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SÆRUTSKRIFT 
Arkivsak-dok. 19/63-1 
Saksbehandler Torleiv Olavson Momrak 
 

Innspill - jordbruksoppgjøret 2019 

 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Fylkesutvalget 29.01.2019 19/7 

 
 
Fylkesutvalget har behandlet saken i møte 29.01.2019 sak 19/7 
 
Sara Sægrov Ruud fremmet følgende endringsforslag: 
 
Nytt punkt 2 i innspill til jordbruksoppgjøret, i tråd med fylkesrådmannen i Vest-Agder: 
2. En må sikre og utnytte markedsmulighetene i jordbruket gjennom effektive virkemidler og 
statlige og lokale ordninger. 
 
 
Votering 
 
Ved alternativ votering mellom fylkesrådmannens tilrådning og Ruuds forslag, ble 
fylkesrådmannens tilrådning vedtatt med 5 stemmer mot 4 stemmer. 
 
 
Fylkesutvalgets vedtak 
 

1. Stortingsflertallets formulering om at «inntektsmålet skal være å redusere 
inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet» må følges opp.  

 
2. En bør sikre og utnytte markedsmulighetene i jordbruket. Det forutsetter et 

velfungerende importvern der handlingsrommet brukes. Det forutsetter at muligheten 
for markedsregulering, finansiert og administrert av næringa selv i samarbeid med 
landbruksmyndighetene, opprettholdes og videreutvikles. 
 

3. Potensialet for økt produksjon og produktutvalg av lokale mat- og drikkespesialiteter 
må videreføres. Grunnlaget for geografisk produksjonsfordeling og økt bruk av norske 
ressurser med virkemidler som gir effekt må videreføres.  

 
4. For Agderjordbruket vil styrking av tilskudd til beite på innmark og i utmark være 

viktig. Det forutsetter finmaskede ordninger som ivaretar bruk av forskjellige 
arealtyper.  

 
5. Agderjordbruket har lavere inntektsvekst enn landsgjennomsnittet.  For bedre 

situasjonen må en styrke struktur- og distriktsvirkemidler gjennom økt differensiering, 
samt å beholde/videreutvikle fraktutjevningsordninger.  
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6. Tilskudd til velferdsordningene avløsing for ferie og fritid og sykeavløsing må styrkes. 
Forslag om å knytte maksimalbeløpet i ferie- og fritidsordningen til folketrygdens 
grunnbeløp (G) bør utredes. 

 
7. For å sikre god dyrevelferd må regjeringen sikre tilstrekkelige ressurser til Mattilsynet 

og veterinærtjenester; f.eks. til veterinærvaktordninger og reisetilskudd for 
veterinærer. 

 
8. Næringas initiativ «Klimasmart landbruk» med rådgiving på gårdsnivå må følges opp 

av  sentrale myndigheter med positive virkemidler som økt støtte til dreneringstiltak, 
økt rådgiving for optimal utnyttelse av husdyr- og kunstgjødsel, økt støtte til 
gjødselbasert biogass og en politikk som stimulerer til fossilfrie innsatsfaktorer.   

 
9. Det må etableres en investeringspakke som innrettes slik at det blir økonomisk 

forsvarlig å bygge til løsdrift for melk og storfe tilpasset ressursgrunnlaget. Det vises 
her også til vedtatt Landbruksstrategi Agder hvor det er et mål å «Opprettholde 
regionens andel av melkeproduksjonen». Et investeringsløft for bruk med 15-30-kuer 
må vurderes og vil være svært målrettet for Agder.  

 
10. Det bør etableres en fondsavsetningsordning for bønder som gir skattefordel der 

klimainvesteringer særlig prioriteres.  
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Innspill - jordbruksoppgjøret 2019  
 
1. FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak: 
 

1. Stortingsflertallets formulering om at «inntektsmålet skal være å redusere 
inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet» må følges opp.  

 
2. En bør sikre og utnytte markedsmulighetene i jordbruket. Det forutsetter et 

velfungerende importvern der handlingsrommet brukes. Det forutsetter at muligheten 
for markedsregulering, finansiert og administrert av næringa selv i samarbeid med 
landbruksmyndighetene, opprettholdes og videreutvikles. 
 

3. Potensialet for økt produksjon og produktutvalg av lokale mat- og drikkespesialiteter 
må videreføres. Grunnlaget for geografisk produksjonsfordeling og økt bruk av norske 
ressurser med virkemidler som gir effekt må videreføres.  

 
4. For Agderjordbruket vil styrking av tilskudd til beite på innmark og i utmark være 

viktig. Det forutsetter finmaskede ordninger som ivaretar bruk av forskjellige 
arealtyper.  

 
5. Agderjordbruket har lavere inntektsvekst enn landsgjennomsnittet.  For bedre 

situasjonen må en styrke struktur- og distriktsvirkemidler gjennom økt differensiering, 
samt å beholde/videreutvikle fraktutjevningsordninger.  

 
6. Tilskudd til velferdsordningene avløsing for ferie og fritid og sykeavløsing må styrkes. 

Forslag om å knytte maksimalbeløpet i ferie- og fritidsordningen bør utredes. 
 

7. For å sikre god dyrevelferd må regjeringen sikre tilstrekkelige ressurser til Mattilsynet 
og veterinærtjenester; f.eks. til veterinærvaktordninger og reisetilskudd for 
veterinærer. 

 
8. Næringas initiativ «Klimasmart landbruk» med rådgiving på gårdsnivå må følges opp 

av  sentrale myndigheter med positive virkemidler som økt støtte til dreneringstiltak, 
økt rådgiving for optimal utnyttelse av husdyr- og kunstgjødsel, økt støtte til 
gjødselbasert biogass og en politikk som stimulerer til fossilfrie innsatsfaktorer.   

 
9. Det må etableres en investeringspakke som innrettes slik at det blir økonomisk 

forsvarlig å bygge til løsdrift for melk og storfe tilpasset ressursgrunnlaget. Det vises 
her også til vedtatt Landbruksstrategi Agder hvor det er et mål å «Opprettholde 
regionens andel av melkeproduksjonen». Et investeringsløft for bruk med 15-30-kuer 
må vurderes og vil være svært målrettet for Agder.  

 
10. Det bør etableres en fondsavsetningsordning for bønder som gir skattefordel der 

klimainvesteringer særlig prioriteres.  
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2. SAMMENDRAG 
 
Landbruks- og matdepartementet har som tidligere år invitert fylkeskommunene til å komme 
med innspill til de årlige jordbruksforhandlingene. Saken omhandler forslag til innspill fra 
Aust-Agder fylkeskommune til jordbruksoppgjøret for 2019 
 
 
3. BAKGRUNN FOR SAKEN 
 
Staten gjennomfører årlig jordbruksforhandlinger med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og 
Småbrukerlag. Det føres forhandlinger mellom staten og jordbruket om priser på 
jordbruksvarer, tilskuddsordninger og bestemmelser som er viktige for landbruksnæringen. 
 
Fylkeskommunene er invitert av Landbruks- og matdepartementet (LMD) til å komme med 
innspill til jordbruksforhandlingene. LMD oppfordrer fylkeskommunene til å ta kontakt med 
næringsorganisasjonene og regionalt partnerskap for å koordinere innspill til forhandlingene. 
Innspillene kan ta opp rammer for nasjonal landbruks– og matpolitikk, og/eller spesielle 
lokale og regionale utfordringer. 
 
Bondelaget i Aust-Ager og Bonde- og småbrukarlaget Agder er invitert til å komme med 
innspill til saken.  
 
 
3.1 Tidligere vedtak og andre føringer 
 
3.1.1. Landbruksstrategi for Agder – verdiskaping gjennom jordbruk, skogbruk og 
bygdenæringer:  
 
Høsten 2017 ble det satt ned en arbeidsgruppe som utarbeidet utkast til Landbruksstrategi 
Agder – verdiskaping gjennom jord, skog og bygdenæringer på Agder med medlemmer fra 
Norges Bondelag i Aust-Agder og Vest-Agder, Bonde- og småbrukarlaget Agder, 
Fylkesmannen, Innovasjon Norge og de to fylkeskommunene. 
 
Strategien ble enstemmig vedtatt i av fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder i desember 
2018.  
 
Strategien «eies» nå av det regionale partnerskapet landbruk. Den skal innenfor denne 
rammen og øvrige føringer, strategier og planer nasjonalt og regionalt gi mål, strategier og 
tiltak for:  

 Innovasjon Norges forvaltning av midler til investering og bedriftsutvikling i 
landbruket. 

 Fylkesmannens forvaltning av fylkesvise utrednings- og tilretteleggingsmidler. 
 Fylkeskommunens forvaltning av midler til kompetanse, rekruttering og likestilling og 

føringer for bruk av regionale utviklingsmidler.  
 Innovasjon Norges, Fylkesmannens og fylkeskommunenes pådriverfunksjon innen 

landbruksrelatert næringsutvikling. 
 Offentlige aktørers planarbeid. 

 
Prioriterte Innspill/forslag i strategien som er relevante i forbindelse med jordbruksoppgjøret 
er tatt inn i denne saken. 
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3.1.2. Innspill fra Aust-Agder Bondelag og Vest-Agder Bondelag (sammendrag).  
 
(Innspillet fra Bondelaget er sendt til begge fylkeskommunene.)  
 
Bondelaget uttrykker tilfredshet om at det er et ønske fra politikerne om å komme med et 
innspill også til årets jordbruksoppgjør, slik en har gjort i tidligere år.   
 
I innspillet vises det til at avlingsåret 2018 var preget av store utfordringer med sterk tørke og 
avlingssvikt i mange produksjoner og høye kostnader for innkjøpt og/eller importert husdyrfôr 
som resultat. Dette preger også begynnelsen av 2019 der mange har små fôrlagre og 
svekket likviditet.  
 
Som før tidligere jordbruksoppgjør de siste årene trekkes det frem at er den viktigste 
utfordringen for Agderlandbruket er at det henger etter i inntektsutviklingen, også i forhold til 
andre landsdeler.   

 
Et sterkt importvern, gode markedsreguleringsmuligheter og differensiering av 
tilskuddsmidlene er fortsatt grunnleggende bærebjelker for en mulig positiv utvikling av 
Agderjordbruket. 
 
I desember 2018 vedtok fylkestingene enstemmig den nye «Landbruksstrategi for Agder – 
Verdiskaping gjennom jordbruk, skogbruk og bygdenæringer» 
Bondelagene har hentet flere elementer fra strategien i sitt innspill til fylkeskommunene.  
 
Bondelaget trekker frem disse konkrete satsingsområder som innspill til jordbruksoppgjøret 
2019:  
 
Inntektsmål: 

 Støtte stortingsflertallets formulering om at «inntektsmålet (skal) være å redusere 
inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet».    

 
Marked: 

 En ber regjeringen sikre og utnytte markedsmulighetene i jordbruket.  
Det forutsetter et velfungerende importvern der handlingsrommet nyttes maksimalt. 
Det forutsetter også at mulighetene for markedsregulering, finansiert og administrert 
av næringa selv i samarbeid med landbruksmyndighetene, opprettholdes og 
videreutvikles.  
 
(Kommentar fra Bondelaget: I produksjoner som melk, svin og sau/lam er det ikke 
rom for volumøkninger. For å kunne sikre inntektsøkning i disse produksjonene må 
dette skje på områder som god markedsbalanse, tilskudd, kostnads-/avgifts-senking 
og gunstige investeringsordninger. 
 
I produksjoner med markedspotensial som frukt, bær og grønnsaker og potet, 
kan/bør det åpnes for økte målpriser, tilstrebes økte markedsandeler og andre tiltak 
som øker lønnsomheten i slike produksjoner. Dette er prioritert område i 
Landbruksstrategi Agder) 
 

 Det er fortsatt potensiale i økt produksjon og produktutvalg av lokale mat- og 
drikkespesialiteter. Slik satsing bør videreføres. Som supplement til ordinær 
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volumproduksjon bidrar lokalmatsatsing til matmangfold, lokal verdiskaping og 
styrking av lokalt reiseliv.  

 
Landbruk i hele landet: 

 Det er viktig å sikre grunnlaget for geografisk produksjonsfordeling og økt bruk av 
norske ressurser, med virkemidler som gir effekt. Eks. stimulere til økt produksjon av 
storfekjøtt, lammekjøtt og melk i Distrikts-Norge. 

 
 En ønsker en videre styrking av tilskudd til beite på innmark og i utmark. Forutsetter 

finmaskede ordninger som ivaretar bruk av forskjellige arealtyper. 
 

 Agderjordbruket har lavere inntektsvekst enn landsgjennomsnittet.  Dette kan bedres 
ved å styrke struktur- og distriktsvirkemidler ved økt differensiering, samt å 
beholde/videreutvikle fraktutjevningsordninger. Et nytt jordstykke-/driftsvansketilskudd 
vil også kunne gi positiv effekt. Dette for å styrke de små og mellomstore bruka og 
dermed nytte jordressursene på en god måte.  
 

Forenkling: 
 En er positive til forenklinger i landbruket, så lenge det også innebærer forenklinger 

for bonden. Partene i jordbruksoppgjøret bør vurdere en gjennomgang av 
avlingsskadeordningen med tanke på forenkling og økt forutsigbarhet for bonde og 
forvaltning. 

 
Velferd: 

 En bør øke tilskudd til velferdsordningene avløsing for ferie og fritid og sykeavløsing. 
Forslag om å knytte maksimalbeløpet i ferie- og fritidsordningen til 1G og dagsats for 
sykeavløsing til 2% av 1G bør utredes. 

 
Dyrevelferd: 

 God dyrevelferd er viktig. Regjeringen må sikre tilstrekkelige ressurser til Mattilsynet 
og veterinærtjenester som f.eks. veterinærvaktordninger og reisetilskudd for 
veterinærer. 

 
Klima og miljø: 

 En bør støtte næringas initiativ «Klimasmart landbruk» med rådgiving på gårdsnivå. 
Myndighetene må følge opp dette arbeidet med positive virkemidler som økt støtte til 
dreneringstiltak, økt rådgiving for optimal utnyttelse av husdyr- og kunstgjødsel, økt 
støtte til gjødselbasert biogass og en politikk som stimulerer til fossilfrie 
innsatsfaktorer.  

 
 Mulige endringer i gjødselvareforskriften som utløser nye kostnader må kompenseres 

med investeringsmidler eller på andre måter. 
 

Investeringer: 
 Det bør opprettes en investeringspakke som er innrettet slik at det blir økonomisk 

forsvarlig å bygge til løsdrift for melk og storfe tilpasset ressursgrunnlaget. I 
Landbruksstrategi Agder er «Opprettholde regionens andel av melkeproduksjonen» 
et prioritert område. Et investeringsløft for «15-30-kyrsbrukene» vil være svært 
målrettet. 
 

 Det bør etableres en fondsavsetningsordning for bønder som gir skattefordel, der 
klimainvesteringer særlig prioriteres.  
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 De regionale partnerskapene skal fortsatt ha som oppgave å prioritere bruken av 
landbrukets investeringsmidler (IBU) innenfor rammene gitt av de sentrale 
avtalepartene. Innovasjon Norge bør beholde saksbehandlingen på regionalt nivå. 

 
Bondelaget ber om at disse punktene tas inn som innspill til landbruksoppgjøret 2019.   
 
(Hele innspillet følger vedlagt saken.)   
 
 
4. FORSLAG TIL LØSNING OG KONSEKVENSER 
 
Et overordnet mål er å øke produksjon og lønnsomhet ved å utnytte kunnskap, klimatiske 
forhold og tilgjengelige ressurser betre. Følgende områder vektlegges i Landbruksstrategi – 
Agder som særlige viktige satsingsområder for Agderlandbruket:   

 Øke produksjonen av frukt, bær, grønnsaker og potet ved å fremme 
kompetanseheving og godt fagmiljø.   

 Øke andelen av beite i fôrgrunnlaget og øke produksjonen gjennom bedre utnyttelse 
av beiteressurser på innmarksbeite og i utmark.  

 Opprettholde regionens andel av melkeproduksjonen ved å målrette 
investeringsmidlene for å fremme overgangen fra båsfjøs til løsdriftsfjøs og luftekrav 
for alle besetningstørrelser.  

 Øke dreneringsaktiviteten.  
 Bidra til at eid og leid jordbruksareal blir brukt.  
 Minimere nedbygging av dyrka jord.  
 Stimulere til utvikling og bruk av fornybare innsatsfaktorer for et fossilfritt jordbruk.  

 
 
5. FYLKESRÅDMANNENS MERKNADER  
 

Fylkesrådmannen viser til at innspill til jordbruksforhandlingene fra fylkesutvalget i stor 
grad har vært preget av politisk konsensus. En har i saken lagt stor vekt å belyse spesielle 
utfordringer for Agderlandbruket i forhold til det nasjonale jordbruksoppgjøret og de 
konsekvenser dette har for næringa på Agder. Der hvor landbruksstrategi Agder er 
relevant for saken, har en også tatt inn deler av denne i forslaget til vedtak.  
 
Fylkesrådmannen viser ellers til at det er politisk enighet om at landbrukets 
rammebetingelser i første rekke er et nasjonalt ansvar. Når det gjelder vurdering i saken av 
mulige klimakonsekvenser, likestilling og folkehelse, vises det til saken fra 2018. Der ble det 
bl.a. pekt på følgende:  
 

 Klima: Støtte til næringas initiativ «Klimasmart landbruk» med rådgiving på 
gårdsnivå er viktig.  

 Folkehelse: Et aktivt landbruk i hele fylket () må antas å ha en positiv effekt 
på folkehelsen.  

 Likestilling: De rammebetingelser som landbruket er stilt overfor og som bl.a. 
fastsettes gjennom jordbruksoppgjøret er viktige i et likestillingsperspektiv og 
målet om at både kvinner og menn skal ha mulighet til å begynne i næringa, 
eller fortsette i næringa. Gode velferdsordninger er viktig for å sikre en 
kjønnsmessig balansert rekruttering til næringa.  
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Når det gjelder landbrukets investeringsmidler (IBU) ønsker Bondelagene i Aust-Agder og 
Vest-Agder at saksbehandling og ansvaret for disse fortsatt skal ligge hos Innovasjon Norge. 
Hagen-utvalget («Ekspertutvalget») og fylkeskommunene foreslo at IBU-midlene skulle 
overføres til fylkeskommunene som gir oppdrag til Innovasjon Norge. En har i forslaget til 
vedtak i denne saken ikke tatt inn innspillet fra Bondelaget da det er motstrid til 
fylkeskommunens prinsipale syn.    
 
 
6. KONKLUSJON 
 
Fylkesrådmannen mener en bør støtte stortingsflertallets formulering om at «inntektsmålet 
skal være å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet». 
Videre bør en sikre og utnytte markedsmulighetene i jordbruket. Det forutsetter et 
velfungerende importvern der handlingsrommet nyttes. Det forutsetter også at mulighetene 
for markedsregulering, finansiert og administrert av næringa selv, i samarbeid med 
landbruksmyndighetene, opprettholdes og videreutvikles.  
 
Potensialet for økt produksjon og produktutvalg av lokale mat- og drikkespesialiteter bør  
videreføres. Grunnlaget for geografisk produksjonsfordeling og økt bruk av norske ressurser, 
med virkemidler som gir effekt må videreføres. En ønsker styrking av tilskudd til beite på 
innmark og i utmark. Det forutsetter finmaskede ordninger som ivaretar bruk av forskjellige 
arealtyper.  
 
Agderjordbruket har lavere inntektsvekst enn landsgjennomsnittet.  Dette kan bedres ved å 
styrke struktur- og distriktsvirkemidler ved økt differensiering, samt å beholde/videreutvikle 
fraktutjevningsordninger.  
 
En bør øke tilskudd til velferdsordningene avløsing for ferie og fritid og sykeavløsing. Forslag 
om å knytte maksimalbeløpet i ferie- og fritidsordningen bør utredes. 
Av hensyn til dyrevelferd bør regjeringen sikre tilstrekkelige ressurser til Mattilsynet og 
veterinærtjenester som f.eks. veterinærvaktordninger og reisetilskudd for veterinærer. 
 
En bør støtte næringas initiativ «Klimasmart landbruk» med rådgiving på gårdsnivå. Sentrale 
myndigheter må følge opp dette arbeidet med positive virkemidler som økt støtte til 
dreneringstiltak, økt rådgiving for optimal utnyttelse av husdyr- og kunstgjødsel, økt støtte til 
gjødselbasert biogass og en politikk som stimulerer til fossilfrie innsatsfaktorer som drivstoff 
og plast.  
 
En investeringspakke bør innrettes slik at det blir økonomisk forsvarlig å bygge til løsdrift for 
melk og storfe, tilpasset ressursgrunnlaget. Det vise her også til vedtatt Landbruksstrategi 
Agder hvor det er et mål å «Opprettholde regionens andel av melkeproduksjonen». Et 
investeringsløft for bruk med 15-30 kuer er svært målrettet.  
 
Det bør etableres en fondsavsetningsordning for bønder som gir skattefordel, der 
klimainvesteringer særlig prioriteres.  
 
 
 
Vedlegg: Innspill fra Aust-Agder Bondelag og Vest-Agder Bondelag  
 
 
30.januar.2019 
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