
Plansjer til studieheftet-
jordbruksoppgjøret 2019

Hva skal vi mene?

Frist for innspill 15. februar



Flertallsregjering?

• Med Krf i regjering flyttes makt fra Stortinget 
til regjeringen. Dette vil også påvirke 
jordbruksoppgjøret. 



Inntektsmål fastsatt i 2017

«Inntektsmålet skal være å redusere inntektsgapet 

mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet. 

God markedstilpasning og produktivitetsutvikling 

vil være en forutsetning for inntektsdannelsen.»



Markedsbalanse
Prognose for 2019 fra Nortura

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

Overskudd i mange produksjoner preger 

jordbruket og kommende forhandlinger



Forbruk av kjøtt og egg i kilo per 
person
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Rammediskusjoner

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 og finansiering av jordbruksoppgjøret. Gjennomsnitt pr år pr 

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

Hva skal vi kreve fordelt med tilskudd og prisøkninger?



Endring i grupper av tilskuddsordninger siste 5 år
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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



Vederlag pr årsverk. Grovfôrbaserte 
produksjoner. Kilde: Driftsgranskingene 2017
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Endring i distriktsinnretning på tilskudd

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 %



Endring i 
strukturinnretning på 
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



Prioriteringer?

• Hvilke produksjoner skal løftes spesielt?

• Skal noen områder prioriteres?

– Hvordan sikre en god utvikling i grasbasert 
husdyrhold i områder kun egnet for grasproduksjon?

• Skal små/mellomstore bruk fortsatt prioriteres?

• Skal vi nok en gang kreve gjeninnført tak for 
tilskudd? Hvor skal takene i såfall ligge? 

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.



Avlingsskade
I hvor stor grad skal dette prioriteres foran andre 
inntektsbringende ordninger?

I normalår forventer man ca 40 mill kr i utbetaling til 
avlingsskade. I år vil utbetalingen bli nærmere 2 milliarder. En slik 
ordning er det ingen andre land som har.

Tørkesommeren satt sitt preg på Sør-

og Østlandet sommeren 2018. Her fra 

beiter på Romerike



Storfekjøtt

Antall produsenter med ammeku med minst 
50% kjøttferase i 2015 og 2018
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Endring i drifts-, areal-, og 
utmarksbeitetilskudd for ammekubruk med 40 
kyr fra 2015 til 2019
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Stimulere til mindre 
ammekubesetninger?
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Sau/ lam
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:

Innfrysing på reguleringslager

Prisnedskriving på kjøtt tatt ut av reguleringslager (frysefradrag)

Inntil 1000 tonn sauekjøtt brukt til pelsdyrfôr, og 10 tonn til 

veldedige formål

• Det er umulig å få investeringsstøtte i 2019

Ble vedtatt i siste jordbruksoppgjør

• Næringa bli prioritert lavt når det gjaldt økning i tilskudd i 

jordbruksoppgjøret.



Svin
Omsetningsrådet har vedtatt utkjøpsordning:

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.



Innstramminger på engangspurker
Det foreslås følgende endringer:
• 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



Melk
Melkeproduksjon etter anvendelse
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Tilstrekkelig importbeskyttelse er 
viktig for avsetninga/prisen på melk

Import av ost
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Styrke rammevilkårene for mindre melkebruk?

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

Sum endring i tilskudd for melkebruk på Vestlandet fra 2014 til i dag



Grønnsaker, frukt og potet

Hva skal prioriteres i år?

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



Korn og kraftfôr

Årlige endringer i kornarealet i dekar viser 
nedgang
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Prisnedskrivingstilskudd

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

Norskandel korn i kraftfôr:

Drøvtyggere: 51 %
Svin: 75 %
Fjørfe:  56 %



Investeringer
I perioden 2014 til 2017 har fylkene prioritert investeringstilskudd 
mellom produksjoner litt forskjellig. Mill. kroner.
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Investeringer

Hvilke føringer bør gis i kommende 
jordbruksoppgjør?
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Velferd
Velferdsordningene har ei samla ramme 
på vel 1.5 mrd. kr, 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

Skal velferdsordningene prioriteres høyt. Hvilken ordning i såfall?



Økologisk landbruk

Hva er viktige tiltak for å øke økologisk produksjon der 
det er markedsmuligheter?

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



Sørg for god dyrevelferd

Vi må ta ansvar hver for oss og sammen for å 
unngå rutinesvikt i fjøset og redusere tallet på 
tilfeller av psykisk helse som gir dyretragedier. 
Målet må være færre avvik, skader og sykdom 
og enn¨bedre resultater i fjøset. 



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. 



Har ditt lokallag aksjonsplan om vi 
bryter forhandlingene i 2019?




