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 Norges Bondelag representerer 62 000 medlemmer med direkte eller indirekte tilknytning 
til norsk landbruk. Norsk matproduksjon legger grunnlaget for en av Norges få komplette 
verdikjeder, med tilhørende ringvirkninger for bosetting, sysselsetting og verdiskaping i 
andre sektorer. 
 
Norsk matproduksjon er avhengig av forutsigbare rammebetingelser. Dette gjelder alt fra 
økonomiske vilkår til klimatilpassede virkemidler. Vi har følgende bemerkninger til 
forslaget til statsbudsjett for 2020: 
 

• Jordbruksfradraget økes 
Regjeringen følger opp jordbruksavtalen på dette punktet. Jordbruksfradraget er et svært 
viktig økonomisk virkemiddel for landbruket i Norge, og Bondelaget er fornøyd med at 
dette følges opp. 
 

• Bedre avskrivningsmuligheter for frukt- og bærfelt 
Norges Bondelag er fornøyd med at regjeringen har fått på plass bedre 
avskrivningsmuligheter for frukt- og bærfelt. 
 

• Lav merverdiavgiftssats på mat må beholdes 
Regjeringen har i statsbudsjettet for 2020 ikke gått videre med forslaget om innføring av én 
merverdiavgiftssats (NOU 2019:11 Enklere merverdiavgift med en sats). Bondelaget vil 
understreke at lav merverdiavgiftssats på næringsmidler er et effektivt fordelingspolitisk 
virkemiddel som Stortinget må verne om. Det er urimelig å beskatte konsum av mat på lik 
linje med rene luksusvarer. Lik merverdiavgiftssats må også påregnes å medføre et 
prishopp på matvarer fra ikrafttredelsestidspunktet. 
 

• Formuesskatten må trappes ned ytterligere 
Regjeringen har de siste årene redusert formuesskatten gjennom å øke rabatten for 
arbeidende kapital til 75 prosent. Regjeringens plattform fra forhandlingene på 
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Granavolden i januar 2019 uttrykker utvetydig at «nedtrapping i formuesskatten for 
arbeidende kapital» skal fortsette. Realiteten i det fremlagte forslag til statsbudsjett er 
imidlertid nå en reell skjerpelse av formuesskatten for 2020 i og med at bunnfradraget 
holdes nominelt uendret. 
 

• Drivstoffutgiftene øker for næringsdrivende 
Næringsdrivende som bruker farget diesel, slik som i landbruket, får ikke tatt del i redusert 
veibruksavgift, og får en reell økning i særlig CO2- og mineraloljeavgiftene. Sammen med 
økning av svovelavgiften fører dette til at landbrukets drivstoffutgifter øker med ca. 20 
millioner kroner per år. I løpet av kommende femårsperiode vil en årlig økning i 
avgiftsgrunnlaget utgjøre en økning på godt over 100 millioner kroner. 
 

• Norges Bondelag etterlyser innføring av klimafond med skatteinsentiv 
Bondelaget har over flere år vist til behovet for å innføre et klimafond med skattefordel 
som virkemiddel i klimakampen. For å fornye driftsapparatet og imøtekomme nye klima- 
og miljøkrav må det investeres både i jord og bygninger. Da trengs det nye virkemidler for 
å sikre at de tyngste klimaløftene i næringen gjennomføres. En ser for seg et klimafond 
med skatteinsentiv i form av regnskapsmessige avsetninger.  
 
Norges Bondelag ønsker at regjeringen følger opp Stortingets bestilling om å utrede en 
modell for ordningen.  
 

• Behov for økte bevilgninger til flom- og skredsikring 
Bønder blir stadig oftere rammet av flom og ras, og dette går regelmessig ut over 
jordbruksarealer og bygninger. Klimaendringene merkes nå – og gir direkte tap i 
landbruket. Regjeringa har for 2020 opprettet en ny post med navn «Krise- og hastetiltak i 
forbindelse med flom- og skredhendelser», som har fått 45 millioner, samtidig som 
bevilgninger til flom og skredforebygging er redusert med 37 millioner kroner.  
 
Det er generelt bedre å unngå skaden – forebygge – i stedet for å reparere. Når det gjelder 
ødelagt matjord, er den ofte ikke mulig å reparere fullt ut, og produksjonen settes varig 
tilbake. Derfor er det feil å kutte ned på forebygging slik det er gjort i framlegget til 
statsbudsjett.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Lars Petter Bartnes Sigrid Hjørnegård 
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