Ku- og geitemelk 

 

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt forholdstallene for ku- og geitemelk for 2019. I tråd 

med markedsregulators råd ble de fastsatt til 0,98 for kumelk og 0,94 for geitemelk. For kumelk er 

det samme forholdstall som opprinnelig ble satt for 2018, men som pga tørkesituasjonen ble økt til 

1,04. Responsen på økningen ble større enn forventet, og det er nå overskudd av melk. En større 

del melka går derfor til dårligere anvendelse. Dermed blir likviditeten i prisutjevningsordningen 

(PU) dårligere. Det blir fastsatt en styringspris i 2019 for kumelk 4 øre/liter under målpris, med 

hjemmel i jordbruksavtalebestemmelsene. Norges Bondelag mente denne skulle være 1 øre/liter. 

Det blir videre behov for mer markedsregulering og det kommer inn mindre til omsetnings-

avgiftsfondet i overproduksjonsavgift. Omsetningsavgifta øker derfor med 6 øre/liter. 

Utbetalingsprisen til melkebonden blir mao lavere første halvår 2019. 

 

For geitemelk går forholdstallet ned med 2 prosentpoeng. Etterspørselen etter produkter som 

inneholder geitemelk er synkende. Folk spiser blant annet mindre brunost. 

 

Pris 
I perioden 2006 til 2016 ble målprisen på melk økt med i gjennomsnitt 14,4 øre/liter og år. De tre 

siste jordbruksoppgjørene har målprisen økt med bare hhv 5, 3 og 3 øre/liter. Dette er langt lavere 

enn kostnadsveksten. Tine har gitt et klart råd om ikke å øke målprisen mer enn dette av hensyn til 

konkurransekraften til norsk melk. 

 

Tine frykter særlig at norsk melk til ost og yoghurt blir utkonkurrert av importerte varer. I 

innspillet til fjorårets forhandlinger skrev Tine: «Behovet for å styrke konkurransekraften for norsk 

melk slik at en kan vinne tilbake volumtapet som følger av eksportbortfallet, tilsier at en fram mot 

2021 fortsatt har en prisvekst vesentlig lavere enn konsumprisindeksen.» 

 

Over 70 prosent av den norske melkeproduksjonen går til drikkemelk og faste lagrede oster til 

innenlandsk marked. En tilstrekkelig importbeskyttelse for disse produktene er helt avgjørende for 

å sikre norsk melkevolum. WTO-avtalen tillater at en kan veksle mellom tollsatser i kr/kg og 

prosent. For noen år siden la en om tollvernet til prosenttoll for nettopp å beskytte disse 

produktene. For øyeblikket ligger prisen i EU for gouda, cheddar og edamer på i overkant av 30 

kr/kg. Tollsatsen er 277 %. Det gir en importpris på over 115 kr/kg ekskl. mva og frakt. Dette er 

betydelig høyere enn norsk pris. Likevel øker importen av ost. 
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Gjennom EØS-avtalens artikkel 19 har Norge en importkvote til EU på 7500 tonn ost. Denne øker 

til 8400 tonn i 2019. Importen 15500 tonn siste 12 måneder. Av dette er ca 2000 tonn utenlandsk 

bearbeiding på norsk melk (Philadelpia ost). Importen tilsvarer ca 135 mill. liter melk. Det betyr at 

det tas inn om lag 6000 tonn ost utenfor kvote. Veksten er 8 % siste år. 

 

Tilskudd 
Til tross for lav prisøkning, har en likevel i jordbruksoppgjørene lagt til rette for økte inntekter i 

melkeproduksjonen gjennom økte tilskudd. Ved siste jordbruksoppgjør ble de totale tilskuddene til 

jordbruket økt med 770 mill. kroner. Av dette gikk ca 450 mill. kroner, eller knappe 60 prosent til 

ku- og geitemelkbønder. Det tilsvarer en gjennomsnittlig tilskuddsøkning på nesten 30.000 kroner 

pr årsverk. Økningen på 3 øre/liter i målpris utgjør i overkant av 3000 kroner. 

 

Innretning av tilskudd i forhold til bruksstørrelse har vært et mye diskutert tema i jordbruksopp-

gjørene med denne regjeringa. Ved jordbruksoppgjøret 2014 ble taket på 50 kyr/250 melkegeit tatt 

bort, og kvotetaket økt til 900.000 liter. Små melkebruk fikk tilskuddsnedgang, mens store bruk 

fikk en kraftig økning. I de 4 etterfølgende jordbruksoppgjørene har Norges Bondelag prioritert å 

styrke tilskuddene rettet mot de 

små og mellomstore melke-

brukene. Blant annet fikk vi 

gjennomslag for å innføre et 

såkalt «pyramidetilskudd», 

målrettet mot små og 

mellomstore bruk (fig. s15).  
 

Et Vestlandsbruk med 15 kyr, 

har fått styrket tilskuddene 

tilsvarende ca 62 øre/liter melk i 

jordbruksoppgjørene 2015-

2018, mens et bruk med 100 kyr 

har fått en styrking på 20 

øre/liter. Sett i forhold til 

arbeidsinnsats, har et bruk med 

15 kyr fått ca 5000 kr/årsverk 

mer i tilskudd enn et 100 

kyrsbruk. For de mindre og 

mellomstore brukene, er det 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Fersk ost/dessert ost Revet ost/smelteost Ost unntatt prosenttoll
(14 stk)

Fast lagret ost

2017 2018Tonn

Antall kyr 15 30 50 100 

Kvalitetstilskudd storfe 1950 3900 6500 13000 

Driftstilskudd 36050 36050 36050 36050 
Små og mellomstore 
melkebruk 21000 24150 0 0 

Distriktstillegg, melk 12435 24870 41450 82900 

Distriktstillegg, kjøtt 2100 4200 7000 14000 

Produksjonstilskudd ku 494 11948 13248 11748 

Produksjonstilskudd storfe -765 -1530 -2550 -5100 

Beitetilskudd -2040 -4080 -6800 -13600 

Kulturlandskapstilskudd -4350 -8700 -14500 -29000 

Arealtilskudd 13950 27900 46500 93000 

Bunnfradrag 0 0 0 0 

Avløsertilskudd ferie fritid 4781 5200 5200 5200 

SUM TILSKUDD 85605 123908 132098 208198 

Omregnet pr liter melk 0,62 0,45 0,27 0,20 

Ca årsverk a 1845 timer 1,50 2,00 2,50 4,00 

Omregnet pr årsverk 57070 61954 52839 52050 

Import av ost. (1/12-30/11) 

Sum endring i tilskudd etter 2014 for melkebruk på Vestlandet 
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driftstilskuddet og tilskuddet til små og mellomstore melkebruk som særlig har hatt stor betydning 

for tilskuddsveksten. For de større brukene er det særlig endringer i satsene for distriktstilskudd 

melk og arealtilskudd som har hatt stor betydning. For distriktstilskudd melk er satsen økt med 9 

øre/liter. For arealtilskuddet er satsen økt med 93 kr/daa, men effekten reduseres av at 

kulturlandskapstilskuddet er redusert med 29 kr/daa i perioden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spørsmål: Velg ett alternativ på hvert av spørsmålene.  

  

24. Bør melkeprisen øke mindre enn konsumprisindeksen av hensyn til konkurransen for norsk melk? 

 Ja. Prisøkninger vil bare resultere i mer import og tapt norsk volum.  

 Ja. Men tilskuddene må derfor øke betydelig for å sikre en inntektsvekst 

 Nei. Importen kommer uansett. Drikkemelk og hvitost ala Jarlsberg/Norvegia har 

importbeskyttelse 

 Bondelaget må følge Tines råd. De kjenner markedet best. 

     

25. Skal små og mellomstore melkebruk fortsatt prioriteres høyt?   

 Ja. De er ryggraden i distriktslandbruket og henger etter inntektsmessig 

 Alle melkebruk bør behandles like høyt i år 

 Nei. Lavere forholdstall og økt omsetningsavgift gir relativt sett store bruk mest 

inntektsnedgang. De må prioriteres med økte tilskudd. 

 

26. Noen hevder kvotetaket på 900.000 liter er årsak i høye kvotepriser. Skal kvotetaket reduseres?   

 Ja. Det bør settes ned til om lag kapasiteten for 1 melkerobot. (ca 600.000 liter?) 

 Kvotetaket bør stå i ro 

 Nei. Kvotetaket bør opp 

 

27. I fjor fremmet vi en pakke for å få ned kvoteprisene og øke salgsandelen framfor leie. Bl.a foreslo 

vi å øke den statlige andelen til 30 % ved salg og stille krav om salg av tilsvarende den statlige 

andelen ved leie.  Har dere tro på disse tiltakene?  

 Ja. Frem disse forslagene i år også 

 Nei. Dette betyr lite for kvotepriser og leieandel. 

 

28. Har dere andre innspill til ku- og geitemelk og andre forslag for å få ned kvoteprisene?  
 

Tilskudd til dyr på utmarksbeite er styrket med 282 kr/storfe siste 4 år, noe disse setter pris på. 
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5 Grønnsaker, frukt og potet 

Sterke trender går i retning økt forbruk av frukt og grønt, 

og forbrukerne etterspør mer norsk og lokalprodusert 

frukt og grønt. Norsk frukt- og grøntproduksjon er 

klimavennlig, og er sjølsagt en viktig del av 

klimaløsningen. Frukt og grønt er også tett knyttet til 

helse og sunnhet. Det er et politisk mål å øke forbruket 

med 20 prosent innen 2021. 

 

Grøntsektoren er sterkt presset av importerte varer. Det er 

derfor viktig at myndighetene administrerer importvernet 

slik at en får best mulig beskyttelse av norsk produksjon. 

Grøntproduksjonen er en stor verdiskaper og utgjør vel 12 

prosent av produksjonsverdien i jordbrukssektoren. Den 

er den tredje største etter melk og kjøtt. Sektoren er 

markedseksponert og det meste av inntektene hentes fra 

markedet. Under 2 prosent av overføringene i 

jordbruksavtalen går til grøntsektoren. 

 

 

Resultatet i jordbruksoppgjøret 2018 
Målprisene for poteter, 10 grønnsaksslag og epler blir 

vedtatt i forbindelse med de årlige jordbruksoppgjørene 

og gjelder fra 1. juli. I oppgjøret for 2018 ble det gitt et 

tillegg i målprisen for poteter på 25 øre per kg. 

Målprisene for grønnsaker og epler fikk gitt et 

gjennomsnittlig tillegg på 3 prosent.  

 

Gul og rød løk fikk hardest medfart etter sommerens 

tørke og høstens regn. Lagrene er nesten halvert 

sammenlignet med i fjor. Derimot ser det ikke ut til at 

potetavlingene er spesielt hardt rammet, landet sett 

under ett. Enkeltprodusenter har imidlertid hatt store 

tap. Eplesesongen var også bra, med god kvalitet. 

Prognoser tilsier at årets avling er den største siden 

2008. Avlingsskadeordningen har vært mye oppe til 

diskusjon. Se kapittel 2 for nærmere omtale. 

 

 

Etter jordbruksoppgjøret 2014, 

har det ikke vært differensierte 

tilskudd etter arealstørrelse. 

Dette har vi krevd gjeninnført i 

flere jordbruksoppgjør, uten å 

få gjennomslag. 

 

Mange piler peker i retning av stort 

vekstpotensial for norskprodusert 

frukt, bær grønnsaker og poteter. 

 

Det ble gjort følgende tilskuddsendringer i siste oppgjør: 

 Distriktstilskudd frukt og bær ble økt med 12,1 mill. kr 

 Distriktstilskudd grønnsaker ble økt med 1,8 mill. kr 

 AK-tilskuddet grønnsaker ble økt med 200 kr/daa 

 AK-tilskuddet for frukt ble økt med 500 kr/daa 

 AK-tilskuddet for bær ble økt med 300 kr/ daa 

 Prioritere investeringer til frukt, grønt og veksthus 

Det ble gitt følgende tillegg i 

målprisene i øre/kg i siste oppgjør: 

 

Kepaløk, kg  26,34 

Knollselleri, kg 80,00 

Purre, kg  21,00 

Isbergsalat, stk. 14,99 

Hvitkål, kg  25,44 

Slangeagurk, stk. 21,00 

Rosenkål, 0,4 kg 47,00 

Tomat, kg  27,41 

Blomkål, stk.  10,00 

Gulrot, kg  33,75 

Epler, kg  80,39 
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Spørsmål: Velg ett alternativ på hvert av spørsmålene.  

  

29. Bør målprisen for frukt og grønt økes mer enn forventet konsumprisvekst?   

 Ja. Selvsagt. Økonomien trenger et løft etter årets vanskelige avlingssesong. 

 Bør økes om lag som konsumprisindeksen  

 Nei. Det vil føre til økt import og redusert norsk produksjon. 

 

30. Hvilket produkt tåler sterkest prisvekst?   

 Poteter 

 Epler  

 Kålvekster 

 Gulrot. 

 Løk. 

 Tomat og agurk. 

 Andre grønnsaker 

 

31. Bør satsene arealtilskuddene for frukt, bær, grønnsaker og potet differensieres etter 

arealstørrelse? 

 Ja. Det er småskalaulemper som må kompenseres.   

 Ja. Dagens tilskuddssystem fører til sterk strukturrasjonalisering og høye jordleiepriser. 

 Nei. Nå har vi tilpasset oss dagens tilskuddssystem 

 
32. Norge har gode forutsetninger for å produsere potet, men det importeres store kvanta. Hva 

er best å gjøre for å styrke norsk potetproduksjon? 

 Øke arealtilskuddet 

 Øke målprisen på matpotet 

 Få en bedre avrensordning 

 Jobbe for å endre tollvernet til prosenttoll når det gir bedre beskyttelse 

 Forsterket innsats for sortsutvikling og produktutvikling 

 

33. Har dere andre innspill om grøntnæringa?  
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6 Korn og kraftfôr 

Tørkesommeren har prega året for hovedtyngden av kornprodusentene.  

Over 90 prosent av produsentene i Østfold og Akershus har søkt om 

avlingsskadeerstatning etter årets innhøsting. Den siste prognosa fra 

Norske Felleskjøp viser at kornavlinga er venta å bli bare 662 000 tonn 

korn i år, mens avlinga i fjor var på mer enn 1,2 mill. tonn. I snitt får vi da 

en kornavling på ca 270 kg pr dekar. Det har imidlertid blitt berga mange 

halmballer. Grovt er det beregnet at det er berga ca 680 000 halmballer. 

Det har vært en betydelig dugnadsinnsats for å få mulig fôr til husdyra, 

redusere nedslakting og import av grovfôr. Det er også ca 88 000 dekar 

med korn som ble slått til fôr og ikke treska, ifølge 

produksjonstilskuddsstatistikken.  

 

Stor nedgang i kornarealet 
De foreløpige talla fra søknad om produksjonstilskudd viser at kornarealet er redusert med over 

67 000 dekar fra 2017 til 2018. Nedgangen må sies å være stor, fordi det har vært gode 

kornavlinger de siste åra. Samtidig er også vinteren 2017/2018 prega av begrensa tilgang på 

grovfôr, noe som mest sannsynlig har påvirka arealbruken.  

 

Kanaliseringspolitikk 
Høyre og Frp har ført en politikk med en 

forsterka kanaliseringspolitikk. Arealtilskuddet 

for korn er forsterka mest i sone 1-4, dvs 

«kornfylkene», mens arealtilskudd til grovfôr er 

redusert. I sone 1 og 2 gis det nå ikke 

arealtilskudd til grovfôr. Sone 5-7 har ca 

150 000 dekar med korn, men har ikke fått den 

samme økning i arealtilskudd.  

Kulturlandskapstilskudd er redusert med 29 kr 

pr dekar for alt areal i samme periode.  

 

Kornavlingene 
Kornavlingene svinger naturlig mye mellom år. 2014 til 2017 har for mange kornprodusenter vært 

relativt gode kornår. For at jordbruksforhandlingene ikke skal preges for mye av avlingsåret 

brukes glidende gjennomsnittsavlinger i Budsjettnemnda. Hensikten er å jevne ut inntektene. Ut-

fordringen er at mange ikke kjenner seg igjen i materialet som legges fram. I det som regnes som 

gode kornår vil referansebruka ligger lavere i vederlag til arbeid og egenkapital, mens de vil ligge 

over i år med lave avlinger.  

  

Endring i 

arealtilskudd korn 

fra 2015 til 2019 

Endring i 

arealtilskudd 

grovfôr 2015 til 

2019 

Sone 1 71 -75 

Sone 2  66 0 

Sone 3 66 -25 

Sone 4 66 -5 

Sone 5-7 37 58-63 
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Årlig endring i kornarealet fra 2005 til 2018. Dekar 



Jordbruksoppgjøret 2019 

 

28 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Såvareberedskap 
For å stimulere såvareforretningene til å holde et større lager av såfrø og såkorn enn det som er 

bedriftsøkonomisk lønnsomt, har man tilskudd til overlagring av såfrø og såkorn.  En viktig 

forutsetning som planteprodusent er ha tilgang på plantemateriale tilpassa norske forhold.  

 

Såfrø  
Såfrøavlingene varierer mye, en årsvariasjon på 30 prosent er normalt. 

Ordningen med overlagring er en ekstra sikkerhet for å kunne sikre norske 

produsenter nok såfrø i år med lave frøavlinger i Norge. I slike år kan også 

tilgangen på såfrø fra de øvrige nordiske land være begrensa, fordi de 

klimatiske dyrkingsbetingelsene kan være relativt like. Importert såfrø er i 

tillegg ofte mindre vinterherdige enn norskavlet frø. Det er spesielt behov for 

tiltak for å skaffe nok frø av de sorter det er behov for i Nord-Norge og nok 

kløverfrø tilpasset vekstforholdene og klimaet i hele landet 

Overlagringstilskudd for såfrø gis til såvareforretningene for å kompensere 

for kostnader ved overlagring av norskavlet såvare til neste vekstsesong.  

 

Såkorn 
Importandelen av såkorn varier mye mellom år, avhengig av kvalitet og avling på varen fra 

såkornprodusentene. I tillegg er det variasjoner i salg. De siste åra har importandelen på såkorn økt 

og kornprodusentene måttet basere seg på såkorntilgangen i våre naboland.  
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Beredskapslagring av såkorn ble gjeninnført i 2013. Etter at ordningen med beredskapslager ble 

gjeninnført, har man ikke fylt opp såkornlageret. Det må følgelig stilles spørsmål ved om dagens 

insentiver er tilstrekkelig for at såvareforretningene finner det interessant å opprette et 

beredskapslager i tråd med intensjonen i forskriften. Et alternativ er å stimulere til å lagre såkorn i 

bulk, før det er rensa og påkosta videre behandling. Da vil varen ha en restverdi som fôr, dersom 

spireevnen faller.  
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Spørsmål: Velg ett alternativ på hvert av spørsmålene.  

  

34. Hvilket tiltak bør prioriteres for å øke kornproduksjonen? 

 Økt kornpris 

 Økt arealtilskudd 

 Tilskudd til drenering 

 Nydyrkingstilskudd 

 Annet, sortsutsvikling, rådgiving etc. 

 

35. Hvilket tiltak er det viktigste for å øke kornarealet? 

 Øke arealtilskuddet til korn 

 Øke kornprisen 

 Arealutviklingen er styrt av andre faktorer 

 Annet. Spesifiser i neste spørsmål 

 

36. Har dere andre innspill til korn? 

Import av såkorn de siste åra. I gjennomsnitt omsettes det i underkant av 

54 000 tonn sertifisert såkorn. Kilde Landbruksdirektoratet 
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6.1 Kraftfôr 

I år er det venta at forbruket av kraftfôr vil øke som følge av tørkesommeren. Salget av kraftfôr i 3. 

kvartal 2018 var 8 prosent høyere enn året før. Det er drøvtyggerne som drar opp forbruket.  

Tilgangen på norsk fôrkorn er begrensa, noe som gir økt behov for import. Det positive i år er at 

det er høyt proteininnhold i norsk korn, noe som gir noe mindre behov for import av protein-

råvarer. Varierende værforhold vil påvirke norskandelen i kraftfôret. I tillegg vil kvaliteten på 

matkornet påvirke hvor mye av hveten som avregnes som fôrkorn. Kraftfôrprisen avgjøres av 

mange faktorer. Prisen på råvarene og prisnedskrivingstilskuddet er viktig.  

 

Kraftfôr er den tyngste utgiftsposten i norsk jordbruk. Husdyrprodusenten kjøper kraftfôr for over 

7,6 milliarder kroner i 2018. I jordbruksoppgjøret 2018 forventa man en økning på råvarene til 

kraftfôr på 3 øre etter å ha økt bevilgningen til prisnedskrivingstilskuddet. Prisnedskrivings-

tilskuddet reduserer prisen på kornråvaren før den går inn i kraftfôret. Satsen er på 60,3 øre pr kg 

for korn. Dette gjør at korn omsettes, framfor at kornbøndene benytter det til eget fôr. På den 

måten er prisnedskrivingstilskuddet et virkemiddel i kanaliseringspolitikken.  Tollsatsene for 

kvoteimport fastsettes med utgangspunkt i differansen mellom den reduserte prisen og verdens-

markedets priser. Dermed fører prisnedskrivingstilskuddet til at kostnaden ved import reduseres. 

 

  

Spørsmål: Velg ett alternativ på hvert av spørsmålene.  

 

37. Er det ønskelig med større norsk fôrkornproduksjon? Velg ett alternativ: 

 Ja, kraftfôret bør i hovedsak bestå av norske råvarer 

 Ja, men nivået må bestemmes av etterspørselen fra husdyrholdet 

 Nei, kvalitet er for dårlig for å optimalisere fôret til å gi sterk tilvekst/produksjon 

 Nei, norsk korn er for dyrt og lønnsomheten i husdyrproduksjonen må forbedres.  

 

38. Er det rett å øke prisnedskrivingstilskuddet? 

 Nei, det brukes nok midler på prisnedskriving 

 Nei, kanaliseringspolitikken har gått langt nok 

 Ja, kostnadene til råvarene til kraftfôr må reduseres 

 Ja, kornøkonomien må styrkes og husdyrprodusentene tåler ikke hele 

kostnadsøkningen  

 

39. Har dere andre innspill på kraftfôr? 

Norskandel korn i 
kraftfôr 
Drøvtyggere:51 % 
Svin: 75 % 
Fjørfe:  56 % 
 
Kilde: Norske Fk/ 

Resultatkontrollen 2018 

Prisnedskrivingstilskuddet reduserer råvarekostnadene på korn som skal brukes i kraftfôret. I dag er 

satsen på 60,3 øre pr kg. Dette bidrar til at kornbøndene omsetter kornet, framfor å bruke det til eget fôr. 
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7 Investeringer 

 

Partene i jordbruksoppgjøret videreførte bevilgningen til 

investeringstilskudd på samme nivå som i 2018. Det skyldtes den 

krevende markedsituasjonen for flere av produksjonene. En 

ønsket ikke å stimulere til investeringer som vil kunne gi 

produksjonsøkning i disse produksjonene. 

 

I flere år har etterspørselen etter investeringsstøtte vært større enn 

bevilgningsramma. Pr november har Innovasjon Norge registrert 

søknader for til sammen 1,1 mrd. kroner, og bevilga 610 mill. kr.  

 

 

Føringer for bruk av investeringstilskudd 
I jordbruksoppgjøret fastsettes det føringer for bruk av investeringsvirkemidler. En ny føring er at 

det særskilt skal prioriteres støtte til frukt-/grønt- og kornproduksjonen. Innenfor korn skal tilskudd 

til tørke- og lageranlegg prioriteres. For sau er føringene stramma inn. For 2019 innvilges det ikke 

investeringer i sauefjøs. Det gis unntak for støtte til økologiske sau, pga. nye krav til liggeareal. 

 

For bruk av investeringsstøtte ligger det et generelt krav om lønnsomhet i investeringene. Kravet 

begrenser hvilke prosjekt som innvilges støtte. Et tradisjonelt tiltak for å styrke lønnsomheten er å 

øke produksjonen. For mange er det praktiske utfordringer med dette. Ved jordbruksoppgjøret i 

2018 ble lønnsomhetskravet drøfta, og partene ble enige om at: «I vurdering av lønnsomheten i 

investeringsprosjektet må det tas hensyn til det samlede næringsgrunnlaget for bruket». Det 

innebærer at lønnsomheten i den produksjonen det investeres i, ikke bare skal vurderes isolert, 

men en skal også ta hensyn til hvordan investeringen, sammen med annen virksomhet på gården, 

vil bidra til inntekt og sysselsetting. 

 

Fordeling av investeringsvirkemidler 

Fra 2014 til 2017 er det utbetalt ca 880 millioner kroner i investeringsstøtte til melk. Til 

sammenligning er det utbetalt ca 165 millioner kroner til planteproduksjon, det vil si korn, frukt, 

bær, potet og grønnsaker.  
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Bevilgning til 

Investeringsmidler i mill. kr 

2012 443 

2013 508 

2014 528 

2015 528 

2016 548 

2017 608 

2018 635 

2019 635 

I perioden 2014 til 2017 har fylkene prioritert investeringstilskudd mellom produksjoner litt 

forskjellig. Mill. kroner. 
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Melk 

De som investerer utvider ofte produksjonen. 

F.eks utvidet 17 % av de som har mellom 15 og 

30 kyr produksjonen sin med 11 til 20 kyr. 

Utvidelse kan være en viktig årsak til stor 

etterspørsel etter kvote og høye kvotepriser.  

 
 

  0 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 

2015 13 % 32 % 33 % 11 % 9 % 1 % 

2018 31 % 43 % 17 % 8 % 1 % 1 % 

 

Stortinget har et spesielt fokus på de små og mellomstore melkebruka. Et flertall i 

Næringskomiteen uttalte at «Innenfor de investeringsmidlene som går til melkebruk, er det spesielt 

behov for å fornye 15-30 kyrs fjøs»   

 

Det er 15-30 kyrs bruka som får innvilget flest 

søknader. De har også høyest andel av tilskuddet. I 

2018 er det en tendens til at denne bruksgruppa utvider 

noe mindre enn tidligere når de investerer. Skal denne 

bruksgruppa prioriteres ytterligere, er et alternativ å 

gradere tilskuddsprosenten etter bruksstørrelse. En kan 

også legge føring om at en fastsatt andel av den potten 

skal brukes på definerte bruksstørrelser. Et annet 

alternativ er å øke bevilgningen så mye at alle som 

innvilges får 35 prosent tilskudd av 

investeringskostnaden (men avgrensa til 2 mill. 

kroner). 

 

 

 

 

Grønt 
Det er en nasjonal målsetting om økt forbruk av grønt. Det trengs investeringer til: 

 Nye og eksisterende lager og anlegg, herunder kjølerom og kjølemaskiner, pakkelinjer  

 Tiltak for å forebygge klima- og værskader, herunder tilskudd til verne- og dekkesystemer.  

 Tiltak for å utvide/forlenge norsk produksjons- og leveringssesong.  

 Fornying, intensivering og nyplanting av frukthager 

 Vedlikehold, modernisering, energieffektivisering og utvidelse av veksthus.’ 

 

  

Andel bruk med 15-30 kyr etter hvor mange kyr en utvider produksjonen med ved en investering 

Mange båsfjøs er utslitt, og det går store beløp 

til investeringstilskudd til melkesektoren. Fra 

2034 er det krav om at alle storfe skal være 

frittgående. Melkeroboten (AMS) blir mer 

vanlig også i ikke fullt så store fjøs. Dette gir 

en enklere hverdag 
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Korn 
God tørkekapasitet kan være 

avgjørende i år med vanskelige 

innhøstingsforhold. Mottaks- 

og tørkeanlegg på gårdsbruka 

er ofte eldre enn 30 år. De er 

tåler ikke dagens innhøstings-

kapasitet. Kvalitetskrav for 

hvete stiller større krav til 

tørkeanleggene. Hittil i 2018, er 

det innvilget over dobbelt så 

mye tilskudd til korntørker enn 

foregående år.  

 

 

 

Vanningsanlegg 
Siste sesongs tørkeskader i Sør-Norge viste tydelig et behov 

for vanningsanlegg. Bortsett fra for frukt og bær, er det så 

langt vi er kjent med ikke gitt investeringsstøtte til 

vanningsanlegg. Regelverket sier at støtte kan gis til 

investeringer i faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr 

av varig karakter. Det betyr at pumpeanlegg o. l. kan gis 

investeringsstøtte hvis en vil prioritere dette. 

 

 

 

 

Spørsmål: Velg ett alternativ på hvert av spørsmålene.  

  

40. Hvordan bør utviklinga i bevilgningen til investeringsstøtte være? 

 Bevilgningen bør økes. Det er store investeringsbehov 

 Den bør videreføres på dagens nivå. Da holder vi litt igjen, det er klokt med hensyn til 

markedssituasjonen. 

 Bevilgningen bør reduseres. Vi må bremse investeringsiveren 

 Prioriter heller tilskudd som gir løpende inntekter 

 

41. Bør investeringsmidlene i større grad prioriteres sektorer med markedspotensial? 

 Ja, det er feil å bruke investeringsmidler nå som i neste omgang kan gi reduserte priser 

 Det er nødvendig med forutsigbarhet knytta til investeringsvirkemidler. De kan ikke 

følge temporære markedsvisninger 

 Nei, det er kontinuerlig behov for investeringer 

 
42. Lønnsomhetsvurderinger innebærer ofte at produksjonen må utvides for å sikre 

lønnsomhet. Ved overproduksjon, bør en kun prioritere investeringer som bidrar til 

oppgradering uten at kapasiteten øker? 

 Ja, det er en god anledning til å løfte dyrevelferden og tilpasse eksisterende drift til nytt 

regelverk 

 Nei, det er lite aktuelt å investere for framtida uten å øke produksjonskapasiteten. 

 

43. Har dere andre innspill til investeringer? 

Tilskudd til korntørker. Søyler i 

mill. kr og prikk i antall tiltak. 
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8 Velferd 

Velferdsordninger i form av avløsertjenester, økonomisk trygghet ved sjukdom og mulighet for 

tidligpensjon, er viktig for bonden. Både med tanke på rammevilkår som sjølstendig 

næringsdrivende og av hensyn til dyrevelferd, er dette viktige ordninger. Bonden skal kunne ha 

ferie og fritid som andre grupper i samfunnet. Gode ordninger på dette området gir viktige signal 

med tanke på rekruttering til næringa. Organisering og at ordningene skal være enkle å bruke, er 

en forutsetning. 

 

Kvinneandelen blant bønder er for lav, omkring 14%. Gode velferdsordninger knyttet til 

svangerskap, fødsel og pass av små barn er viktig for å få flere kvinnelige bønder. 

 

Velferdsordningene har ei samla ramme på vel 1.5 mrd. kr for 2019, og utgjør nesten 10 prosent av 

budsjettrammen til jordbruket. Ordningene er: 

 Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 

 Tilskudd til avløsning ved sjukdom og fødsel 

 Tilskudd til sjukepengeordningen i jordbruket 

 Tilskudd til landbruksvikarordningen 

 Tidligpensjonsordningen for jordbrukere 

 

Fram til fjorårets jordbruksoppgjør, har satsene stått mer eller mindre i ro i flere år. Det var etter 

hvert et klart behov for å justere opp flere av satsene. I fjor ble velferdsordningene prioritert høyt 

fra Norges Bondelag, og vi 

fikk gjennomslag i 

jordbruksforhandlingene for 

å styrke flere av ordningene 

vesentlig. Blant annet ble 

satsene for avløsing ved 

sjukdom økt med 115 kr pr 

dag og tilskuddet til 

avløsning ved ferie og fritid 

ble økt med 6%, eller 4500 

kr i toppavgrensing. 

Tilskuddet til landbruksvikar 

fikk en økning på 12 200 kr.  

 

I reglene for tidligpensjon 

ble det åpnet for å kunne 

motta alderspensjon fra 

folketrygden samtidig med 

tidligpensjon. Satsene på 

hhv 100.000 kroner for en 

enbrukerpensjon og 160.000 

kroner for tobrukerpensjon 

ble derimot ikke økt. Disse 

har stått uendret siden 

ordningen kor i 1999. Siden 

den gang har vi hatt en 

prisstigning på 50 prosent.  

 Den skal tidlig krøkes som god avløser skal bli 
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Spørsmål: Velg ett alternativ på hvert av spørsmålene.  

  

44. Skal velferdsordningene prioriteres høyere enn mange andre tilskuddsordninger også i år?  

 Ja. Det er et stort etterslep i få dekket opp lønnsutgifter til avløsere 

 Ja. Bedre velferdsordninger er ikke minst viktig for å få flere kvinner og ungdom til å velge 

bondeyrket.  

 Ordningene bør justeres i tråd med lønnsveksten i samfunnet.  

 Nei. Det er viktigere å styrke tilskudd som har en direkte inntektsvirkning.  

   

45. Hvilken av velferdsordningene skal Bondelaget prioritere høyest?   

 Avløsning ved ferie og fritid 

 Avløsning ved sykdom, svangerskap med mer.  

 Tilskudd til landbruksvikar 

 Tidligpensjon i jordbruket 

 

46. Trenger vi en ordning med tidligpensjon for å sikre rekruttering til bondeyrket? 

 Ja. Tidligpensjonsordningen letter generasjonsskifter og gir slitne bønder gode muligheter til å 

ta ut pensjon ved 62 år. 

 Ja. Tidligpensjonsordningen gjør det mulig for nye brukere å få en god avløser i 

tidligpensjonisten som drev gården tidligere. 

 Nei. Det er bedre å bruke disse pengene på aktive bønder. 

 Nei. Ytelsen fra ordningene er nå så liten at den knapt betyr noe for å framskynde et 

generasjonsskifte. 

 

47. Har dere andre innspill til velferdsordningene? 
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9 Økologisk landbruk   

 

Økologisk produksjon har fått en viktig plass i landbruket, både som pådriver for landbruket og 

som bidrag til et mangfold av produkter til forbrukerne. I 2017 økte salget av økologisk mat i 

dagligvarehandelen med 9 %, og utgjorde 1,9 % av totalt salg. Egg har størst andel økologisk, med 

8,7%. Økologiske varer selger best rundt de store byene på Østlandet.  

I 2017 gikk arealet av økologisk eng 

og beite ned, mens arealet til korn, 

potet, grønnsaker og frukt økte. For 

første gang siden 2009 økte karens-

arealet i 2017. Andelen økologisk av 

totalt areal har holdt seg stabil på 4,8 

prosent de tre siste årene. 

 

Landbrukets ØKOLØFT 
Landbrukets ØKOLØFT er et samarbeidsprosjekt 

mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde og 

småbrukarlag, Økologisk Norge, Debio, Debio info, 

Norsk landbruksrådgivning og Økologiske 

foregangsfylker. Prosjektet har pågått i 3 år. Det skal 

være med å løfte kunnskapen om og interessen for 

økologisk landbruk. Økoløft har skapt møteplasser 

og vært en brobygger hvor bønder kan diskutere 

faglige utfordringer uavhengig av produksjonsform.  

 

 

 

Nasjonal strategi for økologisk jordbruk 
Våren 2018 vedtok Stortinget «Nasjonal strategi for økologisk jordbruk, 2018-2030» i tråd med 

Regjeringas forslag. I strategien er det tidligere 15 % målet for økologisk produksjon og salg 

fjernet. I stedet er det et mål å stimulere til økologisk produksjon som er etterspurt i markedet. 

Politikerne forventer at bønder og markedsaktører fyller en slik etterspørsel med de varene som det 

er forutsetning for å produsere i Norge.  

Spørsmål: Velg ett alternativ på hvert av spørsmålene.  

  

48. Det importeres stadig mer av økologisk frukt, grønt og bær. Hvordan skal vi klare å øke 

produksjonen av økologisk frukt og bær? 

 Høyere arealtilskudd 

 Pristilskudd per produsert enhet 

 Faglig tiltak og rådgivning 

 Helkjedeavtaler  

 Annet  

  

49. Hvordan kan vi øke den økologiske kornproduksjonen? 

 Høyere arealtilskudd 

 Høyere prisnedskrivningstilskudd for økologisk korn 

 Faglig tiltak og rådgivning 

 Annet  

50. Har du andre innspill om økologisk landbruk? 

Økologiske varer er det eneste segmentet i 

dagligvare som totalt sett har vekst 

Trenden er at produksjonen av økologisk: 

 Melk er stabil. (60 % selges som økologisk) 

 Kjøtt øker 

 Egg øker 

 Korn er for lite til å dekke opp kraftfôrbehovet 

 Grønnsaker øker noe 
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10 Landbrukets egen nedbygging av matjord 

 

I Norge er kun 3 % av landarealet dyrka mark.  Det er en ikke-fornybar naturressurs som er 

avgjørende for Norges matsikkerhet og beredskapshensyn. Landbruket selv står for 22 % av 

nedbyggingen av dyrka mark. Det tilsvarer mer enn 1000 dekar årlig. Av dette gikk 2/3 til nye 

bygninger og 1/3 til lagringsplasser og oppstallingsplasser for maskiner. Erfaringen er at eldre 

bygninger i stor grad blir stående inntil videre med en lavere utnyttingsgrad enn før, og at de 

fortsatt brukes så lenge den økonomiske verdien er større enn kostnadene ved å vedlikeholde og 

forsikre dem.   

 

Regjeringen har satt fokus på landbrukets egen nedbygging av matjord. I statsbudsjettet for 2019 

vil regjeringa «greie ut ei generell søknads – og meldeplikt i jordlova for å regulere landbruket si 

eiga nedbygging». Departementet mener det bør vurderes å regulere nedbyggingen fra landbruket 

gjennom en generell søknads -eller meldeplikt i jordlova både for å vurdere og håndtere 

omdisponeringer og for å få det registrert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spørsmål: Velg ett alternativ på hvert av spørsmålene.  

  

51. Hvilket tiltak er mest fornuftig for å få en reduksjon i landbrukets egen nedbygging av 

matjord? 

 God byggfaglig rådgiving 

 Full søknadsplikt etter plan og bygningsloven 

 Holdningskampanjer 

 Redusert/ikke investeringstilskudd fra Innovasjon Norge ved nybygg på dyrka mark 

 Krav om å rive gamle bygg og bygge nytt der. 

 Økonomisk støtte til å rive gamle (ubrukelige) bygninger når nye skal bygges 

 Annet (beskriv i neste spørsmål) 

 

52. Har dere andre innspill til jordvern? 
 

Kunne nybygget blitt satt opp på den andre siden av veien uten store ulemper? 
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11 Bedret dyrevelferd  

 

Norges Bondelag har i næringspolitisk program for 2016-2020 satt som mål at norsk dyrevelferd 

skal være i verdenstoppen. God dyrevelferd er et premiss for norsk konkurransekraft og viktig 

både av hensyn til dyrene, for arbeidsmiljøet i fjøset og lønnsomhet i drifta. God dyrevelferd er 

også en del av forbrukernes forventning til norsk mat og dermed for omdømmet til næringa. Det 

holder ikke å påstå at dyrevelferden er god, vi har behov for 

dokumentert god dyrevelferd.  

Vi kan definere dyrevelferd gjennom fem friheter:  

 Frihet fra sult, tørste og feilernæring 

 Frihet fra fysisk ubehag  

 Frihet fra smerte, sjukdom og skade 

 Frihet til å utøve normal atferd  

 Frihet fra frykt og stress 

 

Norsk dyrevelferd omtales ofte som «best i verden». Det bygger 

på at vi i Norge har et strengt regelverk som sikrer mat-

produserende dyr en viss standard mht. plass og miljø, luft, lys, 

stell mv. Myndighetene fører tilsyn med at regelverket blir fulgt, 

med en risikobasert tilnærming. Mattilsynet rapporterer avvik, 

men sjelden av alvorlig karakter. Den viktigste enkeltfaktoren for god dyrevelferd er jobben 

bonden/røkteren gjør. Likevel har vi pressgrupper utenfor landbruksnæringa som ønsker å definere 

hva som ligger i dyrevelferdslovens krav om at dyr skal beskyttes mot fare for unødige 

påkjenninger og belastninger. Vi kan ikke alene definere hva som er unødig.  

 

Mediesaker som avdekker dårlig dyrevelferd og brudd på dyrevelferdsregelverket er svært 

skadelig for omdømmet til norsk landbruk. Forbrukermålinger som MatPrat har utført de senere 

åra viser at tilliten til at norsk dyrevelferd er god, men ser ut til å svekkes. Ca 43 % oppgir at de er 

mer opptatt av dyrevelferd nå sammenlignet med før, og hele 84 prosent mener god dyrevelferd er 

svært viktig eller viktig for dem når det kommer til produksjon av matvarer.  

 

God erfaring med dyrevelferdsprogram 
Det har gjennom mange år vært rettet stor 

oppmerksomhet i næringen mot å ha en god 

status for helse, velferd og produksjon, og at 

produsentene skal ha kompetanse, også om 

dyrevelferd. Dyrevelferdsprogrammer er 

innført for slaktekylling og kalkun. 

Dyrevelferdsprogram for slaktegris er under 

innføring og for verpehøner er det under 

utvikling. Slike programmer er knyttet opp 

mot regelmessige veterinærbesøk, rådgivning, 

registreringer og økonomiske virkemidler. 

Erfaring viser at programmene har positiv 

effekt på dyrevelferden samtidig som de gir 

dokumentasjon av faktiske forhold, dvs 

dokumentert god dyrevelferd. Kompetanse-

bygging hos både bonde og rådgiver har gitt 

positive resultater både for dyr og bonde.  
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Spørsmål: Velg ett alternativ på hvert av spørsmålene.  

  

53. Årsmøtet i Norges Bondelag vedtok en nullvisjon for brudd på dyrevelferdsloven. Hva er viktigst å 

gjøre for å sikre at regelverket følges?     

 Flere tilsyn fra Mattilsynet 

 Årlig ekstern KSL-revisjon.  

 Stille kompetansekrav i dyrevelferd for alle husdyrprodusenter. 

 Opprette besøksringer der bønder besøker og evaluerer hverandres dyrehold.  

 Innføre obligatoriske veterinærbesøk og målrettet rådgiving. 

 Vi trenger ikke gjøre noe. Dagens praksis er god nok.  

 

54. Hvordan bør Bondelaget jobbe med forbedring av dyrevelferd?   

 Vi må arbeide for strengere krav i dyrevelferdsregelverket 

 Hver varemottaker bør sette egne og strenge krav til sine leverandører.  

 Det bør utredes et eget dyrevelferdstilskudd 

 Produsenter med ekstra god dyrevelferd må få merpris fra varemottaker og varene må merkes 

med et dyrevelferdsmerke. 

 Dyrevelferdstiltak utover dagens regelverk må være frivillig og helt opp til den enkelte 

dyreholder. Bondelaget bør derfor ikke engasjere seg med dette tema. 

 

55. Har dere andre innspill til dyrevelferd? 
 

Norges Bondelag jobber 

med dyrevelferd i tre 

spor. I år ber vi om 

innspill på hvordan 

husdyrnæringa kan 

arbeide for å sikre 

regelverksetterlevelse 

samt forbedre 

dyrevelferden i 

produksjonen 

Dyrevelferdstiltak for å tilfredsstille kyllingens adferdsbehov. 
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12 Klima  

 

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag forhandler med regjeringen om en frivillig 

politisk klimaavtale for jordbruket med reduksjonsmål for perioden 2021-2030. Regjeringens plan 

er at forhandlingene skal avsluttes i april i år. Klima vil være en viktig rammebetingelse for norsk 

matproduksjon i årene fremover.  

 

I desember leverte en teknisk arbeidsgruppe faggrunnlaget for forhandlingen. Der så man på; 

hvilke klimatiltak kan gjennomføres i jordbruket, hvordan en utslippsforpliktelse kan måles og 

hvordan man fanger opp klimatiltak i jordbruket som i dag ikke registreres i utslippsregnskapet. 

 

Regjeringen ønsker seg et måltall for avtaleperioden. Bondelagets tilnærming inn i disse 

forhandlingene er at landbrukspolitiske mål som å øke norsk matproduksjon og landbruk over hele 

landet må legge fast. Vi ønsker å legge til grunn tiltak som bonden rår over som også er gode 

agronomi og husdyrfaglig klokt. Dersom vi gjør klimaarbeidet riktig, har vi gode muligheter til å 

utvikle norsk jordbruk til en klimaspyddspiss og styrke vår konkurransekraft. Gjennom 

klimakalkulatoren KlimaSmart landbruk, har jordbruket kommet langt i å utvikle og teste 

kalkulatoren på gårdsnivå. Vi tester nå kalkulatoren på mjølkebruk og korn. Innen 2020 vil 

kalkulatoren være ferdig for flere store produksjoner. 

  

Utslippene fra jordbruket 
Mesteparten av utslippene fra jordbruket kommer fra biologiske prosesser; fra fordøyelsen til 

husdyrene, metan og lystgass fra husdyrgjødsel og lystgass fra gjødselbruk. Det er mange tiltak 

som diskuteres for å redusere klimautslippene fra jordbruket og stimulere til økt lagring og binding 

av klimagasser. 

 

 
 

Reduserte metanutslipp fra fordøyelsen til husdyra 
Gjennom god dyrehelse og produktive dyr er norske melk- og kjøttproduksjon klimavennlig. 

Avlsorganisasjonen GENO har ambisjon å redusere utslippet fra NRF med 20 prosent gjennom 

godt avlsarbeid. Forskning på NMBU har vist at økt graskvalitet gir kuer som raper mindre, samt 

at man reduserer behovet for kraftfôr.  I prosjektet Grovfôr 2020 så man at erfaringsutveksling 

mellom bøndene og god rådgiving ga et løft i grovfôrkvalitet. I tillegg til grovfôrkvalitet, forskes 

det mye på ulike tilsetningsstoffer i fôret som gir redusert metanutslipp. I løpet av et par år vil man 

ha kommet langt i forskningen på dette. 
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Gjødselhåndtering og biogass 
Husdyrgjødselen sies ofte å være bondens gull. Fra regjeringens side jobbes det med en ny 

gjødselvareforskrift som vil ha store konsekvenser for norsk landbruk. Samtidig planlegges det 

flere samhandlingsanlegg for biogass der husdyrgjødsel er en av innsatsfaktorene inn i anleggene. 

I regjeringens forslag til utslippskutt i landbruket er biogass et av de viktige tiltakene. I dag går 

kun 1 prosent av husdyrgjødselen i dag igjennom et biogassanlegg. 

 

Økt opptak og presisjonsteknologi 
God dreneringstilstand i jorda reduserer tap til luft og vann og øker produktiviteten av arealene. 

Det er også viktig for å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør og faren for erosjon. 

Jordbruket har muligheter til å øke opptaket av klimagasser med biokull og fangvekster. Ny 

teknologi med presisjonsspredning av mineralgjødsel og kalk, reduserer også utslipp av lystgass. 

  

Fossilfritt landbruk 

I Bondelagets næringspolitiske program (2016-2020) har Bondelaget en ambisjon om fossilfritt 

landbruk i 2030. Mange bønder har investert i fossilfrie korntørker og oppvarming. Blant 

gartneriene har veldig mange fossile oljefyrer blitt erstattet. Innenfor skipsfart, industri, 

varetransport brukes det store offentlige midler på få frem fossilfrie løsninger. Jordbruket har 

mulighet å gjøre kortsiktige tiltak som mer effektiv kjøring av eksisterende maskinpark, samtidig 

som vi også bør få tilgang til midler for å teste ut flere el-traktorer og biogas-traktorer. Det er også 

gode resultater i å kjøre både gamle og nye traktorer på 100% biodiesel.  

 

 
 

Spørsmål. Velg ett alternativ på hvert av spørsmålene.  

  

56. Bør tilskudd i jordbruksavtalen i større grad brukes til å støtte klimatiltak på gården? 

 Ja, nå må klima prioriteres framfor andre mål i jordbruket 

 Nei, klimatiltak er det samme som bedre agronomi og husdyrhold og vil gi bedre 

lønnsomhet på gården uten ekstra støtte 

 Nei, klimatiltak må finansieres av staten over andre budsjett enn jordbruksavtalen 

 

57. Er du villig til å betale for rådgiving med klimakalkulator på din går eller bør dette 

finansieres av det offentlige?  

 Ja, dette bør bøndene betale selv 

 Nei, dette bør finansieres over jordbruksavtalen  

 En kombinasjon av offentlig og betaling fra bonden 

 

58. Har dere andre innspill til klima? 
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13 Aksjonsberedskap 

 

Forhandlingsutvalget til Norges Bondelag går alltid inn i jordbruksforhandlingene med mål om å 

kunne inngå en jordbruksavtale. Norges Bondelag brøt jordbruksforhandlingene med den blåblå 

regjeringa i 2014 og 2017. Vi brøt også forhandlingene med den rødgrønne regjeringa i 2012. Det 

førte til en god jordbruksavtale i 

2013. 

 

Aksjonene de seinere åra har 

hatt som mål å vise sårbarheten 

i matkjeden. Dette har vi gjort 

gjennom å fjerne brød og egg 

fra butikkhyllene, eller blokkere 

forbrukernes tilgang til 

matvarer. Blokaden av 

sentrallagrene til Coop, Asko 

og Rema i 2017 var en 

vellykka aksjon, og en av de 

tøffeste aksjonene Norges 

Bondelag har gjennomført på 

mange år. 

 

Aksjoner i lokal- og fylkeslag, politikerkontakt og mobilisering i sosiale medier har også vært 

viktige elementer i aksjonene. Aksjonsperioden har blitt avsluttet med en stor markering foran 

Stortinget, med 3000 – 5000 deltakere.  

 

Vi har sannsynligvis en flertallsregjering under jordbruksforhandlingene i 2019. Det gir en annen 

situasjon enn jordbruksforhandlinger med mindretallsregjeringer, hvor regjeringen er nødt til å 

sikre flertall i Stortinget. Ved de to bruddene i 2014 og 2017 ble jordbruksavtalen forbedret av 

Stortinget. Denne muligheten er forsvinnende liten ved en flertallsregjering (se mer om dette også i 

kapittel 1). Dette forholdet tar aksjonsutvalget inn i sin vurdering av mulige aksjonsformer.  

 

Aksjonsplanlegging  
Det skal utvikles aksjonsplaner på sentralt-, fylkes- og lokallagsnivå. Planene skal ha aksjoner som 

skal være synlige, gjennomførbare og gjerne med en humoristisk snert som gjør at vi ikke 

provoserer unødig. Lokallaga skal stille opp på nasjonale aksjoner, aksjoner i regi av fylkeslaga, 

og også ha egne aksjoner lokalt. At 

det aksjoneres i alle våre drøyt 500 

lokallag, er avgjørende for hvor 

vellykka aksjonene blir.  

 

Lokallaga har mange muligheter til 

å lage synlige aksjoner. Vi har 

store arealer, traktorer, rundballer 

og redskaper. Med en god dose 

kreativitet er det gode muligheter 

til å være synlige rundt om i 

Norge. Lokalmediene er veldig 

viktige å ha med på laget. Å 

dokumentere i sosiale medier er 

også viktig.  

 

  

Ordføreren i Kvinnherad fikk ku på trappa under aksjonene i 

2012. 

Lokallaga er pålagt å ha en aksjonsberedskap gjennom Norges 

Bondelags lover (§15). Er forhandlingsresultatet for dårlig bryter 

vi! Da må vi vise at vi er misfornøyde med regjeringas behandling 

av oss gjennom å aksjonere. 
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Hvilke aksjonsformer skal vi planlegge i 2019? 
Norges Bondelags aksjonsutvalg er i gang med å legge planer for 2019. Utvalget vil gjerne ha 

innspill til aktuelle aksjoner. Skal vi kjøre tøft med fare for å provosere folk flest, eller skal vi 

synliggjøre budskapet vårt på andre måter? Bør vi samles i Oslo for å vise vårt sinne om det blir 

brudd?  

 

 

 

 

 

 

 

Spørsmål: Velg ett alternativ på hvert av spørsmålene.  

  

59. Bør Norges Bondelag kjøre tøffe aksjoner om det blir brudd i 2019? 

 Ja, vi må vise tydelig at vi er provoserte og misfornøyde med regjeringa. 

 Nei. Det irriterer forbrukere og folk flest unødvendig.  

 Nei. Med en flertallsregjering er det tilnærmet umulig å få endret på regjeringas tilbud. 

  

60. En stor markering i Oslo koster mye penger og spiser av medlemskontigenten. For at 

aksjonen skal bli vellykket er vi avhengig av stort oppmøte fra hele landet. Bør det 

arrangeres en stor markering i Oslo ved brudd?  

 Ja. En stor markering med mange deltakere viser styrke 

 Ja. Det er sosialt å reise sammen til Oslo. 

 Nei. Sats heller på en begrenset markering 

 Nei. Det bør heller satses på markeringer i byer og tettsteder over hele landet. 

 

61. Har dere forslag til landsdekkende aksjoner?  

 

62. Diskuter hvilke aksjoner dere kan tenke dere å kjøre i eget lokallag om det blir brudd i 2019. 

Under blokaden Asko i Molde i 2017, stilte blokadeansvarlig Vegard Smenes med 

kake til politiet da de var innom på inspeksjon. 
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