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OSLO: Lønnsforskjellene i Norge økte fram til 
2015, men har siden ligget flatt. Samtidig har 
lønnsforskjellene mellom menn og kvinner 
krympet. Det viser ferske tall fra Teknisk 
beregningsutvalg for inntektsoppgjørene 
(TBU), som mandag la fram sin foreløpige rap-
port om lønns- og prisutviklingen i fjor.
Nøkkeltallene fra TBU danner en viktig del av 
grunnlaget for årets lønnsoppgjør.

I rapportenkommer det fram at lønnsspred-
ningen i Norge, målt ved hjelp av den såkalte 

Gini-koeffisienten, økte jevnt fra 1998 til 
2015. Men i årene etter 2015 har utviklingen 
ligget tilnærmet flatt. Unntaket er kvinner, 
som har opplevd økende lønnsspredning også 
de seneste årene.

TBU-leder Geir Axelsen tror forklaringen er 
sammensatt, men trekker fram oljeprisfallet i 
2014 som en mulig årsak. – Konjunkturutvik-
lingen innenfor oljebransjen har sannsynligvis 
ført til en noe svakere lønnsutvikling blant 
noen med høyere lønn, påpeker han.  NTB

Lønnsforskjellene har sluttet å øke

– Bønder som slutter med 
melkeproduksjon, får en 
gullkantet belønning fra 
staten, mens unge som vil 
inn i næringa, får det tøf-
fere enn noen gang. Det 
bekymrer bondelagsleder 
Konrad Kongshaug.
MOLDE/AVERØY:  Melka skaper 
både jubel og fortvilelse blant 
bøndene. De som smiler, er de 
som legger ned melkeproduk-
sjonen og selger melkekvoten 
til staten. De som fortviler, er 
unge bønder som enten vil be-
gynne som bonde eller som er i 
ferd med å bygge opp melke-
produksjonen på gården.

Får millionbetaling
Forklaringen er at staten tilbyr 
14 kroner  for hver liter melk 
bøndene lar være å produsere.  
Premieringen skjer ved at mel-
kebønder selger kvoten  - ret-
tigheten til å produsere melk 
– til staten.  For et gårdsbruk av 
normal størrelse, der det pro-
duseres 150.000 liter melk i 
året, betyr salg av melkekvoten 
til staten at bonden får 2,1 mil-
lioner kroner for å gi opp mel-
keproduksjonen. 

– For bønder som slutter 
med melkeproduksjon, er det-
te en gullkantet avtale med sta-
ten. De som selger melkekvoten, 
sitter igjen med pengene. 
Spissformulert er det sånn at 
staten gjennom oppkjøp av 
melkekvoter , er med og finan-
sierer bobiler og campingvog-
ner, sier leder Konrad 
Kongshaug i Møre og Romsdal 
Bondelag.

Tøffere for unge som vil satse
Bondelagslederen er bekymret 
på vegne av ungdom som enten 
er i ferd med å bygge seg opp 
som heltidsbønder, eller ung-
dom som har lyst å satse på 
landbruksnæringa.

– Det er ikke lenger slik at det 
bare er barna på gården som 
kan tenke seg å drive landbruk, 
kanskje det er ungdom på na-
bogården, der drifta har ligget 
brakk i noen år, som har lyst til 

å satse. For den som skal inn i 
næringa, blir inngangsdøra 
smalere. De må kjøpe melke-
kvote, og den koster dyrt, for-
klarer Kongshaug.

Ett eksempel: Skal en ung 
bonde produsere 250.000 liter 
melk i året, må hun eller han 
investere mellom 3 og 4 millio-
ner kroner i kjøp av melkekvo-
te.  I tillegg må jo bonden ha 
dyr, driftsutstyr og bygninger 
tilpasset driften.

– Vi er nødt til å se langsiktig 
på dette: Hvordan slår det ut 
for rekrutteringen til næringa? 
Sier Konrad Kongshaug.

Lønnsomt å selge bit for bit
Når bonden selger melkekvo-
ten til staten for å slutte med 
melkeproduksjon, får bonden 
så bra betalt at det er mer lønn-
somt å selge melkekvoten enn å 
selge hele gården.

– Jeg er bekymra over at vi 
har et regelverk som gjør det 
mer lønnsomt å selge gården 
bit for bit enn hele gården.  På 
et melkebruk med kvote på 150 

tonn, innbringer salget av kvi-
ten rundt 2,1 millioner kroner. I 
tillegg kan bonden selge dyra, 
redskap og driftsutstyr. Et slikt 
salg bit for bit blir mer verdt 
enn om hele gården ble solgt, 
sier Kongshaug.

Møre og Romsdal Bondelag 
har sammen med bondelaget i 
Hedmark engasjert seg for at 
prisen på leiekvote ikke må 
være for høy. Prinsippet bør 

være at den aktive bonden, bør 
eie produksjonsretten. Utleie-
ren av melkekvoten bør ikke 
sitte med den største fortjenes-
ten,  den bør den aktive bon-
den ha.

– Når bønder har solgt pro-
duksjonskvoter til staten, er 
det fortsatt for mye melk i mar-
kedet.  Hvordan skal melkepro-
duksjonen kuttes ytterligere?

– Bøndene må produsere 

 • Bondelagslederen om kontrasten mellom melkebøndenes fallskjerm og unges muligheter

– Staten er med og finansierer bobiler

MINDRE MELK:  Når flere bønder selger produksjonskvotene for melk, får de godt betalt fra staten. For 
unge som vil satse på landbruksnæringa, er bondelagsleder Konrad Kongshaug urolig for at det blir 
tøffere.  FOTO: RICHARD NERGAARD

DETTE ER SAKEN:
  • Det produseres for mye 

melk i Norge.  Fra 1. juli 
blir det også slutt på at 
staten subsidierer 
jarlsbergost som ekspor-
teres til utlandet.  I tillegg 
går det generelle forbru-
ket av melk ned.  Dermed 
blir det stort overskudd 
på melk.
  • Myndighetene har 

bestemt at melkeproduk-
sjonen må kuttes med 
100 millioner liter melk.  
  • For å få ned melkepro-

duksjonen kjøpte staten 
melkekvoter i 2019 
tilsvarende 10 millioner 
liter. Kvoter for nye 40 
millioner liter kjøpes i år. 
Staten tilbyr 14 kroner 
per liter melk bonden 
selger  av produksjons-
kvoten. De siste 50 
millioner liter melk må 
bøndene selv klare å finne 
måter å kutte produksjo-
nen. 
  • I Møre og Romsdal skal 

melkeproduksjonen 
kuttes med 3,7 millioner 
liter i år.
  • Når bonden leverer 

færre liter melk, går 
inntekta på gården ned.  
Hvor mye inntekta 
reduseres, avhenger av 
hvor mye mindre melk 
gården leverer. 



9NYHETER TIRSDAG 18. FEBRUAR 2020    ROMSDALS BUDSTIKKE

Flyselskapet Widerøe kut-
ter 4.000 flygninger i 
kortbanenettet.
BODØ: Rutekuttet utgjør 15 pro-
sent av de kommersielle flyg-
ningene i kortbanenettet.

I Møre og Romsdal rammes 
Ørsta-Volda lufthamn, Hovden: 

Ruta fra Oslo 08:00 og fra Ør-
sta/Volda 09:25 legges ned alle 
ukedager fra 1. april.

Flyselskapet opplyser at årsa-
ken til kuttene er økte avgifter 
over flere år, en kraftig svek-
kelse av den norske kronen og 
at den generelle markedsutvik-
lingen har medført store utfor-
dringer for lønnsomheten.

Endringene trer i kraft 4. 
mai. Det er spesielt Evenes i 
Nordland som blir hardt ram-
met. Der legger Widerøe ned 
rutene til Bodø og Andenes.

Samferdselsminister Knut 
Arild Hareide (KrF) sier i en 
kommentar til NTB at han er 
bekymret for konsekvensene 
av Widerøes rutekutt.

– Kuttene vil ramme mange 
innbyggere rundt om i landet 
som jeg er opptatt av skal ha et 
godt tilbud også i fremtiden. Vi 
vil følge dette tett framover og 
vurdere hvordan negative kon-
sekvenser best kan håndteres, 
sier han. 

Sp kaller kuttene «en varslet 
katastrofe».  NTB

Widerøe-kutt skaper bekymring hos Hareide

MÅ KUTTE: Widerøe kutter 
kraftig i flygningene i kortbane-
nett.  FOTO: NTB SCANPIX

mindre melk. Det vil merkes på 
inntekta. Skal produksjonen 
ned med 2 prosent, og du har 
melkekvote på 400.000 liter, 
blir det 8.000 liter mindre 
melk. Får bonden betalt 5,50 
kroner per liter melk, reduse-
res inntekta med mer enn 
40.000 kroner.  For de største 
melkeprodusentene blir inn-
tektstapet tilsvarende større. Vi 

har samdrifter her i fylket som 
produserer 900.000 liter melk 
i året. To prosent mindre pro-
duksjon utgjør oppimot 
100.000 kroner lavere inntekt i 
året, forklarer bondelagslede-
ren.

RICHARD NERGAARD
richard.nergaard@r-b.no

 • Bondelagslederen om kontrasten mellom melkebøndenes fallskjerm og unges muligheter

– Staten er med og finansierer bobiler

Den unge gardbrukeren 
Lasse Vikhagen Gjeitnes 
kom innstrammingen i 
melkeproduksjonen i for-
kjøpet. Sist sommer be-
talte han over 500.000 
kroner for å produsere 
mer melk. 
MOLDE: For ett år siden fortalte 
vi om Lasse Vikhagen Gjeitnes 
(31) som lånte 8,8 millioner kro-
ner for å bygge nytt fjøs og satse 
på melkeproduksjon på Skåla. 
Lasse får også merke nedskjæ-
ringene i melkeproduksjonen. 
For ham innebærer et kutt på 4 
prosent at han får levere 12.000 
liter melk mindre i år enn i fjor. 

– Det utgjør et inntektstap på 
over 60.000 kroner på garden. 
Mindre inntekter slår direkte 
inn på bunnlinja på gardsregn-
skapet. Dette er penger jeg 
hadde trengt for å gjøre nye in-
vesteringer, sier Lasse Vikha-
gen Gjeitnes.

Fikk nesten «gullbilletten»
Han så at det ville komme inn-
stramminger i melkeproduk-
sjonen. Fra før av hadde han 
melkekvote på 283.000 liter. 
Lasse var «føre var», og sist 
sommer kjøpte han til en mel-
kekvote på cirka 40.000 liter, 
slik at den totale kvoten var på 
324.000 liter. 

– Investeringen i ekstra mel-
kekvote kom på over en halv 
million kroner, men nå eier jeg 
kvoten. Når produksjonen skal 
ned med fire prosent, må også 
jeg kutte, men takket være den 
ekstra kvoten jeg kjøpte, skal 
jeg takle det. Tine gjør dette 
tiltaket for at vi skal få bedre 
betalt for melka over tid, for-
klarer han.

Lasse betalte 13 kroner 50 
øre per liter kvote. Nå tilbyr 
staten å kjøpe melkekvote for 
14 kroner literen. 

– Jeg er glad jeg fikk sikret 
meg større kvote. Den som får 
kjøpt melkekvote, har nesten 
fått gullbilletten.

Nybygd fjøs
Med nybygget fjøs er Lasse Vik-
hagen Gjeitnes avhengig av å 
utnytte kapasiteten i fjøset.

– Når inntekta fra melkepro-
duksjonen går ned, må jeg prø-
ve å kompensere med annen 
inntekt. Har jeg en ledig bås-
plass i fjøset, må jeg fylle den 
med å skaffe en okse til. Garden 
er avhengig av inntekter for å 
forsvare investeringene som er 
foretatt her, sier gardbrukeren.

– Er det en rettferdig måte å for-
dele byrden på når alle melkebønder 
må kutte produksjonen med fire 
prosent?

– Jeg kommer vel verken best 
eller verst ut med denne reduk-
sjonen av melkeproduksjonen. 
Det er mest rettferdig at alle må 
bidra i dugnaden for å få ned 
produksjonen. Så er det slik at 
de med størst melkekvote har 
den største bufferen, mens de 
minste melkeprodusentene har 
minst å gå på, sier Lasse Vikha-
gen Gjeitnes.
RICHARD NERGAARD
richard.nergaard@r-b.no

Lasse var føre var og 
kjøpte før melkefallet

KJØPTE SEG OPP FØR KUTTET: Lasse Vikhagen Gjeitnes så at det ville komme kutt I melkeproduksjonen, 
derfor investerte han over en halv million kroner I økt melkekvote før nedskjæringen trådte I kraft. 
– Får jeg ledig kapasitet i fjøset med færre melkekyr, må jeg fylle opp med okser, forklarer han. 
 FOTO: RICHARD NERGAARD


