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Innspill til statsbudsjettet for 2020 - Satsing på norsk matproduksjon

Innledning
Ved behandlinga av jordbruksmeldinga i 2017 la et samla Storting stort vekt på
inntektsmuligheter innafor en variert bruksstruktur. Inntektsgapet mellom jordbruket og
andre grupper i samfunnet skulle reduseres. Norges Bondelag er glad for at dette nå er fulgt
opp i Grana vollen - erklæringa. Aktivt og lønnsomt jordbruk over hele landet gir best
utnytting av norske ressurser og ikke minst arealer. Det er positivt at regjeringserklæringa
legger opp til at alle typer bruk skal ha reell mulighet til inntektsutvikling på linje me d
andre i samfunnet.

Inntektene må komme både fra markedet, gjennom overføringer og gjennom fortsatt
produktivitetsvekst. Kostnadskontroll er også vesentlig. For næringslivet og for oss i
landbruket er det viktig at også myndighetene bidrar til å holde k ostnadene nede.

Klimaendringene merkes godt - også i Norge. Vi fikk store nedbørsmengder med
omfattende skader i 2017 og det motsatte i 2018 med ekstrem varme, tørke og
skogbranner. Vi er glade for krisepakka, med samlede erstatninger på over 2 mrd kr.
S amtidig er tapene beregna til 5 - 6 mrd kr.

Om landbruk og klima sier regjeringen: Landbruket er en viktig bidragsyter i det grønne
skiftet, både gjennom binding av karbon og produksjon av fornybar, biobasert energi og
drivstoff. Samtidig er reduserte klima gassutslipp fra landbruket helt nødvendig. Et
bærekraftig jordbruk er en forutsetning for å sikre ressursene og miljøverdiene for
fremtiden. Regjeringen vil føre en politikk som gir insentiver til mindre utslipp og
nødvendige klimatiltak i landbruket. Regj eringen vil forhandle med partene i jordbruket
om en frivillig og forpliktende klimaavtale for jordbruket.

Budsjettmidler og andre finansieringsordninger er viktig for å utvikle tiltak som
reduserer klimautslippene fra matproduksjon, samt sikre at den enk elte produsent
kan tilpasse produksjonen til et endret klima.
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Vårt innenlands marked krymper år for år, samtidig som importvernet er svakt og uthules 
bit for bit. Det er økte kvoter under EØS og andre internasjonale handelsavtaler. 
Regjeringa vil gi nye lavinntektsland nedsatt toll. Flere internasjonale forhandlinger kan gi 
økt import. Trenden nå er at norsk landbruk reduseres i omfang. For landbruket handler det 
om å sikre det innenlandske markedet for norsk produksjon. Matvareimporten øker, særlig 
for melkeprodukter, korn/mel og frukt/grønt. Utfasingen av eksportsubsidier ved utgangen 
av 2020 vil gjøre det krevende å øke norsk melkeproduksjon.  
 
Norges Bondelag advarer mot å liberalisere importvernet ytterligere. Et mindre 
hjemmemarked svekker muligheten for å hente ut inntektsvekst i markedet.  
 
Norges Bondelag ønsker en tydeligere ambisjon på næringas vegne når det gjelder 
bioøkonomien. En satsing på landbruket må være en viktig del av framtidas grønne 
næringsliv. Som en av de største fornybare næringene i landet, og viktig faktor i 
sysselsettingspolitikken, har landbruket store muligheter. 
 
Bioøkonomi er definert som bærekraftig produksjon og omdanning av biomasse til mat, 
helse- og fiberprodukter, til industrielle produkter og til energi. Fornybar biomasse 
inkluderer ethvert biologisk materiale som produkt i seg selv eller for anvendelse som 
råmateriale. Skal vi klare å gjennomføre det grønne skiftet, er vi helt avhengig av å satse på 
bioøkonomien innen både jordbruk, skogbruk og fiskeri. Det er kun der vi kan få til en 
bærekraftig produksjon og omdanning av biomasse. 
  
Landbasert matproduksjon (produksjon og innenlands foredling) sysselsetter 98 300 
personer, verdikjeden omsetter for 250 mrd (hvor 15,5 mrd er landbruksstøtte). 
Verdikjeden mat er den største landbaserte industrien i Norge. Til sammenligning er samlet 
eksportverdi for råolje 229 mrd og naturgass 208 mrd. Fisk har en førstehåndsverdi på 61 
mrd.  
 
Økt satsing på produksjon, foredling, innovasjon, utdanning og innen jordbrukssektoren 
har et stort potensiale innen bioøkonomien. 
 
 
Norges Bondelag ber regjeringen om følgende satsinger i Statsbudsjettet for 2020 

1. Virkemidler for klimasmart landbruksproduksjon 
2. Fjerning av formuesskatten på arbeidende kapital 
3. Behov for midler til rovvilttiltak 
4. Forebygging av flom og naturskader 
5. Finansiering av landbruksfaglig utdanning – høgskolenivå  
6. Dekning av arkeologiske utgravinger 
7. Mattilsynet og Veterinærinstituttet må styrkes 
8. Varig sikring av veterinærdekningen 
9. Finansiering av OPS-landbruk (Offentlig-privat sektorutvikling landbruk) 
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1. Virkemidler for klimasmart jordbruksproduksjon 
Jordbruket forhandler nå med regjeringa om en klimaavtale. Avtalen må verdsette 
matproduksjonen som en del av løsningen og ikke gå på bekostning av norsk 
matproduksjon. En reduksjon av klimagassutslippene fra norsk jordbruk må ikke forsterke 
presset på matproduksjonen, men bidra til å sikre en mer klimarobust matproduksjon. 
Tiltak som styrker bondens og matsystemets klimarobusthet må vektlegges. 
 
I tråd med Stortingets klare føringer må klimaavtalen med regjeringen ha som mål at 
utslippene pr. produsert enhet eller pr. produktgruppe skal reduseres. Dermed vil utslippet 
fra jordbruket totalt reduseres uten behov for større endringer i volumet av den norske 
produksjonen ved uendret folketall. Videre må avtalen legge til rette for at jordbrukets 
positive bidrag, utover matproduksjon, forsterkes gjennom økt opptak og lagring av CO2. 
Stortinget har slått fast at biologiske utslipp ikke skal avgiftsbelegges. 
 
Klimainvesteringer i jordbruket 
Norges Bondelag legger til grunn at avtalen mellom regjeringen og jordbruket skal ta 
utgangspunkt i hvilke tiltak det er realistisk å gjennomføre i jordbruket i perioden 2021-
2030. Vi vil understreke at mange av tiltakene – og særlig gjennomføringsgrad – vil være 
svært avhengig av virkemidlene som settes inn for å stimulere omleggingen. Vi viser til 
den omstillingen som blir stimulert i flere andre sektorer gjennom statlige 
støtteordninger som blant annet ENOVA og CO2-fond for næringslivet.  
 
Videre mener Norges Bondelag at en fondsordning, hvor bonden gis skattefordel ved 
definerte klimainvesteringer, er nødvendig for å utløse de tyngste klimaløftene i 
jordbruket. Selve avsetningen bør gjennomføres som en regnskapsteknisk avsetning 
tilsvarende ordningen med gevinst- og tapskonto. På denne måten vil fondet også kunne 
brukes til å jevne ut inntekter mellom år. Det vises til tidligere innspill med nærmere 
omtale av ordningen. 
 
Norges Bondelag ber regjeringen etablere en fondsordning for klimainvesteringer på 
den enkelte gård. 
 
 
2. Fjerning av formuesskatten på arbeidende kapital 
Bredden av norsk næringsliv består av små bedrifter. Hver 10. bedrift er en 
landbruksbedrift. Norges Bondelag inngår i Alliansen for privat eierskap som jobber for 
avvikling av formuesskatten på arbeidende kapital. I landbruket er arbeidende kapital blant 
annet kyr, griser, traktorer og fjøs. Formuesskatten innkreves uten hensyn til om bedriften 
går med overskudd. Det gjør at den biter ekstra hardt i næringer hvor driftsmarginen er lav, 
slik som i primærnæringen. I landbruket er det også mye bundet kapital pr. arbeidsplass. Et 
typisk familiebruk med melkeproduksjon vil ofte ha 4–8 millioner kroner bundet i 
driftsmidler på bruket. Bønder betaler ca. 300 mill kroner i formuesskatt årlig. 
 
Med skatteforliket i 2016 ble det innfører et skille mellom arbeidende (næringskapital) og 
ikke-arbeidende kapital.  En skjerming av arbeidende kapital er et viktig tiltak for å 
stimulere til økt verdiskaping i norsk næringsliv og å trygge norske arbeidsplasser. 
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Vi viser til Granavollenplattformen, der det heter: «Fortsette nedtrapping i formuesskatten 
for arbeidende kapital.» 
 
Norges Bondelag ber om at formuesskatten på arbeidende kapital reduseres i 
statsbudsjettet for 2019. 
 
 
3. Behov for økte midler til rovvilttiltak 
Det er et klart mål å redusere konfliktnivået knyttet til rovdyr. Flere forlik på Stortinget 
skulle bidra til dette. Likevel ser vi at konfliktnivået øker og bygder innafor rovdyrsonene 
har problemer. Husdyrholdet avvikles og tapet som næringsutøvere i primærnæringen får, 
erstattes ikke. 
 
Tilskuddsordningen «Tilskudd til rovvilttiltak» skal sikre effektive forebyggende tiltak for 
å begrense de skadene av rovvilt, samt å være konfliktdempende. Dette gjelder blant annet; 
rovviltsikre gjerder, tidlig nedsanking, forsinket slipp, vokterhund, kadaverhund, 
elektronisk overvåking m.m. Posten (post 73) dekker også drift av rovviltnemndene, 
omstilling og godtgjøring til kommunale fellingslag. 
 
Midler til rovdyrtiltak, tidligere kalt forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT), ble i 
2011 redusert til under 70 mill. Nivået på bevilgningene har siden ligget på dette nivået. 
Samtidig har nye kostnader kommet til. (Godtgjøring til kommunale fellingslag og 
omstilling av beitebrukere i rovdyrområder). Offentlig finansiering av forebyggende tiltak i 
beitenæringene er en forutsetning for det todelte målet i rovdyrpolitikken. 
 
Det ble laget en utvidet erstatningsordning for å dekke det økonomiske tapet som oppsto 
etter ulveangrepene på Hadeland i 2017 - over post 73. Skadene etter ulveangrep i Nord- 
Østerdal i 2018 er like omfattende som på Hadeland i 2017. Norges Bondelag har fremmet 
krav overfor Klima- og miljødepartementet om at sauebønder i Nord-Østerdal skal få lik 
erstatningsordning som sauebøndene på Hadeland fikk i 2017. Dette ble ikke 
imøtekommet. 
 
Norges Bondelag har sammen med Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag 
mottatt midler over post 73 til en prosjektstilling for forebyggende og konfliktdempende 
tiltak for beitebrukere som taper sau til rovvilt. Norges Bondelag mener det er svært 
beklagelig at Klima- og miljødepartementet har avslått søknad om videre finansiering av 
dette prosjektet. Norges Bondelag mener midler til rovdyrtiltak ikke er i samsvar med 
rovdyrutfordringene og Stortingets todelte mål i rovdyrpolitikken.  
 
Norges Bondelag mener post 73 må øke med 25 mill, slik at det totalt settes av 95 mill 
kroner til utvidet erstatningsordning og forebyggende tiltak. 
 
 
4. Forebygging av flom og naturskader 
Endringer i nedbørsmengder, intensitet og temperaturøkning vil påvirke flomforholdene i 
norske vassdrag. Flom og skred kan medføre skader på liv og helse, eiendom, infrastruktur, 
matproduksjon og miljø. Norge har de senere årene opplevd flere flom- og skredhendelser 
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med betydelige skader. Flere dalfører står i fare for å miste hele jordressursen dersom man 
ikke raskt kommer i gang med forebyggende tiltak. Det må derfor legges betydelig mer 
vekt på skadeforebygging for å redusere omfanget av naturskader. 
 
En stor andel av de mest produktive jordbruksarealene ligger langs vassdrag og er 
flomutsatt. Det er avgjørende å intensivere forebyggende arbeid i vassdragene for å unngå 
tap av matjord og reduksjon i matproduksjon. Det er behov for å se hele vassdrag med 
tilsigsareal i større sammenheng i det forebyggende arbeidet, noe som vil gi gevinst både 
knyttet til matjord og tettbebygde strøk. Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) har 
ansvaret for å forebygge flom og skred. Etaten har lenge bedt om mer midler til 
forebygging. Klimaendringene tilsier at sikringsarbeidet må prioriteres i langt større grad 
enn i dag. 
 
Det vises for øvrig til felles innspill i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 
2019 fra KS, Finans Norge, Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Naturviterne, Norges 
Bondelag, Norsk Vann, Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og Rådgivende 
Ingeniørers Forening (RIF) om på styrke dette arbeide vesentlig. 
 
Norges Bondelag ber om betydelig økning i bevilgninger til sikringstiltak til NVE 
(kap. 1820, post 22) til forebygging av kostbare skader som følge av flom og skred. 
 
 
5. Finansiering av landbruksfaglig utdanning – høgskolenivå  
For å få på plass en bærekraftig bioøkonomi, må det gis rammebetingelser for å bygge 
kompetanse innen landbruk og matproduksjon (inkl. agronomi, husdyr- og 
planteproduksjon), bioteknologi og teknikk (landbruksbygg- og maskinteknikk) på 
høgskole- og universitetsnivå. Kunnskap om produksjon av mat og fiberprodukter, samt 
bioteknologi og avl blir avgjørende i bioøkonomien. Næringa trenger gode fagfolk som 
produsenter, rådgivere og forskere, og det etterspørres kandidater på bachelor, master og 
PhD-nivå. Infrastrukturmidler for å sikre og oppgradere undervisningsbygg og øvrige 
fasiliteter er nødvendig generelt. Vi ber om at dette løftes frem og prioriteres høyt.  
 
Studiene ved Høgskolen Innlandet, campus Blæstad, er til dels unike både i Norge og 
Norden (landbruksteknikk) og studentene her er attraktive i arbeidsmarkedet. Av de som 
søker seg til høyere landbruksfaglig utdanning i Norge har Institutt for jordbruksfag på 
Blæstad nærmere 50% av primærsøkerne. Studietilbudet er viktig for landbruket, ikke bare 
regionalt, men også nasjonalt. Studier innen bioteknologi, landbruk og landbruksteknikk 
ved Høgskolen Innlandet (HINN) sliter med dårlig driftsøkonomi og står i fare for å bli 
lagt ned, flyttet eller endret til noe som er mindre relevant for næringa.  

 
Norges Bondelag ber om en justering av finansieringskategori for landbruksfag fra 
kategori E til C. En justering av finansieringskategori må gjøres i sammenheng med 
at totalrammen økes, slik at man unngår at det kun blir omfordeling mellom 
kategoriene.  
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6. Dekning av arkeologiske utgravninger 
Etter kulturminneloven skal aktivitet som kan påvirke automatisk fredede kulturminner 
varsles myndighetene, som deretter vurderer behovet for undersøkelser. Ansvarlig for 
tiltaket må som hovedregel dekke kostnadene til eventuelle arkeologiske utgravinger.  
Mange kulturminner ligger på landbrukseiendommer, der bonden driver stedbunden 
næring. Både ved nydyrking i større omfang, og ved oppføring av bygninger kan det 
påløpe betydelige kostnader til arkeologiske utgravinger – f.eks opp mot 1 million kr for 
kartleggingen av arealet til ei fjøstomt. Investeringer i jord og bygninger er helt avgjørende 
for å kunne utvikle norsk matproduksjon. Med næringas relativt svake lønnsomhet, kan 
kostnadene til arkeologiske utgravinger medføre at investeringene ikke lar seg 
gjennomføre.  
 
Vi minner om representantforslag fra Stortingsrepresentantene Reiten og Bollestad i mai 
2018 og svar på dette i forbindelse med statsbudsjettet for 2019.  
 
Norges Bondelag ber om at kostnadene til arkeologiske utgravinger knyttet til 
landbrukseiendommer dekkes over statsbudsjettet.  
 
 
7. Mattilsynet og Veterinærinstituttet må styrkes 
Mattilsynet er inne i en prosess der de er nødt til å se på ny kontorstruktur for å spare 
penger. Norges Bondelag er opptatt av å ha et sterkt Mattilsyn som er tilstede lokalt for å 
kunne følge opp dyrehold med tilsyn og veiledning. Vi har en unik dyrehelse med lite 
smitte og lite antibiotikaforbruk. Dette har gjort at vi har en dyrehelse i verdensklasse. 
Husdyrsektoren/landdyrsektoren må ikke nedprioriteres i årene framover. 
 
Norges Bondelag ber på denne bakgrunnen om økte budsjetter til Mattilsynet 
 
Det er signalisert at Veterinærinstituttet vil kutte obduksjonsenheter i Tromsø og 
Trondheim. De vil heller ikke lenger ha laboratorievirksomhet knyttet til obduksjon i 
Sandnes, Tromsø og Trondheim. Norges Bondelag er bekymret for at dette kan føre til 
vanskeligere oppfølging ved f.eks sjukdomsutbrudd og økte kostnader for bonden. Dette 
kan samlet føre til svekking av norsk matsikkerhet og dyrevelferd. 
 
Norges Bondelag er opptatt av å beholde et tilfredsstillende, landsdekkende 
tjenestetilbud og ber derfor om at bevilgninger til driftsbudsjett for 
Veterinærinstituttet styrkes. 
 
 
8. Varig sikring av veterinærdekningen 
I 2019 ble stimuleringstilskudd for veterinærdekning økt. Det er avgjørende at dette 
opprettholdes. Ordningen har øremerket stimuleringstilskudd til kommunene for å sikre 
veterinærdekning i hele landet. 
 
Norges Bondelag ber om videreføring av ordningen på minst samme nivå. 
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9.  Finansiering av OPS-landbruk (Offentlig-privat sektorutvikling landbruk) 
Regjeringen har i sin politiske plattform vektlagt digitalisering som et viktig verktøy for 
forenkling og innovasjon av offentlig sektor. Tempoet i digitaliseringen skal opp og 
samarbeidet med privat sektor skal forsterkes. 
 
Høsten 2017 ble det etablert en arbeidsgruppe for landbrukssektoren, med deltakelse fra 
Norges Bondelag, Norsk Landbrukssamvirke, Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund, 
Landbrukets Dataflyt SA og Brønnøysundregistrene. I prosjektets toppledergruppen deltar 
også Nærings- og Fiskeridepartementet. Det er et felles ønske om å gå videre med å 
sondere muligheten for økt offentlig-privat samhandling gjennom digitalisering i 
landbrukssektoren og verdikjeden for mat. Landbruks- og matdepartementet ble tidlig 
orientert om initiativet, og vil bli invitert inn i prosjektets toppledergruppe.  
 
Toppledergruppen har bestilt to utredninger som vil være et viktig grunnlag for videre 
arbeid i OPS-landbruk:  
 
- Eierskap, roller og ansvar knyttet til fangst og forvaltning av data innafor disse 

sektorene å være mest mulig tydeliggjort.  
 

- OPS-landbruks tiltaksforslag analyseres ut fra samfunnsøkonomiske kriterier. 
Utredningen skal danne grunnlag for videre prioriteringer og gevinstoppfølging.  

 
Arbeidet så langt og erfaringene fra andre sektorer viser at det ligger betydelige 
nytteverdier gjennom et slikt samarbeid. For å nå regjeringas og næringas mål, og for å 
kunne ta ut de betydelige gevinstene som potensielt ligger i et offentlig-privat 
sektorsamarbeid for landbruk, ber vi om at det sikres finansering til et satsingsforslag for 
OPS-landbruk over statsbudsjettet 2020.   
 
Norges Bondelag ber om at det sikres finansiering til OPS-Landbruk i statsbudsjettet 
2020. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Elektronisk godkjent, uten underskrift 
 
Lars Petter Bartnes Sigrid Hjørnegård 
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Mottaker Kontaktperson Adresse Post 
Finansdepartementet Finansminister 

Siv Jensen 
Postboks 8008 Dep 0030 OSLO 

Landbruks- og 
matminister Olaug 
Vervik Bollestad 

           Landbruks- og 
matdepartementetPostboks 8007 
Dep 

0030 OSLO 

 
 
 
Kopi: Klima- og miljødepartementet, Kunnskapsdepartementet, Olje- og 

energidepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet 
 


