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Forord 
 
Fra jeg var ganske ung, har jeg hørt om «vårens vakreste eventyr». Jeg 
har alltid sett på jordbruksforhandlingene som noe av det viktigste og 
mest spennende som skjer i løpet av året.  
 
Våren 2019 deltok jeg for første gang i selve forhandlingene som 
bondelagets generalsekretær. Det var krevende og nervepirrende, 
men først og fremst en bekreftelse på at Bondelaget gjør en stor 
forskjell for norske bønder. Hardt arbeid i hele organisasjonen før og 
under forhandlingene gir konkrete resultater for hver eneste bonde i 
Norge. Forhandlingsretten som Bondelaget har gjennom Hovedavtalen 
med staten, er i seg selv ingen garanti for gode forhandlingsløsninger. 
Fjorårets forhandlinger lærte meg at med solid forankring, grundige 
faglige forberedelser og godt politisk arbeid på alle nivåer i 
organisasjonen kan vi sammen omsette forhandlingsretten til bedre rammevilkår for norske bønder. 
Det er det verdt å arbeide hardt for og jeg håper dere vil bidra gjennom å gi innspill til 
jordbruksforhandlingene 2020.  
 
Vi som forhandler må være trygge på at vi har ryggdekning i medlemsmassen. Det forutsetter at vi 
kjenner medlemmenes synspunkter. Uttalelsene fra lokallaget, som fylkeslaget syr sammen med 
uttalelsene fra andre lokallag, er helt avgjørende for at forhandlingsutvalget skal forhandle fram best 
mulige rammevilkår for deg og kollegaene dine. 
 
Bruk dette heftet som grunnlag for å debattere landbrukspolitikk i lokallaget. For å få fram 
synspunkter på en enkel måte, er det spørsmål og påstander med svaralternativ dere kan ta stilling til 
og gi tilbakemelding på elektronisk. I tillegg er det mulig å komme med andre synspunkter til hvert 
tema. Påstandene i spørsmålene er ikke uttømmende, og de er satt på spissen for å få fram skille-
linjer. Dere velger selv hvor mange av spørsmålene dere vil besvare, jo flere jo bedre. 
 

Bruk vinteren aktivt til å diskutere landbrukspolitikk. Lykke til!  
    
Sigrid Hjørnegård 
Generalsekretær 
  
 

Forhandlingsutvalget til Norges Bondelag  

Norges Bondelags forhandlingsutvalg består av erfarne tillitsvalgte. Melke-, kylling- og kornbonde 
Lars Petter Bartnes, 1. nestleder Bjørn Gimming, korn- og ammekubonde, og 2. nestleder og 
melkeprodusent Frøydis Haugen. 
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1. Inntekt og inntektsutvikling 
Se Opplæringsheftet kapittel 3 om Jordbruksforhandlingene, ramme og finansiering.  

 
Vi har gjennomført seks jordbruksoppgjør med Solberg-regjeringa. Fem av dem har vært med ei 
mindretallsregjering der Stortinget har hatt en aktiv medvirkning på jordbruksoppgjørene, mens vi i 
2019 hadde en flertallsregjering med KrF ved roret i Landbruks- og matdepartementet.  
 
En prinsipielt viktig milepæl ble nådd i 2019 der vi for første gang siden oppgjøret med de rødgrønne 
i 2013 fikk landet en avtale som ga landbruket mulighet for en kronemessig bedre inntektsutvikling 
enn andre grupper, om enn knepent: ramma ga 20.600 per årsverk, mens andre grupper fikk 20.000.  

 
I alle oppgjør har forhandlingsutvalget krevende 
avveininger: Hva er best for medlemmene, både 
på kort og lang sikt? Målet er å oppnå best mulig 
resultat innenfor det politiske mulighetsområdet. 
Stortingets uttalte mål for jordbrukspolitikken, 
samt regjeringskonstellasjon og 
regjeringsplattform gir rammene. Norges 
Bondelag jobber for å oppnå en avtaleløsning, 
men er hele tiden beredt til å gå til brudd når det 
er påkrevd.  
 
Makten er flyttet fra Stortinget til Regjering. I år 
som i fjor har vi en flertallsregjering med fire 
partier, og tilbudet vil ha bakgrunn i interne 
diskusjoner og dragkamper mellom disse. Ved 
bruddene i 2014 og i 2017 gjennomførte vi 
omfattende aksjoner som ga stor 
oppmerksomhet, og som blant annet bidro til at 
Stortinget tok direkte tak i oppgjørene og sørget 
for økt ramme. Med en flertallsregjering vil 
aksjoner kunne ha mindre å si for hvordan 
Stortinget behandler oppgjøret når det kommer 
dit, men vår reaksjon vil ha betydning for 
fremtidige  
oppgjør.  

 

  Regjering 
Norges 

Bondelag 

Norsk Bonde- 
og små-

brukarlag 

2019 H/Frp/V/Krf AVTALE AVTALE 

2018 H/Frp/V AVTALE AVTALE 

20171) H/Frp BRUDD BRUDD 

2016 H/Frp AVTALE BRUDD 

2015 H/Frp AVTALE BRUDD 

2014 H/Frp BRUDD BRUDD 

2013 AP/SP/SV AVTALE AVTALE 

2012 AP/SP/SV BRUDD BRUDD 

2011 AP/SP/SV AVTALE BRUDD 

2010 AP/SP/SV AVTALE BRUDD 

2009 AP/SP/SV AVTALE AVTALE 

2008 AP/SP/SV AVTALE AVTALE 

2007 AP/SP/SV AVTALE AVTALE 

2006 AP/SP/SV AVTALE BRUDD 

Spørsmål: Velg ett alternativ på hvert av spørsmålene.  

 

1. Skal noen produksjoner prioriteres opp i årets forhandlinger?  

□ Frukt/Bær □ Grønnsaker □ Korn □ Kylling/Egg □ Melk(ku/geit) □ Potet □ Sau/Lam  

□ Storfekjøtt □ Svinekjøtt □ Andre produksjoner 

 Nei. Alle produksjoner må prioriteres likt. 

Legg til kort begrunnelse 

 

2. Skal noen regioner (utover den du selv befinner deg i) prioriteres opp i årets 

forhandlinger?  

              □ Nord Norge □ Trøndelag □ Vestlandet □ Rogaland □ Sørlandet □ Østlandet flatbygder                             
□ Østlandet dal og fjellbygder 

 Nei. Alle regioner må prioriteres likt.  

Legg til kort begrunnelse 

1) Enighet i fordelingsforhandlinger etter at 
Stortinget fastsatte rammen. 
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2. Produksjon av kjøtt og egg 
  

Prognose for 2020 - per 13. november 2019         

Produksjon 
Tilførsler 

tonn Endring 
Import-

kvoter 
Engrossalg 

tonn Endring 
Markeds-

balanse 
Regulerings-

lager 06.12.19 

Storfe/kalv 87 400 1 % 9 000 100 100 - 0 % -3 700 1 220 

Lam 19 400  0 %  856 20 400 + 10 % -  200 2 836 

Sau 5 100 9 %   4 600  - 20 % + 500 306 

Gris 130 100 0 % 2 000 131 500   0 % + 600 2 162 

Egg   66 400 2 %    650 66 100 + 1 %  + 1 000 - 

Kilde: Nortura Totalmarked 
Prognosen for 2020 viser at det ligger an til et overskudd for året som følge av et stagnerende salg. 
Eksportvolumet for 2020 ligger i praksis allerede klart på reguleringslager, og det er viktig å jobbe for 
å unngå overproduksjon. For sau og lam viser prognosen at det fortsatt er en utfordring med mye sau 
i markedet. Det ligger også mye lam på reguleringslager. For egg viser prognosen et overskudd og at 
det ikke er rom for nyetableringer. 
 
 

2.1 Storfekjøtt 
 

Siden 2012 har det vært et mål å øke produksjonen av storfekjøtt for å kunne dekke opp mer av 
markedet med norskprodusert vare. Det ble etablert et kvalitetstilskudd som blant annet har 
stimulert til økt produksjon. Fra og med jordbruksoppgjøret i 2017 har økonomien i hovedsak blitt 
forbedret i områder som er lite egnet for kornproduksjon. For å få til dette er det har en løftet 
arealtilskuddet for grovfôr og driftstilskuddet for ammeku i sone 5A og oppover, samt at tilskudd til 
dyr på utmarksbeite er styrket. 

 
Markedsprognosen viser et lite underskudd for storfekjøtt, men vi er tett på markedsbalanse. Antall 
melkekyr forventes å gå ned som følge av bortfallet av eksportstøtten for ost, mens antall ammekyr 
fortsetter å øke. Det har vært stor interesse for å investere i fjøs til ammekyr. Langtidsprognosene til 
Nortura indikerer at en ikke lenger ønsker vesentlig vekst i antall ammekyr. 

3. Skal økonomien i grovfôrbasert husdyrhold differensieres ytterligere mellom 

grasområder og kornområder?  

 Ja. Distriktslandbruket må fortsatt styrkes for å opprettholde produksjon og gårdsbruk.  

 Nei. En risikerer å svekke økonomien for etablerte gårdsbruk som produserer grovfôr i 

kornområdene på arealer best egnet til gras.  

 Avvent for å se virkninger av endringene fra siste jordbruksoppgjør. 

 

4. Skal kravet om gjeninnføring av tak på husdyrtilskudd gjentas for 6. gang?  

 Ja. Tak er viktig for å begrense utviklingen av store bruk i norsk landbruk  

 Ja. Fjerning av takene i 2014 er hovedgrunnen til at vi nå har overproduksjon i flere 

sektorer. 

 Nei. Tak betyr ikke noe økonomisk for de mindre brukene. Heller ikke større husdyrbruk 

tjener for godt, og en må ikke redusere økonomien for disse  

 Nei. Tak vil slå uheldig ut for de som har tilpasset seg.  

 

5. Har dere andre innspill til ramme, prioriteringer og innretning på tilskudd?  
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2.2 Sau og lam 
 
Det er gjennom media satt fokus på lavt salg/konsum av sauekjøtt og svært lave produsentpriser på 
sau. Dette har bidratt til at reguleringslagret av sauekjøtt er langt lavere enn på samme tid i fjor. At 
Nortura eksporterer ca. 1000 tonn sau til Oman trekker også i samme retning. Lagrene av 
lammekjøtt er imidlertid høyere enn på lenge. En nærmer seg 3000 tonn, noe som vil være svært 
utfordrende å få solgt fram til neste sesong. Nortura satte opp planlagt engrospris for lam med 1,50 
kr/kg for 2. halvår 2019. For 1. halvår 2020 holdes prisen uendret. Markedssituasjonen oppfattes 
som utfordrende. 
 
Økonomien i saueholdet er svak, og blant de svakeste i jordbruket. På grunn av markedssituasjonen 
er ikke saueholdet blitt høyt prioritert ved de siste jordbruksoppgjørene. Det har likevel vært noe 
vekst i tilskuddene til sauebønder gjennom økte arealtilskudd og velferdsordninger (som også andre 

Spørsmål: Velg ett alternativ på hvert av spørsmålene.  
  

6. Skal forbedret økonomi i storfekjøttproduksjonen prioriteres høyt i jordbruksoppgjøret 

2020?  

 Ja. Økonomien må fortsatt styrkes. 

 Styrk økonomien på linje med gjennomsnittet.  

 Nei. Nå må en sette på bremsene for å unngå overproduksjon.  
 

7. Skal økonomien i spesialisert storfekjøttproduksjon styrkes ytterligere i grasområdene 

framfor i kornområdene?  

 Ja. Det må dyrkes mer korn i kornområdene på bekostning av gras. Da må veksten i 

storfekjøttproduksjonen skje i grasområdene.  

 Ja. Storfekjøttproduksjonen må kanaliseres fra kornområdene til grasområdene. 

Økonomien i ammekuproduksjonen må svekkes i kornområdene. 

 Ja, men bare i de delene av grasområdet som har hatt svakest utvikling (arealsone 5-7), 

men sørg samtidig for å ikke svekke økonomien i det grasbaserte husdyrholdet i 

kornområdene. 

 Nei. Grasbasert husdyrholdet i kornområdene foregår på arealer best egnet gras.  

 Nei. Styrk heller ammeku i kornområdene. Der er det god tilgang på halm og passe med 

nedbør i vekstsesongen som gir lite tråkk-skader på beitene. 
 

8. Bør en i større grad tilgodese små og mellomstore ammekubruk ved å i større grad 

målrette tilskudd mot disse?   

 Det bør gis bedre muligheter for å etablere ammeku i områder med grasareal, blant annet i 

vest og nord. 

 Dagens tilskuddsutforming er grei. En bør uansett opp i 40 til 50 ammekyr for å få et 

utkomme av produksjonen.  

 Nei. Gjør det heller mer lønnsomt med større ammekubruk. I denne produksjonen er det 

knapt stordriftsfordeler ut over 50 ammekyr. 
 

9. Bør det settes forbud mot investeringsstøtte til nye bygg for ammeku? 

 Ja, for å unngå overproduksjon.  

 Ja, men bare i områder egnet for kornproduksjon. 

 Nei, dette må være opp til Innovasjon Norge regionalt å vurdere.  

 

10. Har dere andre innspill til storfekjøttproduksjon? 
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husdyrprodusenter får). Ved fjorårets oppgjør ble utmarksbeitetilskuddet prioritert. Fra enkelte 
produsenter ble Norges Bondelag kritisert for utformingen av kravet, for å flytte penger fra 
husdyrtilskuddet for sau over på utmarksbeitetilskuddet, for å prioritere økt stimulans til beiting i 
utmark. 
 
En stor del av prisen på ull er ulltilskudd. Tilskuddet gis pr kilo ull og er differensiert etter kvalitet. 
ESA behandler for tiden en klage på tilskuddet til ull fra et engelsk ullfirma. Det er en risiko for at 
utfallet av saken vil innebære at ulltilskuddet må legges om og at dette kan bli et tema i 
jordbruksforhandlingene 2020.  
 

 
2.3 Svinekjøtt 
 
2020 er det siste året der svinekjøtt kan eksporteres med eksportstøtte. Trolig eksporteres 
makskvantumet på 1800 tonn tidlig i 2020. Da vil reguleringslagret være tilnærmet tømt. Prognosen 
fra november viser både uendret salg og uendret produksjon. Selv om folketallet øker, forventes det 
at hver innbygger reduserer forbruket av svinekjøtt noe. Seminstatistikken viser også en betydelig 
nedgang. Likevel forventer ikke Nortura redusert produksjon. Det skyldes: 

• fortsatt produktivitetsframgang på purka ved at det fødes flere levende fødte smågris pr kull 
(+1,6 %) 

• at det legges opp til å øke slaktevektene med 1,4 kg/gris, noe som tilsvarer ca. 2200 tonn i økt 
produksjon 

• at reguleringstiltaket med slakting av gris på lette vekter som man hadde vinteren 2019 og som 
tok ut ca. 1500 tonn gris, ikke vil bli gjennomført i 2020. 

Spørsmål: Velg ett alternativ på hvert av spørsmålene.  

 

11. Er tiden inne for å løfte økonomien i saueholdet gjennom økte tilskudd i kommende 

jordbruksoppgjør?   

 Ja. Økonomien er altfor svak.  

 Ja. Det er ingen fare for at en styrking av økonomien vil føre til økt produksjon.  

 Nei. Det vil bare føre til økt produksjon. Da vil Nortura setter ned prisen og enda mindre 

av inntektene i saueholdet vil hentes i markedet. 

 Nei, men en må dekke opp kostnadsveksten med økte tilskudd. 

 

12. Er det rett å redusere noen tilskuddsordninger for å frigjøre midler til å øke andre 

tilskuddsordninger, for å få til en prioritering.   

 Ja. For å unngå for sterk økonomisk stimulans som vil føre til mer overproduksjon. 

 Nei. Da tar man fra noen og gir til andre. Ingen saueprodusenter tjener for mye.  

 Nei. Prioriteringer kan kun gjøres gjennom tilførte midler. 

 

13. Hvis en skal øke tilskuddene til sauenæringa, hvilket tilskudd bør prioriteres?   

 Tilskudd med struktur blant annet husdyrtilskuddet for styrke de minste brukene 

 Tilskudd med distriktsinnretning, blant annet distriktstilskudd kjøtt og arealtilskudd 

grovfôr for å stimulere til sau i grasområdene  

 Utmarksbeitetilskudd. Saueproduksjonen bør foregå på utmarksbeiteressurser 

 Lammeslakttilskuddet. Viktig å premiere de «dyktigste» produsentene som produserer 

mange lam pr søye med god kvalitet. 

 Andre tilskudd (f.eks. generelt beitetilskudd, avløsertilskudd etc.). 

 

14. Har dere andre innspill om sau/lam?  
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•  

 
Figur: Prisutvikling svinekjøtt 
 
I jordbruksforhandlingene settes det en målpris for svinekjøtt (32,43 kr/kg) som gjelder for perioden 
1. juli - 30. juni. Målprisen er ikke hevet de siste 4 årene, fordi man på grunn av overproduksjon ikke 
har tatt ut målpris. I 2018/19 lå engrosprisen 1,15 kr/kg under målprisen. For 2019/20 styrer Nortura 
mot å ta ut målprisen. Samtidig er Nortura bekymret for markedssituasjonen og har opprettholdt 
oppfordringen til smågrisprodusentene om å ta ned produksjonen. Styret i Norges Bondelag har 
vedtatt å følge opp dette gjennom å sette ned et produsentråd. Produsentrådet består av 
svineprodusenter som har fått i oppgave å ta kontakt med smågrisprodusenter, med en sterk 
oppfordring om å redusere produksjonen. I perioden med overproduksjon, har kostnadene steget, 
men kostnadsveksten er ikke tatt ut i markedet. Økonomien i svineproduksjonen er derfor svekket.  
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Spørsmål: Velg ett alternativ på hvert av spørsmålene.  

  

15. Er tiden inne for å løfte økonomien i svineholdet gjennom økt målpris og/eller økte 

tilskudd i kommende jordbruksoppgjør?   

 Ja. Økonomien er altfor svak.  

 Ja. Det er ingen fare for at en styrking av økonomien vil føre til økt produksjon.  

 Nei. Det vil bare føre til økt produksjon. Da vil Nortura ikke ta ut målpris. 

 Nei, men en må dekke opp kostnadsveksten med økt målpris/økte tilskudd. 

 

16. Bør målprisen økes uavhengig av rådet fra Nortura som er markedsregulator? 

 Ja, målprisen har stått i ro alt for lenge (og burde vært økt for inneværende år også). 

 Ja, dersom Norsvin mener det. 

 Nei, hvis markedsregulator mener noe annet vil de ikke ta ut målprisen og da blir det ingen 

inntekt av målprisøkningen (kun «luftpenger»). 

 

17. Bør målprisen økes dersom smågrisprodusentene driver dugnad med å ta ned 

produksjonen? 

 Ja. Dugnaden skjer i smågrismarkedet, målprisen settes på slaktet. Det er ingen automatikk 

at smågrisprisen skal heves ved økt målpris. Det er slaktegrisprodusentene som har svakest 

økonomi og må få økt pris. 

 Nei, man kan ikke både gi gass og sette på brems i svineproduksjonen. 
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2.4 Egg og kylling 
 

 
 

Fjørfe er blant de produksjonene som henter lavest andel av inntekta fra tilskudd fastsatt i 
jordbruksoppgjøret. Det er ikke målpris verken på egg, kylling eller kalkun, så denne prisen fastsettes 
heller ikke i jordbruksoppgjøret. Fjørfenæringa påvirkes likevel av jordbruksoppgjøret ut fra det 
følgende: 

• Prisnedskrivingstilskudd (kornpris) 

• Husdyrtilskudd (verpehøns) 

• Velferdsordningene (avløsertilskudd ved 

ferie, fritid og sykdom, 

landbruksvikarordningen og 

tidligpensjonsordningen) 

• Distriktstilskudd egg 

• Frakttilskudd (egg, kraftfôr) 

• Investeringsstøtte (føringer, prioriteringer) 

• Prisnedskrivingstilskudd RÅK 

 

18. Norsvin har et mål om 100 prosent norske råvarer i kraftfôret. Bør referanseprisen på 

soya økes for å øke kostnaden til soya når verdensmarkedsprisen er lav? 

 Ja, det vil stimulere til større andel norske råvarer i svinefôret og styrke svinekjøttets 

omdømme. 

 Nei, det påfører hele husdyrproduskjoenen ekstra kostnader. 

 Sett heller ned prisen på det norske kornet og kompenser kornprodusenten med 

arealtilskudd. 

 

19. Har dere andre innspill om svin?  

 

Foto: Karianne F. Ingerød 
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Nortura fastsetter en planlagt engrospris for egg. Denne har stått tilnærmet i ro lenge. Interessen for 
å etablere seg med eggproduksjon har vært relativt stor. Markedet er mettet med egg, og 
førtidsslakting av høner blir brukt jevnlig for å få produksjonen i balanse med etterspørselen. 
 
I kyllingmarkedet er det i dag tre store slakteaktører: Nortura, Den Stolte Hane og Norsk Kylling. 
Bøndene produserer på kontrakt til disse. Varemottakerne stiller stadig nye krav som innebærer økte 
kostnader for produsentene, mens det i forhandlinger med slakteriene kan det være utfordrende for 
produsenten å nå fram med sine krav. Norges Bondelag har nylig tatt initiativ til å etablere et 
dialogforum for kylling der representanter fra produsentlagene kan møtes. Dialogforumet har sin 
juridiske berettigelse i Forskrift om samarbeid om produksjon og omsetning av visse hagebruks-, 
gartneri- og fjørfekjøttprodukter mv. (Forskrift om hagebruks- og fjørfekjøttprodukter). All aktivitet 
må skje innenfor de rammene som denne forskriften setter. Gjennom dialogforumet er målet å 
styrke kyllingprodusentenes posisjon i verdikjeden. 

 

 
3. Ku- og geitemelk 
 
I høst ble Norges Bondelag enige med Staten om et opplegg for nedskalering av melkeproduksjonen 
som følge av bortfall av eksportstøtte i 2020. Opplegget består av en kombinasjon av utkjøpsordning 
(40 mill. liter) og redusert forholdstall på disponibel kvote. Staten går inn med 200 mill. kroner, mens 
resten av utkjøpskostnaden finansieres med omsetningsavgift. I utkjøpsordningen skal minst 80 % av 
kvota selges til Staten. Forholdstallet for 2020 er satt til 0,96 for kumelk. Med lavt forholdstall og høy 
omsetningsavgift, er det grunn til å forvente svekket økonomi hos melkeprodusentene framover. 
 
Kvoteprisene har økt de siste årene, og andelen leid kvote øker også. Årsmøtet i Norges Bondelag har 
bedt om at det skal utredes ulike tiltak for å hindre spekulasjon i melkekvoter, få ned kvoteprisene og 
øke andelen eid kvote. En utredning er sendt fylkeslaga på høring, med henstilling om at også 
lokallag blir hørt. 
 
For geitemelk har en i flere år hatt utfordringer med å selge hele det produserte volumet som mat. 
Noe har gått til fôr til lav pris. Forholdstallet har vært lavt og er videreført på 0,94. Økonomien i 

Spørsmål: Velg ett alternativ på hvert av spørsmålene.  

  

20. Er det grunnlag for å styrke økonomien til eggprodusentene?  

 Ja. Økonomien er alt for svak og næringa står overfor store investeringer.  

 Kun kostnadsveksten bør dekkes inn i år.  

 Nei. En får bare nyetableringer. Markedet må komme i balanse først. 

 

21. Bør husdyrtilskuddet for verpehøns utvides fra i dag å omfatte 5000 verpehøns til 7500 verpehøns?  

 Ja, det er naturlig. «Alle» produserer er på konsesjonsgrensa (7500 høns) 

 Nei, det styrker økonomien så mye (+15.000 kr) at det kan gi enda mer etableringsiver.  

   

22. Hvilke virkemidler bør prioriteres for kyllingprodusentene i år?  

 Avløsertilskudd ferie og fritid 

 Innføring av et frakttilskudd på kylling  

 Prisnedskriving av korn til kraftfôr. 

 

23. Har dere andre innspill om egg og fjørfe? 
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geiteholdet har vært relativt god, men Tine har redusert produsentprisen på geitemelk. En må 
forvente at tallmaterialet fra Budsjettnemnda vil vise svekket økonomi også i geiteholdet. 
 
De siste årene har Norges Bondelag prioritert de mindre melkebrukene. Vi har fått etablert et eget 
tilskudd til små- og mellomstore melkebruk. Maksimalt tilskudd gis til besetninger med 23 kyr 
(37.950 kr). I tillegg er driftstilskuddet økt en god del. Vi har også krevd tak på husdyrtilskudd både 
for kumelk og geitemelk fem år på rad, uten at vi har fått gjennomslag for det. 
 
Målprisen for melk er økt marginalt de siste årene. Tine har advart mot dette av hensyn til 
konkurransekraften for norsk melk. Importkvotene for ost er økt. Faste oster i direkte konkurranse 
med de volumtunge hvitostene (Jarlsberg, Norvegia og Synnøve gul) importeres innenfor kvote. 
Ferske dessertoster som selges til høy kilopris tas inn til full toll utenfor kvote. 

Spørsmål: Velg ett alternativ på hvert av spørsmålene.  
  

24. Bør melkeprisen øke mindre enn konsumprisindeksen av hensyn til konkurransen for 

norsk melk? 

 Ja. Prisøkninger vil bare resultere i mer import og tapt norsk volum.  

 Ja. Men tilskuddene må derfor øke betydelig for å sikre en inntektsvekst 

 Nei. Importen kommer uansett. Drikkemelk og hvitost a la Jarlsberg/Norvegia har 

importbeskyttelse 

 Bondelaget må følge Tines råd. De kjenner markedet best. 

     

25. Skal små og mellomstore ku- og geitemelkbruk fortsatt prioriteres høyt?   

 Ja. De er ryggraden i distriktslandbruket og henger etter inntektsmessig 

 Alle melkebruk bør prioriteres like høyt i år 

 Nei. Lavere forholdstall og økt omsetningsavgift gir relativt sett størst inntektsnedgang for 

store bruk. I år må de prioriteres med økte tilskudd. 

 

26. Noen hevder kvotetaket på 900.000 liter er årsaken til høye kvotepriser. Skal kvotetaket 

reduseres?   

 Ja. Det bør settes ned til om lag kapasiteten for 1 melkerobot. 

 Ja, men produsenter med høyere disponibel kvote enn nytt lavere kvotetak beholder sin 

disponible kvote som kvotetak. 

 Kvotetaket bør stå i ro 

 Nei. Kvotetaket bør opp 
 

27. Hvor stor andel av kvote bør i framtidig kjøp/salgsordning selges Staten (gjelder kvoter 

på både ku- og geitemelk)? 

 Mindre enn 20 % for å stimulere til salg framfor leie 

 20 % som i ordningen vi hadde 

 Noe mer enn 20 %, for å ha mulighet til å trekke inn kvote eller at produsenter får kjøpt litt 

kvote til lav statlig pris 

 100 % Statlig. Privat salg av kvoter må opphøre 
 

28. Hva bør framtidig statlig pris ligge på? 

 Lavere enn 2,50 kr/liter for å redusere kostnadene til aktive produsenter 

 2,50 kr/liter som i tidligere ordning 

 Noe høyere enn 2,50 kr/liter for å få flere til å selge framfor leie ut kvote 

 Videreføre de differensierte prisene i dagens midlertidige ordning for å få flere til å selge 

også i områder med høye kvotepriser.  
 

29. Har dere andre innspill til ku- og geitemelk? 
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4. Grønnsaker, frukt, bær og potet 
 
Sterke trender går i retning økt forbruk av 
frukt og grønt, og forbrukerne etterspør mer 
norsk og lokalprodusert frukt og grønt. 
Norsk frukt- og grøntproduksjon er 
klimavennlig, og er sjølsagt en viktig del av 
klimaløsningen. Frukt og grønt er også tett 
knyttet til helse og sunnhet.  
 
Grøntsektoren (med grøntsektoren menes 
grønnsaker, frukt, bær, poteter og blomster) 
er sterkt presset av importerte varer. Det er 
derfor viktig at myndighetene administrerer 
importvernet slik at en får best mulig 
beskyttelse av norsk produksjon. Grøntproduksjonen er en stor verdiskaper, og utgjør vel 12 prosent 
av produksjonsverdien i jordbrukssektoren. Den er den tredje største etter melk og kjøtt. Sektoren er 
markedseksponert, og det meste av inntektene hentes fra markedet. 
 

Grøntsatsing 
I jordbruksoppgjøret 2019 ble det enighet om en særskilt satsing på innovasjon og vekst i 
grøntsektoren med mål om å øke norskandelen, og møte etterspørselen med mest mulig 
norskprodusert vare. Satsingen går langs to spor: forsterkning av virkemidler fra FoU, og rekruttering 
til produktutvikling og omsetning. Blant annet ble det enighet om en nasjonal pott til investeringer i 
grøntsektoren på 65 mill. kroner, og at grøntsektoren skal prioriteres i verdiskapningsprogrammet 
for fornybar energi og teknologiutvikling i landbruket.  
 
Det er også etablert et rådgivende utvalg bestående av representanter fra verdikjeden, avtalepartene 
og virkemiddelapparatet. Utvalget skal legge frem en langsiktig plan for styrket innovasjon, vekst og 
økt norskandel i grøntproduksjoner innen den 15. mars 2020 slik at det kan tas stilling til i jordbruks-
oppgjøret 2020. Hvilke tiltak og virkemidler skal prioriteres for å for å få til økt verdiskaping innenfor 
sektoren? 
 
Plantevern er en utfordring 
Innenfor sektoren er det betydelige utfordringer knyttet til plantevern. Antall og type midler 
tilgjengelig reduseres over tid. I tillegg er det færre midler tilgjengelig i Norge kontra de land vi 
konkurrerer med. Spesielt aktuelt er dette nå knyttet til potetproduksjonen, men det gjelder hele 
sektoren. Norges Bondelag jobber aktivt sammen med andre aktører i næringa for å sørge for at 
bonden har tilgang på tilstrekkelig med midler for å kunne ha en effektiv risikoavlastning i sin 
produksjon. Over jordbruksavtalen settes det årlig av 
midler til Handlingsplan for plantevernmidler som 
blant annet går til utprøving av plantevernmidler 
under norske forhold til småkulturer. 
 

Målpriser  
Målprisene for poteter 10 grønnsaksslag og epler blir 
vedtatt i de årlige jordbruksforhandlingene og gjelder 
fra 1. juli samme år. I 2019 ble det enighet om en 
økning i den gjennomsnittlige målprisen for 
grønnsaker og frukt på 3,7% og den gjennomsnittlige 
målprisen for matpotet på 0,25 kr per kg. Målprisen 
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for de ulike grønnsakene og epler har fått varierende prispåslag i oppgjøret. Priskurvene er også 
endret for noen produkter. Basert på tillegget på 3,7 prosent for hele avtaleåret 2019–2020, er de 
gjennomsnittlige endringene for de forskjellige produktene gjengitt i tabellen nedenfor (øre per 
enhet). 
 

Kepaløk, kg  25,00  Knollselleri, kg  55,00  

Purre, kg  52,96  Isbergsalat, stk.  35,42  

Hvitkål, kg  26,51  Slangeagurk, stk.  28,00  

Rosenkål, 0,4 kg  57,00  Tomat, kg  55,00  

Blomkål, stk.  57,63   

Gulrot, kg  35,48  Epler, kg  62,00  

 
Distriktstilskuddet for frukt, bær og grønnsaker ble økt med 19 mill. kroner tilsvarende vel 15 %.  
 

 
 

5. Korn og kraftfôr 
Se også kapittel 4 i Opplæringsheftet om kanaliseringspolitikken 
 
Kornavlinga i 2019 var god, selv om enkelte deler på det indre Østlandet hadde vanskelige forhold 
både vår og høst. Prognosene fra Norske Felleskjøp angir at totalproduksjonen ligger 11% over snittet 
for årene 2014-2018, og havner på om lag 1,3 millioner tonn.  
 
Generelt er tilgangen god på korn og proteinvekster i år. Dette er bra – det betyr at en større andel 
av maten vi spiser er produsert på norske ressurser. For 50 år siden var alt matmjølet her til lands 

Spørsmål: Velg ett alternativ på hvert av spørsmålene.  

  

30. Bør målprisen for frukt og grønt økes mer enn forventet konsumprisvekst?   

 Ja. Selvsagt. Økonomien trenger et løft etter årets vanskelige avlingssesong. 

 Bør økes om lag som konsumprisindeksen  

 Nei. Det vil føre til økt import og redusert norsk produksjon. 

 

31. Hvilket produkt tåler sterkest prisvekst?   

 Poteter 

 Epler  

 Kålvekster 

 Gulrot. 

 Løk. 

 Tomat og agurk. 

 Andre grønnsaker 

 

32. Hvilke tiltak bør prioriteres innenfor innovasjon og vekst i grøntsektoren?  

 Investeringsvirkemidler, tilskudd til ny teknologi 

 Areal-, distrikts- eller produksjonstilskudd 

 Lager og fellesskapstilskudd 

 Annet 

 

33. Har dere andre innspill om grøntnæringa?  
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importert. Med årets produksjon kan potensielt 2/3 av brødmjølet 
være norsk, og også husdyra får mer norsk fôrråvare.  
 
Det ble i jordbruksoppgjøret 2019 enighet om å videreføre 
satsingen på økt norsk kornproduksjon gjennom en økning både av 
målpriser og arealtilskudd. Målprisen på matkorn ble økt med 14 
øre per kg, mens målprisen på fôrkorn ble økt med 12 øre per kr.  
 
Prisnedskrivningen av norsk korn ble økt med 8,2 øre per kg og 
tilskuddet til frakt av kraftfôr med 15 mill. kroner. For å sikre at 
råvarekostnadene til bakeindustrien ikke skulle endre ble 
prisnedskrivningstilskuddet for matkorn økt med 4,7 øre per kg.  
For å stimulere til økt norsk produksjon av proteinvekster og 
økologisk kornproduksjon (mm.) ble prisnedskrivningen økt med 23 
øre per kg.  
 
Prisnedskrivingstilskuddet er et målrettet virkemiddel for å ta ned 
kostnadene i husdyrproduksjonen. Markedssituasjonen tillater i 
begrenset grad prisøkning på husdyrprodukter. Samtidig er 
husdyrproduksjonen også viktig for å kunne øke kornproduksjonen. 
Det er alltid en utfordring i jordbruksoppgjørene å komme fram til 
en balanse mellom økningen i kraftfôrpris, kornpris og 
husdyrproduktene.  
 
I 2019 ble areal- og kulturlandskapstilskuddene styrket. Kultur-
landskapstilskuddet ble økt generelt med 4 kroner, til 166 kroner 
per daa jordbruksareal, mens arealtilskuddet for korn ble økt for 
alle soner med 10 til 20 kr/daa.  
 
Fortsatt nedgang i kornarealet 
Selv om totalproduksjonen i år ligger over femårs-snittet ser vi en fortsatt nedgang i kornarealet. I 
2019 blir det dyrket korn på om lag 2,9 millioner dekar i Norge. Det er tilsvarende tall som 1972, og 
langt unna toppåret i 1991 da arealet var 3,7 millioner dekar.  
 
For lite havre og økologisk korn 
Heller ikke i år ser det ut til at det blir stor nok til tilgang på grynhavre, noe som betyr at vi må åpne 
for import på et produkt vi egentlig har alle forutsetninger for å produsere nok av selv. Også på 
økologisk korn – både til fôr og til mat – er etterspørselen større enn det vi produserer i dag.  
 
Såvareberedskap 
For å stimulere såvareforretningene til å holde et større lager av såfrø og såkorn enn det som er 
bedriftsøkonomisk lønnsomt, har man vi tilskudd til overlagring av såkorn og såkorn. Dette er et godt 
beredskapstiltak for landbruket og for den enkelte bonde. For å sikre stabil tilgang av såkorn som er 
tilpasset norske forhold og begrense behovet for import av såkorn som man har sett de senere år, 
ble ordningen med tilskudd til overlagring av såkorn betydelig styrka i 2020.   
 
 

Kraftfôr 
Kraftfôr er den tyngste utgiftsposten i norsk jordbruk, og husdyrprodusentene kjøper kraftfôr for 7,7 
milliarder kroner i 2018. Kraftfôrprisen avgjøres av mange faktorer. Prisen på råvarene og 
prisnedskrivningstilskuddet er viktigst.  
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Økt norskandel i fôret – mer norsk proteinproduksjon? 
Det er stor interesse i næringa, hos politikere og 
menigmann om hvordan maten vår produseres. Et av 
de heteste temaene er selvforsyningsgraden og økt 
norskandel i fôret til husdyra våre. Norges Bondelag 
har årsmøtevedtak fra 2016 på at vi ønsker en økt 
norskandel i fôret, med mål om å øke fra 75% til 85% 
norskandel innen 2025. Det er satt ned ei 
arbeidsgruppe som vil komme med en rapport i løpet 
av første halvår 2020. 
 
I Stortinget ble det høsten 2019 behandlet et forslag 
fra Senterpartiet der de ber regjering arbeide for at norsk sjølforsyning korrigert for fôr skal økes til 
minst 50% innen utgangen av 2026. Stortinget stemte mot forslaget. I sitt innlegg under debatten 
fremhevet Olaug Bollestad at det er bred oppslutning om at vi skal ha så høy selvforsyningsgrad som 
mulig, at produksjonen så langt som mulig skje på norske ressurser og at regjeringen vil fortsette å 
følge opp denne målsetningen.  
 
Selvforsyningsgraden korrigert for import av fôr ligger normalt på rundt 40%, men varierer mye med 
kornavlingene. Varierende værforhold vil påvirke hvor stor norskandelen blir i kraftfôret. I tillegg til 
kvaliteten på matkornet påvirkes norskandelen av hvor mye av hveten som avregnes som fôrkorn. En 
av de mest diskuterte faktorene for økt norskandel i fôret er proteinandelen, og hvor 
proteinråvarene kommer fra: Kan en større andel av proteinråvaren være norsk, og i så fall hvordan? 
 
Protein i rasjonen til drøvtyggere kan i stor grad sikres med godt grovfôr, noe som igjen gjør at man 
kan man ha et mindre intensivt kraftfor med mulighet for høyere norskandel. Dette kan imidlertid gå 
utover ytelsen på mjølkekua.  
 
Avhengig av vær og andre forhold har vi enkelte år stor nok produksjon av enkelte sorter og 
kvaliteter for å dekke opp for innenlandsk etterspørsel. Finnes det her mulighet for å frigjøre arealer 
til proteinvekster, økologisk produksjon og nisjematvekster i de gode områdene? 
 
 

Spørsmål: Velg ett alternativ på hvert av spørsmålene.  

  

34. Hvilke tiltak bør prioriteres for å øke kornproduksjonen? 

 Økt kornpris 

 Økt arealtilskudd 

 Tilskudd til drenering 

 Nydyrkingstilskudd 

 Annet: sortsutvikling, rådgivning etc. 

 

35. Hvilket tiltak er det viktigste for å motvirke nedgangen i kornareal? 

 Øke arealtilskuddet på korn 

 Øke kornprisen 

 Arealutviklingen er styrt av andre faktorer  

 Styrke økonomien også for å produsere korn i marginale områder og på små skifter 

 Annet (forklar på neste spørsmål) 
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6. Investeringer 
 
I jordbruksoppgjøret fastsettes det føringer for bruk av investeringsvirkemidler. I 2019-oppgjøret ble 
man enig om at man ved støtte til investeringsprosjekter som gir økt matproduksjon skal prioritere 
produksjoner med markedspotensial, og at små og mellomstore bruk skal prioriteres ved tildeling til 
støtte. Innen melkeproduksjon er det et særlig behov for å prioritere fornying av fjøs med 15-30 kyr, 
ikke minst på grunn av løsdriftskravet fra 2034. Det skal tas hensyn til nye krav til dyrevelferd. 
 
I tillegg ble det enighet om en videreføring av særskilt prioritering på støtte til frukt- grønt og 
veksthusnæringen, i tråd med en generell grøntsatsing. For kornproduksjon skal tilskudd til tørke- og 
lageranlegg prioriteres.  
 
Prosjekter med energi- og klimaeffektive løsninger skal også prioriteres, og det gis ekstra tilskudd til 
prosjekter der man benytter tre som byggemateriale.  
 
Det er satt av 634,5 mill. kroner til investeringsstøtte. Investeringer i melk og storfekjøtt har fått det 
meste av potten. Investeringsstøtten kan utgjøre inntil 35 prosent av kostnadsrammen, avgrenset til 
2 mill. kroner pr prosjekt med unntak for Troms og Finnmark der det ikke er et kronetak på 
tilskuddet. Gjennomsnittlig tilskuddsbeløp var 643.000 kroner i 2018.  
 
Det ligger et generelt krav om lønnsomhet i investeringene. Kravet begrenser hvilke prosjekt som 
innvilges støtte. Et tradisjonelt tiltak for å styrke lønnsomheten er å øke produksjonen. For mange er 
det praktiske utfordringer med dette. Partene er enige om at: «I vurdering av lønnsomheten i 
investeringsprosjektet må det tas hensyn til det samlede næringsgrunnlaget for bruket». Det 

36. Hva bør gjøres for å øke produksjonen av olje- og proteinvekster?  

 Økt pris på olje- og proteinvekster 

 Kunnskap og FoU. Bonden må få tilgang på mer og bedre rådgivning og andre faglige 

tiltak, for eksempel mer kunnskap om vekstskifte, og det må bevilges mer til utvikling av 

sorter tilpasset norske forhold. 

 Endre bransjestandard hos kraftfôrprodusentene på norskandel i kraftfôret for å gi økt 

etterspørsel. 

 Legge til rette for samdyrking av vekster, for eksempel erter og havre, eller åkerbønner og 

havre sammen.  

 Stimulere med et eget arealtilskudd for olje og proteinvekster. 

 

37. Satsing på korn er nødvendig. Hvordan kan vi styrke kornøkonomien utenom å øke 

kornprisen? Prioriter tiltakene fra 1 – 5. 

 Kun øke arealtilskudd 

 Investeringsvirkemidler for tørking og lagring for å få økt verdiskapning på gården 

 Styrke RMP for å betale bedre for kornbondens miljøinnsats, stimulere til økt bruk av 

fangvekster og økt karbonbinding i jord 

 Stimulere til bedre agronomi gjennom rådgivning, dreneringstilskudd og SMIL-midler?  

 Stimulere til økt produksjon korn til ulike formål, bla. nisjeproduksjoner til mat og 

økologisk korn.  

 Andre forslag  

 

38. Har du andre innspill til korn og kraftfôr? 
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innebærer at lønnsomheten i den produksjonen det investeres i, ikke bare skal vurderes isolert, men 
en skal også ta hensyn til hvordan investeringen, sammen med annen virksomhet på gården, vil bidra 
til inntekt og sysselsetting. 
 

 
 
7. Velferd og rekruttering 
 
Velferdsordninger i form av avløsertjenester, økonomisk trygghet ved 
sjukdom og mulighet for tidligpensjon, er viktig for bonden. Både med 
tanke på rammevilkår som sjølstendig næringsdrivende, av hensyn til 
dyrevelferd og som en viktig faktor for å styrke rekrutteringa til landbruket 
er dette viktige ordninger. Bonden skal kunne ha ferie og fritid som andre 
grupper i samfunnet. Organisering og at ordningene skal være enkle å 
bruke, er en forutsetning. 
 
Kvinneandelen blant bønder er for lav, omkring 16% (2018). Gode 
velferdsordninger knyttet til svangerskap, fødsel og pass av små barn er 
viktig for å få flere kvinnelige bønder. 
 
Velferdsordningene har ei samla ramme på vel 1.5 mrd. kr for 2019, 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 

Spørsmål: Velg ett alternativ på hvert av spørsmålene.  

  

39. Skal bevilgningen til investeringsstøtte økes? 

 Ja, det er store investeringsbehov. 

 Den bør videreføres på dagens nivå. Da holder vi litt igjen, det er klokt med hensyn til 

markedssituasjonen. 

 Nei. På grunn av markedssituasjonen bør investeringene bremses i husdyrsektorene 

 Prioriter heller tilskudd som gir løpende inntekter. 

 

40. Bør investeringsmidlene i mindre grad gå til melk og storfekjøtt nå når melkevolumet 

skal ned og vi nærmer oss markedsbalanse for storfekjøtt? 

 Ja, det er feil å bruke investeringsmidler nå som i neste omgang kan gi reduserte priser. 

 Det er nødvendig med forutsigbarhet knytta til investeringsvirkemidler. De kan ikke følge 

temporære markedsvisninger. 

 Nei, det er kontinuerlig behov for investeringer. 

 

41. Har du andre innspill til investeringer? 
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Figur: Utvikling i bevilgning og maksimalsats for tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Mill. kroner og kroner/foretak. 

 
Tidligpensjon er en viktig ordning for rekruttering til landbruket og for å lette generasjonsskifter. 
Satsen har imidlertid stått i ro i 20 år, med 100.000 for enbrukerpensjon og 160.000 for 
tobrukerpensjon. I samme periode har snittalderen på bonden økt fra 48 år til 52 år i 2018. 
 

Spørsmål: Velg ett alternativ på hvert av spørsmålene.  

  

42. Skal velferdsordningene prioriteres høyere enn andre tilskuddsordninger også i år?  

 Ja. Det er et stort etterslep med tanke på å dekke opp lønnsutgifter til avløsere. 

 Ja. Bedre velferdsordninger er ikke minst viktig for å få flere kvinner og ungdom til å velge 

bondeyrket.  

 Ordningene bør justeres i tråd med lønnsveksten i samfunnet.  

 Nei. Det er viktigere å styrke tilskudd som har en direkte inntektsvirkning.  

   

43. Hvilken velferdsordning mener du Bondelaget skal prioritere høyest?  Ranger fra 1-5 

 Avløsning ved ferie og fritid 

 Avløsning ved sykdom, svangerskap med mer.  

 Sykepengeordningen?  

 Tilskudd til landbruksvikar 

 Tidligpensjon i jordbruket 

 

44. Trenger vi en ordning med tidligpensjon for å sikre rekruttering til bondeyrket? 

 Ja. Tidligpensjonsordningen letter generasjonsskifter og gir slitne bønder gode muligheter 

til å ta ut pensjon ved 62 år. 

 Ja, og ordningen bør styrkes 

 Nei. Det er bedre å bruke disse pengene på aktive bønder. 

 Nei. Ytelsen fra ordningene er nå så liten at den knapt betyr noe for å framskynde et 

generasjonsskifte. 

 

45. Har dere andre innspill til velferdsordningene? 
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8. Økologisk landbruk   
Økologisk produksjon har fått en viktig plass i landbruket, både som pådriver for hele landbruket og 
som bidrag til et mangfold av produkter til forbrukerne. I 2018 økte salget av økologisk mat i 
dagligvarehandelen med 8%, og utgjorde 2,9 mrd. kroner.  
 
I 2018 gikk det økologisk drevne arealet ned, mens karensarealet fortsatte å øke. Dermed holdt 
andelen økologisk og karensareal av totalt areal seg stabilt på 4,8 prosent Det er arealet til eng og 
beite, korn og oljevekster samt poteter som står for nedgangen, mens arealet til grønnsaker, frukt og 
areal til fôrerter økte i 2018.   
 
Det er stor etterspørsel etter økologisk kraftfôr, noe som henger sammen med økt omlegging av 
økologisk kjøttproduksjon. Det er derfor et stort behov for å øke den økologiske kornproduksjonen.  
 

 

9. Bedret dyrevelferd  
Norges Bondelag har i næringspolitisk program for 2016 - 2020 
satt som mål at norsk dyrevelferd skal være i verdenstoppen. 
God dyrevelferd er først og fremst viktig av hensyn til dyra og en 
forutsetning for å kunne drive med husdyr. God dyrevelferd er 
også viktig for arbeidsmiljøet i fjøset og det er lønnsomt å gi dyra 
godt stell. God dyrevelferd er også en del av forbrukernes 
forventning til norsk mat og dermed for omdømmet til næringa. 
Det holder ikke å påstå at dyrevelferden er god, vi har behov for 
dokumentert god dyrevelferd. Norges Bondelag vil sikre 
dyrevelferden i norsk husdyrhold ytterligere gjennom en aktiv 
tilnærming. 
 
Dyrevelferd handler om hvordan dyra opplever sin egen 
situasjon: hvordan de har det. Regelverket setter en viss 
standard for plass, miljø, luft, lys osv., men den viktigste enkelt-
faktoren for god dyrevelferd er jobben bonden/røkteren gjør.  

Spørsmål: Velg ett alternativ på hvert av spørsmålene.  

 

46. Det importeres stadig mer av økologisk frukt, grønt og bær. Hvordan skal vi klare å øke 

denne produksjonen? 

 Høyere arealtilskudd 

 Pristilskudd per produsert enhet 

 Faglig tiltak og rådgivning 

 Helkjedeavtaler  

 Annet  

  

47. Hvordan kan vi øke den økologiske kornproduksjonen? 

 Høyere arealtilskudd 

 Høyere prisnedskrivningstilskudd for økologisk korn 

 Faglig tiltak og rådgivning 

 Annet  

 

48. Har dere andre innspill om økologisk landbruk? 
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Næringa har de siste årene gjort flere tiltak for å bedre dyrevelferden. For eksempel er det innført 
KSL-krav om å gi slaktekylling miljøberikelser, noe som er dokumentert å legge til rette for positive 
opplevelser for dyra, og det er innført dyrevelferdsprogrammer for flere produksjoner. Likevel har vi 
pressgrupper utenfor landbruksnæringa som ønsker å definere hva god dyrevelferd er. Dette gjelder 
både hva som ligger i dyrevelferdslovens krav om at dyr skal beskyttes mot fare for unødige 
påkjenninger og belastninger, og hvilke krav som skal stilles til mulighet for positive opplevelser.  
 
Mediesaker som avdekker dårlig dyrevelferd og brudd på dyrevelferdsregelverket er svært skadelig 
for omdømmet til norsk landbruk og vi ser at negativer saker om en dyreart påvirker tilliten til flere 
dyrearter og produksjoner. Forbrukermålinger som MatPrat har utført de senere år viser at tilliten til 
at norsk dyrevelferd er god, men ser ut til å svekkes. 
 

God erfaring med dyrevelferdsprogram 
Det har gjennom mange år vært rettet stor oppmerksomhet i næringen mot å ha en god status for 
helse, velferd og produksjon, og at produsentene skal ha kompetanse, også om dyrevelferd. 
Dyrevelferdsprogrammer er innført for slaktekylling og kalkun, verpehøner og gris. Slike programmer 
er knyttet opp mot regelmessige veterinærbesøk, rådgivning, registreringer og økonomiske 
virkemidler. Erfaring viser at programmene har positiv effekt på dyrevelferden samtidig som de gir 
dokumentasjon av faktiske forhold, det vil si dokumentert god dyrevelferd. Kompetansebygging hos 
både bonde og rådgiver har gitt positive resultater både for dyr og bonde. Tilsvarende programmer 
er under utvikling for storfe og sau.  
 
Styret i Norges Bondelag vedtok høsten 2019 at det er riktig å innføre et formelt kompetansekrav i 
dyrevelferd for næringsretta dyrehold, på samme måte som man har fått et kompetansekrav i 
dyrehelse. Vi mener også at dersom et slikt krav blir etablert bør det være et krav som er uavhengig 
av varemottaker eller produsentorganisering (dvs. en generisk løsning).  
 
 

 

Norges Bondelag jobber 
med dyrevelferd i tre spor. 
I år ber vi om innspill på 
hvordan husdyrnæringa 
kan arbeide for å sikre 
regelverksetterlevelse 
samt forbedre 
dyrevelferden i 
produksjonen. 
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10. Klima og miljø   
Se også omtale i kapittel 7 i opplæringsheftet i landbrukspolitikk 
 
Norge er forpliktet gjennom Parisavtalen til å redusere klimagassutslippene fram mot 2030. Klima vil 
derfor være en viktig rammebetingelse for norsk matproduksjon i årene fremover.  
 
Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag inngikk i 2019 en klimaavtale med regjeringen 
hvor partene forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene fra jordbruket med 5 mill. tonn CO2-
ekvivalenter i perioden 2021 til 2030. Avtalen med myndighetene slår fast at jordbruket står fritt til 
selv å bestemme hvilke klimatiltak man ønsker å gjennomføre. Vi ønsker at dette skal være tiltak som 
sammenfaller med god agronomi og god husdyrrøkt.  
  

Klimagassutslippene fra jordbruket 
Mesteparten av utslippene fra jordbruket kommer fra biologiske prosesser; fra fordøyelsen til 
husdyrene, metan og lystgass fra gjødselbruk. I tillegg kommer også klimagassutslipp fra energibruk 
på gården, som kjøring med traktor og oljefyring, og netto karbonutslipp ved arealendringer, som for 
eksempel ved nydyrking. 
 
Det er mange grep som kan gjøres for å redusere klimautslippene fra jordbruket og stimulere til økt 
lagring og binding av klimagasser. For eksempel: 

• Bedre gjødselhåndtering 

• Produksjon av biogass 

• Drenering 

Spørsmål: Velg ett alternativ på hvert av spørsmålene.  

  

49. Hva er viktigst å gjøre for å sikre at regelverket følges?     

 Flere uvarslede tilsyn fra Mattilsynet 

 Kraftigere virkemiddelbruk fra Mattilsynet 

 Årlig KSL-revisjon med fokus på husdyrrom og dyrevelferd 

 Sikre at alle husdyrbønder har kompetanse om produksjonsformen, fôring, dyras behov og 

normal adferd er viktig for å ta de gode valgene i hverdagen gjennom krav om kurs.  

 Opprette besøksringer der bønder går inn i hverandres dyrerom og diskuterer hverandres 

dyrehold.  

 Varemottaker må trekke i utbetalinga der bonden ikke følger regelverket.  

 Vi trenger ikke gjøre noe. Dagens praksis er god nok.  

 Annet. 

 

50. Hvordan bør Bondelaget jobbe med forbedring av dyrevelferd utover regelverket?   

 Vi må arbeide for strengere krav i dyrevelferdsregelverket 

 Hver varemottaker bør sette egne og strenge krav til sine leverandører dersom 

dagligvarehandelen krever det av dem.  

 Det bør utredes et eget dyrevelferdstilskudd med tanke på kostnadsdekning for tiltak utover 

regelverket  

 Produsenter med ekstra god dyrevelferd må få merpris fra varemottaker og varene må merkes 

med et dyrevelferdsmerke tilsvarende økologisk produksjon. 

 Vi trenger ikke gjøre noe. Dyrevelferden er god nok ut fra dagens regelverk 

 Annet 

 

51. Har dere andre innspill til dyrevelferd? 
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• Presisjonsjordbruk 

• Avl 

• Tilsettingsstoffer i fôret 

Fossilfritt landbruk 
Bondelaget har ambisjon om at landbruket skal være fossilfritt innen 2030. De fossile utslippene 
kommer fra oppvarming med oljefyring og gass, og fra bruk av diesel i maskinparken. Mange bønder 
har de siste årene investert i fossilfrie korntørker og oppvarming. Blant gartneriene har veldig mange 
oljefyrer blitt erstattet med fornybare alternativer som strøm eller bioenergi. For å redusere de 
fossile utslippene fra jordbrukets maskinpark har bonden mulighet å gjøre kortsiktige tiltak som mer 
effektiv kjøring av eksisterende maskinpark.  Samtidig bør vi også bør få tilgang til midler for å teste 
ut flere el-traktorer og biogass-traktorer. Det er også gode resultater i å kjøre både gamle og nye 
traktorer på 100% biodiesel.  
 

 
 
 

Spørsmål: Velg ett alternativ på hvert av spørsmålene.  

  

52. Bør jordbruksavtalen i større grad brukes til å støtte klimatiltak på gården? 

 Ja, klima er klodens største utfordring og må prioriteres høyere i jordbruksoppgjøret. 
 Ja, satsingen bør videreføres på samme nivå som før. 
 Nei, klimatiltak er det samme som bedre agronomi og husdyrhold, noe som vil gi bedre 

lønnsomhet på gården uten at det bør gis ekstra støtte. 
 

53. Ønsker du å motta klimarådgiving tilpasset ditt eget gårdsbruk? 

 Ja, det er jeg svært interessert i så lenge det ikke koster noe 
 Ja, og så lenge det vil føre til bedre driftsøkonomi på gården min på sikt er jeg villig til å 

betale en egenandel 
 Nei 

 

54. Flere klimaløsninger støttes allerede gjennom jordbruksavtalen. Skal Bondelaget 

prioritere noen av disse løsningene sterkere i årets jordbruksoppgjør? 

 Bedre tilskudd til dyrking av fangvekster  
 Bedre tilskudd til levering av husdyrgjødsel til biogass 
 Bedre tilskudd til bedre lagring og spredning av husdyrgjødsel 
 Bedre tilskudd til utskifting av fossil oppvarming 
 Nei 
 Andre forslag 

 

55. Det er flere klimaløsninger som ikke har egne tilskudd eller andre støtteordninger i 

jordbruksavtalen. Hvis Bondelaget skulle velge ett nytt satsingsområde innenfor klima, 

hva bør det være? 

 Økt satsing på bedre grovfôr  
 Klimarådgiving tilpasset hvert enkelt gårdsbruk 
 Økt bruk av biokull i landbruket  
 Nye løsninger for fossilfri maskinpark, som virkemidler for å støtte mer bruk av biodiesel 

og forskning på elektriske landbruksmaskiner 
 

56. Har dere andre innspill til klima og miljø? 
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11. Aksjonsberedskap 
 
Norges Bondelags forhandlingsutvalg går alltid inn i 
jordbruksforhandlingene med mål om å kunne inngå 
en jordbruksavtale. Det å ikke inngå jordbruksavtale 
betyr at staten dikterer størrelsen på avtalen og, minst 
like viktig, betingelsene i avtalen.  
 
Etter år 2000 har Norges Bondelag brutt jordbruks-
forhandlingene tre ganger: i 2012, 2014 og 2017. 
Bruddet i 2012 var med en rødgrønn flertallsregjering, 
i 2014 og 2017 med en blåblå mindretallsregjering.  
Aksjonene de seinere åra har hatt som mål å vise 
sårbarheten i matkjeden. Dette har vi gjort gjennom å 
fjerne brød og egg fra butikkhyllene, eller blokkere 
forbrukernes tilgang til matvarer. Blokaden av 
sentrallagrene til Coop, Asko og Rema i 2017 var en 
vellykka aksjon, og en av de tøffeste aksjonene Norges 
Bondelag har gjennomført på mange år. 
 
Aksjoner i lokal- og fylkeslag, politikerkontakt og 
mobilisering i sosiale medier har også vært viktige 
elementer i aksjonene. Aksjonsperioden har blitt 
avsluttet med en stor markering foran Stortinget, med 
3000 – 5000 deltakere.  
 

Aksjonsplanlegging  
Det skal utvikles aksjonsplaner på sentralt-, fylkes- og 
lokallagsnivå. Planene skal ha aksjoner som skal være 
synlige, gjennomførbare og gjerne med en humoristisk 
snert som gjør at vi ikke provoserer unødig. Lokallaga 
skal stille opp på nasjonale aksjoner, aksjoner i regi av 
fylkeslaga, og også ha egne aksjoner lokalt. At det 
aksjoneres i alle våre drøyt 500 lokallag, er avgjørende 
for hvor vellykka aksjonene blir.  
 
Lokallaga har mange muligheter til å lage synlige 
aksjoner. Vi har store arealer, traktorer, rundballer og 
redskaper. Med en god dose kreativitet er det gode 
muligheter til å være synlige rundt om i Norge. 
Lokalmediene er veldig viktige å ha med på laget. Å 
dokumentere i sosiale medier er også viktig.  
 

Aktuelle aksjonsformer 
Norges Bondelag skal ha gode aksjonsplaner, men disse 
er avhengig av oppslutning for å bli effektfulle. Vi vil gjerne ha innspill på hva dere anser som aktuelle 
aksjoner. Skal vi kjøre tøft med fare for å provosere folk flest, eller skal vi synliggjøre budskapet vårt 
på andre måter? Bør vi samles i Oslo for å vise vårt sinne om det blir brudd?  
 
 

Lokallaga er pålagt gjennom Norges 
Bondelags lover (§15) å ha en aksjons-
beredskap. Er forhandlingsresultatet for 
dårlig bryter vi forhandlingene! Et brudd 
er kun effektivt om vi i etterkant 
gjennomfører kraftfulle og aksjoner.  
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Spørsmål: Velg ett alternativ på hvert av spørsmålene.  

  

57. Bør Norges Bondelag kjøre tøffe aksjoner som blokader, oppkjøp osv. om det blir brudd i 

2020? 

 Ja. 

 Nei.  

 

58. Bør det arrangeres en stor markering i Oslo ved brudd?  

 Ja.  

 Nei.  

 

59. Har dere innspill til Norges Bondelags aksjonsplaner? 

Diskuter hvilke aksjoner dere kan tenke dere å kjøre i eget lokallag om det blir brudd i 2020. 
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12. Praktisk informasjon – bruk av heftet 
 
Dette heftet er først og fremst et utgangspunkt for diskusjon i lokallaga og grunnlag for å kunne 
sende inn innspill i forkant av jordbruksforhandlingene. Dersom man ønsker det egner dette heftet 
seg godt for å ha en studiering i landbrukspolitikk, for eksempel for styret eller for flere i lokallaget.  
 
Her følger informasjon dersom man ønsker å arrangere dette som studiering:  
Arrangerer man studiering kan lokallaget få studiestøtte fra studieforbundet Næring og samfunn på 
kr. 100 per kurstime. I tillegg har man rett på gratis leie av offentlig skolelokale til å gjennomføre 
kurset, og det er mulig å søke om tilretteleggingstilskudd dersom noen som ønsker å delta har behov 
for ekstra tilrettelegging. 
 
Krav til studiering 
For å kvalifisere for kurstilskudd må studieringen må være på minst 8 timer og ha minst tre deltakere 
som har deltatt på ¾ av kurstimene. Det er mulig å gjennomføre over en eller flere dager. Kurset må 
meldes til studieforbundet på forhånd (se nedenfor).  
 
Skifte av studieforbund 
Bondelaget skiftet høsten 2019 studieforbund fra Studieforbundet Næring og samfunn til 
Studieforbundet natur og miljø. Det medfører noen endringer i tilskudd og rapporteringsrutiner. 
Målet er at det skal bli enklere for lokallaga å gjennomføre kurs og søke støtte til dette.  
 
Rapportering av studiering 
1. Før dere starter: Registrer studieringen hos Natur og miljø ved å fylle ut søknad her: 

https://www.naturogmiljo.no/tilskudd/soknad. I søknaden oppgis studieplannummer 360 
(Jordbruksforhandlingene).  

2. Rapportering av studiearbeidet: Studieforbundet sender over en epost med link til skjemaet 
«Rapportskjema på nett».  

• Legg inn brukernavn og passord: Brukernavnet er den epost-adressen du har brukt, mens 
passordet velger du selv. Senere kan du logge inn i systemet fra "Mine kurs" som er 
plassert øverst på nettsidene til Studieforbundet. 

• Deltakere: I rapportskjemaet registrerer du deltakerne med navn, adresse, fødselsår og 
kjønn, og dato og klokkeslett (start) for samlingene. Fremmøte på samlingene "hakes av".  

• Økonomi: I rapportskjemaet skal det legges inn opplysninger om eventuelle 
inntekter/utgifter (f.eks. kursavgift, kursmateriell osv.) og dugnadstimer. Programmet 
har en link for å skrive ut kursbevis til kursdeltakerne. 

• Når kurset er ferdig og rapportskjemaet er korrekt utfylt, kan det sendes inn til 
Studieforbundet ved å trykke på knappen «Signér og send inn». 

 
Snarest og senest 3 måneder etter siste kursdag må kurset være rapportert til Studieforbundet. For 
kurs som rapporteres mer enn 3 måneder etter siste kursdag halveres kurstilskuddet. Kurstilskudd 
overføres arrangørens konto normalt innen en måned etter at Studieforbundet har mottatt 
rapportskjema. Uriktige opplysninger på rapportskjemaet kan medføre krav om tilbakebetaling av 
tilskudd. 
 
Studiemateriell 
Alt materiell til studie- og høringsarbeid på tema Jordbruksoppgjøret 2019 finnes på 
bondelaget.no:   For lokallag og tillitsvalgte ➔ Studiearbeid. 
Det er også muligheter for å etterbestille studiehefter i nettbutikken til bondelaget. 
 

https://www.naturogmiljo.no/tilskudd/soknad
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