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Jordbruksoppgjøret 2019 

  

Det vises til Prop. 120S (2018-2019) «Endringer i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og 

matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2019)». Norges Bondelag er tilfreds med at det var 

mulig å komme fram til enighet om en jordbruksavtale.  

 

Inntekt og markedsbalanse 

Inntekt er både et mål og et virkemiddel for å nå andre landbrukspolitiske mål. Dette 

understrekes også av Stortinget jf. Innst. 251 S (2016-2017). «Komiteen støtter å ha et eget 

mål om inntekt. Inntekt er det viktigste virkemiddelet for å sikre flere av målene for 

jordbruket, som rekruttering, investeringer og økt norsk matproduksjon.» 

Stortingets høye ambisjoner for jordbruket knyttet til matproduksjon og økt verdiskaping 

er fulgt opp med gode ambisjoner knyttet til inntekt. «For å sikre rekruttering, og for å 

løfte inntektsmulighetene i næringen, mener komiteen at inntektsmålet skal være å redusere 

inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet. God markedstilpasning og 

produktivitetsutvikling vil være en forutsetning for inntektsdannelsen.» 

Årets jordbruksavtale gir inntektsmuligheter tilsvarende om lag 20.600 kr/årsverk. Dette er 

600 kr/årsverk mer enn hva andre grupper i samfunnet forventes å få for 2020. 

Norges Bondelag ber Stortingets Næringskomité merke seg at årets 

jordbruksoppgjør er i tråd med Stortingets inntektsmål som bidrar til å redusere 

inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet målt i kroner. 

For å få økte inntekter i de ulike produksjonene, er en imidlertid avhengig av et marked i 

balanse. Stortinget peker også på at markedstilpasning er en forutsetning for 

inntektsdannelsen. Markedssituasjonen har vært krevende i lang tid for svinekjøtt og 

sau/lam. Det er fortsatt mye kjøtt på reguleringslager, men prognosene tilsier en bedring i 

situasjonen. En viktig forutsetning for at inntektsveksten skal kunne bli 20.600 kr/årsverk 

er en bedring av markedssituasjonen med 195 mill. kroner (linje 3 i rammeoppsettet). I 

fjorårets avtale lå det inne en tilsvarende forutsetning med 250 mill. kroner. 

Budsjettnemndas tallmateriale viser at denne forutsetningen vanskelig kan blir oppfylt i 

2019. Nortura har nylig varslet at engrosprisen på lam blir satt opp med 1,50 kr/kg og 



Norges Bondelag  2 av 3 

 
 Vår dato Vår referanse 

 27.05.2019 19/00033-2 

 

svinekjøtt med 0,50 kr/kg fra 1. juli 2019. I tillegg settes omsetningsavgiften ned med 40 

øre/kg for begge kjøttslag. Dette innebærer at forutsetningen fra fjorårets oppgjør om at 

bedret markedsbalanse vil kunne gi inntektsmuligheter på 250 mill. kroner til dels kan bli 

realisert. Det gir også et tydelig signal om at det kan være realistisk å ta ut 195 mill. kroner 

i bedret markedsbalanse i 2020.   

I produksjoner med utfordrende markedssituasjon er det vanskelig å legge til rette for 

vesentlig inntektsvekst gjennom tilskudd og eventuelle målprisøkninger, før markedet 

kommer i balanse. Jordbruksavtalen prioriterer derfor sterkest inntektsvekst for 

produksjoner med best markedspotensial. 

 

Melk 

Stortinget har i Innst. 101 (2015-2016) gitt sin tilslutning til eksportsubsidiene skal fases ut 

innen 2020. Dette vedrører 100 mill. liter melk som har gått til Jarlsbergosteksport, ca 7 % 

av melkeproduksjonen. Ved Stortingets behandling av jordbruksmeldinga i Innst. 251 S 

(2016-2017) har Næringskomiteen påpekt at de ønsker at en større del av 

innenlandskforbruket av melkeprodukter dekkes av norskprodusert melk. Dersom dette 

ikke er nok for å kompensere for bortfallet av eksport av norskprodusert Jarlsbergost, 

mente komiteen at statlig andel av kvote ikke skal selges ut igjen før markedet er i balanse. 

Staten har inndratt om lag 6 mill. liter melk gjennom den statlige andelen ved kvotesalg de 

siste 2 årene. Den siste artikkel 19 avtalen som ble behandlet av Stortinget juni 2017 

innebærer en økning av importkvoten inn til Norge på 1200 tonn ost. Den økte 

importkvoten alene tilsvarer 6 mill. liter melk – samme volum som staten har greid holde 

tilbake de siste 2 årene. Norges Bondelag vil understreke at økte importkvoter bidrar 

negativt til å oppfylle Stortingets ønsker om å dekke mer av det norske markedet med 

norskprodusert melk. 

 

Norges Bondelag ber Stortingets næringskomité legge føringer for Regjeringen om 

ikke å inngå bilaterale handelsavtaler som svekker norske bønders muligheter til å 

produsere varer til innenlandsk marked. Vi er spesielt bekymret for at innrømmelser til 

Mercosur-landene vil utkonkurrerer norsk produksjon. 

 

Jordbruket har ansvaret for overproduksjon. Dersom en ikke gjør noen grep, vil en allerede 

i 2020 få overproduksjon av melk. Til forskjell fra overproduksjonen man har hatt for 

andre husdyrproduksjoner, har overproduksjonen av melk sin årsak i politiske vedtak. 

Likevel er det norske melkeprodusenter som vil få regninga av å nedskalere 

melkeproduksjonen, enten dette gjøres gjennom et lavere forholdstall for melkekvotene 

eller utkjøp av kvote. Norges Bondelag ber komiteen merke seg at føringer gitt fra Høyre, 

Fremskrittspartiet og Venstre om at oppkjøp og senere videresalg av melkekvoter skal 

finansieres over fondet for omsetningsavgift for melk (Innst. S 251 (2016-2017), kap. 6.3), 

er lagt til grunn i årets jordbruksavtale. Komiteen har tidligere pekt på at avbøtende tiltak 

må vurderes, og Stortinget satte av en engangssum på 75 mill. kroner til investeringsstøtte 

til omlegging til produksjoner med markedspotensial. Denne kompensasjonen blir bare en 

dråpe i havet å regne mot de kostnadene som norske melkebønder står overfor de neste 

årene. Konkret hvordan melkeproduksjonen skal nedskaleres fra 2020 vil partene ha en 

egen prosess på i sommer/tidlig høst. Norges Bondelag vil understreke at jordbruksavtalen 

ikke har til hensikt å skjule noen økonomiske effekter av nedskaleringen, men at disse på 

nåværende tidspunkt er umulig å tallfeste. 
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Norges Bondelag ber Stortingets næringskomité ta inn over seg den alvorlige 

situasjonen norske melkeprodusenter nå går inn i. Vi ber komiteen på nytt vurdere å 

sette inn avbøtende tiltak i forbindelse med de forestående statsbudsjettene. 

 

Korn 

Med Meld St. nr. 9 (2011-2012) ble det satt fokus på økt norsk matproduksjon og 

sjølforsyning. Kornproduksjonen står sentralt i sjølforsyningen, og også 

kanaliseringspolitikken. Kornarealet går ned, og er om lag 7 % lavere enn i 2011 da 

meldinga kom. En helt sentral forklaringsvariabel er svak lønnsomhet i kornproduksjonen. 

Selv om kornprisene har økt noe i de siste jordbruksoppgjørene, har kostnadsveksten i 

kornproduksjonen langt oversteget den gjennomsnittlige kostnadsveksten i jordbruket. Det 

skyldes særlig sterk kostnadsvekst på handelsgjødsel og drivstoff som utgjør en stor andel 

av kostnadene i kornproduksjonen. I årets jordbruksoppgjør er kornproduksjonen prioritert, 

men skal en få snudd en negativ utvikling må økonomien forbedres ytterligere over tid. 

 

Norges Bondelag ber Stortingets næringskomité legge føringer som bidrar til økt 

norsk kornproduksjon. 

 

Grønt 

Norges Bondelag ber Stortingets næringskomité spesielt merke seg punkt 4 i 

sluttprotokollen om innovasjon og vekst i grøntsektoren. Det skal etableres en særskilt 

satsing på grøntsektoren som forplikter både næring og myndigheter til et felles løft. 

 

Norges Bondelag ber Stortingets næringskomité bidra til at det legges til rette for å 

øke markedet og markedsandelen av norske grøntprodukter.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

Lars Petter Bartnes      Sigrid Hjørnegård 

  

 

 

 

 

          

 


