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1. Jordbruksoppgjøret 2010 – Første trinn for å redusere 
inntektsforskjellen til andre grupper i samfunnet. 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg legger med dette fram krav til ramme og fordeling for 

jordbruksavtaleperioden 2010-2011, 1. avtaleår, som grunnlag for videre forhandlinger. 

 

Å produsere nok, trygg, sunn og god mat til egen befolkning er en av de viktigste opp-

gavene i ethvert samfunn. Bare tre prosent av Norge er matjord. Dette innebærer at alle 

ressursene må utnyttes på en bærekraftig måte for å opprettholde en sjølforsyningsgrad 

minst på dagens nivå også i framtida. I tillegg til å produsere mat er landbruket i Norge 

tillagt å produsere en rekke fellesgoder for samfunnet.  Norsk landbrukspolitikk handler 

ikke først og fremst om støtte til bøndene, om kulturlandskap eller distriktspolitikk. Det 

handler om mat i ei tid der matmangel er i ferd med å gå over fra å være et problem for 

deler av verden til å bli et globalt problem. Det handler om solidaritet med verdens fattige 

og sultne, om miljø og klima. Jordbrukspolitikken angår alle. Den handler om 

matvaresikkerhet inn i ei uviss framtid og den handler om hvordan landet skal se ut. 

 

For å sikre bred folkelig støtte til jordbrukspolitikken, bør jordbruksavtalen vektlegge de 

bidrag som avtalen yter til å skape slike fellesgoder. Forskning viser at støtten til jord-

bruket avhenger av at bosetting og kulturlandskap opprettholdes. Ifølge FNs matprogram 

må den globale matproduksjonen økes med ca 70 % for å kunne mette verdens befolkning i 

2050. Klimapanelet anslår at for å opprettholde veksten i verdens matvareproduksjon må 

ytterligere 185 millioner hektar med åkerland tas i bruk. Dette understreker viktigheten av 

at alle land må utvikle sitt jordbruk for å sikre mat til verdens befolkning. 

 

Behovet for økt produksjon av mat i verden vil isolert sett øke utslippet av klimagasser 

totalt fra jordbruket. Likevel kan norske bønder bidra til å redusere sine utslipp per 

produsert enhet gjennom tiltak på eget gårdsbruk, og gjennom sitt eierskap til den 

samvirkebaserte matvareindustrien. I tillegg spiller bondens jordressurser en viktig rolle i 

binding av CO2. Bønder vil derfor spille en viktig rolle som klimaløser. 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg har merket seg at en samlet næringskomité ved 

behandlingen av jordbruksoppgjøret i 2009 i Innst. S. nr. 375 (2008-2009) har understreket 

Jordbrukets ansvar for å sikre langsiktig matforsyning og et landbruk over hele landet. 
”Komiteen er oppteken av at landbruket skal produsera trygg mat av høg kvalitet, med 

bakgrunn i forbrukarane sine preferansar. Landbruket skal produsera varer og tenester 

med utgangspunkt i næringa sine samla ressursar, og sikra langsiktig matforsyning. 

Komiteen syner til at landbruket og ressursane knytt til landbrukseigedomane spelar ei 

viktig rolle for sysselsetting og busetjing i store deler av landet, og vil leggja til rette for at 

næringa kan utvikle seg på ei god måte framover. Komiteen viser til at jordbruket, i tillegg 

til å produsere mat, også medverkar til å produsere fellesgoder som livskraftige og levande 

bygder, og eit breitt spekter av miljø- og kulturgoder. Eit levande og variert landbruk over 

heile landet vil òg medverke til å oppretthalde eit ope kulturlandskap.  

 

Komiteen er oppteken av å sikre lønsemda i landbruket og stimulera til eit aktivt landbruk 

med ein variert bruksstruktur over heile landet. ” 
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Jordbrukets forhandlingsutvalg har også merket seg at en samlet næringskomité er opptatt 

av å sikre lønnsomheten i landbruket. Forhandlingsutvalget vil understreke at en helt 

grunnleggende forutsetning for at landbruket skal være i stand til å utføre de oppgavene 

som Stortinget vil, er at bøndene finner det økonomisk interessant. Da må lønnsomheten i 

jordbruket være konkurransedyktig i forhold til andre yrker, slik at en velger å satse på 

jordbruk framfor andre yrker. Dessverre framstår jordbruket som en næring som ligger 

blant de laveste av lavinntektsyrkene i Norge. Inntektsforskjellen mellom jordbruket og 

andre grupper i samfunnet er alt for stor. Gjennom de siste 4 jordbruksoppgjørene har 

partene lagt til rette for at jordbruket skal kunne få en inntektsutvikling målt i kroner på 

linje med andre grupper i samfunnet. Budsjettnemndas grunnlagsmateriale viser at dette 

trolig vil kunne oppfylles. Da er i så fall Regjeringserklæringa fra forrige Stortingsperiode, 

der en ville sikre landbruket en inntektsutvikling på linje med andre grupper i samfunnet, 

også oppfylt. Forhandlingsutvalget har merket seg at i denne perioden skal en videreutvikle 

inntektsmålsettingen.  

 

Forhandlingsutvalget forutsetter og forventer at jordbruksoppgjøret 2010 blir det 

første av 4 oppgjør i denne Stortingsperioden der en legger til rette for at jordbruket 

gis et inntektsløft gjennom at en sikres en kronemessig lik inntektsutvikling som 

andre grupper samt et lavinntektstillegg. På denne måten vil den store inntekts-

forskjellen mellomjordbruket og andre grupper bli redusert. Dette vil også være 

avgjørende for rekruttering av ungdom til bondeyrket.  
 

Jordbrukets forhandlingsutvalg krever et forhandlingsresultat som innebærer at: 

 Kostnadsveksten kompenseres 

 Kronemessig lik inntektsutvikling som andre grupper pluss et 

lavinntektstillegg 

 

Dette vil legge grunnlaget for en høy nasjonal matproduksjon, som igjen vil være et viktig 

bidrag fra norsk landbruk også i forhold til klimautfordringene. 

 

Jordbrukets kulturlandskap er skapt gjennom produksjon av mat gjennom generasjoner. 

Ulike naturgitte forhold har sammen med de ulike driftsformene og bygningstradisjoner 

ført til et variert kulturlandskap over hele landet. Denne koblingen mellom matproduksjon 

og fellesgoder er bærebjelken i den norske landbrukspolitikken.  

 

Innenfor kravet om inntektsvekst har vi foretatt 6 hovedprioriteringer: 

1) Styrking av melke- og storfekjøttproduksjonen 

2) Overgang fra krone- til prosenttoll for melk 

3) Sikre en utvikling av distriktsjordbruket bl.a. gjennom en styrking av 

fraktordningene 

4) Høyere verdsetting og mer bruk av beiteressursene i inn- og utmark 

5)  Rekruttering av ungdom til jordbruket 

6) Målretting av virkemidler for å møte klima- og miljøutfordringer 

 

I tillegg krever Jordbrukets forhandlingsutvalg at det etableres en tiltakspakke til 

grovfôrbasert husdyrhold finansiert utenfor jordbruksavtalens ramme.  
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2. Grunnlaget for forhandlingene 

Forhandlingsutvalget legger til grunn de mål og retningslinjer som er trukket opp i St.meld. 

nr. 19 (1999-2000) ”Om norsk landbruk og matproduksjon” og Stortingets behandling i 

Inst.S. nr. 167 (1999-2000), St.prp. nr. 75 (2008-2009) ”Om jordbruksoppgjøret 2009” og 

Stortingets behandling av denne. Forhandlingsutvalget vil i år legge spesiell vekt på 

flertallsmerknadene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet i Inst. S. 

nr. 375 (2008-2009) – ”Innstilling fra Næringskomiteen om jordbruksoppgjøret 2009” og 

Regjeringens politiske plattform nedfelt i ”Soria Moria 2 erklæringen”. Jordbrukets 

forhandlingsutvalg legger til grunn tallmaterialet avgitt av Budsjettnemnda for jordbruket 

(BFJ) 16. april 2010.  

 

Jordbruksforhandlingene er regulert gjennom Hovedavtalen for jordbruket. Avtalen 

hjemler organisasjonenes rett til å delta i forhandlinger om sentrale rammebetingelser for 

næringa. Gjennom Hovedavtalen påtar samtidig Jordbruket seg ansvar for å iverksette 

tiltak i samsvar med jordbruksavtalen (jfr. § 4.2 i Hovedavtalen). Hovedavtalen bygger 

på at det skal være et samsvar mellom de rettigheter Jordbruket har, og de plikter og 

det ansvar Jordbruket påtar seg. 
 

Gjennom Hovedavtalen for jordbruket har Norges Bondelag og Norsk Bonde- og 

Småbrukarlag forhandlingsrett med Staten om priser og tiltak i jordbruket. Jordbruks-

oppgjøret er dermed et inntektsoppgjør for yrkesutøverne i næringa. 

 

Jordbruksforhandlingene skal føres med sikte på å nå de mål og retningslinjer Stortinget 

har trukket opp for utviklingen i næringa på kort og lang sikt. Dette forutsetter at 

jordbruksforhandlingene må avklare både priser, tiltak og øvrige virkemidler på en slik 

måte at Jordbruket kan oppnå en inntektsutvikling i tråd med Stortingets forutsetninger, og 

innfri øvrige landbrukspolitiske mål. 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg legger til grunn at jordbruksforhandlingene 

gjennomføres på grunnlag av forhandlingsprosedyren slik den er nedfelt i protokoll 

av 8. mai 1993 mellom Norges Bondelag og Staten ved jordbruksforhandlingene i 

1993, samt endringer som framgår av sluttprotokoll fra jordbruksforhandlingene 

2003 datert 15. mai 2003. 
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3. Sentrale forutsetninger for kravet 

3.1. Antall årsverk og antall bruk i jordbruket 

Ved beregning av antall årsverk i jordbruket er det lagt til grunn 1860 timer pr. årsverk i 

2001 og 1845 timer pr. årsverk i 2002-2011. 

 

Tabell 1  Utvikling i arbeidsforbruk og antall foretak i drift. 

 Foretak Årsverk  

 Antall Årlig 

endring 

Antall Årlig 

endring 

Årsverk pr 

foretak i 

drift   

Årsverk pr 

foretak 

som går ut 

av drift 

2000 68 500  78 900  1,15  

2001 65 600 -4,2 % 75 900 -3,8 % 1,16 1,03 

2002 61 900 -5,6 % 74 500 -1,8 % 1,20 0,41 

2003 58 200 -6,0 % 72 100 -3,2 % 1,24 0,62 

2004  55 500 -4,9 % 68 800 -4,6 % 1,24 1,26 

2005  53 000 -4,7 % 65 700 -4,5 % 1,24 1,24 

2006  51 200 -3,5 % 63 300 -3,7 % 1,23 1,33 

2007  49 900 -2,8 % 61 400 -3,0 % 1,23 1,46 

2008  48 800 -2,6 % 59 600 -2,9 % 1,22 1,63 

2009 47 600 -2,5 % 57 900 -2,9 % 1,22 1,42 

2010* 46 600 -2,3 % 56 400 -2,6 % 1,21 1,50 

2011* 45 500 -2,2 % 55 000 -2,5 % 1,21 1,27 
*Anslag. Kilde: Budsjettnemnda for jordbruket 2010 

 

Fra gjeldende landbrukspolitikk ble vedtatt i 2000 og fram til 2009, har over 20.000 land-

bruksforetak med drøyt 20.000 årsverk forsvunnet fra jordbruket. Budsjettnemnda for jord-

bruket anslår at ytterligere 2.100 foretak og 2.900 årsverk vil bli borte i 2010 og 2011. 

Samtidig opprettholdes totalproduksjonen gjennom en utvidelse på gjenværende foretak. 

Jordbruket er derfor en av de næringer som kan vise til størst produktivitetsvekst, med et 

gjennomsnitt på 2,8 prosent pr år siste 10-års periode. Materialet viser at avgangen er 

redusert de senere åra både absolutt og prosentvis, og er nå nede i om lag 2,5 prosent per 

år.  

 

3.2.  Arealutviklingen 

Jordbrukets forhandlingsutvalg viser til ”Utmåling av arealtilskudd. Rapport fra parts-

sammensatt arbeidsgruppe” datert 6. April 2010. I perioden 1989-1999 økte jordbruks-

arealet med 440.000 daa eller 4,4 prosent. Økningen fortsatt fram til og med 2001 da 

jordbruksarealet var på sitt høyeste. I perioden fra 1999 til 2010 er det registrert/anslått en 

reduksjon i totalt jordbruksareal på 302.000 daa eller 2,9 prosent. 

 
Fulldyrka jord havner under asfalt og betong for å gi rom for veier, boliger, kjøpesentre og 

parkeringsplasser. I tillegg blir den mest tungdrevne jorda tatt ut av drift pga bruks-

nedlegginga. Regjeringa sier at de vil gjennomføre et strengere jordvern og at fokus på 

dette har økt de siste årene.  
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Jordbrukets forhandlingsutvalg ønsker ei styrking av jordvernet.  

 

Figuren under viser at kystfylkene i vest har hatt en stor nedgang i både absolutt og relativ 

andel fulldyrka areal (hhv venstre og høyre). Hordaland har størst nedgang i fulldyrka areal 

med en nedgang på 15 pst i perioden. Kartet viser også at Rogaland som er et av de få 

fylkene som har vekst i det totale jordbruksarealet, har en sterk reduksjon i det fulldyrka 

jordbruksarealet. Kartene viser også at reduksjon av fulldyrka areal i daa ikke har vært så 

stor i Troms, men den prosentvise andelen fulldyrka areal har endra seg med 7,4 pst.  

 

 
Figur: Absolutt og prosentvis endring i fulldyrka areal på fylkesnivå 2000-2009 

 

Tabell 2  Jordbruksareal pr. innbygger 

År Innbyggertall Norge Fulldyrka areal, daa Areal pr. person 

1979 4 078 900 8 306 000 2,04 daa 

1989 4 233 116 8 814 000 2,09 daa  

1999 4 478 497 8 872 000 2,00 daa 

2009  4 858 199  8 399 000 1,73 daa 
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Jordbruksarealet pr. innbygger går jevnt nedover. For 2009 er det beregnet at Norge har et 

fulldyrket areal på 1,73 daa pr. person, noe som er historisk lavt. Dersom en gjør tillegg for 

innmarksbeite og overflatedyrka areal, øker tallet til 2,1 daa pr. innbygger. 

 

Det pågår for tiden også en diskusjon om effekten av at de nye digitale kartene tas i bruk i 

forbindelse med søknad om produksjonstilskudd. Den generelle tilbakemeldingen fra 

mange bønder er at jordbruksarealet har blitt mindre med det nye kartgrunnlaget. Mye 

tyder imidlertid på at den reelle årsaken til arealnedgangen skyldes at marginale arealer 

med små teiger og vanskelig arrondering går ut av bruk fordi disse arealene er vanskelig å 

bruke med stadig større maskiner.  

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg vil understreke alvoret ved den negative areal-

utviklingen i en tid hvor behovet for økt matproduksjon og klimaendringer vil kreve 

økt areal. Forhandlingsutvalget vil også peke på at totalt dyrka areal viser en 

nedgang, med klare regionale forskjeller. 
 

3.3.  Behandling av inntektsfradraget 

 

Tabell 3 Den økonomiske virkningen av inntektsfradraget  

  2007 2008 2009 2010 

Spart skatt, mill. kr        833        853 873 926 

Tilsvarende inntektsverdi før skatt, mill. kr       1.243         1.273  1.303 1.383 

Antall årsverk         61.400          59.600  57.900 56.400 

Inntektseffekt kroner pr. årsverk         20.200          21.400  22.500 24.500 

Kilde: Budsjettnemnda for jordbruket. Utredning nr. 1. 2010 

 

I det videre er Budsjettnemndas beregnede virkning av inntektsfradraget lagt inn i alle 

tabeller og figurer som viser inntektsutviklingen i jordbruket på bakgrunn av enten 

Totalkalkylen for jordbruket eller Referansebruksberegningene. 

 

3.4.  Inntektsutvikling og inntektsnivå i jordbruket 

3.4.1. Totalkalkylen for jordbruket 

 

Tabell 4 viser inntektsutviklingen i jordbruket for 2008-2010 etter Budsjettnemndas 

materiale korrigert for inntektsvirkningen av jordbruksfradraget. 
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Tabell 4  Utviklingen i inntekter og kostnader, samt vederlag til arbeid og 

egenkapital i flg. Budsjettnemndas normaliserte regnskaper 

 2008 2009 2010 

Sum produksjonsinntekter 24 204 25 117 25 576 

Direkte tilskudd 9 137 9 444 9 942 

Totale inntekter, mill. kr 33 341 34 560 35 518 

Driftskostnader  15 793 16 577 16 735 

Sum kapitalkostnader, inkl. renter 7 780 7 199 6 833 

Sum kostnader, mill. kr 23 573 23 776 23 568 

Vederlag arbeid og egenkapital, mill. kr 9 768 10 785 11 950 

Antall årsverk 59 600 57 900 56 400 

Kroner per årsverk 163 900 186 300 211 900 

Verdi skatteordning, kr/årsverk 21 400 22 500 24 500 

Totalt, kr/årsverk 185 300 208 800 236 400 

Inntektsendring  23 500 24 500 

Forutsatt i fjor, etter avtale 179 800 206 600 230 600 
Kilde: Budsjettnemnda for jordbruket 2010 

 

En viser til Stortingets behandling av jordbruksoppgjøret 2009: 

”Fleirtalet i komiteen, alle unnateke medlemene frå Framstegspartiet og Høgre, 

viser til grunnlagsmaterialet for jordbruksforhandlingane frå Budsjettnemnda for 

jordbruket som viser til at det er større usikkerheit enn normalt i budsjettet for 

2009. Dette er særleg knytt til stor prisauke på kunstgjødsel og kraftfôr. Fleirtalet 

har merka seg at det i sluttprotokollen frå forhandlingane blant anna står at 

"partene vil vurdere konsekvensene av eventuelle avvik fra prognosene ved neste 

års forhandlinger".” 

 

Inntektsutviklingen fra 2008 til 2009 etter totalkalkylens normaliserte regnskaper er av 

budsjettnemnda beregnet til 23.500 kroner per årsverk. Fjorårets beregning viste en 

inntektsvekst på 25.500 kr/årsverk. Dette er 2.000 kroner per årsverk mindre enn beregnet i 

fjor. Jordbrukets forhandlingsutvalg konstaterer at årets beregning viser en 

inntektsutvikling som er godt i samsvar med fjorårets beregning.  

 

Årets materiale viser videre at inntekten vil øke fra 2009 til 2010, før ny avtale og 

inkludert verdien av jordbruksfradraget, med 27.600 kroner pr. årsverk. Dette er 3.600 

kroner mer per årsverk enn forutsatt i jordbruksavtalen fra i fjor.  

 

Både inntekter og kostnader (ekskl. rentekostnader på lånt kapital) økte jevnt fra 2008 til 

2009 og er forventet å øke ytterligere fra 2009 til 2010. Den sterke nedgangen i realrenter 

på lånt kapital fra 2008 til 2009 bidro til å nøytralisere effekten av den sterke kostnads-

veksten på gjødsel. Kostnadsveksten for både varige og ikke-varige driftsmidler er 

betydelig lavere fra 2009 til 2010 enn tilsvarende ett år tidligere. Samtidig går realrente-

kostnadene mye mindre ned fra 2009 til 2010 enn mellom de to foregående årene. 

Utviklingen i forholdet mellom inntekter og kostnader totalt sett og effekten av redusert 

arbeidsforbruk i jordbruket bidrar til den sterke inntektsveksten i de to siste årene. 

 

Samlet for 2008 – 2010 har jordbruket fått en inntektsvekst omlag som forutsatt.  
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3.4.2. Referansebrukene  

 

Tabell 5 Utvikling i Vederlag til arbeid og egenkapital for referansebrukene 2008-

2010. Kroner per årsverk.  

  Årsverk 2008 2009 2010 
1 Melk og storfeslakt. 20 årskyr, landet 1,870 229 100 250 900 274 100 
2 Korn. 333 dekar korn, landet 0,495 180 900 142 900 170 800 
3 Sau. 136 vinterfôra sauer, landet 1,169 179 700 184 800 211 700 
4 Melkeproduksjon geit. 87 årsgeiter, landet 1,729 242 500 269 400 295 700 
5 Svin/korn. 46 avlsvin + 357 dekar korn, landet 1,681 306 400 270 400 292 600 
6 Egg/planteprod. 4645 høner + 139 dekar korn, landet 1,675 269 500 300 900 299 600 
7 Poteter/korn. 103 daa poteter + 335 daa korn, landet 1,254 292 500 272 200 321 900 
8 Storfeslakt/ammeku. 25 ammekyr, landet 1,245 135 900 158 500 185 500 
9 Frukt/bær/sau. 47 daa frukt/bær + 8 v.f. sauer, landet 1,807 236 500 253 600 283 100 

10 Fjørfekjøtt/planteprodukter. 80383 fjørfeslakt, landet 1,174 384 700 323 800 372 100 
11 Økologisk melk og storfeslakt. 20 årskyr, landet  1,892 246 700 278 000 286 300 
12 Melk og storfeslakt. <15 årskyr (12), landet 1,541 189 000 207 200 231 100 
13 Melk og storfeslakt. >15 årskyr (24), landet 2,009 238 400 261 700 285 500 
14 Melk (de 40 største brukene). 40 årskyr, landet 2,356 227 600 261 100 288 600 
15 Melk og storfeslakt. 23 årskyr, Østlandets flatbygder 1,946 244 800 270 600 291 900 
16 Melk og storfeslakt. 18 årskyr, Østl. andre bygder 1,854 227 000 249 300 270 800 
17 Melk og storfeslakt. 34 årskyr, Agder/Rogal. Jæren 2,027 256 300 286 700 316 300 
18 Melk og storfeslakt. 20 årskyr, Ag./Ro. andre bygder 1,679 207 500 235 100 263 800 
19 Melk og storfeslakt. 19 årskyr, Vestlandet 1,755 214 000 236 000 261 400 
20 Melk og storfeslakt. 21 årskyr, Trøndelag 1,979 223 700 246 100 268 800 
21 Melk og storfeslakt. 18 årskyr, Nord-Norge 1,901 239 400 260 500 285 200 
22 Korn. <400 dekar korn (233), Østlandet 0,409 104 700 65 900 94 600 
23 Korn. >400 dekar korn (689), Østlandet 0,789 270 500 204 900 241 400 
24 Korn/svin. 301 daa+22 avlssvin, Trøndelag 1,092 282 500 260 800 280 500 
25 Sau. 100 vinterfôra sauer, Vestlandet 0,994 175 900 182 000 203 000 
26 Sau. 171 vinterfôra sauer, Nord-Norge 1,313 220 300 223 600 254 100 
27 Sau (de 25 største). 229 vinterfôra sauer, landet 1,390 250 600 250 100 288 100 
 

 

Referansebrukene viser inntektsutviklingen for ulike bruksgrupper, distrikter og produk-

sjoner. De dokumenterer den økonomiske virkelighet som bøndene møter i hverdagen.  

 

Referansebrukene viser et inntektsnivå som varierer mellom 94.000 kr/årsverk og opp til 

372.000 kroner pr årsverk. Det er med andre ord store forskjeller mellom ulike 

produksjoner, størrelser og områder. Jordbrukets forhandlingsutvalg konstaterer at ingen 

referansebruk har et inntektsnivå som ligger i nærheten av inntektsnivået for andre grupper 

i samfunnet som er beregnet til 434.500 kroner i 2010. 
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Tabell 6 Utvikling i Vederlag til arbeid og egenkapital for referansebrukene 2008-

2010. Kroner per årsverk.  

 

  Kroner pr 

årsverk 

2008 

Endring 

2008-2009 

 

Endring 

2009-2010 

Endring 

2008-2010 
1 Melk og storfeslakt. 20 årskyr, landet 229 100 21 800 23 200 45 000 
2 Korn. 333 dekar korn, landet 180 900 –38 000 27 900 –10 100 
3 Sau. 136 vinterfôra sauer, landet 179 700 5 100 26 900 32 000 
4 Melkeproduksjon geit. 87 årsgeit., landet 242 500 26 900 26 300 53 200 
5 Svin/korn.46 avlss.+357 daa korn, landet 306 400 –36 000 22 200 –13 800 
6 Egg/pl.prod.4645 høn.+139 daa k. landet 269 500 31 400 –1 300 30 100 
7 Potet/korn. 103 daa p.+335 daa k., landet 292 500 –20 300 49 700 29 400 
8 Storfeslakt/ammeku. 25 ammekyr, landet 135 900 22 600 27 000 49 600 
9 Frukt/bær/sau. 47 daa fr. + 8 vfs., landet 236 500 17 100 29 500 46 600 
10 Fjørfekjøtt/pl.prod. 80383 fj.slakt, landet 384 700 –60 900 48 300 –12 600 
11 Økologisk melk og storfeslakt. 20 årskyr  246 700 31 300 8 300 39 600 
12 Melk og storfeslakt. <15 årskyr (12) 189 000 18 200 23 900 42 100 
13 Melk og storfeslakt. >15 årskyr (24) 238 400 23 300 23 800 47 100 
14 Melk (de 40 største brukene). 40 årskyr 227 600 33 500 27 500 61 000 
15 Melk og storfeslakt. 23 årskyr, Østl.fl.b. 244 800 25 800 21 300 47 100 
16 Melk og storfeslakt. 18 årskyr, Østl.a.b 227 000 22 300 21 500 43 800 
17 Melk og storfeslakt. 34 årskyr, Jæren 256 300 30 400 29 600 60 000 
18 Melk og storfeslakt. 20 årskyr, A/R.a.b 207 500 27 600 28 700 56 300 
19 Melk og storfeslakt. 19 årskyr, Vestl. 214 000 22 000 25 400 47 400 
20 Melk og storfeslakt. 21 årskyr, Tr.lag 223 700 22 400 22 700 45 100 
21 Melk og storfeslakt. 18 årskyr, Nord-N 239 400 21 100 24 700 45 800 
22 Korn. <400 dekar korn (233), Østlandet 104 700 –38 800 28 700 –10 100 
23 Korn. >400 dekar korn (689), Østlandet 270 500 –65 600 36 500 –29 100 
24 Korn/svin. 301 daa+22 avlssvin, Tr.lag 282 500 –21 700 19 700 –2 000 
25 Sau. 100 vinterfôra sauer, Vestlandet 175 900 6 100 21 000 27 100 
26 Sau. 171 vinterfôra sauer, Nord-Norge 220 300 3 300 30 500 33 800 
27 Sau (de 25 største). 229 vinterfôra sauer 250 600 –500 38 000 37 500 

 

 

Tabellene viser at det er kornbrukene, og i korn i kombinasjon med svin eller fjørfe som 

har hatt den dårligste inntektsutviklingen av samtlige referansebruk i perioden 2008-2010. 

Særlig har inntektsutviklingen vært dårlig fra 2008 til 2009. Best inntektsutvikling har det 

vært for de grovforbaserte produksjonene. Materialet viser at de prioriteringer partene har 

foretatt ved de siste jordbruksoppgjørene, har gitt positive resultater i form av en forbedret 

økonomi. 
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3.5. Inntektsutvikling og lønnsnivå for lønnstakere 

Lønnsdata for andre grupper er hentet fra rapport ”Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 

2010” fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (DTBU) av 26. mars 

2010.  

 

Tabell 7 Lønnsutvikling pr. årsverk for alle lønnstakere 

År Lønn Lønnsvekst fra året før 

Kroner Prosent 

2006 360.100 14.100 4,1 

2007 379.500 19.400 5,4 

2008 402.300 22.800 6,3 

2009 418.800 16.500 4,1 
Kilde: Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) 

 

Statistisk Sentralbyrå anslår i Økonomisk rapport nr 1 av 18. Februar lønnsveksten til 3,4 

prosent i 2010 og 3,4 % i 2011. Dette er bl.a. basert på en prognose over veksten i 

konsumprisindeksen på 1,7 prosent i 2010 og 1,3 prosent i 2011.  

 

Norges Bank har i Pengepolitisk rapport 1/10 av 24. mars anslått årslønnsveksten i 2010 til 

3 ¾ og 4 ¼ i 2011 med en vekst i konsumprisindeksen på 2 ½ i 2010 og 1 ¾ i 2011. 

Årslønnsveksten er basert på TBUs definisjoner og beregninger. 

 

Siden norsk økonomi har utviklet seg noe forskjellig fra de vurderinger SSB la til grunn 

18. februar, har Budsjettnemnda for jordbruket valgt å avvike fra SSBs anslag og lagt til 

grunn en vekst i konsumprisindeksen på 2 prosent i 2010.  

 

Norges Bank har den mest oppdaterte prognosen over utviklingen i de makroøkonomiske 

hovedstørrelser. De ferdigforhandlede lønnsoppgjørene indikerer at en trolig vil få noe 

lavere inntektsvekst i 2010 enn prognosert fra Norges Bank. Derfor vil overhenget inn i 

2011 sannsynligvis bli noe lavere, slik at lønnsveksten i 2011 også sannsynligvis vil bli 

noe lavere enn prognosert fra Norges Bank.  

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg legger til grunn en lønnsvekst på 3,4 prosent i 2010 

og 4,0 prosent i 2011 
 

Tabell 8 Lønnsutvikling pr. årsverk for alle lønnstakere med Jordbrukets 

forhandlingsutvalg sine forutsetninger. 

År Lønn Lønnsvekst fra året før 

Kroner Prosent 

2010 433.000 14.200 3,4 

2011 450.800 17.300 4,0 
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3.6.  Volumendringer på markedssida i 2011  

 

Jordbruket har ifølge totalkalkylen for jordbruket totale markedsinntekter på 25.500 mill. 

kr. Korrigert for verdien av forkorn som er internomsetning, er inntektene på 23.700 mill. 

kr. Som følge av bedre økonomiske utsikter i etterkant av finanskrisa og en generell 

befolkningsvekst, vil dette legge grunnlaget for noe økt forbruk i 2011.  

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg legger til grunn en økning i volum på 0,5 % for 

markedssida i 2011.  

 

Av de totale markedsinntektene utgjør målprisproduktene 16.500 mill. kr., storfe og 

kylling som ikke lenger er målprisprodukter 4.400 mill. kr. Ved et økt forbruk i 2010, bør 

det være mulig å kunne øke prisuttaket noe på produkter uten målpris.  

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg legger til grunn en økning i prisene på ikke-

målprisprodukter lik konsumprisindeksen.  

 

3.7.  Kostnadsutviklingen  

I følge Budsjettnemnda for jordbruket har de totale kostnadene holdt seg på et stabilt nivå 

fra 2008 til 2010. Den interne fordelingen mellom de ulike kostnadspostene har imidlertid 

endret seg forholdsvis mye.  Fra 2008 til 2009 slo dette slik ut: 

 Handelsgjødselkostnadene økte med 597 mill. kroner 

 Kraftfôrkostnadene økte med 393 mill. kroner 

 Kostnadene til energi og smøremidler gikk ned med 299 mill kroner 

 Kapitalkostnadene, ekskl. renter på lånt kapital, økte med 146 mill. kroner 

 Realrentekostnader på lånt kapital gikk ned med 727 mill. kroner 

 

Fra 2009 til 2010 vil de største postene endre seg slik: 

 Handelsgjødselkostnadene vil gå ned med 399 mill. kroner 

 Kraftfôrkostnadene vil øke med ytterligere 174 mill. kroner 

 Kostnadene til energi og smøremidler vil gå opp igjen med 212 mill kroner 

 Kapitalkostnadene, ekskl. renter på lånt kapital, vil øke med 79 mill. kroner 

 Realrentekostnader på lånt kapital vil gå ytterligere ned med 445 mill. kroner 

 

Totalt viser Budsjettnemndas tall en reduksjon i kostnadene på 208 mill. kroner fra 2009 til 

2010. 

 

2011 

Norges Bank har i Pengepolitisk rapport 1/10 av 24. mars anslått en vekst i 

konsumprisindeksen på 2 ½ i 2010 og 1 ¾ i 2011.  

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg legger til grunn en generell prisstigning på 1 ¾ 

prosent i 2011. Forhandlingsutvalget legger videre til grunn en volumvekst på 0,25 % 

for kraftfôr og andre driftskostnader som følge av volumveksten på inntektssida. 
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3.8.  Kapitalkostnadene 

Kapitalkostnadene i tabell 9 og 10 for 2011 er beregnet av sekretariatet til Budsjettnemnda 

for jordbruket etter oppdrag fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. 

 

Tabell 9  Nominelle og reelle rentekostnader på lånt kapital. Mill. kroner og prosent 

  2008 2009 2010 2011* 

Jordbruksgjeld  40441 42550 44172 44815 

Rentekostnader 2420 1716 1490 1701 

Renteprosent 5,98 4,03 3,37 3,80 

KPI-endring i %, registrert 3,79 2,11 2,00 1,75 

KPI-endring i %, normalisert 2,27 2,22 2,64 1,95 

Registrert regnskap:     

- Effekt av finansiering 1534 899 883 784 

- Realrente 886 817 607 916 

Normalisert regnskap:     

- Effekt av finansiering 919 946 1164 876 

- Realrente 1501 770 326 826 

 

 

Tabell 10:  Beregning av endring i kapitalkostnadene for 2011 

Endring av realrente:    826 mill. kr - 326 mill. kr.                            =     500 mill. kr 

Kapitalslit:               =       42 mill. kr 

Leasing                                                                                                =       73 m ill. kr 

Sum endring kapitalkostnader  2011                                                      615  mill. kr 

 

Sekretariatet til Budsjettnemnda for jordbruket har beregnet en økning i kostnadene til 

leasing i 2011 på 83 mill kroner. Det er stor usikkerhet knyttet til tallmaterialet for leasing, 

både på nivå og utvikling. Jordbrukets forhandlingsutvalg har på bakgrunn av denne 

usikkerheten redusert kostnadsanslaget med 10 mill. kr og satt veksten i leasing til 73 mill. 

kroner. 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg legger til grunn en økning i kapitalkostnadene i 2011 

på 615 mill. kroner. 

 

3.9.  Markedet for jordbruksprodukter i Norge 

Jordbrukets forhandlingsutvalg vil peke på at norske forbrukere er blant de forbrukerne i 

verden som bruker minst andel av inntekten til å kjøpe mat. 

 

Den økonomiske krisen som startet høsten 2008, førte til betydelige endringer i forbruket 

av matvarer. I løpet av 2009 ble forbruket av kjøtt redusert og etterspørselen beveget seg 

over på de rimeligste produktene. For 2010 virker det som om situasjonen har stabilisert 

seg, men muligheten for økt prisuttak er svært begrenset for de fleste produkter 
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Korn 

Kornproduksjonen i 2009 var 28 % lavere enn i 2008. Dette skyldes meget dårlige avlinger 

i 2009. Reduserte verdensmarkedspriser på korn har medført en økende prisforskjell 

mellom norske og importerte kornråvarer. Dette har medført at prisstigningen på kraftfôr 

nå ikke er like sterk som prisstigningen på norsk korn skulle tilsi. Normalårsproduksjon i 

2010 er beregnet til 1.19 mill tonn, 19 % over 2009. Det er en underdekning av norsk korn. 

 

Melk 

For 2009 ble meierileveransen av melk 1.502 mill. liter, og er prognosert til 1.524 mill. 

liter i 2010. Markedsbalansen har vært god det siste året. Salget innenlands av flytende og 

faste produkter økte for alle undergrupper med unntak av brunost fra 2008 til 2009. Størst 

økning hadde yoghurt, fulgt av hvitost, rømme og drikkemelk. Eksporten av melke-

produkter gikk ned i 2009, mens importen økte. Markedet blir presset av importvarer. 

 

Storfe 

Produksjonen av storfe/kalv ble redusert med om lag 2,1 mill. kg fra 2008 til 2009. 

Forbruket av storfekjøtt gikk ned med 6,6 mill. kg. Dette påvirket i første rekke importen 

av storfekjøtt som gikk ned over 4 mill. kg. I tillegg økte lagrene av storfekjøtt mot slutten 

av året. Markedssituasjonen for storfekjøtt ble altså sterkt endret gjennom året 2009. 

Det er prognosert med en reduksjon i produksjonen av storfe/kalv i 2010 på 2,4 mill. kg. 

Forbruket av kjøtt er prognosert å gå noe mindre ned (1,2 mill. kg) enn reduksjonen i 

produksjonen, som forhåpentligvis vil bidra til reduksjon i lagrene. Det forventes ikke 

behov for administrativt nedsatte tollsatser i 2010 da underdekningen kan dekkes med 

frossen vare fra reguleringslager. Storfe er tatt ut av målprissystemet fra 01.07.2009. 

 

Gris 

Både produksjon og forbruk av svinekjøtt økte med 1 % i 2009. Totalt endte dette opp med 

et overskudd på 700 tonn. Oppnådd engrospris for 2009 ble liggende 64 øre under målpris. 

For 2010 prognoseres det med en økning i produksjonen med 3,7 %. Engrossalget er 

prognosert med en økning på 1,7 %, og viser da et overskudd på 3.500 tonn. 

 

Sau/lam. 

Produksjonen av sau og lam gikk ned med 1 % i 2009. Engrossalget falt dramatisk og 

endte 13 % lavere enn i 2009. Engrosprisen endte 32 øre under målprisen med en 

omsetningsavgift på 136 øre. For 2010 er produksjonen prognosert 1,7 % høyere enn i 

2009 og engrossalget 1 % høyere. Med antatt import vil dette gi et overskudd på 600 tonn, 

noe som gir økende press på engrosprisen. 

 

Egg 

Produksjonen av egg ble 5 % høyere i 2009 i forhold til 2008., og etterspørselen økte med 

1,4 %. Dette resulterte i et overskudd på ca 1.000 tonn. For 2010 prognoseres det med en 

økning i tilførslene med 1 %, etter at effektene av førtidsslakting er tatt hensyn til. Engros-

salget prognoseres 1,5 % opp. For 2010 legges det opp til at målprisen skal kunne tas ut. 

 

Slaktekylling 

I 2009 reduserte en produksjonen med 6 % og engrossalget økte med 6,5 %. Dette for å 

kunne realisere en lagerreduksjon. For 2010 prognoseres en vekst i engrossalget på 3 % og 
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en økning i tilførslene med 8,5 %. Det ligger an til overproduksjon og risiko for prisfall 

utover året. 

 

Kylling er tatt ut av målprissystemet fra og med 01.01.2007. Det er etablert en 

referansepris som primært nyttes i forbindelse med handtering av tollvernet. 

 

Hagebruksprodukter 

Til tross for at den norske produksjonen av grønnsaker, frukt og bær totalt sett er langt 

mindre enn forbruket kan det til tider være vanskelig å oppnå de priser som målprisene gir 

anledning til. Det kan være flere årsaker til det. Midlertidig overproduksjon for noen av 

grønnsakene er en årsak, økende import pga redusert effekt av tollvernet ved stigende 

norske priser er en annen årsak. En tredje årsak kan være dreining i forbruket bort fra 

tradisjonelle norske grønnsaker til andre typer grønnsaker som må importeres. 

 

Produksjonen innenfor hovedkulturene i grønnsaker har et stabilt produksjonsvolum. Det 

er problematisk å ta ut målpris. Målprisene er blitt hevet med om lag 13 % de siste 2 årene 

noe som har vært krevende å ta ut. Ved forrige jordbruksoppgjør ble målprisene økt med 

4,4 % for grønnsaker og frukt. Målprisøkningen har kun blitt tatt ut i markedet for gulrot, 

kepaløk og hvitkål. For tomat og isbergsalat er oppnådd pris henholdsvis så mye som 14 og 

10 % under målpris.  

 

Poteter 

For poteter har en kunnet ta ut målprisen i markedet, og en fortsatt økning bør være mulig. 

 

Overproduksjon 

Inntektene i jordbruket påvirkes av markedssituasjonen. Tilbudsoverskudd fører til økt 

omsetningsavgift og reduserte markedsprisuttak. Motsatt vil et etterspørselsoverskudd gi 

redusert omsetningsavgift og økt prisuttak i markedet. Budsjettnemnda for jordbruket har 

beregnet nettoeffekten av dette. For 2008 er det beregnet et negativt brutto pristap for 

jordbruket på 108 mill. kroner. Dette innebærer at omsetningsavgiftene har ligget under det 

nivået som er nødvendig for å drive normal markedsregulering og at prisuttaket i markedet 

samtidig delvis har ligget over normalprisnivå for noen produkter. 

 

For 2009 er det beregnet et samlet pristap på vel 60 mill. kroner som skyldes overskudd på 

svinekjøtt og økt omsetningsavgift for sau/lam for å finansiere kostnadene med 

fotråteprosjektet. 

 

For 2010 er markedet i følge de siste offisielle prognosene omtrent i balanse. 

 

 

Konklusjon 

Vurderingen av markedssituasjonen for de ulike produksjonene viser at det vil være 

utfordrende å ta ut høyere priser på de aller fleste produktene i markedet, for 

kommende avtaleår. 
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3.10. WTO 

I november 2001 ble det holdt WTO ministerkonferanse i Doha, Qatar. Dette var starten på 

flere år med forhandlinger, en prosess som fremdeles pågår. Etter ministermøtet i måned-

skiftet november/desember 2009 har svært lite skjedd i forhandlingene. For tida er det lite 

som tyder på at prosessen kommer i gang igjen på kort sikt.  

 

I Regjeringserklæringa uttrykkes følgende: 

 

”Regjeringen vil sikre et sterkt importvern som en viktig forutsetning for 

opprettholdelse av landbruksproduksjonen og en innovativ og offensiv norsk 

næringsmiddelindustri i hele landet. Norge skal arbeide internasjonalt for et 

internasjonalt rammeverk (EØS/WTO) som sikrer dette. Ved en eventuell ny WTO-

avtale skal Regjeringen ta i bruk alle de virkemidler avtalen gir til å sikre norsk 

landbruksproduksjon og norsk næringsmiddelindustri. Ved en slik avtale må det gis 

kompensasjon for tap av innekt.” 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg vil understreke viktigheten av Regjeringserklæringa 

på dette punktet. En helt grunnleggende forutsetning for norsk matproduksjon er et 

sterkt importvern. 

 

3.11. Artikkel 19 

Norge og EU-kommisjonen ble i januar 2010 enige om en ny avtale etter EØS-avtalens 

artikkel 19 om handel med landbruksvarer. Den nye avtalen blir trolig iverksatt fra 1. 

januar 2011. 

 

For ost økes den tollfrie importkvoten fra EU til Norge fra 4.500 tonn til 7.200 tonn. Dette 

tilsvarer 27 mill. liter med mjølk eller om lag 250 gjennomsnittlige 

mjølkeproduksjonsbruk. For kjøtt er det etablert midlertidige importkvoter fra EU for 

storfe (900 tonn), kylling (800 tonn) og gris (600 tonn). Dette er midlertidige kvoter som 

vil bli en del av en eventuell ny WTO-avtale. For kjøttvarer er det i tillegg en begrenset 

økning av eksisterende importkvoter for noen produkter (skinker, pølser, kjøttboller, 

andebryst). Norge har videre gitt EU toll-lettelser eller importkvoter på enkelte 

innsatsvarer til konserves- og fôrindustrien.   

 

For Norge innebærer forhandlingsresultatet at kvoten for tollfri eksport av ost inn til EU 

øker fra 4.000 tonn til 7.200 tonn. Videre innebærer avtalen tollfrihet eller tollfrie kvoter 

inn på EU-markedet for bl.a. vegetabilske oljer, bær, snacks, hunde-/kattemat, tran og 

juletrær. Det er vanskelig å se for seg at Norge vil kunne utnytte de eksportmulighetene 

som ligger i denne avtalen fordi det er begrensede muligheter for eksport av 

landbruksvarer på grunn av høyt kostnadsnivå i Norge. 
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Fra Landbruks- og matdepartementet ble følgende uttalt etter at avtalen ble offentliggjort: 

Utgangspunktet for Norge i forhandlingene har vært at Norge fortsatt skal ha et 

sterkt importvern. Det er først og fremst gitt EU toll-lettelser der dette er 

fordelaktig for norsk næringsmiddelindustri. Samtidig åpner den nye avtalen for 

noe mer import av matspesialiteter. Avtalen er godt forankret i norsk 

landbrukspolitikk selv om den også kan innebære noen utfordringer. I 

forhandlingene har Norge stort sett gitt konsesjoner for landbruksvarer der det 

allerede er import til ordinær toll eller der næringsmiddelindustrien allerede har et 

importbehov. Avtalen fører derfor i seg selv i liten grad til noen økning av importen 

for disse varene.    

Jordbrukets forhandlingsutvalg mener realitetene i denne avtalen innbærer enda 

større import av jordbruksprodukter enn i dag og tilsvarende reduserte markeds-

muligheter for norske jordbruksprodukter. De økte eksportmulighetene vil ha liten 

praktisk betydning. Konklusjonen er at dette ikke er en balansert avtale, men en 

avtale med klar dreining i favør av EU.  
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4. Krav til inntekt 

4.1.  Politiske premisser 

4.1.1. Politiske føringer gitt av Stortinget 

Inntil ny Stortingsmelding er skrevet og behandlet gjelder fortsatt St. meld. nr. 19 (1999-

2000) ”Om norsk landbruk og matproduksjon” og Stortingets behandling av denne. I 

meldinga er det bl.a. uttrykt følgende om inntekt, rekruttering og sosiale ordninger: 

”Inntektsmulighetene i næringen er avgjørende for rekrutteringen. Regjeringen 

legger stor vekt på de økonomiske og sosiale forholdene i landbruket. Gode 

velferdsordninger som gir sikkerhet ved sykdom og muligheter til fritid og ferie er av 

svært stor betydning for om folk ønsker å satse på landbruket.” 

 

Videre: 

”Regjeringen vil føre en aktiv landbrukspolitikk og sikre næringen 

inntektsmuligheter og sosiale vilkår som sikrer rekruttering til næringen, og som 

gjør det mulig for utøverne i jordbruket å ta del i inntekts- og velferdsutviklingen i 

samfunnet på lik linje med andre grupper.” 
 

Ved Stortingets behandling av landbruksmeldinga la et bredt flertall til grunn følgende 

inntektsmål for landbruket: 

”For å sikre at landbruket skal kunne utføre de mangesidige samfunnsoppgavene 

som næringen er tildelt, mener et annet flertall, alle unntatt medlemmene fra 

Fremskrittspartiet og Høyre, næringen må tilbys inntektsmuligheter og sosiale vilkår 

som sikrer rekrutteringen til næringen.” 

 

Og videre: 

”Dette flertallet mener det må føres en aktiv landbrukspolitikk som sikrer aktive 

utøvere i jordbruket en inntektsutvikling og sosiale vilkår på linje med andre grupper 

i samfunnet.” 

 

4.1.2. Føringer gitt av Regjeringsplattformen av oktober 2009  

 

”En variert landbruks- og matproduksjon over hele landet 

Landbruket spiller en viktig rolle for bosetting og sysselsetting i store deler av landet. 

Norsk landbruks viktigste rolle er å produsere trygg og ren mat for egen befolkning. 

De siste års matkriser viser betydningen av dette. Landbruks- og matpolitikken legger 

grunnlaget for næringer og opplevelser innen utmark, reiseliv, næringsmiddelindustri, 

åpne kulturlandskap og biologisk mangfold. Matjord er en begrenset ressurs som det 

er et nasjonalt ansvar å ta vare på for våre etterkommere. Målet er å opprettholde et 

levende og mangfoldig landbruk og et bærekraftig skogbruk over hele landet som gir 

attraktive arbeidsplasser og sikrer rekruttering.  

 

Med sikte på å legge grunnlaget for en framtidsrettet landbruks- og matpolitikk vil 

Regjeringen gjennomgå landbruks- og matpolitikken i en egen stortingsmelding. 
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Regjeringen vil: 

 videreutvikle inntekts- og velferdspolitikken i landbruket fra forrige periode   

 gjennomgå landbruks- og matpolitikken i en egen stortingsmelding  

 videreføre jordbruksforhandlingene og markedsordningene.  

 Samvirkets rolle som markedsregulator og avtaker av norske råvarer fra hele 

landet skal sikres  

 sikre et landbruk med en variert bruksstruktur over hele landet gjennom en klar 

distriktsprofil, og videreføre styrking av det grasbaserte husdyrholdet   

 sikre et sterkt importvern som en viktig forutsetning for opprettholdelse av 

landbruksproduksjonen og en innovativ og offensiv norsk 

næringsmiddelindustri i hele landet. Norge skal arbeide internasjonalt for et 

internasjonalt rammeverk (EØS/WTO) som sikrer dette. Ved en eventuell ny 

WTO-avtale skal Regjeringen ta i bruk alle de virkemidler avtalen gir til å sikre 

norsk landbruksproduksjon og norsk næringsmiddelindustri. Ved en slik avtale 

må det gis kompensasjon for tap av innekt. Eventuell videreutvikling av våre 

avtaler med EU må utformes på en gjensidig fordelaktig basis innenfor 

partenes respektive landbrukspolitikk  

 gjøre landbruket til en del av klimaløsningen ved å følge opp St. meld. nr. 39 

(2008-2009). Vurdere virkemidler for å utvikle biogassanlegg og industrielle 

verdikjeder for bioenergi med basis i landbrukets ressurser står her sentralt  

 følge opp høringsnotatet om jordvernpolitikken, deriblant vurdere en hjemmel 

for varig vern av dyrket jord  

 stå fast på det unntaket som vi fikk i EØS-avtalen om at det er norske 

myndigheter som avgjør hvilke genmodifiserte produkter som kan utsettes, 

markedsføres og selges i Norge. Vi skal videreføre en restriktiv holdning   

 øke landbruksbistanden for å styrke global matsikkerhet  

 sikre en livskraftig reindriftsnæring i balanse med beiteressursene, og som 

medvirker til å opprettholde samisk egenart. Vi vil evaluere 

reindriftsforvaltningen  

 at det skal være et mål at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket i 

2020 skal være økologisk  

 stimulere til økt satsing innenfor vare- og tjenesteproduksjon, matspesialiteter, 

grønt reiseliv, utmarksnæringer og ”inn på tunet”  

 sikre grunnutdanning og videreutdanning i landbruket og øke konkurranse og 

innovasjonsaktiviteten i hele verdikjeden for mat og andre landbruksbaserte 

næringer gjennom økt satsing på kunnskap og forskning”  

 

I erklæringa under punkt om Rovviltforvaltning sier Regjeringen: 

”Regjeringen mener det fortsatt skal være mulig med levedyktig næringsvirksomhet 

i landbruket i områder med rovvilt.” 
 
 

Jordbrukets forhandlingsutvalg forutsetter at Regjeringen følger opp erklæringa ved 

årets jordbruksforhandlinger og vi legger til grunn Regjeringens ambisjoner i dette 

kravdokument.  
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Forhandlingsutvalget vil spesielt minne om at forrige Regjeringserklæring fra den rød - 

grønne Regjeringa hadde som inntektsmål å ”sikre utøvarane i landbruket inntektsutvikling 

og sosiale vilkår på linje med andre grupper”.  Budsjettnemndas tallmateriale viser at 

dette ser ut til å kunne bli oppfylt. 

 

Den rød-grønne regjeringa bruker begrepet ”utøvere i landbruket”, noe som bør medføre 

at inntektsmulighetene skal bedres for alle bønder. Jordbrukets forhandlingsutvalg legger 

til grunn at Stortinget gjennom sin landbrukspolitikk må sørge for at hele jordbruket gis 

inntektsmuligheter basert på brukets samlede ressurser, uavhengig av brukets størrelse, 

produksjon eller geografisk beliggenhet. Dette betyr en aktiv og målrettet bruk av 

virkemiddelsystemet på en slik måte at alle bruk gis gode utviklingsmuligheter. Ved å sikre 

en god inntektsutvikling for alle bruk vil en kunne nå Stortingets overordna og langsiktige 

målsetting om et multifunksjonelt og bærekraftig jordbruk over hele landet. 

 

Regjeringen skriver videre at den skal ”videreutvikle inntekts- og velferdsordningen i 

landbruket fra forrige periode”. Forhandlingsutvalget legger til grunn at den 

utviklinga man har hatt på inntektssida de siste fire årene, skal forsterkes i inne-

værende regjeringsperiode. Forhandlingsutvalget legger til grunn at forsterkingen 

må gjelde fra første forhandlingsår. Forhandlingsutvalget forventer at Regjeringen 

følger opp inneværende inntektsmål like godt som forrige målsetting ble fulgt opp. 

Når denne Regjeringsperioden er tilbakelagt, forventer vi at inntektsforskjellene 

mellom jordbruket og andre grupper er blitt vesentlig redusert. 

 

4.2.  Rammekrav  

Ved fastsetting av rammen ved årets jordbruksforhandlinger legger Jordbrukets 

forhandlingsutvalg til grunn at forhandlingene skjer for avtaleåret 2010/2011 på basis av 

beregnede inntekter og kostnader i jordbruket i Totalkalkylen for jordbruket. 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg krever følgende: 

 Jordbruket skal ha dekket kostnadsveksten fra 2010 til 2011.  

 Jordbruket skal ha en kronemessig lik inntektsutvikling som andre grupper i 

2011. 

 Jordbruket skal gis muligheter for en heving av inntektsnivået gjennom et 

lavinntektstillegg 

 

I oppbyggingen av krav til inntektsramme har forhandlingsutvalget lagt følgende til grunn: 

 3,4 prosent inntektsvekst for andre grupper i 2010 og 4,0 prosent i 2011 

 En generell kostnadsvekst på 1,75 % i 2011, jf. Norges Bank 

 En kostnadsvekst på ikke-varige driftsmidler i jordbruket på 1,75 % for 2011 

 En volumvekst på kraftfôr og ikke-varige driftsmidler i jordbruket på 0,25 % for 

2011 

 En reduksjon i antall årsverk på 1.100 fra 2010 til 2011 

 En volumøkning på markedsinntekter på 0,5 prosent fra 2010 til 2011  
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Ut i fra de nevnte forutsetningene gir dette følgende inntektsramme i mill. kroner: 

 
Tabell 11  Krav til inntektsramme for jordbruksoppgjøret 2010, mill. kroner  

  Grunnlag  Volum Pris, % el. kr Sum endr. 

  2010 %    Mill. kr. 

0. Markedsinntekter      

Totalvolum eks. forkorn 23.700 0,5 0 120 

Målprisprodukter inkl. forkorn 16.500  0 0 

Storfe og kylling 4.400  1,75 % 80 

1. Driftskostnader 10.800 0,25 % 1,75 % 220 

                      Kraftfôr 6.000 0,25%                     0 15 

2. Kapitalkostnader    615 

3 Arbeid 11.900              -2,5 %               4,0 %                   175 

A. Sum teknisk framskriving   1025 

B. Kronemessig lik utvikling tillegg 55.000  (17.300 – 8.400 ) 490 

C. Etterslep  55.000  0 0 

D. Nivåheving 55.000   10.000  550                  

SUM RAMME     1.865 

 

 

Kravet gir grunnlag for en inntektsvekst i 2011 på om lag 28.000 kroner pr årsverk 

sammenlignet med 2010 før krav. På grunn av at målprisøkningene kommer fra 1/7-2010, 

vil en også få en inntektsvekst i 2010 på knappe 6.000 kroner per årsverk. Inntektsutslaget 

fra 2010 etter innarbeiding av krav og til 2011 vil derfor bli drøyt 22.000 kroner pr årsverk. 

 

4.3.  Finansiering av kravet  

Jordbrukets forhandlingsutvalg vil finansiere kravet på følgende måte for avtaleåret 2010-

2011: 

 

Målprisøkninger           280 mill. kroner 

Målprisøkning melk, overgang til prosenttoll       340 mill. kroner 

Budsjettmidler, varig økning kap. 1150      1140 mill. kroner 

Ledige midler overført fra 2009           60 mill. kroner 

Virkning på inntektsfradraget            45 mill. kroner 

Ekstraordinær                          0 mill. kroner 

SUM                            1.865 mill. kroner 

 

Uten en overgang til prosenttoll for melk, vil det utløses et behov for ytterligere 

budsjettmidler på 340 mill. kroner. 
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4.4. Målprisøkninger 

Jordbrukets forhandlingsutvalg understreker betydningen av å opprettholde et sterkt 

importvern og utnytte de muligheter som ligger i å endre tollsatsene, for å kunne oppnå 

markedsbalanse og uttak av målpris i det norske markedet.  

 

Fordelingen av målprisøkningen på 280 mill. kroner er gjort ut fra en markedsmessig 

vurdering for hvilke sektorer det er mulig å ta ut økte målpriser.  

 
Tabell 12:  Jordbrukets forhandlingsutvalgs forslag til målprisendringer 

Produkt 
Gjeldende målpris  

kr per liter/kg 

Målprisendring  

kr per liter/kg 

Total endring i 

mill kr 

Melk , ku og geit 4,41 0,04  61 

Gris 29,06 0,50 64 

Sau 57,75 1,00 24 

Egg 16,54 0,70 42 

Poteter 2,81 0,13 27 

Grønnsaker  2,8 % 44 

Frukt   3,0 % 5 

Norsk matmel  0,05 13 

SUM   280 

Overgang til prosenttoll for melk   0,22 340 

SUM målprisøkninger    620 

 

Alle målprisøkninger skjer fra 1. juli 2010. Målprisøkningen på frukt og grønnsaker er 

forutsatt fordelt på produkter i etterkant av forhandlingene.  

 

 

4.5. Ledige midler.  

Med unntak av post 73 er alle poster over jordbruksavtalens kapittel 1150 overførbare 

poster. Det innebærer at det er bevilgningen som styrer utbetalingen. Forhandlingsutvalget 

mener prinsipielt at alle budsjettmidler som framforhandles skal utbetales i sin helhet på 

det budsjettåret de forhandles fram. Av praktiske årsaker vil det imidlertid kunne være 

vanskelig for SLF å treffe eksakt i utbetalingene i forhold til bevilgningene.  Jordbrukets 

forhandlingsutvalg vil understreke at endelige utbetalte satser både kan bli lavere og 

høyere enn de foreløpige.  

 

Det vises til ”Forbrukerprognoser” fra SLF til jordbruksoppgjøret 2010, med oppdateringer 

14. april.  
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Tabell 13 Ledige, overførbare midler fra henholdsvis 2009 og 2010, mill. kroner 

 2009 2010 

Post 50 0 0 

Post 70 28,602 37,093 

Post 74 9,473 11,929 

Post 77 5,114 1,300 

Post 78 16,797 2,904 

Sum overførbare poster 59,986 53,226 

 

Tabellen viser at det for 2009 står igjen 59,986 mill. kroner som ikke er betalt ut i henhold 

til jordbruksavtalen 2008. Av dette er 6,590 mill. kroner allerede forhåndsdisponert til 

ulike formål gjennom tildelingsbrev fra LMD til SLF. Tabellen viser videre at det vil 

kunne oppstå ledige midler på 2010 budsjettet på i alt 53,9 mill. kroner. Da er det allerede 

lagt til grunn at: 

 Pilotprosjektet Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel, post 74.22, tilføres 0,9 

mill. kroner fordi opplutningen om prosjektet har vært større enn forutsatt da 

satsene ble satt. 

 Skog og Landskap gis 3 mill. kroner til sluttføring av DMK. 

 

 

Tabell 14  Disponering av ledige midler  

Tiltak/formål Mill. kroner 

Overførte/omdisponerte midler 113,212 

Forhåndsdisponert i LMDs tildelingsbrev til SLF 6,6 

Dyrehelseportal 4,0 

Rekruttering til utdanning og yrke 4,5 

Kompetanseprosjekt i matvareindustrien 4,4 

Regelverksutvalget for økologisk landbruk 0,2 

Tilskudd til potetstivelse for 2. Halvår 2010 4,5 

Informasjonskampanje GMO 1,0 

Tilleggsfinansiering av nasjonalt program for landbruksbygg 1,5 

Tilskudd til radiobjeller 10,0 

Styrke likviditeten i skadefondet 10,0 

Styrke forskningsfondet 5,0 

Utbetaling av kr 1000 til alle som søkte produksjonstilskudd aug 09 46,5 

Styrke LUF 25,012 

Sum 113,212 
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Omtale av de enkelte prosjekter er gjort utover i dokumentet. 

 

4.6. Økonomiske utslag av kravet 

Det er foretatt beregninger av sekretariatet i Budsjettnemnda for jordbruket på 

referansebrukene av utslag av kravet. Resultatene for 2010 er uten virkning av Jordbrukets 

forhandlingsutvalg sitt krav, resultatene for 2011 er fullt utslag av kravet (helårsvirkning).  

 

Følgende forutsetninger er lagt til grunn: 

 Økte frakttilskudd slakt gir seg utslag i en gjennomsnittlig prisøkning for alt slakt 

på 30 øre/kg. Denne fordeler seg med: 

o 21 øre/kg for gris 

o 36 øre/kg for storfe 

o 53 øre/kg for sau/lam 

 En generell kostnadsvekst på 1,75 % 

 Økte priser på storfekjøtt og fjørfekjøtt tilsvarende den generelle kostnadsveksten 

 Økt målpris på 70 øre/kg egg, er forutsatt vil gi 42 øre/kg gi økt produsentpris i 

gjennomsnitt for alle eggprodusenter 

 Økt kraftfôrpris på 1 øre/kg som følge av økt fôrkornpris på egg. 

 



 

   

Tabell 15. Vederlag til arbeid og egenkapital pr årsverk à 1845 timer, helårsvirkning 

inkludert kostnadsvekst fra 2010 til 2011 og økt inntekstverdi av skattefradraget som 

følge av økte inntekter.  

  Årsverk 2010 2011 

inkl. 

skatt* 

 

2011-
2010 

1 Melk og storfeslakt. 20 årskyr, landet 1,870 274 100 317 900  43 800 

2 Korn. 333 dekar korn, landet 0,495 170 800 200 700  29 900 

3 Sau. 136 vinterfôra sauer, landet 1,169 211 700 248 500  36 800 

4 Melkeproduksjon geit. 87 årsgeiter, landet 1,729 295 700 341 100  45 400 

5 Svin/korn. 46 avlsvin + 357 dekar korn, landet 1,681 292 600 328 400  35 800 

6 Egg/planteprod. 4645 høner + 139 dekar korn, landet 1,675 299 600 330 300  30 700 

7 Poteter/korn. 103 daa poteter + 335 daa korn, landet 1,254 321 900 354 500  32 600 

8 Storfeslakt/ammeku. 25 ammekyr, landet 1,245 185 500 226 500  41 000 

9 Frukt/bær/sau. 47 daa frukt/bær + 8 v.f. sauer, landet 1,807 283 100 303 300  20 200 

10 Fjørfekjøtt/planteprodukter. 80383 fjørfeslakt, landet 1,174 372 100 409 400  37 300 

11 Økologisk melk og storfeslakt. 20 årskyr, landet  1,892 286 300 327 100  40 800 

12 Melk og storfeslakt. <15 årskyr (12), landet 1,541 231 100 274 000  42 900 

13 Melk og storfeslakt. >15 årskyr (24), landet 2,009 285 500 330 200  44 700 

14 Melk (de 40 største brukene). 40 årskyr, landet 2,356 288 600 341 200  52 600 

15 Melk og storfeslakt. 23 årskyr, Østlandets flatbygder 1,946 291 900 338 300  46 400 

16 Melk og storfeslakt. 18 årskyr, Østl. andre bygder 1,854 270 800 311 900  41 100 

17 Melk og storfeslakt. 34 årskyr, Agder/Rogal. Jæren 2,027 316 300 372 200  55 900 

18 Melk og storfeslakt. 20 årskyr, Ag./Ro. andre bygder 1,679 263 800 310 600  46 800 

19 Melk og storfeslakt. 19 årskyr, Vestlandet 1,755 261 400 305 700  44 300 

20 Melk og storfeslakt. 21 årskyr, Trøndelag 1,979 268 800 311 600  42 800 

21 Melk og storfeslakt. 18 årskyr, Nord-Norge 1,901 285 200 326 100  40 900 

22 Korn. <400 dekar korn (233), Østlandet 0,409 94 600 126 000  31 400 

23 Korn. >400 dekar korn (689), Østlandet 0,789 241 400 282 700  41 300 

24 Korn/svin. 301 daa+22 avlssvin, Trøndelag 1,092 280 500 312 900  32 400 

25 Sau. 100 vinterfôra sauer, Vestlandet 0,994 203 000 234 900  31 900 

26 Sau. 171 vinterfôra sauer, Nord-Norge 1,313 254 100 293 700  39 600 

27 Sau (de 25 største). 229 vinterfôra sauer, landet 1,390 288 100 334 900  46 800 

* Inklusive inntektsverdi av jordbruksfradrag (inntektsverdi av jordbruksfradraget er med i alle 
kolonner) 
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5. Hovedprioriteringer 

Det vises til kapittel 1, der Jordbrukets forhandlingsutvalg har foretatt seks 

hovedprioriteringer innenfor kravet om inntektsvekst.  

 

1. Styrking av melke- og storfekjøttproduksjonen 

2. Overgang fra krone- til prosenttoll for melk 

3. Sikre en utvikling av distriktsjordbruket bl.a. gjennom en styrking av 

fraktordningene 

4. Mer bruk av beiteressursene i inn- og utmark 

5. Rekruttering av ungdom til jordbruket 

6. Målretting av virkemidler for å møte klima- og miljøutfordringene 

 

5.1. Styrking av melke- og storfekjøttproduksjonen 

5.1.1. Kumelk 

Melk- og storfekjøttproduksjonen står for rundt 40 % av produksjonsinntektene i jord-

bruket. Særlig i distriktene er denne produksjonen viktig for bosettinga, og genererer 

arbeidsplasser, både direkte i produksjonen og indirekte gjennom etterspørsel av varer og 

tjenester m.m. Sammen med geit og sau er beitende storfe også avgjørende for å opprett-

holde et levende kulturlandskap med høyt biologisk mangfold, noe som er verdifullt for 

både turistnæring og fastboende.  

 

Melkeproduksjonen har i likhet med andre deler av landbruksnæringen fått merke 

kostnadsøkningen, blant annet på kraftfòr. Særlig de som har gjort store investeringer de 

siste årene, sliter med driftsøkonomien. Den svake økonomien i melkeproduksjonen fører 

til at alt for få foretar nødvendige investeringer i driftsapparatet. Bankene er i flere områder 

tilbakeholdne med å gi lån til store investeringer i melkeproduksjon. Dette i en tid da 

investeringsbehovet er stort bl.a. fordi driftsapparatet som ble fornyet på 70- og 80-tallet, 

nå er nedslitt. Mange må også investere for å tilfredsstille offentlige krav innen husdyr-

produksjonen, gjødselanlegg, m.m. Jordbrukets forhandlingsutvalg mener det må 

legges til rette for en bedre lønnsomhet melkeproduksjon enten man driver som 

enkeltpersonsforetak eller i samdrift, både for små, mellomstore og store bruk i hele 

landet.   
 

Kjøp og salg av melkekvote 

Kvotekjøp er en kostnad for de som skal være i næringa. Jordbrukets forhandlingsutvalg 

mener det er viktig med kostnadsreduserende tiltak for de som er i næringa. Vi 

foreslår at prisen på kjøp og salg av melkekvote senkes med 50 øre per liter, til 3 

kroner per liter.   
 

I mange distrikt der melkeproduksjonen har hatt ei sterk stilling i generasjoner, har det de 

siste åra skjedd en sterk nedgang i antall bruk. Avviklingstakten er så sterk enkelte steder 

at det er grunn til å stille spørsmålet; Er det behov for å ha et virkemiddel som øker denne 

takten? Denne reduksjonen av antallet bruk i drift har også den virkninga at det faller mer 
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felleskostnader på de brukene som er igjen. Dette gjelder særlig  hold av gjerder mot 

utmark, noe som fører til at kostnadene med å holde husdyr blir tyngende for de brukere 

som er igjen. I og med at melkeproduksjonen er et bærende element i mange bygder, 

mener jordbrukets forhandlingsutvalg at denne situasjonen må tas på stort alvor i den nye 

landbruksmeldinga. 

 

 

Nyetableringer 

Kvoteordningen er et godt virkemiddel for å styre produksjonen mot etterspørselen. Mange 

produsenter har ønske om å utvide produksjonen. En negativ konsekvens ved kvote-

systemet er at melkenæringa har vært relativt lukket, og rekruttering har i all hovedsak 

skjedd gjennom generasjonsskifte på bruk med melkekvote.  

 

Det er viktig at det er mulighet for å etablere seg også uten å måtte erverve et bruk med 

kvote. Nyetableringskvote vil styrke fagmiljøet på bygda. Ved de to siste jordbruks-

forhandlinger ble det satt av 5 mill. liter i melkekvote til nyetablering for både 

konvensjonelle og økologiske bruk. Kvoten har imidlertid ikke blitt brukt opp (det står 

igjen 1,9 mill. liter), fordi det har vært få kvalifiserte søkere. Jordbrukets forhandlings-

utvalg mener det bør være muligheter for fortsatt nyetableringer.  

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å sette av 5 mill. liter (inkludert ubrukt 

kvote) av den statlige kvoten med prosentvis likt bidrag fra alle fylker. Forhandlings-

utvalget foreslår å videreføre eksisterende regelverk med maksimum 150.000 liter pr 

søker, og en prioritering av søkere med landbrukseiendommer i næringssvake 

områder, rovdyrutsatte områder og søkere under 35 år. I tillegg ønsker forhandlings-

utvalget å prioritere økologisk melkeproduksjon og områder med stor erosjonsrisiko.  

 

Omsetningsregionene 

Rogaland er i dag en omsetningsregion for kjøp og salg samt leie av melkekvote. For 

Rogaland sin del har det foregått en klar flytting av kvoter fra distrikta og inn mot Jæren. 

Siden 2004 har de samlede melkekvotene på Jæren økt med ca 10 mill. liter eller, mens 

resterende områder i Rogaland har hatt en nedgang. For å kunne opprettholde 

melkeproduksjonen i disse områdene fremover, foreslår Jordbrukets forhandlings-

utvalg at Rogaland kvotemessig blir delt med en sone for Jæren og en sone for resten 

av fylket.  
 

Samdrifter 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å beholde gjeldende regelverk for 

samdrifter. 

 

Gamle kuraser 

Melkeproduksjonen på de gamle norske rasene vil aldri bli noen stor økonomisk utfordring 

å håndtere innenfor den samla nasjonale melkeproduksjonen. For å ta vare på 

arvematerialet og kunnskapen, må vi derfor ha fleksible ordninger, som sikrer produksjon 

og avsetning hos de som ønsker å drive med denne produksjonen.  

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å øke satsen med 130 kr/dyr til 1430 kroner. 
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Oppsummert 

Jordbrukets forhandlingsutvalg ønsker å styrke økonomien i melkeproduksjon 

gjennom at: 

 Husdyrtilskuddet økes med 1100 kr/dyr for 1-16 kyr til 4600 kr/dyr og med 53 

kr/dyr til 840 kr/dyr for alt annet storfe 

 Driftstilskuddet økes med 17.000 kroner pr foretak. Samdriftsdeltakere 

etablert før 1/7-04 gis samme driftstilskudd som andre melkeprodusenter 

 En kraftig økning i beitetilskuddene, jfr. kap 5.4 

 Det legges om fra kronetoll til prosenttoll på melkeprodukter og målprisen 

økes da med 26 øre per liter (jfr. kap 5.2). Uten denne omleggingen vil det kun 

være mulig å øke målprisen med 4 øre/liter. 

 

Referansebruksberegninger viser et inntektsutslag av kravet på mellom 41.000 og 56.000 

kr/årsverk for referansebrukene med melk. 

 

5.1.2. Geit 

Melkeproduksjonen er hovedinntekta til geitbrukene. Grunnet dårlig økonomi i 

kjekjøttproduksjonen er det lite kje som blir fòra fram til slakt. For å bedre lønnsomheten i 

kjekjøttproduksjonen, går vi inn for å heve slaktetilskuddet på kje. En ønsker også å 

stimulere produsentmiljøene til å arbeide med å utvikle produksjonen av kjekjøtt som 

nisjeprodukt.  

 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg ønsker å styrke økonomien i geitproduksjonen med 

følgende tiltak: 

 Øke husdyrtilskuddet for melkegeit til med 380 kr/geit til 1500 kr/geit for 

inntil 125 melkegeiter. 

 Driftstilskuddet økes med 17.000 kroner pr foretak. Samdriftsdeltakere 

etablert før 1/7-04 gis samme driftstilskudd som andre melkeprodusenter 

 En kraftig økning i beitetilskuddene, jfr. kap 5.4 

 Heve slaktetilskuddet med 40 kr per kje til kr 120,- per kje. 

 Det legges om fra kronetoll til prosenttoll på melkeprodukter og målprisen 

økes da med 26 øre per liter (jfr. kap 5.2). Uten denne omleggingen vil det kun 

være mulig å øke målprisen med 4 øre/liter. 

 

Referansebruksberegninger viser et inntektsutslag av kravet på 45.000 kr/årsverk for 

referansebruket med geitmelk. 

 

5.1.3. Storfekjøtt 

Dette sa Stortinget om ammeku ved behandlingen av fjorårets jordbruksoppgjør: 
 

”Komiteen syner til at storfekjøttproduksjon basert på ammekyr er viktig for å 

produsera kjøt det er underskot på, og for å ta vare på kulturlandskapet. Fordi 
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ammekyr er mindre utsatt for angrep frå rovdyr, kan produksjonen også vera eit 

godt alternativ til sau i områder der det iht. rovdyrforliket på Stortinget skal være 

rovdyr. Komiteen er opptatt av dei økonomiske vilkåra for ammekuproduksjon, og 

ber Regjeringa vurdere tiltak som kan stimulera til auka produksjon av storfekjøt” 

 

Spesialisert storfekjøttproduksjon er en av produksjonene i landbruket med lavest 

lønnsomhet. Referansebruksberegningene viser et vederlag til arbeid og egenkapital på 

185.000 kroner per årsverk for 2010. Denne produksjonsformen har blitt viktigere mht å 

dekke det norske markedet med storfekjøtt etter hvert som melkeproduksjonen har blitt 

mer spesialisert og færre melkeprodusenter velger å fôre frem dyr til slakt. I tillegg blir 

antall kuslakt mindre etter hvert som avdråtten øker. Spesialisert storfeproduksjon er ikke 

minst viktig for å opprettholde kulturlandskapet og få utnyttet beite- og grovfòrressursene 

vi har, i både innmark og utmark.      

 

En stor del av kjøttproduksjonen foregår på små og mellomstore bruk og det er avgjørende 

at en også får løftet økonomien i disse foretakene.  

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår følgende tiltak i storfekjøttproduksjonen:  

 Husdyrtilskuddet økes med 400 kr/dyr til 3910 kr/dyr for de første 25 

ammekyr og med tilsvarende til 1800 kr/dyr for intervallet 26-50 ammekyr. 

Tilskuddet for andre storfe øker med 53 kr/dyr til 840 kr/dyr 

 Driftstilskuddet økes med 340 kr til 1980 kr per dyr opp til 50 kyr, og 17.000 

kroner pr foretak for de med mer enn 50 ammekyr 

 Øke tilskuddet til avløsning ved ferie og fritid spesielt for ammeku, dvs med 

400 kr/dyr tilsvarende 53 prosent, se kap 8.4 om velferd  

 Økte frakttilskudd for kjøtt på til sammen 70 mill. kroner, med en forventet 

prisøkning på 53 øre/kg storfekjøtt, se kap 5.3.1 om fraktordning slakt 

 En kraftig økning i beitetilskuddene, jfr. kap 5.4 

 

Referansebruksberegninger viser et inntektsutslag av kravet på 41.000 kr/årsverk for 

referansebruket med ammekyr. 

 

5.2. Tollvern for melk og melkeprodukter 

Melkeproduksjonen står for den klart største andelen av verdiskapningen i norsk landbruk 

og er dessuten svært viktig distriktspolitisk. Det er store behov for fornyelse av 

driftsapparatet i melkeproduksjonen.  Flere har investert mye, særlig i større samdriftsfjøs 

og mange står overfor valget: investere eller legge ned. Framtidige rammevilkår i 

melkeproduksjonene er derfor svært viktig, og ikke minst mulighetene for å kunne ta ut en 

kostnads- og inntektsvekst i markedet. Den grunnleggende forutsetningen for dette er et 

effektivt tollvern.  

 

Dagens situasjon er at det norske marked for meieriprodukter har tollsatser som i realiteten 

ikke gir tilstrekkelig beskyttelse, og at det er stor fare for å bli utfordret på områder av vital 

betydning for norsk melkeproduksjon. Skal Regjeringen kunne videreutvikle dagens 

landbrukspolitikk er den helt avhengige av å kunne bruke markedet til å gi mulighet for 
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økte inntekter i melkeproduksjon. Vi har i dag utnyttet mulighetene fullt ut i tollvernet og 

vesentlig grep må gjøres for å kunne heve prisene framover. 

 

Nye markedsordninger som tilfredsstilte hensynet til GATT/WTO, ble fastlagt i Jordbruks-

avtalen av 1995/96. I protokollen og Stortingets behandling av denne, er det etablert et 

pris- og markedsreguleringssystem i Jordbruksavtalen som skal gi jordbruket reell 

mulighet til å ta ut de framforhandlede prisene i markedet.  

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg mener grensevernet og importordninger må 

utformes og praktiseres slik at jordbruket faktisk gis en slik reell mulighet til å ta ut 

de framforhandlede prisene i markedet. 

 

Det ligger ingen formelle hindre i vegen for å etablere et importvern for melk og 

melkeprodukter som er tilfredsstillende. Gjeldende WTO-avtale åpner for å bruke enten 

tollsatser i kr/enhet (spesifikk tollsats) eller som prosent av importpris (ad valorem). Så 

langt har Norge praktisert kr/enhet for melk og melkeprodukter. I Særskilt vedlegg nr.1 til 

St. prp. nr. 65 (1993-94) ”Norges bindingslister – varer og tjenester” står følgende på side 

3: ”Hvor både spesifikk og ad valorem tollsats er angitt vil man benytte den sats som til 

enhver tid er høyest”. Jordbrukets forhandlingsutvalg vil understreke at gjennom 

bindingslista er WTOs medlemsland gjort kjent med at Norge vil praktisere sitt 

tollvern slik at en til enhver tid vil bruke den tollsats som gir best beskyttelse. 

 

En overgang til prosenttoll for meieriprodukter er påkrevd som en følge av at tollsatsene 

ikke lenger kan betraktes som effektive for å regulere import av meieriprodukter. Dette er 

særlig viktig for flytende produkter som volum- og inntektsmessig betyr svært mye. Det er 

ikke noen etablert import av drikkemelk i dag. 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg krever at det foretas en overgang fra krone- til 

prosenttoll for melk. 
 

5.3.  Sikring av distriktsjordbruket gjennom frakttilskudd 

Fraktilskuddene er et viktig landbrukspolitisk virkemiddel for å sikre mest mulig lik pris til 

produsenter i ulike deler av landet. Fraktordningene er et viktig distriktspolitisk virke-

middel. Fraktilskudd bidrar til å sikre like priser uavhengig av avstand til anlegg og er 

derfor et sentralt virkemiddel for å opprettholde produksjonsfordelingen. Frakttilskudd er 

også et målrettet kostnadsreduserende tiltak for alle produksjoner.  

 

Som følge av mottaksplikten for samvirke påtar man seg et spesielt ansvar for å sikre 

produksjon over hele landet. Målsettingen om at den enkelte produsent skal ha tilnærmet 

like inntektsmuligheter uavhengig av geografisk lokalisering i forhold til et mottaksanlegg, 

er et bærende prinsipp i norsk landbrukspolitikk. For å oppnå dette må fraktsatsene heves 

betydelig. 
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5.3.1. Frakttilskudd for slakt  

Med grunnlag i jordbruksavtalen for 2009-2010 ble det satt ned en arbeidsgruppe med 

følgende mandat: 

” ….Partene er videre enige om å sette ned en partssammensatt arbeidsgruppe som 

skal utrede innfrakttilskudd slakt til neste års jordbruksforhandlinger. 

Utgangspunkt for utredningen er gjennomgang av behovet for utjevning av 

innfraktkostnadene vurdert i en distriktspolitisk sammenheng. Utredningen skal 

også omfatte miljømessige sider ved tilskuddet. Arbeidsgruppen skal vurdere 

alternative former for finansiering av fraktordningen for slakt. Aktørene i 

kjøttsektoren skal involveres i arbeidet. Jordbruket som avtalepart skal bistå i 

sekretariatsarbeidet.” 
 

Slakteristrukturen er i endring og innfraktkostnadene har økt, og dermed avstandsulempene 

for utkantprodusenter. Tilskudd til innfrakt av dyr til slakt gir bedre grunnlag for alle 

aktører til å hente dyr lenger unna der slakteanleggene til enhver tid er lokalisert. 

Hovedformålet med innfraktordningen er å virke utjevnende på pris til produsent, knyttet 

til transporten av husdyr fra produsent til slakteri. Gitt hovedformålet vektlegges det at 

ordningen ikke fjerner insentiv for effektiv og mest mulig miljøvennlig inntransport.  

Jordbrukets forhandlingsutvalg viser til ”Rapport fra arbeidsgruppe om innfrakttilskudd 

slakt” datert 05.03.2010. 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg legger til grunn arbeidsgruppens prinsippskisse for dekning 

av frakttilskudd i en ny innfraktordning. Prinsippet er vist i figuren nedenfor.  

 

 
Figur     Prinsippskisse for innfrakttilskudd 
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Jordbrukets forhandlingsutvalg legger til grunn forslaget fra flertallet i arbeidsgruppa og 

foreslår følgende: 

1. Ordningen med innfrakttilskudd slakt videreføres med utbetaling til slakteri. 
Tilskuddsordningen gjøres mer målrettet ved å flytte midler til de lengre innfraktene.  

2. Innfraktordningen må: 

a. Være enkel å administrere for slakterier og forvaltning 

b. Være stabil over tid for å gi forutsigbarhet 

c. Bidra til å opprettholde insentiv for effektiv og miljøvennlig inntransport 

d. Inkludere en egenandel mhp. dekning av innfraktkostnadene 

e. Gi om lag lik dekningsgrad per dyreslag.  

f. Gi økt kompensasjon i områder hvor fraktkostnadene er størst. 

g. Tilskuddsutmålingen for inntransport, må være uavhengig av hvilken 

markedsaktør i førstehåndsomsetningen som gjennomfører frakten.    
 

3. Nærmeste slakterimodell basert på avstand fra kommunesenter legges til grunn for 

utforming av innfrakttilskuddet. 

 

4. For å ivareta rammevilkårene for små slakterier behandles disse spesielt i innfrakt-

ordningen. Slakterier med slaktevolum mindre enn 1.500 tonn defineres som mindre 

slakterier. 

 

5. Tilskuddsberettiget transport endres ved at avstanden det ikke gis tilskudd til, regnet fra 

slakterianleggene, økes fra 10 til 50 km.  

 

6. Ved fastsetting av fraktkostnaden skal det også tas hensyn til opplastningskostnadene. 

 

7. Videre: 

a. Hest tas ut av satsmatrisen. 

b. Kompensasjon for ferge- og bomkostnader gis ikke innenfor nullsonen. 

c. Ved leieslakt mellom slakterier, skal tilskuddet utmåles ut fra det anlegg som 

gjennomfører inntransport og slakting. 

d. Oppdatering av satser og parametere som inngår i beregningsgrunnlaget foretas 

årlig. 

e.  Ett til to år etter implementeringen av ny fraktordning gjennomføres det en 

evaluering av effektene av endringene. 

 

8. Ny ordning gjennomføres fra 01.01.11. 
 

Samlet innfraktkostnad er anslått til 340 mill. kroner for 2011. Bevilgningen til 

innfrakttilskudd slakt er for 2010 på 72 mill. kroner. Innfraktkostnad etter ”Nærmeste 

slakterimodell” er beregnet til 310 mill. kroner for 2011.  Med en stoppavgift på 21 mill. 

kroner, nullsone på 50 km tilsvarende 140 mill. kroner og dagens innfrakttilskudd på 72 

mill. kroner, gir dette en egendekning på 77 mill. kroner. 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å øke bevilgningen til innfrakt for kjøtt med 

70 mill. kroner til 142 mill kroner.  
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5.3.2. Frakttilskudd korn 

Frakttilskuddene utgjør grunnlaget for den regionale utjevningspolitikken og for å holde 

kraftfôrprisene nede. Som følge av langvarig underdekning av frakttilskuddene har 

forskjellene i kraftfôrpris innenfor de ulike landsdelene økt betydelig, til tross for at 

markedsregulator har hatt intern prisutjevning. Ved siste jordbruksoppgjør ble 

bevilgningen til stedfrakttilskudd økt med 8 millioner kroner. Sammen med en beskjeden 

kostnadsutvikling har dette, som tabellen under viser, gitt grunnlag for en reduksjon i 

fraktbelastning, spesielt i områder med høye fraktkostnader.   

 
Sone Fraktbelastning, 

2009 
( kr/tonn) 

Fraktbelastning, 
2010 

( kr/tonn) 

1. Kornområder Østlandet og Midt-Norge 174 167 

2. Områder Østlandet, Midt-Norge og Nordland 
med relativt lav frakt 

191 184 

3. Vestlandet og øvrige områder på Østlandet, 
Midt-Norge og Nordland med relativt høy frakt 

209 202 

4. Nordlige deler av Nordland, Troms og 
Finnmark 

295 267 

 

Frakttilskuddet dekker bare en del av fraktkostnadene. Samlet er fraktkostnadene for 

kraftfôr på 350 mill. kroner. Budsjettnemnda har prognosert en økning i fraktutgiftene for 

ferdig kraftfôr på 18 mill. kroner i 2010. Avviket mellom tilskudd og faktiske transport-

kostnader er størst på Vestlandet og i Troms. Ved utformingen av tilskuddet er det i liten 

grad tatt hensyn til strukturelle forskjeller mellom ulike deler av landet.  Områder med stor 

andel små leveranser er gjennomgående underkompensert.  I gjeldende konkurranse-

situasjon er det utfordrende å opprettholde en omfattende intern fraktutjevning av det 

omfang som viktige aktører i dag gjennomfører. For at aktørene skal kunne videreføre en 

omfattende fraktutjevning er det derfor av stor betydning at bevilgningen til tilskuddet øker 

slik at en både kan kompensere for kostnadsveksten og styrke satsene i de områder hvor 

avviket mellom faktiske kostnader og tilskudd er størst. 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg mener stedsfrakttilskuddet er det mest presise og målret-

tede frakttilskuddet, spesielt i områder med store fraktavstander og små bruk.. Stedfrakt-

tilskudd gis til frakt av ferdig kraftfôr i de deler av landet hvor fraktkostnadene er særlig 

store. Mens distriktstilskudd og arealtilskudd generelt er differensiert etter store soner, er 

stedfrakttilskuddet differensiert på kommunenivå og et svært treffsikkert distriktspolitisk 

virkemiddel.  

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å heve stedsfrakttilskuddet med 8 mill. 

kroner. Forhandlingsutvalget legger til grunn at en slik økning av stedsfrakt-

tilskuddet gir grunnlag for tilnærmet like kraftfôrpriser i hele landet. 

 

5.3.3. Frakttilskudd grønt 

I motsetning til husdyr- og kornsektoren, er det ingen innfraktordninger innen 

grøntsektoren. Innfraktordninger gir produsentene en leveringssikkerhet i forhold til 

varemottaker. En registrerer til dels store rasjonaliseringer innen mottaksanlegg i 

konservesindustrien samt pakke- og sorteringsanlegg. Når det gjelder konserves, har vi i 
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dag kun ett anlegg i Tønsberg. Dette medfører store fraktkostnader for produsentene som 

ligger langt fra dette mottaksanlegg. Et frakttilskudd er en stor fordel både for bonde og 

industri/pakkeri. Bonden får lavere fraktkostnader, som vil jevnes ut uavhengig av hvor 

bonden befinner seg i forhold til mottaket. Fraktkostnadene i Nord-Norge er spesielt store 

på grunn av store avstander til pakkeri. Agronomisk og markedsmessig er det ønskelig med 

en spredning av produksjonen.  

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at det settes ned en partssammensatt 

arbeidsgruppe som ser på fraktordninger for grønt- og potetproduksjonen. 

5.4. Beitebruk 

Aktiv bruk av inn- og utmark til beite er og har alltid vært en viktig del av gårdens 

ressursgrunnlag. Det er denne formen for bærekraftig ressursutnyttelse kombinert med 

ulike driftsformer og naturforhold som har skapt det norske kulturlandskapet.     

 

Det er i dag store fôrverdier som ikke utnyttes, ikke minst i fjellet. Uttaket av fôrenheter på 

utmarksbeite er i dag langt under halvparten av det som ble tatt ut i 1950 (700 millioner 

forenheter). Sammen med effektene av et varmere klima bidrar dette til at deler av 

kulturlandskapet i Norge er i ferd med å gro igjen. I tillegg til negative effekter i forhold til 

turisme og fremtidig landbruksproduksjon, er dette en trussel for det biologiske 

mangfoldet. 35 % av Norges truede arter er knyttet til jordbrukets kulturlandskap. 

 

Befolkningsvekst, endret kosthold og klimaendringer betyr økt behov for produksjon av 

mat i verden.  Jordbrukets forhandlingsutvalg mener at Norge har et særlig ansvar for 

å utnytte våre naturgitte forutsetninger for produksjon av kjøtt og melk basert på 

bruk av beiteressursene.  

 

I Inst. S. nr 375 (2008-2009) ”Om Jordbruksoppgjøret 2009”, uttrykker en samlet 

næringskomité at: 

”Komiteen er nøgd med at partane i oppgjeret var samde om å prioritere 

grovfôrbasert husdyrhald, og at satsane for både beitetilskot og tilskot til dyr på 

utmarksbeite aukar. Dette representerer ei kraftig stimulering av denne 

driftsmåten, noko som òg betyr mykje for dyrevelferden. I tillegg medverkar 

beitebruk til å oppretthalde kulturlandskapet, noko som mellom anna er viktig for 

norsk reiseliv.” 

 

I melkeproduksjonen skjer det en rask utvikling i struktur og bruk av ny teknologi. 

Plassering av store løsdriftsfjøs i forhold til beitearealer nær fjøset, gjør at beiting blir 

nedprioritert i disse driftsoppleggene.  Den økende gjengroingen av kulturlandskapet er en 

betydelig utfordring i store deler av landet. Nedleggelse av bruk samt økte krav til 

effektivitet og driftsopplegg som ikke er tilpasset arealgrunnlaget medfører at grasressurser 

både i inn- og utmark ikke lenger blir benyttet som beite. I en del jordbruksområder er det 

ikke lenger etterspørsel etter arealene på bruk som legges ned. 

 

I stadig flere områder er dessuten rovdyrsituasjonen et effektivt hinder for beiting og 

utnyttelse av utmarksressursene. 
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Jordbrukets forhandlingsutvalg deler Regjeringens syn på betydningen av virkemid-

ler som stimulerer til beiting, da beitebruk er det mest effektive tiltaket for å hindre 

gjengroing. I tillegg til å styrke inntektsmulighetene i storfe-, geit- og saueholdet, er 

det nødvendig med egne tiltak som stimulerer til økt beitebruk og produksjon av 

fellesgoder.  
 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å styrke økonomien i grovforbasert husdyr-

hold bl.a gjennom å styrke det nasjonale beitetilskuddet til dyr som beiter i inn- og 

utmark.  

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår følgende endringer i satsendringer: 

Utmarksbeite: 

 Kyr, storfe, hest  økes med kr 110 til 410 kr/dyr  

 Sau, lam og geit  økes med kr 45 til 140 kr/dyr  

 

Beitetilskudd 

 sone 1-4 småfe m.m  økes med kr 30 til 90 kr/dyr  

 Sone 5-7 småfe m.m  økes med kr 30 til 90 kr/dyr 

 Sone 1-4 storfe m.m  økes med kr 100 til 450 kr/dyr 

 Sone 5-7 storfe m.m  økes med kr 100 til 450 kr/dyr 

 

Økning i satsene utgjør til sammen 253 mill. kroner i økte bevilgninger.  

 

5.5. Rekruttering 

I jordbruket har vi en høy gjennomsnittsalder av aktive gårdbrukere. I tillegg er det lav 

rekruttering inn i næringa noe som medfører at mange gårdsbruk, særlig distriktene, går ut 

av drift. Den nylig fremlagte odelsbarnsundersøkelsen fra Landbrukets Utredningskontor 

viser at stadig flere odelsbarn er usikre på om de skal ta over. I 1996 sa nærmere 70% at de 

skulle ta over gården, i dag er det kun 54% som svarer det samme. Gjennomsnittsalderen 

for å ta over landbrukseiendom er 52 år for kvinner og 45 år for menn. 

 

Siden 1995 er over 40 prosent av gårdsbrukene på Vestlandet, i Nord Norge og i 

fjellbygdene avviklet. Dette kan ikke fortsette. Det er de unge som er fremtiden. Ved å gi 

unge bønder gode vilkår, vil effekten bli økt rekruttering, som igjen kan sikre landbruket 

og distriktene i hele landet. Jordbrukets forhandlingsutvalg vil ved året jordbruksoppgjør 

prioritere tiltak for å stimulere til at ungdom går inn i næringa.  

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår en rekrutteringspakke bestående av 

følgende: 

 Et rekrutterings/ungdomstilskudd på 50 % av grunnlaget for 

produksjonstilskudd oppad begrenset til 50.000 kroner pr. år i 3 år for nye 

brukere. Eiendommen må være overdratt til ny bruker innen vedkommende 

fyller 35 år. Ny bruker må bo på bruket. Tilskuddet trer i kraft f.o.m. 2011. 

Det settes av 20 mill. kroner i 2011.  

 En generell styrking av velferdsordningene, og en ekstra utbetaling i januar 

for å styrke likviditeten, j.fr kap 8.3. Satsene for tilskudd til 
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tidligpensjonsordningen økes spesielt, for å stimulere til hurtigere 

generasjonsskifte og få yngre brukere inn i næringa. 

 Kvoter til nyetablering av melk der unge brukere blir prioritert, jf kap 5.1.1 

 Et forsterka generasjonsskiftetilskudd/lån til personer under 35 år gjennom 

midler fra Innovasjon Norge. En sterkere prioritering av personer under 35 år 

innenfor tilskudd til investeringsstøtte, etablererstipend og tilskudd til 

bedriftsutvikling. 

 Styrket landbrukskompetansen bl.a. gjennom etablering av et 3-årig prosjekt 

for rekruttering til landbruksutdanning. 

 

5.6. Målretting av virkemidler for å møte klima- og miljøutfordringene 

Kravet for 2011 er innrettet slik at det bidrar aktivt til produksjon av miljøgoder, og tiltak 

for å styrke landbrukets rolle som klimaløser og fotosynteseforvalter. 

 

Kulturlandskap 

Særlig gjennom styrking av økonomien i grovfôrbasert husdyrhold og økt bruk av 

beiteressursene i inn- og utmark, legges det viktigste grunnlaget for å sikre et variert og 

åpent kulturlandskap over hele landet, og hindre gjengroing. 

 

I tillegg foreslår Jordbrukets forhandlingsutvalg å avsette nærmere 525 millioner kroner til 

egne og målrettede virkemidler gjennom blant annet regionalt miljøprogram og spesielle 

miljøtiltak i landbruket. Midlene skal gå til tiltak for å ta vare på spesielle verdier i 

jordbrukets kulturlandskap og hindre forurensning og erosjon.   

 

Klimatiltak   

Som en oppfølging av St.meld.nr.39 (2008-2009) ”Klimautfordringene – landbruket en del 

av løsningen” og Klimakur 2020, foreslår Jordbrukets forhandlingsutvalg flere tiltak.  

 Det settes av i alt ca 50 millioner kroner til tiltak som f.eks etablering av 

gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi og til utvikling og utprøving av 

biogassanlegg basert på husdyrgjødsel på gårdsnivå. 

 Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at det etableres en mulighet for å sette av 

midler på fond med skattefordel. Et slikt fond skal blant annet brukes til 

investeringer i klimatiltak som bygging av nye gjødsellager og til grøfting av 

jordbruksarealer. 

 For å øke skogens rolle som binder av C02, vil Jordbrukets forhandlingsutvalg sette 

av en økning på 20 millioner kroner til planting og skjøtsel av skog.  

 Bevilgning til pilotprosjektet miljøvennlige spredemåter av husdyrgjødsel økes med 

3 mill. kroner til 14 mill. kroner 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg ber Regjeringa om å legge fram en klar politikk og strategi 

for å forsyne samfunnet med 2. generasjons biodrivstoff fra landbruket. Oljeressursene vil 

over tid bli en begrenset ressurs og nye løsninger vil bli nødvendig. Utnyttelse av trevirke 

og restprodukter fra landbruket vil spille en viktig rolle i binding av karbondioksid og i 

produksjon av fornybar energi.   
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6. Tiltakspakke utenfor jordbruksavtalen  

6.1. Investeringspakke grovfôrbasert husdyrhold i områder med 

spesielle utfordringer. 

Landbruksnæringa er en av få komplette verdikjeder i Norge og en av våre største næringer 

med om lag 100 000 arbeidsplasser til sammen i landbruk og landbasert 

næringsmiddelindustri. En viktig forutsetning for at vi skal kunne forbli en robust næring, 

er at vi klarer å opprettholde en variert og aktiv landbruksproduksjon på våre mange 

familiebruk i hele landet.  Mye av landbrukets produksjon og leveranse baseres på 

stedbundne fornybare ressurser som er viktige ikke minst for å løse framtidige mat-, miljø- 

og klimautfordringer. 

 

Kapitaltilgangen til de som vil oppgradere driftsapparatet eller bygge nytt, er så lav at 

mange bruk blir stående i kø for lenge, og gir opp. Noen av fylkesstrategiene er også et 

hinder for de små og mellomstore brukene fordi disse brukene faller utenfor de fylkesvise 

strategiene. Dersom kapitaltilgangen hadde vært større for mindre og mellomstore bruk 

ville flere ha søkt og mange flere hadde fått et driftsapparat som tilfredsstiller dagens og 

framtidens krav vedrørende dyrehold og dyreetikk. Ved en gjennomført oppgradering ville 

det blitt en triveligere arbeidsplass for bonden.  
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Figuren viser at jordbruksareal som går ut av drift har vært særlig sterk i de to nordligste 

fylkene sammen med vestlandsfylkene. Også Agderfylkene har sterk nedgang sammen 

med Vestfold. Mye av arealnedgangen i Vestfold kan forklares med omdisponering av jord 

til andre formål, som veger og bygg.  

 

Det vises til St. prp 75 (2008-2009) ”Om jordbruksoppgjøret 2009”. 

 

 
Figur: Prosentvis endring i produksjon 1999 – 2008. 

 

 

Figuren viser at enkelte områder har sterkere nedgang enn andre. Svakest synes 

utviklingen på Vestlandet, men kan forklares noe ved at Ølen kommune ble flyttet til 

Rogaland i 2002. 

 

Vi er i dag inne i en kritisk situasjon i forhold til å fornye driftsapparatet, og da særlig i 

områder hvor topografi og arrondering gir store utfordringer. Dette gjelder spesielt for 

grovfòrbasert husdyrproduksjon i områder med arealnedgang.  

 

For å stimulere til sysselsetting i distriktene, hindre fraflytting og at jordbruksarealer 

i distriktene går ut av drift foreslår Jordbrukets forhandlingsutvalg at det utarbeides 

en ekstraordinær tiltakspakke for investeringer i mindre driftsbygninger for grovfôr-

basert husdyrhold. Tiltakspakka forutsettes finansiert utenfor inntektsramma, og går 

over fire år (2011-2014). Forhandlingsutvalget ber om at det avsettes 100 millioner 

kroner årlig til dette formålet. 
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Tiltakene må tilpasses driftsstørrelser som sikrer en god utnyttelse av grovfôrarealene og 

legger til rette for beiting. Investeringspakka innebærer at bønder i disse områdene kan få 

investeringstilskudd på inntil 50 % av investeringsbehovet for bygging av melkefjøs og 

driftsbygninger for ammeku på inntil 25 kuplasser og sau på inntil 100 plasser. Områder 

med arealnedgang og unge bønder  under 35 år gis prioritet.  

 

6.2. Fondsavsetninger til bygnings- og miljøinvesteringer 

 

Landbruket har betydelig utfordringer knyttet til investeringer i miljø og bygninger som 

kan oppfylle nye offentlige krav til dyrevelferd.  Investeringer i miljøtiltak kjennetegnes 

ved at de i liten grad vil øke inntjeningen og bedre driftsresultatet. Det er derfor viktig at en 

har muligheten til å sette inn virkemiddel som bidrar til å redusere den økonomiske 

belastningen ved investeringen. 

 

Gjelda i jordbruket viser en sterk økning. I løpet av 3 år har gjelde økt med nærmere 8 mrd. 

kroner, eller 15 %, fra ca 35 mrd. kr ved utgangen av 2006 til ca 42 mrd. kroner ved 

utgangen av 2009. Mange sliter med liten egenkapital i større bygningsinvesteringer. 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg mener det er viktig å få utviklet ordninger som både 

reduserer kapitalkostnadene knyttet til investeringen, øker egenfinansieringsevnen og som 

likviditetsmessig binder minst mulig kapital. I tillegg er det rimelig at også staten bidrar til 

å dekke noe av kostnadene knyttet til de pålagte investeringene. 

 

For å nå målene i St. meld. nr 39 (2008-2009) ”Klimautfordringene- landbruket en del av 

løsningen” og Klimakur 2020 vil det være behov for nye investeringer på gårdsnivå. Tiltak 

som særlig er nevnt er behovet for bygging av nye husdyrgjødsellager og viktigheten av at 

jordbruksarealer blir grøftet.  

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at det etableres en mulighet til å sette midler 

på fond med skattefordel knyttet til investeringer i miljø og dyrevelferd. Ordningen 

skal bl.a. omfatte investeringer til: 

 Investeringer i driftsbygninger i landbruket som oppfyller offentlige krav til 

god dyrevelferd 

 Husdyrgjødsellager 

 Indre- og ytre arbeidsmiljø 

 Grøfting 

 Energisparende tiltak i veksthus 

 Bioenergi- og biogassanlegg 

 

Ordningen gis følgende utforming: 

 Skattemessig avsetning av inntil 35 % av årlig næringsinntekt 

 Maksimalt avsetningsbeløp 1 mill. kroner 

 100 % av avsetningen bindes i bank for å sikre egenkapital ved prosjektstart 

 15 % av avsetningen gis betinget skattefritak ved investering i fast 

produksjonsutstyr, 85 % gis endelig skattefritak (j.fr ordningen med Skogfond 

og skogavgiftsmidler). 
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7. Energi og klima 

Ifølge FNs matprogram må den globale matproduksjonen økes med ca 70 % for å kunne 

mette verdens befolkning i 2050. Klimapanelet anslår at for å opprettholde veksten i 

verdens matvareproduksjon må ytterligere185 millioner hektar med åkerland tas i bruk. 

Globalt viser effekten av klimaendringer seg gjennom ustabile værforhold, som økt tørke 

og flom, stormer, knapphet på vann og økt erosjon. Jord er en ikke-fornybar ressurs og 

klimaendringene setter jordressursene ytterligere under press. Det er særlig land i sør som 

forventes å få den største befolkningsveksten og redusert jordbrukspotensial gjennom 

endringer i klima.  

 

Norge er nettoimportør av landbruksvarer i dag. Norge har samtidig et godt grunnlag for å 

utvikle en mer bærekraftig matproduksjon enn den vi har i dag. Vi har en stabil og rik 

matjord, et forholdsvis stabilt klima med god tilgang på nedbør og vi har store 

utmarksressurser som kan nyttes til matproduksjon. Med mer mangesidig drift kan vi 

produsere langt mer enn det som vi gjør i dag. Alt dette innebærer at vårt ansvar for å 

realisere fremtidsmålet om 50 % mer matproduksjon bør være minst på 

verdensgjennomsnittet. 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg vil understreke viktigheten av at alle land må utvikle 

sitt jordbruk for å sikre mat til verdens befolkning. 

 

Bonden som klimaløser og fotosynteseforvalter 

Behovet for økt produksjon av mat i verden vil øke utslippet av klimagasser totalt fra 

jordbruket. Likevel kan verdens bønder bidra til å redusere sine utslipp per produsert enhet 

gjennom tiltak i egen produksjon og på eget gårdsbruk. Nye energiinvesteringer på 

gårdsbruk bør være basert på fornybare ressurser og bedre håndtering av kunstgjødsel. 

Bruk av husdyrgjødsel gjennom biogassanlegg vil være sentrale tiltak. I tillegg spiller jord 

og skogressursene en viktig rolle i binding av CO2.  

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg mener at gjennom økt produksjon av fornybar 

energi fra skog og jordbruk, vind og vann kan landbruket bidra til reduksjon av 

CO2-utslipp. Utvikling av 2. generasjons biodrivstoff basert på trevirke og rest-

produkter fra landbruket er en nøkkel til å redusere dagens avhengighet av fossilt 

drivstoff. 

 

7.1. Rammebetingelser og tiltak 

Landbrukets samlede utslipp av CO2 fra bruk av fossilt brensel utgjør ca 1 pst. av Norges 

totale CO2 utslipp. Enkelte jordbruksaktiviteter er imidlertid opphav til direkte utslipp av 

klimagassene metan (CH4) og lystgass (N2O), henholdsvis 49 pst. og 48 pst. av Norges 

totale utslipp av disse gassene. Til sammen utgjorde disse utslippene fra jordbruket i 2006 

om lag 9 pst. av Norges totale klimagassutslipp.  

 

Årlig netto opptak i skog tilsvarer i størrelsesorden 25 mill. tonn CO2, eller nær halvparten 

av de totale årlige utslippene i Norge. Samlet sett står landbrukssektoren for et betydelig 

netto opptak av klimagasser. Det er usikkerhet knyttet til deler av jordbrukets utslipp, 
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spesielt utslipp av lystgass, men også utslipp og opptak av karbon fra og i jordsmonnet, der 

hverken utslipp eller binding er med i dagens nasjonale regnskap for klimagassutslipp.  

 

Stortingsmelding nr 39 ”Klimautfordringene – landbruket en del av løsningen” 

Regjeringen la i juni 2009 fram St.meld.nr.39 (2008-2009) ”klimautfordringene – 

landbruket en del av løsningen. Stortingemeldingen understreker tydelig viktigheten av at 

klima- og matpolitikk må ses i sammenheng.  

Klimameldinga slår fast at Landbruket skal bidra til å redusere Norges klimagassutslipp 

med 1,1 mill tonn CO2-ekvivalenter innen 2020. Dette skal i hovedsak skje ved å benytte 

30 prosent av husdyrgjødsla i Norge til biogassproduksjon, redusere utslippene av 

klimagasser og øke produksjonen av fornybar energi fra skogbruket.      

Jordbrukets forhandlingsutvalg vil understreke viktigheten av at det etableres gode 

økonomiske rammebetingelser for at Stortingets mål skal nås.  

 

Klimakur 2020 

Klima- og forurensningsdirektoratet har nylig lagt fram rapport ”Klimakur 2020. Av 

klimagassreduserende tiltak er det blant annet foreslått produksjon av biogass fra 

husdyrgjødsel, mer effektiv utnyttelse av husdyrgjødsel, karbonbinding og redusert 

minereralisering i jordbruksjord samt reduserte utslipp av klimagasser fra forbrenning av 

fossile kilder. Målene skal oppnås gjennom økonomiske og juridiske virkemidler.  

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg mener at Klimakur 2020 omfatter en rekke 

ambisiøse og gode forslag til tiltak for å redusere utslipp av klimagasser fra norsk 

landbruk. Flere av forslagene er allerede under vurdering gjennom ”Utviklings-

programmet for klima og bioenergiprogrammet”. De foreslåtte tiltakene og 

virkemidlene må vurderes i forhold til andre viktige nasjonale mål som behovet for 

økt matproduksjon. 

 

Aktiv skogbruk og binding av CO2 

Tidligere generasjoners aktive skogpolitikk har ført til at norske skoger i dag opptar CO2 

tilsvarende om lag halvparten av de samlede norske klimagassutslipp. I St. meld. nr. 39 

(2008-2009) har Regjeringen gitt klart uttrykk for at skogressursene i større grad bør 

utnyttes som virkemiddel i klimapolitikken både nasjonalt og internasjonalt. Det er anslått 

at potensialet for ytterligere å redusere nettoutslippet av klimagasser gjennom konkrete 

tiltak er nærmere 10 millioner tonn CO2. 

 

Midlene til skogbruk økes med 8 millioner kroner til 186 millioner kroner for 2011. 

For å øke skogens rolle i binding av CO2 vil Jordbrukets forhandlingsutvalg øke 

tilskuddet til nærings- og miljøtiltak herunder skogkultur med i alt 17 millioner 

kroner.  

 

Nasjonalt utviklingsprogram for klimatiltak i jordbruket 

Under jordbruksavtalen 2007 ble det etablert et eget 5-årig utviklingsprogrammet for 

klimatiltak i jordbruket med 4 millioner kroner årlig. For 2010 er dette økt med 2 millioner 

kroner. Hovedmålet for Utviklingsprogrammet for klimatiltak i landbruket er å øke 
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kompetansen om faktiske utslipp av klimagasser fra jordbruket og jordbrukspolitikkens 

innvirkning på utslippene.  

 

For 2009 og 2010 er det prioritert utviklingsprosjekter som gir økt kunnskap om utslipp fra 

metan og lystgass fra jord, binding av karbon i jord og tiltak som bidrar til å redusere bruk 

av fossil energi i jordbruket. 

 

Mange av tiltakene som er foreslått i Klimakur 2020 er ikke utredet i detalj og det er derfor 

nødvendig at disse vurderes nøye i forhold til tiltakets effektivitet, gjennomførbarhet, 

kostnader for bonden og hensynet til andre landbrukspolitiske mål som matproduksjon.  

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å øke midlene til utviklingsprogrammet for 

klima med 1 mill. kroner, til 7 mill kr for 2011. Utviklingsprogrammet er et viktig 

redskap i arbeidet med å nå målene i Stortingsmelding nr. 39 (2008-2009) og 

Klimakur 2020.  

 

Utredninger og tiltak iverksatt under utviklingsprogrammet er sentrale i forhold til 

implementering av vannrammedirektivet. Dette gjelder særlig tiltak knyttet til bedre 

håndtering av kunstgjødsel og husdyrgjødsel. 

 

 Programmet skal legge vekt på tiltak og virkemidler som gir bedriftsøkonomisk 

lønnsomhet for bonden å iverksette og ikke gjennom restriksjoner og forbud.    

 

Forhandlingsutvalget vil at tiltak knyttet til formidling og implementering av 

kunnskap i praktisk jordbruk skal styrkes i 2011. Næringsorganisasjonene i 

jordbruket og landbrukets rådgivningstjeneste må trekkes aktivt inn som aktører i 

denne fasen av programmet. 

 

7.2. Bioenergiprogrammet  

Formålet med Bioenergiprogrammet er å bidra til økt verdiskaping og sysselsetting 

gjennom bruk av bioenergi i egen næring eller til salg av varme. Målgruppa er primært 

bønder, skogeiere, gartnere og andre brenselprodusenter. Programmet gir støtte til 

varmeanlegg for eget bruk på gården og for salg, veksthus og biogassanlegg.  

 

For 2010 er det avsatt 39 mill. kroner over jordbruksavtalen til videreføring av Bioenergi-

programmet. I tillegg kommer 17 millioner kroner over statsbudsjett (flisstøtte) som en del 

av den økonomiske krisepakka for 2010 samt overførte midler fra programmet for 2009 til 

2010 på 36 millioner kroner. I alt 92 millioner for 2010. 

 

Gårdsvarmeanlegg 

Etablering av gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi er et effektivt tiltak i å gjøre 

gårdsbrukene i Norge mer tilpasset bruk av fornybar energi samt bidra til reduksjon i CO 

fra egen bedrift. 

 

Biogass 

Stortingsmelding nr. 39 (2008-2009) og Klimakur 2010 konstaterer at potensialet for størst 

klimareduksjon innenfor landbruket ligger i håndtering av husdyrgjødsel gjennom 
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biogassanlegg. Målet er at 30 % av all husdyrgjødsel skal gå gjennom slike anlegg innen 

2020. Jordbrukets forhandlingsutvalg mener at dette målet er svært ambisiøst og at det vil 

være en stor utfordring for landbruket å realisere dette målet tatt i betraktning størrelsen på 

gårdene, lange avstander og ulike produksjoner.  

 

Erfaringene viser så langt at det er liten bedriftsøkonomisk lønnsomhet i drift av 

gårdsanlegg for varmeproduksjon eller biodrivstoffproduksjon. Dette skyldes i stor grad 

lave priser på olje og strøm. Likevel bør det settes inn ressurser i å høste erfaringer knyttet 

til teknologisk utvikling, drift og organisering rundt slike anlegg i påvente av at 

bedriftsøkonomiske rammebetingelser kommer på plass. Dette kan være rammevilkår som 

økonomisk støtte for hver enhet produsert biogass eller f. eks ved innføring av mottaksplikt 

hos energiselskapene.  

 

Konklusjon 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å øke bioenergiprogrammet med 8 mill. 

kroner til 47 mill. kroner for 2011.  Jordbrukets forhandlingsutvalg mener midlene 

skal prioriteres til gårdsvarmeanlegg og til utvikling og utprøving av biogassanlegg 

på gårdsnivå. 

 

Dersom Regjeringas mål om at en vesentlig del av husdyrgjødsla skal gå gjennom 

biogassanlegg på gårdsnivå, må den legge til rette for tiltak/energipris som gjør det 

bedriftsøkonomisk lønnsomt å etablere slike anlegg.  

 

7.3. Biodrivstoff 

Utnyttelse av skogressursene er vesentlig for å sikre sysselsetting og verdiskaping i hele 

Norge og en nøkkelnæring i klimapolitikken både for å binde karbondioksid og produsere 

fornybar energi. Den positive styrkingen av skogbruket fra forrige Regjeringsperiode må 

videreføres gjennom å skape nye markeder for skogvirke, når papirforbruket synker. 

Oljeressursene vil over tid bli en begrenset ressurs og nye løsninger vil bli nødvendig.  

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg mener Regjeringen må satse på 2. generasjons 

biodrivstoff basert på trevirke og restprodukter fra landbruket for å sikre framtidens 

biodrivstoff og en levedyktig skognæring. Jordbrukets forhandlingsutvalg ber 

Regjeringen om at det utvikles en nasjonal politikk og strategi for å forsyne 

samfunnet med biodrivstoff fra landbruket.  

 

7.4. Behov for forskning  

Jordbrukets forhandlingsutvalg mener det er behov for omforent, faglig og pålitelig 

kunnskap om spørsmålene knyttet til karbonbinding i jord, lystgasstap og til utslipp fra 

beitedyr i et kretsløpsperspektiv. Slik forskning må koordineres med tiltak under det 

nasjonale utviklingsprogrammet for klimatiltak. 
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Biogass og behov for forskning 

Det er viktig at landbruket bidrar til å realisere målsettingen om reduksjon av klimagass-

utslippene fra landbruket ved økt satsing på biogassanlegg. For å nå dette målet er det 

behov for økt kunnskap gjennom forskning og utvikling.  

 

Norges Forskningsråd har utlyst prosjekter med en kostnadsramme på 10 mill. kr. per år i 3 

år som er rettet mot målsettingen om reduksjon av klimagassutslippene fra landbruket, slik 

det går frem av blant annet LMD sin klimamelding. Det overordnede målet er å utvikle 

kunnskapsgrunnlaget som behøves for at husdyrgjødsel sammen med matavfall og annet 

organisk avfall kan anvendes til biogassproduksjon innen 2020. De nasjonale utslipps-

målene er ambisiøse og forskningen kan omfatte samarbeid mellom jordbruk, avfalls-

bransjen og næringsliv. I første omgang er hensikten å styrke forskning på utnyttelse av 

husdyrgjødsel til biogassproduksjon, slik at målsetningen kan bli realisert.  

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg mener at landbruket bør delta i disse prosjektene og 

finansiere landbrukets egenandel gjennom forskningsmidlene over jordbruksavtalen.  
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8. Andre prioriteringer 

8.1.  Landbrukets utviklingsfond  

Landbrukets utviklingsfond er sentralt for næringsutvikling og nyskaping i landbruket. 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår følgende prioriteringer for virkemidlene som ligger 

under fondet: 

 

Tabell 16 Innvilgningsramme for LUF 2010 og forslag for 2011, mill. kroner 

Ordninger 2010 2010-11 2011 

KSL Matmerk 46,0 0,0 46,0 

Kompetanseprogrammet i landbruket (KIL) 6,0 0,0 6,0 

Rekruttering og kompetanseheving i 

landbruket 20,0 0,0 20,0 

Utviklingsprogram for norsk mat 0,0 60,0 60,0 

VSP-mat 67,0 -67,0 0,0 

Fylkesvise BU-midler 418,0 40,0 458,0 

Bedriftsrettede midler 353,0 55,0 408,0 

Utviklings og tilretteleggingsmidler 65,0 -15,0 50,0 

Sentrale bygdeutviklingsmidler 18,0 -2,0 16,0 

Inn på tunet 8,0 2,0 10,0 

Utviklingsprogrammet for grønt reiseliv 18,0 2,0 20,0 

Mat langs nasjonale turistveier 2,0 0,0 2,0 

Utviklingsprogram for innlandsfisk 4,0 0,0 4,0 

Verdensarv 3,0 0,0 3,0 

Bioenergi og skogbruk 218,0 15,0 233,0 

Utviklingstiltak for geit/Friskere geiter 15,0 2,0 17,0 

Forskning 44,0 0,0 44,0 

E-sporing, fagpiloter 2,0 -1,0 1,0 

Beiteprosjekt 6,5 -1,5 5,0 

Fotråte - Prosjektet friskere føtter 2,0 -2,0 0,0 

Overføring til Samisk utviklingsfond (SUF) 2,0 0,0 2,0 

Andre utviklingstiltak i landbruket 4,5 -0,5 4,0 

Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) 120,0 -6,0 114,0 

Investeringstøtte til organisert beitebruk 6,0 6,0 12,0 

Informasjons- og utviklingstiltak, miljø 10,0 -5,0 5,0 

Nasjonalt utviklingsprogram for klimatiltak 6,0 1,0 7,0 

Utvalgte kulturlandskap 8,0 0,0 8,0 

Morsa/Vestre Vansjø 1,0 -1,0 0,0 

Utviklingstiltak innen økologisk landbruk 43,0 -3,0 40,0 

Sum LUF tilskudd 1098,0 39,0 1137,0 
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Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å øke innvilgningsramma til Landbrukets 

utviklingsfond for 2011 med 39 mill. kroner til 1137 mill. kroner.  

 

8.1.1. Kapitalsituasjonen i LUF 

Det vises til SLFs statusrapport i tilknytning til jordbruksoppgjøret 2010 om Landbrukets 

utviklingsfond (LUF) (Rapport nr 3/2010). Fondskapitalen i LUF består av utestående 

investeringslån og penger på konto i Norges Bank. Utestående investeringslån er ikke 

likvide, slik at den likvide beholdningen i fondet er pengene i Norges Bank. På den andre 

side tilligger det fondet til enhver tid et betydelig ansvar i form av innvilgede, men ikke 

utbetalte tilskudd/rentestøtte. Ansvaret framkommer imidlertid ikke som gjeld i fondets 

balanse. 

 

Tabell 17  Endringer i fondskapital 2008-2011. Mill. kroner 

 2008 2009 Prognosert endring Beregnet 

2011  2010 2011 

Fondskapital  2016 2087 -315 -220 1472 

Herav Investeringslån 1075 1173 -225 -132 763 

I Norges Bank 971 948 -124 -115 709 

 

Tabellen viser at i løpet av 2 år vil fondskapitalen bli bygd ned med drøyt 550 mill. kroner. 

Likviditeten svekkes med 124 mill. kroner i 2010 og nye 115 mill. kroner i 2011.  

 

8.1.2. Stiftelsen KSL Matmerk 

Stiftelsen KSL Matmerk har ansvaret for å administrere og utvikle ordninger som er av stor 

betydning for økt næringsutvikling på matområdet. Bevilgningen til KSL Matmerk over 

jordbruksoppgjøret er i 2010 fordelt slik: 

KIL        6 mill. kroner 

Generisk markedsføring av økologisk mat   2 mill. kroner 

Nyt Norge                 8 mill. kroner 

KSL Matmerk forøvrig             36 mill. kroner 

 

Nyt Norge skal bidra til økt verdiskaping for aktørene i matsektoren. Merket vil også være 

en viktig informasjonskanal til forbrukerne om råvareopprinnelse og produksjonsland. For 

et stadig økende antall matvarer er det i dag ikke mulig å fastslå dette for forbrukerne. 

Dette er en situasjon norsk landbruk ikke kunne leve med.  Det er derfor svært positivt at 

Nyt Norge er etablert og at 350 produkter medio april er merket med Nyt Norge. 

Det gjennomføres en bred markedsføring av ordningen i perioden 2009 – 2014. Det 

avsettes minimum 20 mill. kroner pr. år i 5 år.  

 

Kostnadene til markedsføring fordeles mellom jordbruksavtalen, Omsetningsrådet, 

dagligvarehandelen og KSL Matmerk. Dagligvarehandelens andel er 10 prosent, 10 

prosent dekkes over KSL Matmerks budsjett mens de øvrige 80 prosent dekkes over 

jordbruksavtalen og Omsetningsrådet med 50/50 på hver. 
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Bøndene får stadig nye utfordringer som stiller krav til ny kompetanse. Dette gjelder bl.a. 

krav til bonden som driftsleder, utvikling av tradisjonell produksjon, utvikling av nye 

næringsveier og kompetanse innenfor energi, miljø og klima. Midler til utvikling av nye 

kompetansetiltak vil være katalysator for prosjekt som i gjennomføringsfasen støttes av 

fylkeskommunenes midler til rekruttering og kompetanseheving. 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår tilsvarende bevilgning til KSL Matmerk for 

2011 som for 2010: 

 

8.1.3. Rekruttering og kompetanse 

Rekruttering og kompetanseheving i landbruket 

Rekruttering til landbruksutdanning på alle nivå har de senere år vært altfor lav og er en 

trussel for landbruket som kompetansenæring. Det er fylkeskommunen som nå har 

ansvaret både for videregående skole og for fagskolen (yrkesrettet utdanning over vgs-

nivå). For budsjettåret 2010 blir 20 mill. kr i tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og 

kompetanseheving i landbruket overført til fylkeskommunene. Ordningen er i startfasen, 

men disse midlene vil bl.a. kunne bidra til: 

 Økt kunnskap om utdanning og yrke i landbruket blant elever og rådgivere i 

ungdomsskolen 

 Bedre muligheter for voksne å få grunnleggende yrkesutdanning (agronom/gartner) 

 Landbruksutdanning på fagskolenivået 

 Korte etter- og videreutdanningstilbud for yrkesutøverne. 

 

Det forutsettes at fylkeskommunen legger til rette for et forpliktende samarbeid med 

næringen om bruken av midlene. 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at midler til fylkeskommunene til 

rekruttering og kompetanseheving videreføres med 20 mill kr. 

 

 

Rekruttering til utdanning og yrke 

Behovet for en mer samlet innsats for å bedre rekrutteringen til mange yrker innen grønn 

sektor er synliggjort og dokumentert gjennom undersøkelser, statistikk og innspill fra 

mange aktører. Dette gjelder både for primærproduksjonen og for utdanning, forskning, 

rådgiving, administrasjon og forvaltning. Dette forutsetter at flere velger utdanninger som 

kvalifiserer til yrker innenfor landbruksområdet. Dette gjelder alt fra yrkesutdanning i 

videregående skole til doktorgrad.  

 

Pr. i dag mangler samlet innsats vedrørende rekruttering til utdanning. Jordbrukets 

forhandlingsutvalg foreslår derfor et prosjekt på landsplan med mål å styrke 

rekrutteringsarbeidet til utdanning innen grønn sektor på alle nivå.  
 

Delmål vil være å etablere tettere nettverk mellom aktørene og utvikle verktøy til bruk i 

rekrutteringsarbeidet. Prosjektet kan også bidra til å sikre målrettet bruk av 

fylkeskommunens midler til rekruttering. 
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Aktuelle aktører i rekrutteringsarbeidet/deltakere i prosjektet: 

 Primærnæringa v/Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukarlag 

 Utdanningsinstitusjonene (videregående skole naturbruk og fagskoler, høgskoler og 

universitet med relevant utdanning) 

 Arbeidsgivere (Norske landbrukstjenester, Norsk Landbruksrådgiving, 

varemottakere, avlsorganisasjoner, offentlig forvaltning, forskningsinstitusjoner) 

 

Prosjektet organiseres med en styringsgruppe med representanter for disse aktørene.  

Aktuelle tiltak er: 

 Utvikle modell til framtidig organisering og ansvar for av rekrutteringstiltak 

 Fremme et forpliktende samarbeid mellom ulike utdanningsinstitusjoner 

 Utprøve felles rekrutteringstiltak (materiell, nettsted, messedeltakelse) 

 Videre kartlegging av behovet for framtidig kompetanse (antall og innhold) 

 Ta i bruk felles informasjon om utdanning og yrkesmuligheter til ulike målgrupper: 

o ungdomsskoleelever 

o elever på naturbruksskolene 

o rådgivere i ungdomsskole og videregående skole 

o foreldregenerasjonen i landbruket 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at det bevilges 4,5 mill. kroner til et 3-årig 

prosjekt for rekruttering til landbruksutdanning på alle nivå. Prosjektet finansieres 

med ledige midler. 

 

 

Kompetanseprosjekt i matvareindustrien 

Matvareindustrien sysselsetter i underkant av 50.000 personer, 34 % av de ansatte har kun 

grunnskoleutdanning. Tilgang til kompetente medarbeidere har avgjørende betydning for 

bedriftenes verdiskaping og konkurranseevne. Økt konkurransekraft for norsk matindustri 

sikrer avsetning og verdier for hele verdikjeden. NHO Mat og Bio, NHO Mat og drikke, 

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Landbrukets Arbeidsgiverforening 

har gått sammen om et 3-årig kompetanseprosjekt med en ramme på 16,3 mill kr. 

Bransjeorganisasjonene og deltakende bedrifter finansierer 11,9 mill kr av dette, i tillegg 

trengs det 4,4 mill kr. 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at det bevilges 4,4 mill. kroner fordelt over 

tre år, til et kompetanseprosjekt i matindustrien. Prosjektet finansieres med ledige 

midler. 

 

8.1.4. Utviklingsprogram for matspesialiteter fra  norsk landbruk 

Jordbrukets forhandlingsutvalg viser til arbeidsgrupperapporten ”VSP mat etter 2010? - 

virkemidler til verdiskaping, innovasjon og mangfold på matområdet” Jordbrukets 

forhandlingsutvalg støtter konklusjonene og anbefalingene i rapporten. 
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Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon (VSP mat) ble etablert som et 10-årig 

program for perioden 2001-2010. Ved jordbruksforhandlingene 2009 ble partene enige om: 

”En partssammensatt arbeidsgruppe bestående av LMD, Norges Bondelag, Norsk Bonde- 

og Småbrukarlag, Innovasjon Norge og leder for Faglig møtearena mat vil utarbeide en 

rapport med anbefalinger om hvordan satsingen på dette området kan videreføres etter at 

Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon avsluttes i 2010. Rapporten skal behandles i 

Jordbruksoppgjøret 2010.” 

 

Programmet har siden oppstart i 2001 vært det viktigste økonomiske virkemiddelet for 

utvikling av småskala matproduksjon.  Bakgrunnen for etableringen av programmet var 

hovedsakelig et behov for å bidra til et bredere næringsgrunnlag for primærprodusentene, 

skape alternativer og supplement til ordinær matproduksjon og økt verdiskaping på gården. 

Programmet var også et svar på at forbrukerne i økende grad etterlyste produktmangfold 

og lokal mat.  

 

I den perioden programmet har virket har antall småskala matprodusenter og mangfoldet 

av matspesialiteter, som mat med lokal identitet, økt betydelig. Media og forbrukerne blir 

stadig mer opptatt av norske matspesialiteter og matkultur. 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg mener at VSP mat har vært avgjørende for utvikling av 

småskala matproduksjon og foreslår på det grunnlaget at en etablerer en ny satsing 

”Utviklingsprogram for matspesialiteter fra norsk landbruk”.  

 Utviklingsprogram for matspesialiteter fra norsk landbruk deles i tre hoveddeler:  

1. ”Lokalmatprogrammet” som inneholder økonomiske virkemidler til 

primærprodusenter, små og mellomstore næringsmiddelbedrifter og 

produsentsammenslutninger. 

2. Kompetansetilbud i form av kompetansepunkt (K-punkt) og et tilbud om 

markedstjenester til lokalmatprodusenter. 

3. Omdømmebygging for norsk matkultur, norske matspesialiteter og mat og reiseliv. 

 
 

Målgruppene for satsingen er: 

 Bønder (gardsmatprodusenter og råvareleverandører som samarbeid med 

foredlingsbedrift der råvaren går til produksjon av matspesialiteter) 

 Små og mellomstore næringsmiddelbedrifter og forpliktende 

produsentsammenslutninger med hovedmål å utvikle lokale matspesialiteter  

 Reiselivsbedrifter som har utviklingsprosjekter i samarbeid med 

lokalmatprodusenter 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg vil understreke at det er en forutsetning at satsingen skal 

komme primærleddet til gode. Det betyr at støtte til næringsmiddelbedrifter skal ha en 

økonomisk effekt for landbruket, enten i form av økt pris eller økt salgsvolum. Videre skal 

satsingen bidra til et større matmangfold for norske forbrukere.  
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Styring 

Jordbrukets forhandlingsutvalg er enig med arbeidsgruppen at det bør være tydeligere 

styringsstruktur for matsatsingen. Det etableres en egen styringsgruppe bestående av LMD, 

Norges Bondelag, Norsk Bonde og Småbrukerlag, Fylkesmannen og Fylkeskommunen. 

Rollen til styringsgruppen bør være å sikre at programmet utvikles og styres i henholdt til 

føringene som gis i jordbruksavtalen. Styringsgruppen behandler prinsipielle spørsmål av 

overordnet og strategisk karakter, samt resultatoppfølging. Innovasjon Norge er sekretariat 

for styringsgruppen. Innovasjon Norge rapporterer resultater fra ordningene til LMD, og 

legger også frem rapportene fra Utviklingsprogrammet til styringsgruppen.  
 

Jordbrukets forhandlingsutvalg viser for øvrig til arbeidsgrupperapporten ”VSP mat etter 

2010? - virkemidler til verdiskaping, innovasjon og mangfold på matområdet” 

 

 

Bondens Marked 

Bondens Marked ble stiftet i Norge i 2003, med følgende formål: 

 Bondens Marked skal være en lavterskel salgs- og markedsføringskanal for 

lokalprodusert småskalamat 

 Bondens Marked skal bidra til et større mangfold av kortreist småskalamat i Norge 

 Bondens Marked skal være en møteplass der forbrukere og matprodusenter møtes 

ansikt til ansikt 

 

I dag er det Bondens Marked i over 20 byer og tettsteder. I 2009 var totalomsetningen på 

ca 22 mill kr. De lokale markedene er selvstendige enheter, oftest organisert som 

andelslag. For å kvalitetssikre og utvikle merkevaren Bondens Marked er det nødvendig 

med en sentral koordinering. Til nå har denne funksjonen ligget i Norsk Landbruks-

samvirke. Fra og med 01.07.10 vil dette arbeidet foregå gjennom Stiftelsen Bondens 

Marked Norge. Bondens Marked er blitt et viktig omdømmeprosjekt for hele landbruket i 

tillegg til å være en viktig omsetningskanal for småskalamat. Det er derfor viktig å 

opprettholde aktiviteten minst på dagens nivå. For å sikre en positiv utvikling er det 

avgjørende at stiftelsen har tilstrekkelige ressurser til kvalitetssikring og merkevarebygging 

de nærmeste årene. 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at det bevilges 1 mill. kroner pr. år over 

programmet som grunnfinansiering til Stiftelsen Bondens marked Norge.  

 

Finansiering 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at det avsettes 60 mill. kroner til 

Utviklingsprogram for matspesialiteter fra norsk landbruk. Fordeling av midlene 

mellom de tre satsingsområdene foretas av styringsgruppen for programmet. 

Jordbrukets forhandlingsutvalg legger videre til grunn at administrasjonskostnadene til IN 

holdes utenom utviklingsprogrammet. 
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8.1.5. Fylkesvise BU-midler 

Investeringsvirkemidlenes omfang, utforming og innretning er et av de mest sentrale 

virkemidler for utviklingen av strukturen og fordelingen av produksjonen i norsk landbruk. 

Hvordan disse midlene innrettes og tildeles, står derfor sentralt i hvordan norsk landbruk 

vil utvikle seg framover. 

 

Det er et stort investeringsbehov i landbruket i årene fremover. Svak lønnsomhet i 

jordbruket over lengre tid, har ført til at nødvendige investeringer i driftsapparat har blitt 

utsatt. Dette har ført til et kritisk investeringsetterslep i næringen. På 70- og 80-tallet ble 

det foretatt store investeringer i bygg og driftstilbehør. Den tekniske levetiden for mange 

av disse investeringene er utløpt for flere år siden. I tillegg til dette har flere krav fra 

myndighetene ført til at det er behov for betydelige investeringer i landbruket nå.  

 

Kapitaltilgangen til de som vil oppgradere driftsapparatet eller bygge nytt er dårlig, og den 

har ikke blitt bedre etter finanskrisen. Bankene har blitt mer forbeholdene med sine utlån 

og tar lavere risiko. Dette merkes også i landbruket. Behovet for finansieringsordninger 

som Bygdeutviklingsmidlene er derfor styrket. Den store etterspørselen etter midlene viser 

også dette. I 2009 ble det innvilget 1570 søknader om BU-midler av i alt 1811 behandlede.  

Innen tradisjonelt husdyrhold ble det innvilget 874 søknader.  

 

Tabell 18  Innvilgede tilskudd og lån for 2009. Innvilget beløp i 1000 kroner  
Hovedproduksjon Innvilget 2009 

 Antall søkn. Tilskudd Rente-støttelån Risikolån 

Mjølkeproduksjon, ku 397 161 787 488 042 20 041 

Mjølkeproduksjon, geit 20 6 473 19 911 0 

Storfekjøtt 141 41 860 87 255 0 

Sauehold 176 42 362 61 821 0 

Smågrisproduksjon 23 9 025 30 350 610 

Slaktegris 20 7 510 24 580 5 160 

Eggproduksjon 47 16 472 42 931 4 350 

Slaktekylling 4 951 0 0 

Kombinert svinehold 27 8 535 30 235 0 

Andre husdyr 19 6 178 12 489 0 

Totalt 874 301 153 797 614 30 161 

 

Det vises til Inst. S. nr 285 (2007-2008) der en samlet Næringskomite uttaler:  

”Komiteen har merka seg at det er store krav til nyinvesteringar og høge prisar på 

innsatsfaktorar til landbruket, noko som fører til at det er store behov for auka 

investeringsverkemiddel i jordbruket”  

 

Forhandlingsutvalget konstaterer at det ofte er slik at større investeringsprosjekter 

favoriseres ved tildeling av investeringsvirkemidler. For å skape en bedre balanse i 

tildelingen, foreslår forhandlingsutvalget at tilskuddsprosenten avtrappes i forhold til 

investeringens størrelse. Dette kan bidra til at bonden fordeler sine investeringer ut over en 

jevnere investeringsperiode enn i dag. Dermed kan risikoen knyttet til investeringene 

reduseres og likviditeten bedres. Ordningen vil være fordelaktig for produksjoner der 

investeringsbehovet ikke er så stort og generelt fordelaktig for mindre bruk. I dag er 
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investeringstilskuddet begrenset opp til 30 % av godkjent kostnadsoverslag og opp til et 

kronebeløp på 750 000,-. Et forslag til en differensiering kan være som følger: 

 

Tabell 19:  Investeringstilskudd regnet etter prosentsats 

Investering Prosentsats Tilskudd 

1 000 000 40 400 000 

2 000 000 35 700 000 

3 000 000 30 900 000 

Over 3 mill. kr Tak 900 000 

 

 

Med bakgrunn i dette foreslår Jordbrukets forhandlingsutvalg at:  

 De fylkesvise BU-midlene økes fra 418 mill. kr til 458 mill. kr. Av disse 

midlene skal 408 mill. kr gå til bedriftsrettede midler og 50 mill. kr skal gå til 

utrednings og tilretteleggingstiltak. 

 Taket for investeringstilskudd økes fra 750 000 kroner til 900 000 kroner 

 

8.1.6. Sentrale Bygdeutviklingsmidler 

Formålet med BU-midlene er å legge til rette for næringsutvikling som danner grunnlag for 

langsiktig, lønnsom verdiskaping og desentralisert bosetting med utgangspunkt i 

landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommene spesielt.  

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å redusere  med 2 mill. kroner til 16 mill. 

kroner til sentrale BU-midler. Midlene fordeles i eget møte mellom avtalepartene.  

Dessuten foreslås 1 mill. kroner til konfliktforebyggende tiltak mellom reindrift og 

jordbruk skilt ut som egen post. 

 

8.1.7. Inn på tunet 

Inn på tunet(IPT) byr på nye næringsmuligheter for bonden med utgangspunkt i gårdens 

ressurser. En god og målrettet utvikling vil være med på å opprettholde bosetting, 

sysselsetting og velferd i bygde-Norge. Således er dette et viktig satsingsområde for å 

ivareta målet om et levende landbruk over hele landet. 

 

Et aktivt drevet landbruk har et stort potensial som samarbeidspartner til helse-, omsorg-, 

og utdanningssektoren. Det unike med Inn på tunet-tilbudene er at de forener gården og 

landbrukets ressurser med samfunnets behov for gode omgivelser hvor aktivitet, 

opplæring, arbeidstrening og mestring kan foregå.  

 

Utfordringer 

Det er særlig viktig å få implementert Inn på tunet over flere politikkområder og på tvers 

av sektorer. Inn på tunet er tjenesteproduksjon fra landbruket i samhandling med helse- og 

omsorg-, skole- og oppvekstsektor, NAV og en rekke andre aktører. 
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For å kunne følge utviklingen i næringen, identifisere innsatsområder og spore resultater av 

særskilte satsinger (f. eks Inn på tunet-løftet) er det avgjørende å få opp god statistikk over 

antall gårdsbruk, type tilbud, antall brukere etc. Etablering av slik statstikk er et offentlig 

ansvar og det vises til Stortingsproposisjon nr 69 (2007-2008) der det heter:  

 

”Det må igangsettes en kartlegging av aktivitet/antall tilbydere av Inn på tunet – 

tjenester” 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår følgende: 

 Den 3- årige satsingen ”Inn på tunet-løftet i kommunene” videreføres med 5 

mill. kroner for 2011.  

 Nasjonal handlingsplan for IPT revideres og det avsettes 5 mill. kroner til 

nasjonale og regionale utviklingsprosjekter for 2011 

 Landbruks- og matdepartementet må følge opp arbeidet med etablering av 

statistikk over IPT jf Stortingsproposisjon. nr 69 (2007-2008) 

 

8.1.8. Utviklingsprogrammet for grønt reiseliv 

 

Landbrukets rolle i reiselivsutviklingen 

Reiselivet er en sektorovergripende næring der et aktivt landbruk over hele landet utgjør en 

vesentlig del av det totale reiselivsproduktet. Landbrukets ressurser i form av kulturland-

skap, gårder, lokal mat, infrastruktur og utmarksarealer utgjør den fremste arena for det 

grønne reiselivet. Det grønne reiselivet omhandler stedegne, ekte natur- og kultur-

opplevelser med basis i bygdas og gårdens ressurser.   

 

I dag er det man kan oppleve gjennom ulike aktiviteter og tema det viktigste kriteriet når 

man velger reisemål. Tidligere var det selve reisemålet som var det viktigste kriteriet.  

Dette skiftet fra valg av feriested til ferieaktivitet har økt etterspørselen etter tema- og 

aktivitetsbaserte reiser. Norge har en sterk posisjon som reisemål for de som etterspør 

vakker og ren natur. Markedsundersøkelser viser imidlertid at det er lite kunnskap om hva 

turistene kan oppleve av aktiviteter i den flotte naturen vi har.  

 

Norge må sørge for å utvikle konkurransedyktige produkter. Få dem markedsført og solgt 

til de rette målgruppene både innenlands og utenlands. Utviklingsprogram grønt reiseliv er 

et viktig ledd i dette arbeidet.  

 

 

Utviklingsprogrammet for grønt reiseliv 

Målet med utviklingsprogrammet for grønt reiseliv er økt verdiskaping og 

bedriftsøkonomisk lønnsomhet basert på mat, kultur, natur og aktivitetsbaserte opplevelser. 

Det gis støtte til tiltak som; 

 Produktutvikling og infrastruktur 

 Kompetanseutvikling 

 Markedsføring 

 Samarbeid, nettverk og allianser 
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 Temasatsing 

Valget av feriemål er hovedsaklig basert på hva destinasjonen kan tilby innenfor gitte 

opplevelser- såkalte temareiser.  Det er en internasjonal trend at selve aktiviteten velges før 

destinasjonen. Derfor har man fått en sterk økning i aktivitetsferier der fokus er rettet mot 

helse, fysisk aktivitet og naturopplevelser.  Aktivitetstemaene med størst potensial og som 

det satses på i dag er; vandring og fiske og det er store potensial innen sykling, 

kajakk/kanopadling, fuglekikking, spesialisert fiske og jakt.  Fordelene med temasatsing 

innen reiselivet er i første rekke muligheter for å rekruttere nye målgrupper, gjerne yngre 

turister ved å tilby å utvikle et variert og allsidig tilbud innen naturopplevelser. 

Temasatsing bidrar til sesongutvidelse og styrker dermed inntektsgrunnlaget og økonomien 

til aktørene. Jordbrukets forhandlingsutvalg mener Norge må inkluderes i temasatsingen. 

Det forutsettes at midlene gir merkbare effekter for primærnæringene og bygdene. 

 

Konklusjon 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår følgende: 
 Utviklingsprogrammet for grønt reiseliv økes med 2 mill. kroner til 20 mill 

kroner for 2011.  

 7 mill. kroner av programmet øremerkes til markedsføring internasjonalt, 

gjennom en helhetlig og tematisk satsing på salg av norske 

opplevelsesprodukter.  

 Det opprettes en egen styringsgruppe for programmet bestående av 

avtalepartene og representanter for reiselivet.  

8.1.9. Mat langs nasjonale turistveier 

Dette er en treårig satsing i samarbeid med Samferdselsdepartementet v/Statens vegvesen som 

startet opp i 2010.  

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at det settes av 2 mill. kroner til ”Mat langs 

nasjonale turistveier i 2011”. 

 

8.1.10. Utviklingsprogram for innlandsfiske  

Under jordbruksforhandlingene i 2007 ble det vedtatt å gjennomføre et 5-årig utviklings-

program for innlandsfiske fra og med 2008 til og med 2012. Utviklingsprogrammet har 

som mål å få umodne verdikjeder til å bli velfungerende næringer med et større utbud av 

kvalitetssikrede produkter innenfor næringsfiske, innlandfiskeoppdrett og fisketurisme. 

Utviklingsprogrammet bygger på LMDs handlingsplan for innlandsfiske (2006).  

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at avsetningen på 4 mill. kroner for 2011 

videreføres.  Midlene må rettes mot fellestiltak knyttet til forvaltning av 

fiskeressursene. Utviklingsprogrammet for innlandsfisk koordineres med 

utviklingsprogrammet for grønt reiseliv. 
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8.1.11. Verdensarv 

Ordningen omfatter spesielle tiltak i kulturlandskapet innenfor verdensarvområdene i 

Geiranger, Nærøyfjorden og Vegaøyene. Miljøverndepartementet og Kommunal- og 

regionaldepartementet bidrar også til dette tiltaket.  Tiltaket er et 3-årig prosjekt og 

avsluttes i 2010.  

 

SLF har evaluert prosjektet og anbefaler at det videreføres. 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg mener det er viktig at det settes inn ekstra ressurser 

for å ivareta jordbruket i disse unike områdene. Jordbrukets forhandlingsutvalg 

foreslår et nytt 3-årig prosjekt og det settes av 3 mill. kroner til en videreføring av 

tiltakene i verdensarvsområdene under forutsetning av at de andre partene i denne 

satsinga også bidrar videre. 

 

8.1.12. Bioenergi og skogbruk 

Midler til skogbruksformål over jordbruksavtalen fordeles over tre hovedgrupper: nærings- 

og miljøtiltak i skogbruket, skogbruksplanlegging og sentrale prosjekter/utviklingstiltak. 

Innenfor nærings- og miljøtiltak er det midler til ulike skogkulturtiltak (lokal forvaltning) 

og skogsbilveger (FMLA) som utgjør de største postene. Ellers brukes det også betydelige 

midler til skogbruksplaner og til ulike kurs og opplæringstiltak. Økt avvirkning og planting 

er viktig som klimatiltak for binding av CO2. Tiltak til dette må prioriteres ved fordelingen 

for 2011. 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å øke bevilgningen til bioenergi og skogbruk 

med 15 millioner kroner.  
 

8.1.13. Utviklingsprogram for geiteholdet (friskere geiter) 

Posten ”utviklingsprogram for geitehold” består av prosjekt ”friskere geiter”, omstillings-

pakke geitmelkprodusenter, seminstasjon geit og kompensasjon for bortfall av 

produksjonstilskudd. For omstillingspakke geitmelkprodusenter og seminstasjon geit er 

disse avsluttet og siste utbetalingsår er 2010. 

 

Gjennom prosjektet ”Friskere geiter” har det siden 2001 vært arbeidet med å sanere geite-

besetninger for å få kontroll med sjukdommene CAE, byllesjuke og paratuberkulose. Fase 

2 i prosjektet avsluttes i 2010, og over 300 geitebesetninger vil ha gjennomført sanering for 

de nevnte sjukdommer. En evaluering av prosjektet gjort av Samarbeidsrådet for 

Helsetjenesten for Geit konkluderer med at en er på god veg mot målet om å bekjempe 

disse smittsomme sjukdommene. I tillegg har en fått god framgang for dyrevelferden og 

økt mulighet for større verdiskaping i norsk geitehold gjennom bedre avdrått. Etter fase 2 

er det om lag 150 mjølkegeitbesetninger og 450 geithold med ammegeit som ikke har 

gjennomført saneringsprogrammet. Samarbeidsrådet for Helsetjenesten for Geit vurderer 

resultatene fra prosjektet som gode og mener et endelig mål må være å gjennomføre 

sanering av hele den norske geitepopulasjonen. 
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I evalueringsrapporten har en satt opp et utkast til budsjett for 2011-2018, der en legger 

opp til at alle er ferdig sanert innen 2013. Det vil i så fall koste 45 mill. kroner, med 15 

mill. kroner pr år. I tillegg har en budsjettert med ca 21 mill. kroner i oppfølgingsarbeid 

etter 2013.  

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg mener prosjektet ”Friskere geiter” er et viktig 

arbeid for å sikre at geiteholdet i Norge blir basert på sunne og friske geiter. For å 

sikre gjennomføringen av prosjektet friskere geiter, foreslår forhandlingsutvalget å 

øke  bevilgningen med 2 mill. kr til  17 mill. kr i 2011. Vi forutsetter at alle geite-

besetninger blir sanert i løpet av de neste tre åra og ber myndighetene etablere et 

regelverk som sikrer dette. 

 

8.1.14. Forskning 

Jordbrukets forhandlingsutvalg vil peke på at landbruket er en kunnskapsintensiv næring 

både innen primærproduksjon og foredling. Det er av viktig at FoU innen landbruket 

videreutvikles for å skape en konkurransedyktig næring.  

 

Innenfor et helhetlig verdikjedeperspektiv, er det viktig at det avsettes tilstrekkelige midler 

til forskningsprosjekter rettet mot primærproduksjonen, ikke minst prosjekter knyttet til 

fornying av driftsapparatet. Tilpasninger til klimaendringer vil også bli viktigere framover 

både for å redusere erosjon og finne fram til driftsformer som også binder karbon. 

Kontinuerlig utvikling av sortsmaterialet må skje over hele landet. Mer kunnskap om 

planteproduksjon med redusert jordbearbeiding vil også kreve ressurser framover. Disse 

utfordringene gjelder både økologisk og ikke-økologisk landbruk. Det bør foretas en 

satsing på utvikling og forskning innenfor landbruksteknisk kompetanse, teknikk og 

effektive bygningsløsninger i landbruket. For at landbruket skal kunne bidra til et bedre 

klima trenger en blant annet dokumentasjon på effekten av de ulike klimatiltakene man 

setter i gang i landbruket. Overgang til fornybar energi og biodrivstoff vil også kreve 

ressurser framover.  

 

Forskningsmidler over jordbruksavtalen er næringas egne midler, og må brukes etter 

næringas behov. Næringsaktørene må få en mer sentral plass som søkere. En samlet næring 

mener denne praksisen må endres og at det i utlysningene åpnes for BIP og KMB – 

søknader.  

 

Forhandlingsutvalget ser at det i 2011 er et særlig behov for FoU innen: 

 Mykotoksiner i korn 

 HMS 

 Økologisk landbruk 

 Planteforedling 

 Plantevernmidler 

o Herav utprøving av midler til småkulturer. 

o Alternative bekjempningsmetoder for bekjempelse planteskadegjørerer 

 Effektive og rimelige bygningsløsninger særlig for mindre bruk 

 Biogass 
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Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at bevilgningen til forskning holdes uendret 

på 44 mill. kroner for 2011. I tillegg foreslår forhandlingsutvalget å tilføre 5 mill. 

kroner til fondet med ledige midler i 2010. 

   

8.1.15. E-sporing, fagpiloter 

E-sporingsprosjektet avsluttes i midten av 2011. Forhandlingsutvalget foreslår å sette av 1 

mill. kroner til fagpiloter i 2011.   

 

8.1.16. Nasjonalt beiteprosjekt 

Fra 2009 er det etablert et nytt prosjekt med arbeidstittel ”Beiteprosjektet”. Det er for 2010 

avsatt 6,5 mill. kroner til prosjektet. Prosjektets målsetting vil være å få til et bedre 

sauehold med mindre tap av dyr på beite. Prosjektet forutsettes på landsplan å ledes av en 

partssammensatt gruppe.  

 

Samlet er beitetapene på landsbasis nå kommet opp i nær 7 prosent av alle sauer og lam 

som slippes på beite. Omfanget av tap forårsaket av rovvilt viser betydelige geografiske 

variasjoner ut fra forekomst av rovvilt, men har vist en klar økning i takt med økende 

rovviltbestander. Omfanget av tap som ikke kan tilskrives rovvilt (”normaltap”), er stabilt 

eller svakt økende. På landsbasis utgjør ”normaltapene” omkring 4 pst. Beitenæringen på 

Vestlandet opplever nye utfordringer knyttet til flåttbårne sykdommer, i tillegg til 

utfordringene knyttet til alveld.  Det vil fortsatt være behov for en ekstra innsats knyttet til 

”Beiteprosjektet”, for å løse disse utfordringene. 

 

”Beiteprosjektet” skal utrede og legge til rette for en levedyktig næringsdrift med mindre 

tap av dyr på beite. Det skal legges vekt på rasjonell beitebruk med en sikker produksjon 

av god kvalitet innenfor mest mulig forutsigbare og langsiktige rammebetingelser.  

Beiteprosjektet har i 2010 støttet prosjekter i Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Oppland, 

Hedmark og Troms. Prosjektet vil i 2010 prioritere tiltak som gir økt kunnskap om 

hvordan tilsyn ved bruk av elektronisk overvåking kan gjøres mest mulig målrettet. 

Styrken til prosjektet er at det samordner fylkesmannens midler til ”konfliktdempende og 

forebyggende tiltak” med midler over avtalen. Det finnes i dag ingen slik nasjonal 

overbygning, og prosjektet bør på denne bakgrunn videreføres i 2011.  

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at det avsettes 5 mill. kroner til videreføring av 

beiteprosjektet i 2011. 

8.1.17. Fotråte – Prosjekt friskere føtter 

Det er satt av 2 mill. kroner for 2010 til prosjektet friskere føtter. Prosjektledelsen har 

signalisert at det ikke er behov for å sette av midler til prosjektet i 2011, forutsatt at 

ubrukte midler fra 2009 og 2010 overføres til 2011. 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at prosjektet finansieres med overførte 

midler i 2011. 
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8.1.18. Samisk Utviklingsfond (SUF) 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å holde avsetningen til Samisk 

Utviklingsfond uendret på 2 mill. kroner.  

 

8.1.19. Andre utviklingstiltak i landbruket 

Gjess 

I 2010 ble det over jordbruksforhandlingene avsatt 2,5 mill. kroner til forebygging av 

avlingskader forårsaket av trekkende gjess.  

 

 Bruken av midler gjelder kun for Nordland og Nord-Trøndelag. Erfaringene viser at artene 

er i sterk vekst og at skadene på korn- og spesielt grasarealer fortsatt er store. Siden 1996 

har bestanden for kortnebbgås økt fra 30 000 individer til over 60 000. Ordningen virker 

konfliktdempende.  

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg mener at bestandsregulerende tiltak kombinert med 

tilretteleggingstilskudd så langt ikke er tilstrekkelig for å ”forvalte” seg ut av problemene. 

Det er urimelig at det i praksis blir den enkelte bonde som må bære kostnaden ved nasjonal 

og internasjonal miljøvernpolitikk.  

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å øke tilskuddet til tiltak for å tilrettelegge 

for trekkende gjess med 1,5 mill. kroner for 2011. Dette forutsetter at det avsettes 

tilsvarende beløp over Miljøverndepartementets budsjett direkte til finansiering av 

ordningen. 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg krever at en økning i midler forutsetter at forskrift om 

tilskudd til tiltak for å tilrettelegge beitearealer endres slik at tilskudd også kan utbetales i 

etterkant av sesongen. Dette vil gjøre ordningen mer målrettet i forhold til den som faktisk 

har skaden.   

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg ber om at det nasjonale arbeidet med å forebygge 

avlingskader forårsaket av beitende gjess evalueres i sin helhet slik det framgår av nasjonal 

handlingsplan for forvaltning av gjess, DN-rapport 1996-2. En slik evaluering skal svare på 

om målene i handlingsplanen er nådd og gi anbefalinger om behovet for endringer i 

forvaltningspolitikken.  

 

Setersatsing 

Under jordbruksforhandlingene i 2005 ble det vedtatt å avsette 2 mill. kroner årlig i 5 år til 

en setersatsing. Målet var å stimulere til økt næringsvirksomhet i sammenheng med 

seterdrift. Prosjektet avsluttes i 2010. 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg mener Norge har et nasjonalt og internasjonalt ansvar for å 

ta vare på seterdrifta som driftsform i Norge. Seterdrifta har både et næringsaspekt og en 

dimensjon knyttet til kulturarv, tradisjoner og livsform. Forhandlingsutvalgets oppfatning 

er at hovedtendensen til at seterdrifta avvikles skjer som en følge av at melkeproduksjonen 

på gården avvikles. Det er derfor de tunge utviklingstrendene innen landbruket som gir de 

store utfordringene knyttet til seterholdet. 
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Prosjektet er avsluttet og Jordbrukets forhandlingsutvalget legger til grunn at 

nødvendige tiltak for å ta vare på og utvikle stølskulturen videreføres gjennom 

eksisterende virkemidler i landbruket. 

 

8.1.20. Spesielle miljøtiltak i landbrukets kulturlandskap (SMIL) 

Kommunene har en viktig rolle i miljøarbeidet innenfor jordbruket. De forvalter 

planlovverk og særlover for jordbruket, samt de økonomiske støtteordningene ”Spesielle 

miljøtiltak i jordbruket” (SMIL) og Nærings- og miljøtiltak i skogbruket.  

 

Formålet med SMIL-ordningen er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets 

kulturlandskap og å redusere forurensingen fra jordbruket, utover det som kan forventes 

gjennom vanlig jordbruksdrift. Ordningen gir for eksempel mulighet til å støtte de 

biologiske mest verdifulle arealene, verneverdige bygninger eller gi støtte til fangdammer 

og hydrotekniske anlegg. Forvaltningen av ordningen er lagt til kommunalt nivå. 

Ordningen har bidratt til større bevissthet omkring problemene med forurensing fra 

landbruket og behovet for å ivareta spesielle kvaliteter i kulturlandskapet både hos den 

lokale landbruksforvaltningen og i faglagene. I 2008/2009 ble SMIL-ordningen evaluert. 

Evalueringen viste at miljøinnretningen av SMIL jevnt over er god, men at den gjennom 

enkelte tilpasninger kan bli enda bedre.  

 

Det er avsatt 120 mill. kroner for 2010 til Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Partene 

ble i fjorårets jordbruksforhandlinger enige om å flytte investeringsstøtte til organisert 

beitebruk ut av SMIL og inn i en egen ordning som forvaltes av Fylkesmannen. Etter flere 

henvendelser til faglaga er det grunn til å tro at andelen av SMIL-midlene som gikk til 

organisert beitebruk var langt større enn de 6 mill. kroner som ble overført.  

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg mener prinsipielt at SMIL-midlene må gå til miljøtiltak i 

regi av aktive jordbrukere. I alle kommuner skal faglagene sterkere inn i prosessen rundt 

bruken av midlene. Det er videre behov for å styrke den landbruksfaglige kompetansen hos 

de personene som lokalt skal stå for tildelingen av SMIL-midler. Denne kompetanse-

oppbyggingen må imidlertid ikke finansieres over potten med SMIL-midler.  

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at tilskudd til spesielle miljøtiltak i 

landbrukets kulturlandskap (SMIL) reduseres med 6 mill. kroner til 114 mill. kroner 

i 2011. 

 

8.1.21. Investeringstøtte til organisert beitebruk 

Investeringsmidler til organisert beitebruk er et viktig tiltak for å stimulere til beitebruk i 

utmark. I 2009 ble investeringsstøtte til organisert beitebruk tatt bort fra SMIL-ordningen 

og overført til fylkesmannen, totalt 6 mill. kroner.  

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at investeringstøtte til organisert beitebruk  

økes med 6 mill. kroner til 12 mill. kroner.  I områder med ledige SMIL-midler for 2010 

åpnes det for at det kan gis investeringsstøtte til organisert beitebruk. 
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8.1.22. Informasjons og utviklingstiltak miljø 

Midler til informasjons- og utviklingstiltak skal styrke kunnskapsgrunnlaget for forvaltning 

og videreutvikling av miljørettede virkemidler, bidra til kunnskapsoverføring fra forskning 

til praktisk jordbruk, bidra til en oppdatert rådgivning overfor næringsutøverne og til å 

synliggjøre jordbrukets miljøinnsats og produksjon av miljøgoder. Midlene er fordelt på 

fylkesvise midler og sentrale midler som fordeles sentralt og regionalt etter årlige møter 

med avtalepartene. Det er avsatt 10 mill. kroner til informasjons- og utviklingstiltak, miljø 

for 2010.  

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at midlene halveres til 5 mill. kroner.  
 

8.1.23. Utvalgte kulturlandskap i jordbruket 

I 2009 ble de første 20 nasjonalt utvalgte kulturlandskapene i jordbruket valgt ut og 

etablert. Bakgrunnen for en slik satsing fra LMD og MD er å ta vare på nasjonalt verdifulle 

kulturlandskap i Norge. De utvalgte områdene er ikke sikret gjennom et formelt vern, men 

gjennom frivillige avtaler. Gjennom aktiv drift, ekstra tilførte midler til forvaltning og 

skjøtsel og gode avtaler, skal det de verdier som områdene representerer tas vare på.  

 

For 2010 er det avsatt 8 mill. kr over jordbruksavtalen og 6 mill. kr over 

Miljøverndepartementets budsjett til satsingen.  

 

Utvelgelsen av områdene samt fordelingen av midlene er foretatt av et eget sekretariat, 

ledet av Statens landbruksforvaltning. Rapporten fra SLF viser et årlig behov for drift av 

disse områdene på 12,5 mill. kroner og et investeringsbehov for istandsetting og 

restaurering av bygninger, gravminner, steingjerder, gamle ferdselsveger osv. på 140 mill. 

kroner. 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å videreføre avsetningen på 8 millioner 

kroner for 2011. Det forutsettes at miljøvernmyndighetene bidrar med tilsvarende 

beløp. I tillegg må det åpnes opp for at Kulturminnefondet blir en reell kilde for 

finansiering av bygningstiltak i de 20 utvalgte områdene.  Det er avgjørende for det 

lokale engasjementet at det blir et reelt finansielt partnerskap mellom landbruk og 

miljø. 

 

 Jordbrukets forhandlingsutvalg anbefaler at det ikke åpnes opp for nye områder for 2011.  

8.1.24. Nasjonalt utviklingsprogram for klimatiltak  

Det settes av 7 mill. kroner til nasjonalt utviklingsprogram for klimatiltak. J.fr. kapittel 7 

om energi og klima. 

 

8.1.25. Utviklingstiltak innen økologisk landbruk 

Se kapittel 8.3 Økologisk landbruk. 
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8.1.26. Disponering av tilbakebetalte reguleringsmidler 

Ved jordbruksforhandlingene i 2009 ble det foreslått å bruke 5,0 mill. kroner av 

tilbakebetalte reguleringsmidler til ulike tiltak. I tillegg var det enighet om å bruk de 

resterende midlene under utviklingsprogrammet for investeringer i frukt- og grøntsektoren 

- inntil 7,2 mill. kroner - til Fellespakkeriet AS i Lier. 

Energi i veksthusnæringen 

Avsetning på 1 mill. kroner til prosjektet ”Spesialrådgivning energi i veksthusnæringen”. 

Prosjektet finansieres over LUF, tilbakebetalte reguleringsmidler og administreres av 

Norges Gartnerforbund (NGF). 2011 er 3. år av det treårige prosjektet. 

Øvrige prosjekter 

Det avsettes 2 mill. kroner til 4. år av nasjonalt program for landbruksbygg og 

kulturlandskap og 2 mill. kroner til 4. år av satsingen på frukt og 

bær/kulturlandskap/reiseliv på Vestlandet. 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at det for 2011 disponeres i alt 5,0 mill. kroner, se 

tabellen under. I følge LMD vil det da gjenstå 4,0 mill. kroner som kan nyttes i 2012. 

 

Tabell 20  Tilbakebetalte reguleringsmidler disponert i 2010 og 2011, mill. kroner. 

Tiltak 2010 2011 

Nasjonalt program for landbruksbygg og kulturlandskap 2,0 2,0 

Utviklingsprogram for frukt og grønt; 

frukt/bær/reiseliv/kulturlandskap på Vestlandet 

 

2,0 

 

2,0 

Energi i veksthusnæringen 1,0 1,0 

SUM 5,0 5,0 

 

Tilleggsfinansiering 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at ”Nasjonalt program for landbruksbygg og 

kulturlandskap” tildeles 1,5 mill. kroner for 2010 i ledige midler. Dette for å bidra til 

gjennomføring av pilotprosjekter i konkrete byggesaker. 

 

8.1.27. Rentestøtte 

Innvilgningsrammen for rentestøtte på 1.000 mill. kr. videreføres. Rentestøttebeløpet på 69 

mill. kr. i 2009 er prognosert av SLF til 60 mill. kr. i 2010 og 2011. 

 

8.2. Miljøvirkemidler utenom LUF 

8.2.1. Regionalt miljøprogram (RMP) 

Den overordnede målsettingen med miljøprogrammene er å bidra til økt målretting av 

miljøarbeidet i landbruket og til bedre synliggjøring av landbrukets samlede miljøinnsats. 

Det regionale miljøprogrammet (RMP) skal videre bidra til økt forankring av miljøarbeidet 

i landbruket både på lokalt og regionalt nivå.  

Gjennomføringen av vannrammeforskriften og fokus på tiltak for å redusere utslipp av 

klimagasser skaper et stort behov for penger til finansiering og kostnadskompensasjon i 
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landbruket. Både i Østfold og Akershus opplever en nå at bruken av miljøvirkemidler over 

jordbruksavtalen blir styrt av føringer fra lokal- og fylkespolitiske prioriteringer som følge 

av vanndirektivet.  

 

I ny lov om naturmangfold er det innført nye virkemidler som utvalgte naturtyper og 

prioriterte arter. For landbruket vil dette innebære at arter som for eksempel 

storsalamander eller naturtyper som slåtteeng vil kunne få egne nasjonale handlingsplaner 

med tiltak og restriksjoner på bruk av arealer. Det er sagt at slike handlingsplaner skal 

følges opp med egne tilskuddsordninger over Miljøverndepartementets budsjett og ses i 

sammenheng med landbrukets egne virkemidler St.prp.nr.75 (2008-2009) som for 

eksempel RMP og SMIL. Kostnader knyttet til gjennomføring av de nasjonale 

handlingsplanene for prioriterte arter og utvalgte naturtyper er primært 

miljøvernmyndighetenes ansvar.  

 

Hovedformålet med det regionale miljøprogrammet har vært å utvikle virkemidler som er 

tilpasset situasjonen og utfordringene i det enkelte fylke. Dette har også vært en viktig 

drivkraft for faglagenes deltakelse i arbeidet med å utvikle tiltakene. Det er grunn for å 

minne om at RMP-midlene er midler over jordbruksavtalen som skal forvaltes av 

jordbruket og gå til jordbruket. Alt i alt er det nå svært mange ”gode formål” og 

interessegrupper som ønsker å bruke av RMP-midlene til sine hjertesaker.  Dersom 

landbrukets miljøvirkemidler skal finansiere alt dette, vil midlene på langt nær strekke til 

og det vil dessuten gå på bekostning av andre viktige områder som i dag avhjelpes 

gjennom RMP. Midlene som er avsatt til RMP skal fremdeles bidra til å løse utfordringene 

som tidligere ble dekket av de nasjonale tilskuddsordningene, blant annet knyttet til å sikre 

fortsatt drift av tungdrevne arealer, små teiger og bratt areal.  

 

I mange tilfeller vil det også være i strid med intensjonen bak RMP-midlene som skal være 

næringsrettede virkemidler som gir en inntektskompensasjon for økt miljøinnsats.  

Jordbrukets forhandlingsutvalg er positiv til at andre aktører kan komme med 

innspill til forvaltningen av RMP, men kan ikke akseptere at aktører utenom 

landbrukssegmentet skal delta i selve beslutningen om bruken av midlene.  

Forhandlingsutvalget mener at endelig fastsettelse av de regionale miljøprogrammene 

og eventuelle endringer i disse skal fastsettes i et eget møte mellom Fylkesmannen og 

fylkeslagene i Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukarlag. 
 

Fram til 2005 var det et nasjonalt driftsvansketilskudd for brattlendte bruk før ordningen 

ble overført til RMP. Tilskuddsberettiget areal og utbetalt tilskudd har økt etter 

overføringen til RMP, men gikk noe ned i 2009 som følge av at Møre og Romsdal og 

Finnmark valgte å fjerne tilskuddet til drift av bratt areal fra sine miljøprogram. Bratt areal 

er en viktig del av kulturlandskapet og landskapsbildet og det er avgjørende å sikre fortsatt 

drift av disse arealene. Kriteriene for å få tilskudd til bratt areal er i tillegg noe ulikt 

utformet i de ulike fylkene som fremdeles har denne ordningen. Jordbrukets 

forhandlingsutvalg mener det er behov for en større harmonisering av 

tilskuddsordninger for drift av bratt areal og foreslår at bratt areal tas inn i formålet 

for RMP. 
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Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at: 

 Regionalt miljøprogram videreføres med 410 millioner kroner for 2011.  

 Endelig fastsettelse av de regionale miljøprogrammene og eventuelle endringer 

i disse skal fastsettes i et eget møte mellom Fylkesmannen og fylkeslagene i 

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukarlag.  

 Bratt areal tas inn som en del av formålet for RMP. 

 RMP ikke skal knyttes direkte opp mot gjennomføringen av EUs 

vannrammedirektiv og forhandlingsutvalget forutsetter at merkostnadene ved 

gjennomføringen av EUs vannrammedirektiv finansieres utenom 

Jordbruksavtalen.  

 

Utvikling av fagsystem for RMP 

Det er så langt ikke utviklet et eget elektronisk system for behandling av søknader om 

tilskudd over RMP på samme måte som det er gjort for de nasjonale produksjons-

tilskuddene, avløsertilskuddet osv. Det er flere årsaker til det, bl.a. at ordningen med RMP 

er forholdsvis ny og at RMP-programmene er forskjellige fra fylke til fylke. 

 

En partssammensatt arbeidsgruppe fikk i jordbruksoppgjøret 2009 i mandat å finne en 

effektiv og sikker forvaltning av RMP for framtida. Erfaringene fra Statens 

landbruksforvaltnings (SLFs) pilotprosjekt for elektronisk søknad for RMP skal legges til 

grunn for arbeidet. Gruppa fikk også i mandat å vurdere muligheter for harmonisering av 

ordningene og effektivisering av programmene med tanke på en enklere forvaltning 

 

Arbeidsgruppen har i praksis fungert som en referansegruppe for SLFs arbeid med å 

utvikle en elektronisk forvaltningsmodell for RMP. Arbeidsgruppens konklusjoner og 

anbefalinger bygger i meget stor grad på SLFs vurderinger vedrørende valg av løsninger, 

framdrift i utviklingsarbeidet og ikke minst ressursbehov knyttet til utviklingen av dette 

forvaltnings-systemet. 

 

Arbeidsgruppen konkluderer med at det vil være hensiktsmessig å utvikle et likt system av 

flere årsaker: 

 

 Systemet vil medføre en betydelig reduksjon i arbeidstid i kommunal forvaltning, 

hos fylkesmannen og i SLF sentralt 

 Et elektronisk forvaltningssystem for RMP som er samordnet med PT-

søknadsrunden på høsten vil føre til at også flere vil nytte det elektroniske 

søknadsskjemaet for de ordinære produksjonstilskuddene 

 Preutfylte skjemaer gir sikrere og raskere kontroll på ulike nivåer i forvaltningen 

 Elektronisk beregning av tilskudd 

 Raskere og tidligere utbetaling av tilskudd 

 

Et kostnadsoverslag utarbeidet av SLF viser at det vil koste rundt 17,5 mill. kr. å utvikle en 

ny løsning som dekker alle brukergrupper og funksjonalitetskrav. I tillegg kommer 

forvaltningens arbeid med utvikling og implementering av ny løsning som anslås til 11 

årsverk, tilsvarende 6 mill. kr. SLFs kostnader med drift-, vedlikehold og videreutvikling 
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av ny løsning er ikke beregnet, men må også bli dekket for at en ny løsning skal kunne 

overleveres til ordinær forvaltningsorganisasjon. 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg mener kostnadene med å utvikle dette fagsystemet 

vil bli betydelig. Finansiering av et slikt system må skje utenfor jordbruksavtalen.  

 

8.2.2. Nasjonalt pilotprosjekt for miljømessig håndtering av husdyrgjødsel 

Pilotprosjektet for miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel ble fra 2009 utvidet til å 

omfatte utvalgte områder i Hedmark, Rogaland, Buskerud og Sogn og Fjordane. Det ble 

videre utvidet til også å omfatte utvalgte områder i Nord-Trøndelag fra 2010. Det er avsatt 

11 mill. kroner til prosjektet for søknadsomgangen august 2009 med utbetaling i 2010. 

Pilotordningen skal evalueres forut for jordbruksoppgjøret 2011. 

 

Det er gode erfaringer med ordningen i pilotområdene og ordningen kan helt klart bidra til 

bedre utnytting av husdyrgjødsla. Jordbrukets forhandlingsutvalg ser imidlertid et behov 

for å evaluere ordningen for å få et grunnlag for å vurdere om dette skal bli en nasjonal 

ordning. Det er ikke behov for ytterligere utvidelse av ordningen før evaluering. 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår en økning på 3 mill. kroner til 14 mill. 

kroner i tråd med protokoll fra fjorårets forhandlinger. Prosjektet evalueres i 

forkant av jordbruksforhandlingene 2011. 

 

8.2.3. Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler 

I dag bevilges det 7,5 mill. kr til handlingsplan plantervernmidler. Disse midlene brukes 

blant annet til utvikling av VIPS, økt kunnskap og kompetanse hos gårdbrukere, veiledning 

innen biologisk plantevern i veksthus og til ulike FOU-prosjekter. Jordbrukets 

forhandlingsutvalg foreslår å videreføre bevilgningen på 7,5 mill. kroner.   

 

Forhandlingsutvalget vil understreke at det er av avgjørende betydning at en har tilgang på 

godkjente plantevernmidler i småkulturer. En kunne i forrige handlingsplanperiode få 

midler til utprøving av kjemiske plantevernmidler gjennom handlingsplanmidlene. 

Jordbrukets forhandlingsutvalg ber om at det  settes av 1,5 million kroner til utprøving 

av plantevernmidler i småkulturer.  
 

8.2.4. Informasjonskampanje GMO  

Norsk landbruk og næringsmiddelindustri har en omforent kvalitetspolitikk som blant 

annet innebærer at norsk planteproduksjon, husdyrproduksjon og matindustri ikke benytter 

genmodifiserte råvarer.  

 

Norske myndigheter fører også en restriktiv politikk på genteknologiområdet og ønsker å 

sikre et fortsatt strengt regelverk knyttet til bruk av genmodifiserte organismer (GMO) i 

norsk matproduksjon. Formålet er å sikre trygg mat, ivareta en miljøvennlig produksjon, 

sikre forbrukernes rett til å velge GMO-fri mat og sikre at produsentene kan velge GMO-

fri produksjon. Den norske holdningen til GMO og genmodifisert mat og fôr er et viktig 



68 

 

ledd i arbeidet for å sikre Norges konkurransefortrinn som produsent av ren og trygg 

kvalitetsmat. 

 

Utviklingen i EU går i samme retning. Stadig flere EU-land ønsker ikke å godkjenne 

GMOer som er godkjent i EU. Det er også flere og flere kommuner, fylker og områder som 

erklærer seg som GMO-frie soner. Flere land, herunder Tyskland og Østerrike, etablerer 

"negativ" non-GMO merking, dvs. at matvarer merkes med at de er produsert med GMO-

frie råvarer.  

 

Bruk av flere vurderingskriterier ved godkjenning enn bare hensynet til helse og miljø 

diskuteres nå i flere land. Norge blir sett på som foregangsland på dette området. Den 

norske genteknologiloven stiller krav om at en GMO må ha samfunnsmessig nytteverdi og 

være egnet til å fremme en bærekraftig utvikling for å kunne bli godkjent. Framstilling og 

bruk av GMO skal videre skje på en etisk og samfunnsmessig forsvarlig måte. 

 

I og med at det ikke er noen genmodifiserte plantesorter eller matvarer på det norske 

markedet, har bønder og forbrukere i dag liten kunnskap om GMO og bakgrunnen for 

Norges restriktive politikk. Videre er det behov for bedre oversikt over markedsutvikling 

og utviklingstrekk i forbrukerpreferanser mht. til genmodifiserte matvarer i Norge og 

resten av Europa. Målet med informasjonskampanjen må være å gjøre begge grupper bedre 

i stand til å vurdere etikk, kvalitet og miljø i matproduksjon. En del av midlene bør brukes 

til utarbeidelse av en  oppdatert oversikt over markedsutvikling og utviklingstrekk i 

Europa. 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at det settes av 1 mill. kroner til aktiv 

produsent og forbrukerinformasjon om GMO. Sentrale BU-midler tilføres 1 mill. 

kroner av ledige midler. Søknad om informasjonskampanjen behandles sammen med 

ordinær behandling av sentrale BU-midler. Forhandlingsutvalget krever videre at 

Norge fortsatt skal være en GMO-fri sone 
 

8.3. Økologisk landbruk 

Fokus på økologisk produksjon de seneste årene har gitt resultater og fra 2008 til 2009 er 

det en økning på alle produksjoner, bortsett fra økologisk korn der det pga dårlige 

værforhold var et dårlig kornår. Det økologiske arealet utgjorde i 2009 4,3 % av totalt 

jordbruksareal i Norge (5,6 inkl. arealer i karens).  

Etter en periode med rask prosentvis vekst i omsetningen av økologiske produkter i 

dagligvarehandelen de senere år, har markedet for økologisk mat i Norge fått en knekk i 

2009. Målt i volum viser omsetningen en nedgang på 5 % fra 2008 til 2009. Målt i verdi 

har omsetningen imidlertid steget med 10 % i året som gikk og utgjør 1,2% av total 

omsetning i dagligvare og helsekostforretninger (994,6 mill kr). I tillegg ble det omsatt 

økologiske matvarer for ca 150 mill. kroner i andre omsetningskanaler som 

storhusholdning, bakerier og direktesalg.  

Økt produksjon på den ene siden og redusert salg målt i volum på den andre siden har 

medført at en mindre prosentvis andel av økologiske produkter blir markedsført og solgt 

som økologisk i butikk i 2009. Som følge av produksjons- og markedsutviklingen, har 
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markedsaktørene redusert tilleggene for økologisk vare til produsent. Nortura har videre 

innført leveringsavtaler som i praksis har medført at nærmere halvparten av 

kjøttprodusentene ikke får levert sitt kjøtt som økologisk. Også øko-grøntmarkedet sviktet i 

2009 – noe som er godt kjent blant produsentene. 

 

Debio merker nå en markert svikt i antall nye innmeldinger. Mye tyder på at produsentene 

sitter på gjerdet i forhold til usikkerheten om de vil få levert sine produkter til merpris. 

Mens det normalt er mellom 250 og 350 innmeldinger på årsbasis, hvorav flesteparten 

kommer før våronna, har Debio per 15. april kun fått inn 19 innmeldinger for 2010.  

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg mener likevel det er riktig å fortsette satsingen på 

økologisk produksjon. Det må tenkes langsiktig i denne satsingen og stabilitet og 

forutsigbarhet i virkemiddelbruken må prioriteres for i størst mulig grad å sikre stabile 

rammevilkår for de bøndene som driver økologisk. Jordbrukets forhandlingsutvalg ser 

det som viktig at det ikke oppstår en underdekningssituasjon der importerte 

økologiske varer tar over markedet for produkter vi har naturlig forutsetninger for å 

produsere.  

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg mener det vesentligste av merkostnadene bør tas ut i 

markedet gjennom høyere priser på økologiske produkter. I en opptrappingsfase og for 

å stimulere til omlegging, bør en del av merkostnadene også dekkes over jordbruksavtalen. 

 

Areal- og husdyrtilskudd grovfôrbaserte produksjoner 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår: 

 tilskudd til økologisk melkeku økes med 100 kr per dyr per år 

 tilskudd til økologisk ammekyr økes med 75 kr per dyr per år 

 tilskudd til andre økologiske storfe økes med 25 kr per dyr per år  

 tilskudd til økologisk sau og ammegeit økes med 15 kr per dyr per år. 

 Melkegeit skilles ut som egen gruppe med et tilskudd på hhv 140 kr/dyr i sone 

1-4 og 180 kr/dyr i sone 5-7. 

 tillegget for økologisk lammeslakt økes med 6 kr per lam.  

 

Økologisk drift er mer ekstensiv og fører til lavere avlingsnivå. Dette gir behov for større 

areal til fôrproduksjon og beite enn ved tilsvarende konvensjonell drift. Potensialet for å bli 

avkortet i tilskuddsberettiget areal er større for økologiske produsenter enn andre.  

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at faktorene for avgrensninger i tilskudds-

berettiget grovfôrareal settes 20 prosent høyere for Debiogodkjent areal. 

 

Bønder som ønsker å starte opp med økologisk melkeproduksjon gis prioritet ved 

kjøp av nyetableringskvoter, jf. Kap 5.1. 
 

Avløsertilskudd kalkun 

I jordbruksforhandlingene i 2008 ble avtalepartene enige om at satsen for avløsertilskudd 

ved ferie og fritid for økologiske slaktekyllingprodusenter skulle settes til 4 ganger satsen 
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for konvensjonell produksjon. Dette på grunn av lengre oppfôringstid og langt strengere 

krav til areal for økologisk kylling. 

 

Forholdet mellom konvensjonell og økologisk kalkunkjøttproduksjon er sammenlignbart 

med det en finner for slaktekyllingproduksjon.  

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at satsene for avløsertilskudd ved ferie og 

fritid for økologisk kalkun settes til 4 ganger satsen for konvensjonelle.  
 

 

Økologisk korn 

Det er viktig å få til en økning i den økologiske kornproduksjonen, både gjennom økt 

omlegging og ved en mer effektiv produksjon på de allerede omlagte arealene.   

Jordbrukets forhandlingsutvalg mener de økonomiske virkemidlene bør endres på en slik 

måte at det stimulerer til å øke kornproduksjonen, i stedet for et ensidig fokus på å øke 

kornarealene. Mer konkret vil dette si å innføre et pristilskudd per kg korn som leveres.   

Denne dreiningen er også i tråd med Regjeringas målformulering, som er knyttet opp mot 

produksjon.  

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at satsen for arealtilskudd for økologisk korn 

endres til kr 150 kr per da og at nedgangen erstattes med et nytt grunntilskudd til 

økologisk korn på 60 øre/kg. Kornkampanjen med forhøyet sats på arealtilskuddet på 

100 kr/daa i 2011 og 2012 kjøres som avtalt tidligere.  

 

 

For alle andre tilskuddsordninger til økologisk produksjon foreslår Jordbrukets 

forhandlingsutvalg å videreføre dagens satser. 

 

Regelverksutvalg for økologisk produksjon 

Utvalget gir råd til Mattilsynet om regelverksutvikling på økologiområdet. Utvalget har 

medført en god dialog mellom Mattilsynet og næringen og fungerer også godt som et 

forum for informasjonsutveksling mellom de ulike organisasjonene. Jordbrukets 

forhandlingsutvalg foreslår at det settes av 200 000 kr av ledige midler til 

regelverksutvalget i 2011. Det forutsettes at Mattilsynet fra 2012 finansierer 

Regelverksutvalget over eget budsjett. 

 

Premieringsordning økologisk kjøtt 

2002 ble det opprettet en premieringsordning rettet mot aktører i foredlingsleddet som 

bidrar til å øke andelen av den økologiske kjøttproduksjonen som når butikkene som 

økologisk produkt. Premiering gis i etterhånd av faktisk salg og på grunnlag av solgt 

kvantum. SLF prognoserer et forbruk på 2,5 mill. kroner til ordningen i 2010 og 2011. 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å videreføre premieringsordningen for 

økologisk kjøtt med 2,5 mill. kroner. 

 

8.3.1. Utviklingstiltak innen økologisk landbruk 

Det er i 2010 avsatt 43 mill. kroner til utviklingsmidler økologisk jordbruk. Dette er en 

økning på 2 mill. kr. fra 2009.  Økningen skal gå til satsningen på foregangsfylker, styrket 
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veilednings- og informasjonsarbeid om økologisk produksjon generelt og veiledning og 

informasjonsarbeid i 2010 i forbindelse med kornkampanjen spesielt. I 2009 var det 52 

ulike prosjekter som fikk tildelt midler.    

 

Det er ønskelig at det hele tiden er en mest mulig balansert utvikling mellom produksjon 

og marked. Jordbrukets forhandlingsutvalg mener innsatsen bør økes på produktutvikling, 

distribusjon og frambud i butikk samt markedsføring av økologiske produkter. Utviklingen 

de siste årene har vist at det ved små volumer skal lite til før pendelen svinger fra 

overskudd til underdekning av økologiske varer og omvendt. Det er derfor samtidig viktig 

å holde stø kurs i virkemiddelbruken rettet mot bønder.  

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg mener det er behov for en gjennomgang og 

evaluering av Utviklingstiltak innen økologisk jordbruk. Gjennomgangen må gi svar 

på hva midlene har gått til og hvordan prosjektenes resultater er blitt formidlet ut og 

hvilke effekter som har kommet ut av de ulike prosjektene i forhold til målsettingene 

som er satt for økologisk landbruk. 

 

Økoløft i kommuner  

I dette prosjektet er 52 kommuner er utpekt som økologiske foregangskommuner for 

utvikling av produksjon og forbruk av økologiske matvarer – Økoløft-kommuner. Mye av 

satsingen har som mål å bidra til økt bruk av økologisk mat i offentlige kantiner, skoler, 

sykehjem osv. Partene ble i fjorårets jordbruksavtale enige om å  

”evaluere prosjektet ”Økoløft i kommuner” i forkant av jordbruksoppgjøret 2010 

med tanke på eventuell videreføring”.  

 

Evalueringen er gjennomført av SLF som en vurdering på grunnlag av midtveisrapporter 

fra økoløft-kommunene. Selv om det er begrenset hva man får ut av en evaluering etter 

drøyt ett års virketid, viser den at mange kommuner har for ambisiøse målsettinger. Det har 

også vist seg vanskelig å måle måloppnåelse. Det er videre lav grad av kvantitativ 

måloppnåelse foreløpig. Utfordringer er blant annet begrenset vilje til å prioritere innkjøp 

av økologisk mat innenfor kommunale innkjøpsbudsjetter og økt brukerbetaling (for 

eksempel i barnehager) er heller ikke populært. Det er også begrensninger knyttet til 

kommunale innkjøpsavtaler og kompetanse og vilje hos kjøkken- og kantinepersonale. 

Også for bønder og store varemottakere er det meldt om liten interesse. Det er imidlertid 

gjennomført et stort antall motivasjonstiltak. SLF peker på at holdningsskapende arbeid for 

å oppnå økt vilje til brukebetaling er langsiktig arbeid og at Økoløft gir viktige bidrag til 

dette på lokalt nivå.  

 

Gjennom prosjektet ”Økoløft i kommuner” er det avsatt til sammen 10 mill. kr over 

jordbruksavtalen som i stor grad brukes til å øke forbruket av økologisk mat i offentlige 

institusjoner. Målet om økt offentlig forbruk kan nås på en langt mer kostnadseffektiv måte 

gjennom å stille krav i offentlige innkjøpsbestemmelser og anbudsdokumenter for 

mat/drikke at minst 15 prosent av innkjøpene skal være økologiske. 
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Jordbrukets forhandlingsutvalg mener det offentlige i større grad må ta ansvar for å 

øke det offentliges forbruk av økologisk mat, i tråd med sin egen ambisiøse målsetting 

om 15 prosent økologisk produksjon og forbruk innen 2020. Jordbrukets 

forhandlingsutvalg foreslår at prosjektet ”Økoløft i kommuner” avsluttes finansiert 

over jordbruksavtalen. 

 

Fylkesvise handlingsplaner for økologisk landbruk 

Arbeidet med regionale handlingsplaner ble startet opp som en følge av jordbruksoppgjøret 

2001. Partene ble i fjorårets jordbruksavtale enige om at  

”Fylkenes arbeid med de fylkesvise handlingsplanene skal evalueres i 2009” 

 

SLF har på grunnlag av innspill fra fylkesmennene gjort en vurdering. I følge SLF gir 

fylkene entydig uttrykk for at arbeidet med de regionale handlingsplanene er viktige for å 

understøtte økologisk produksjon og forbruk i deres region. Alle fylkene har en 

referansegruppe/styringsgruppe der bl.a. faglagene er representert. Dette bidrar til 

forankring, målretting og samarbeid. De fleste fylkene nevner at økologisk er prioritert i de 

regionale næringsutviklingsstrategiene. SLF mener dette er effektiv ressursbruk sett i 

forhold til måloppnåelse og at det viktigste bidraget er at økologisk landbruk blir forankret 

regionalt i forvaltning og næring. Jordbrukets forhandlingsutvalg støtter en 

videreføring av handlingsplanarbeidet. 

 

Økologiske veiledningsprosjekter i Norsk Landbruksrådgiving 

Det største veilledningsprosjektet er Økologisk veiledningsprosjekt, som omfatter Gratis 

førsteråd for omlegging til økologisk drift (GFR), Rådgivingsavtaler og dyrkingsgrupper. 

Det ble i 2009 brukt 1,8 mill. kroner på GFR som er et gratis, lavterskel tilbud til alle 

bønder om vurdering av muligheter for økologisk produksjon på den enkelte gård. Hvert år 

får om lag 400 bønder direkte agronomisk og økonomisk rådgivning på gårdsnivå. Målet er 

å gi et beslutningsgrunnlag for en eventuell omlegging. GFR har en viktig funksjon både 

når det gjelder å gi tilstrekkelig kunnskap og trygghet for å starte omlegging til økologisk 

og ved å råde de som har gårdsbruk som er lite egnet for økologisk drift til ikke å legge 

om. Det siste er viktig for å redusere antallet som ikke lykkes og må legge tilbake.  

Jordbrukets forhandlingsutvalg mener det er viktig å opprettholde GFR som et 

uforpliktende, lavterskel tilbud til alle bønder. 

 

Prosjektet Økobonden skal lykkes! er etablert etter initiering fra SLF høsten 2008. Partene i 

prosjektet -  Debio, Norsk Landbruksrådgiving og KSL Matmerk - skal bl.a. se på 

muligheter for samordnet veiledning og oppfølging av produsenter før og etter innmelding 

i kontrollordningen, samt videreutvikling av verktøy for samordnet planlegging og 

rapportering til ulike formål. I det sistnevnte har driftsbeskrivelsen (krav om 

driftsbeskrivelse fremgår av EUs bestemmelser for kontrollordningen) en vesentlig plass. I 

LMDs handlingsplan heter det under fremtidige tiltak under delstrategi 1.2; Stille krav om 

ferdigstilt driftsbeskrivelse før 1. gangs inspeksjon. Videre heter det i handlingsplanen at 

bindingstiden for å få omleggingstilskudd fjernes når det gjennomføres kurs/rådgiving i 

forbindelse med at driftsbeskrivelsen utarbeides. 
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 Som grunnlag for å søke om omleggingstilskudd fra 2011, skal driftsbeskrivelse være 

ferdigstilt før 1. gangs inspeksjon. 

 Bestemmelsen om bindingstid knyttet til omleggingstilskudd for økologisk landbruk, 

opphører f.o.m. 2011. Forvaltningsmessig vil dette innebære en forenkling, men detaljer 

omkring gjennomføring må utredes videre. Produsenter som har mottatt 

omleggingstilskudd før dette tidspunkt, følger de bestemmelser som gjaldt da 

omleggingstilskuddet ble utbetalt. 

 I løpet av sommeren/høsten 2010 må aktuelle nivåer for kontrollavgift, tilpasset 

opplegget som trer i kraft fra 2011, utredes. 

Dagens Gratis Førsteråd kan få en annen innretning fra 2011 som følge av opplegg for 

utarbeidelse av driftsbeskrivelse før 1. gangs inspeksjon. I posten Utviklingstiltak innen 

økologisk landbruk må det være rom for produsentrettet veiledning, både før, under og 

etter omlegging, og ordninger som sikrer et minst like godt tilbud som dagens. 

 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at: 

 Bevilgningen til utviklingstiltak reduseres til 40 mill. kroner for 2011, fordi   

”Økoløft i kommuner” avsluttes finansiert i 2010. Dette gir i realiteten 2 mill. 

kroner mer til andre formål i 2011 enn i 2010. 

 Fylkesvise handlingsplaner videreføres på dagens nivå 

 Avtalepartene forutsetter en videreføring av Gratis- førsteråd(GFR).  

 Ordningen evalueres før neste års forhandlinger 

 

8.4. Velferd 

Norge er et land med generelt gode velferdsordninger. Landbruket er intet unntak, men det 

er viktig at landbruket utvikler velferdsordninger i tråd med resten av samfunnet. 

Velferdsordningene er svært viktig med tanke på trivsel i yrke, rekruttering og dyrevelferd. 

De siste årene har partene prioritert en økning i satsene for avløsning ved ferie/fritid og 

sykdom, men fortsatt er det et etterslep fra tidligere år. Når tilskuddene ikke har samme 

utvikling som lønns- og prisutviklingen vil verdien av tilskuddet bli dårligere. Resultatet 

blir mindre fritid og større egenandel ved sykdom. 

 I 1999 kostet en avløser 137,70 kr per time. I dag koster en avløser 200,20 kr pr. 

time. I 1999 rakk maksimalt tilskudd til ferie og fritid til 46,5 dager med avløsning, 

mens det i 2009 rakk til 40,6 dagers avløsning.  

 Utgiftene til avløsning under sykdom er ca 1.500 kroner pr dag. I 2010 er tilskuddet 

1.200,- kr/dag. Bondens egenandel uten landbruksvikar blir da 300 kroner.  

 

For at antall dager til avløsning ikke skal reduseres ytterligere, er det viktig at tilskuddene 

holder tritt med kostnadsutviklingen ellers i samfunnet. 

 

I forrige Regjeringsperiode ble satsene for avløsning ved ferie og fritid økt med 22 %, 

sykdom med 41 % og tidligpensjonsordningen med 11 %. I tillegg ble den kommunale 

landbruksvikarordningen avviklet og erstattet med en landsdekkende ordning i regi av 
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Norske landbrukstjenester. Dette viser at velferdsordningene har vært høyt prioritert fra 

partene. 

 

 Det vises til Regjeringserklæringen der det heter seg at: 

”Regjeringen vil videreutvikle inntekts- og velferdspolitikken fra forrige periode.” 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg mener at det er svært viktig å ha gode ordninger som 

sikrer muligheten for regelmessig ferie og fritid for husdyrholdere. 

Forhandlingsutvalget tolker regjeringserklæringas ambisjoner for velferdspolitikken 

slik at ambisjonsnivået er enda høyere enn i forrige periode. 

 

8.4.1. Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår for alle dyreslag, med unntak av ameku, 

økes  satsene med vel 8 %. Maksimalt tilskudd settes til 66.000. kr. For ammeku ligger 

satsene godt under andre produksjoner sett i forhold til arbeidsbehovet. En vil også påpeke 

at kjøttfeproduksjon ved et vanlig driftsopplegg kommer spesielt dårlig ut da tallet på kyr 

er på det laveste ved dyretelling i januar. Satsene for ammeku foreslås økt med 400 

kroner til 1.150 kroner per ku.  

 

 

Ekstra delutbetaling av avløsertilskudd 

 

 
 

Diagrammet nedenfor viser hvilke forandringer som har skjedd når det gjelder tidspunktet 

for utlønning i årene fra 1998 til 2007. I løpet av de siste ti årene har det vært en klar 

forskyving i fra jevn utlønning gjennom hele året til at mer og mer blir lønnet ut i slutten 

av året. Dette er en klar indikasjon på at mange bønder finner det likviditetsmessig 

problematisk å forskuttere lønnskostnadene over lang tid, før en får refusjonen. 
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Fra 1998 til i dag har antall refusjoner i året gått fra fire til èn. Konsekvensen er at 

avløserlagene får problemer med å tilby stabilt arbeid til avløserne og får dermed også 

problemer med å holde på godt kvalifisert arbeidskraft. En annen konsekvens er at 

beredskapen ved sykdom blir dårligere. Videre må unge bønder som starter oppmed 

husdyrhold, forskuttere inntil 18 måneder ved oppstart.  

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg krever at det blir en ekstra utbetaling for 

dokumenterte utgifter for perioden januar til og med juli året før, dvs. de første 7 

mnd av året. Utbetalingen av denne delen av avløsertilskuddet kan skje i samband med 

utbetalingen av de ordinære produksjonstilskuddene i februar måned slik at 

administrasjonskostnadene blir beskjedne. Resterende avløsertilskudd utbetales i juni som i 

dag. 

 

Avløserlagene har signalisert at de kan dokumentere avløserutgifter for alle med rett til 

tilskudd. 

8.4.2. Tilskudd til avløsning ved sykdom 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å øke satsene med 4 % slik at maksimal 

dagsats for sykdomsavløsning økes til 1.250,- kroner pr dag.  

 

Avkorting ved inntekt utom bruket 

Dersom en gårdbruker har jobb ved siden av gårdsbruket og blir sjuk, samordnes tilskuddet 

med sykepengene brukeren får fra NAV for jobben utenom bruket. Sykepenger brukeren 

får fra NAV blir altså trukket i tilskuddet selv om disse ikke referere seg til inntekten fra 

gården overhodet, men til inntekten utenom bruket. Den økonomiske situasjonen i 

jordbruket er en viktig årsak til at mange bønder ser seg nødt til å arbeide utenfor gården. 

Disse bør ha de samme rettighetene som de som arbeider heltid på gården. 

  

Jordbrukets forhandlingsutvalg krever på denne bakgrunn at tilskudd til avløsning 

ved sykdom ikke lenger skal samordnes med sykepenger som relaterer seg til inntekt 

utenom bruket. 

 

Tidsavgrensning ved sykdomsavløsning 

Retten til tilskudd til avløsning ved sykdom er avgrenset til 1 år sammenhengende eller 

365 dager totalt i løpet av 3 år. En person som er sykemeldt kontinuerlig kan altså motta 

tilskudd i ett år. En person som er sykemeldt i perioder kan motta tilskudd i til sammen 365 

dager i løpet av tre år. Tilskuddet kan bli gitt igjen når den som søker tilskudd har vært helt 

arbeidsfør i 26 uker. Fylkesmannen kan gjøre unntak fra kravet om at søkeren må være 

friskmeldt i minst 26 uker før det ytes nytt tilskudd. Dispensasjonsadgangen kan nyttes når 

det inntreffer kortvarig sykdom som forkjølelse, influensa eller lignende innenfor 

karensperioden i folketrygden. Fylkesmannen kan også gi dispensasjon for en kortere 

periode foran, under og etter operasjon eller annen behandling, og når søker er sykmeldt på 

grunn av ventekø for operasjon eller annen behandling. Det må være sannsynlig at søker 

kommer tilbake i arbeid på foretaket hvis det skal gis dispensasjon.  

 

Personer som blir langtidssykemeldte, får en ekstra belastning gjennom usikkerheten som 

regelen om tidsavgrensning på ett år og kravet om 26 ukers friskmelding skaper.  
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Dersom søkeren har rett både til sykepenger gjennom NAV og til tilskudd til avløsning ved 

sykdom blir det foretatt en motregning. En får ikke full utbetaling fra begge ordningene.  

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg ønsker å endre ordningen ved å knytte tilskudd til 

avløsning ved sykdom opp mot vurderingen som blir gjort mht retten til 

arbeidsavklaringspenger fra NAV. Dette for å fjerne usikkerheten en har gjennom 

dispensasjonskravet. Etter ett år på sykepenger gjennom NAV går en over til den nye 

ordningen som gir 66 % av inntektsgrunnlaget. Sykepenger gir derimot 100 % av 

inntektsgrunnlaget. Endringsforslaget går videre ut på at regelen om at tilskudd kan 

utbetales for totalt 365 dager fjernes, og at en i stedet setter en tidsavgrensning på totalt 3 

år for tilskudd til avløsning ved sykdom. Etter ett år skal en altså vurderes etter NAV sine 

kriterier ved søknad om arbeidsavklaringsmidler. Dersom en har slik rett kan en da i stedet 

velge å fortsette på tilskudd til avløsning ved sykdom. Forhandlingsutvalget leger til grunn 

at omleggingen ikke vil medføre vesentlig behov for økt bevilgning. 

 

8.4.3. Tilskudd til landbruksvikarordningen 

Fra 1. januar 2009 har avløserlagene fått hele ansvaret for å bygge opp en landsdekkende 

landbruksvikarordning. Alle foretak som har rett på tilskudd ved sykdom har også rett til 

landbruksvikar, dersom denne er ledig. Gjennom jordbruksavtalen er det bevilga tilskudd 

til 240 årsverk. For bøndene er dette en svært fleksibel og økonomisk god ordning, som 

alle parter i landbruket har et ansvar for å bidra til å bygge opp. I 2007 var det tilsatt 168 

landbruksvikarer i 138 kommuner. Tilbakemelding fra Norske Landbrukstjenester 

indikerer at en er i ferd med å nå målet om 240 årsverk, og at tjenesten dekker tilnærmet 

alle landets kommuner. Forhandlingsutvalget synes dette er svært positivt, og en klar og 

nødvendig styrking av velferdstilbudet til norske bønder. 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å videreføre tilskuddet til landbruksvikar i 

2010 og legger til grunn at bevilgningen til landbruksvikarordningen fra Kommunal- 

og regionaldepartementet videreføres i 2011. Ved at maksimal dagsats ved syke-

avløsning foreslås økt med 50 kr/dag til 1250 kr/dag, foreslår forhandlingsutvalget å 

øke egenandelen for brukeren tilsvarende. Dette vil styrke avløserlagenes økonomi 

med nærmere 10.000 kr/årsverk. 

 

8.4.4. Tilskudd til landbrukets HMS-tjeneste 

Ulykkes- og skadesituasjonen i landbruket er ikke tilfredsstillende, og påfører næringa 

store kostnader. Landbrukets HMS-tjeneste tilbyr rådgivning i form av medlemskap, kurs, 

krisebistand og tilleggstjenester. I 2007 ble landbruket enige om en ”0-visjon”, som mer 

enn 20 av næringens organisasjoner stiller seg bak. Det er formulert mål om ”Ingen 

dødsulykker i landbruket i 2012” og alle bønder anbefales å sette ”Ingen ulykke på mitt 

bruk” som mål for sitt HMS-arbeid.   Det vises videre til konklusjonene i ”Arbeidsgruppe-

rapport om helse-, miljø og sikkerhet i landbruket”. Rapporten konkluderer blant annet 

med at det er behov for bredere innsats, samt mer kunnskap, kompetanse og FoU for å 

redusere det alt for store omfanget av skader, ulykker og yrkeslidelser i næringen.  

Jordbrukets forhandlingsutvalg mener at det er nødvendig å sette inn ekstra ressurser for å 
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gjennomføre planene om en mer tydelig, målrettet og effektiv satsing på HMS og skade-

forebygging i 2011. 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at:  

 Konklusjonene fra ” Arbeidsgrupperapport om helse, miljø og sikkerhet i 

landbruket” følges opp 

 Bevilgningen til Landbrukets HMS-tjeneste økes med 1,0 mill. kr til 17,0 mill. 

kr for 2011.  

 

8.4.5. Tidligpensjonsordningen  

Ordningen med tidligpensjon til jordbrukere har virket siden 1999. Siden da har satsene 

blitt endret to ganger, senest for to år siden, da de ble satt til 100 000 kr for enbruker-

pensjon og 160 000 kr for tobrukerpensjon. Dette er imidlertid ikke mye å leve av i 2010. 

Forhandlingsutvalget legger til grunn at også de som mottar tidligpensjon for 

jordbrukere skal ha en utvikling i sosiale vilkår på linje med samfunnet for øvrig. 

Riktignok har beløpet som kan tjenes uten avkorting blitt fjernet. 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å styrke satsene med 8 %. Satsene for 

enbrukerpensjon blir da 108.000 kroner og tobrukerpensjon 173.000 kroner 

 

 

Alderspensjon etter folketrygdloven 

Fra 1. januar 2010 ble den nye alderspensjonsordningen innført. Fra 2011 innføres en rett 

til å ta ut fleksibel alderspensjon fra 62 år. Pensjonen fordeles da forholdsmessig etter 

forventet levealder. En kan tjene så mye en vil ved siden av pensjonen uten avkorting.  Det 

har i denne forbindelse kommet opp en del spørsmål rundt muligheten til å oppebære TPO 

og samtidig ta ut fleksibel alderspensjon i samme periode. Et argument for dette er at en 

bruker av egne oppsparte pensjonspenger (pensjonskonto) fordelt over flere år med et 

forholdsmessig lavere beløp per år. Per i dag står det ikke direkte i forskriften om TPO at 

en ikke kan motta TPO og alderspensjon samtidig, men det har vært tolket slik. Etter SLF 

sin mening, er det derfor nødvendig med en endring i regelverket gjennom jordbruks-

forhandlingene for å åpne for en slik mulighet dersom dette er ønskelig. Endringen vil 

fremme formålet bak ordningen som jo er å fremskynde generasjonsskiftene til et mer 

riktig tidspunkt. En kombinasjon av TPO og fleksibel alderspensjon vil også gjøre det 

mulig for flere å velge reell tidligpensjonering slik hensikten bak fleksibel alderspensjon 

er. TPO alene fremstår i dag for mange som for utilstrekkelig økonomisk til å kunne velge 

å pensjonere seg helt. 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at det presiseres i forskriften at en kan 

motta tidligpensjon og fleksibel alderspensjon samtidig. 
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8.5. Sau og lam 

Saueholdet har hatt en brukbar inntektsutvikling de senere årene, i alle fall sammenlignet 

med for noen år tilbake. Sau ligger imidlertid fortsatt lavt i inntektsnivå, jfr. 

referansebrukene. Saueholdet er ei viktig næring for å opprettholde kulturlandskapet i 

distriktene gjennom aktiv beiting i inn- og utmark.  

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg ønsker å styrke økonomien i saueproduksjonen med 

følgende tiltak: 

 Øke utmarksbeitetilskudd med 45 kr til 140 kr  

 Øke beitetilskuddet med 30 kr til 90 kr 

 Øke husdyrtilskuddet med 100 kr/sau opp til 100 dyr, 53 kr for 101-200 sau og 

21 kr/sau for 201-300 sau. 

 Lammeslakttilskuddet økes med 20 kr per lammeslakt for kvaliteten 0 eller 

bedre Målprisen foreslås økt med 1 kr per kg 

 Tilskudd til ull foreslås økt med 1 kr/kg 

 Frakttilskuddene økes med 70 mill. kroner med en forventet prisøkning på 53 

øre/kg sau/lammekjøtt, jfr kap 5.3.1 om frakttilskudd slakt. 

 

Referansebruksberegningene viser et inntektsutslag av kravet for sauebrukene på 32.000 til 

47.000 kroner per årsverk. 

8.6. Hjort  

Det er en næring i sakte vekst og markedet responderer godt på produktene. Det bør 

vurderes å innføre husdyrtilskudd da produksjonsformen ligger nært opptil 

saueproduksjonen. Den trenger daglig tilsyn, må fôres og trenger en maskinpark. 

Produksjonen kan bli et viktig bidrag i distriktene og er en kostbar produksjon, spesielt når 

det gjelder gjerding. Det er også lite infrastruktur på plass så produsenten må ta alle 

arbeidsoppgaver frem til kjøper selv. 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å: 

 Øke satsene for tilskudd til beiting med 100 kr/dyr 

 Innføre husdyrtilskudd til dyr over 1 år på 600 kr per dyr 

 

8.7. Kraftfôrbaserte produksjoner 

Konsesjonsregelverket for kraftfôrbaserte produksjoner er under sterkt press. Flere nye 

driftsbygninger settes opp på utskilte tomter uten annet areal enn det driftsbygningen 

omfatter. Jordbrukets forhandlingsutvalg krever at Landbruks- og matdepartementet 

innfører et krav om eierskap til minst 15 % av totalt spredeareal i de kraftfôrbaserte 

produksjonene.  
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8.7.1. Gris 

Jordbrukets forhandlingsutvalg legger til grunn at økonomien i svinekjøttproduksjonen ved 

dette oppgjøret bedres ved økning av prisene i markedet. 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår følgende tiltak i svinekjøttproduksjonen: 

 Målprisene for svinekjøtt økes med kr. 0,50 pr. kg. 

 Frakttilskuddene økes med 70 mill. kroner med en forventet prisøkning på 21 

øre/kg svinekjøtt, jfr kap 5.3.1 om frakttilskudd slakt. 

 

Referansebruksberegningene viser et inntektsutslag av kravet for brukene med svin/korn på 

32.000 til 36.000 kroner per årsverk. 

 

8.7.2. Egg 

Markedssituasjonen for egg er vanskelig og det er betydelig risiko for overproduksjon av 

egg fram mot 2012. Dette er forventet ut i fra den store omstillingen eggnæringa nå 

gjennomgår. 

 

Økonomien i næringa er varierende. I eksisterende og nedskrevne anlegg er økonomien bra 

mens den er presset hos produsenter med nye anlegg. Det er derfor behov for å øke 

målprisen for å bedre økonomien for disse produsentene. Samtidig vil overgangen til nye 

anlegg føre til at registrert gjennomsnittpris økes fordi disse produsentene får en høyere 

pris. Denne effekten gir et isolert behov for å øke målprisen med 28 øre/kg. 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at målprisen for egg økes med 70 øre/kg. 

 

Referansebruksberegningene viser et inntektsutslag av kravet for bruket med 

egg/planteproduksjon på 30.000 kroner per årsverk. 

 

8.7.3. Kylling 

Fjørfekjøttmarkedet gikk i løpet av 2008 inn i en situasjon med betydelig ubalanse mellom 

tilførsler og forbruk.  2009 var preget av tiltak for å redusere lageret av fjørfekjøtt og til å 

etablere et produksjonsnivå som samsvarte med markedsbehovene. Nortura gjennomførte 

flere tiltak for å redusere tilførslene fra sine leverandører, noe som bidro til at 

produksjonen gikk ned med 9 % fra året før.  På salgssiden var det et tilsvarende trykk, 

men en greide likevel bare å øke salget med 2 % fra 2008.  Den samlede effekten av 

tiltakene var at lageret av kylling sakte ble bygget ned i løpet av 2009 til ca 1.100 tonn ved 

inngangen til 2010 (Målet er et maks lager på 1.000 tonn). 

 

Lagersituasjonen for fjørfekjøtt er noe lettere nå enn for ett år siden, men markedet er mer 

enn dekket med ferske kyllingslakt, selv om produksjonen fra Norturas leverandører er 

skalert ned til 85 % av full produksjon. Det er for tiden en lagerbygging på ca 40 -80 tonn 

pr uke. Produksjonen hos leverandører til andre enn Nortura går med full kapasitet, og 

andre aktører viser i tillegg interesse for nyetablering av produsenter.   
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Fjørfekjøttmarkedet har i mange år vært preget av tosifret prosentvis vekst.  Slik er det ikke 

lenger.  Den siste prognosen for 2010 viser en forventet salgsvekst på 3 %, og svært mye 

taler for at fjørfekjøttmarkedet nå har stabilisert veksten på et langt lavere nivå enn før.  

 

Det må derfor konkluderes med at produksjonskapasiteten for fjørfekjøtt er altfor stor 

(anslått til 12 – 15%) for å kunne absorberes på markedet med dagens priser.   

 

I en situasjon med økende press og trolig fallende utbetalingspris, vil denne skjevheten på 

relativt kort tid undergrave hele kyllingproduksjonen hos produsenter utenfor området med 

distriktstilskudd.  Den relativt gode økonomien for produsenter med 100 % innsett og med 

distriktstilskudd, har dessuten medført at det åpnes for utvidelser og nyetableringer i disse 

områdene, på tross av den vanskelige markedssituasjonen.   

 

I en produksjon hvor det er svært få reguleringer over jordbruksavtalesystemet og 

prisfastsettelsen i stor grad er overlatt til markedet, konstaterer forhandlingsutvalget  

at spesifikke tilskudd knyttet til pris i utvalgte områder eller grupper, kan skape et 

uheldig prispress i markedet. Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at det foretas 

en gjennomgang av virkningen av distriktstilskuddene for kylling i forhold til 

produksjonsfordeling og markedsvirkning. Det bør i denne sammenheng vurderes 

om tilskuddene bør erstattes av frakttilskudd som et mer målrettet 

kostnadskompenserende tiltak i forhold til geografi. 

 

8.8. Korn, kraftfôr og mel 

Tollvernet er viktig for avsetningen av norsk korn. Tollsatsene på korn og 

karbohydratråvarer skal innenfor kvote administrereres slik at prisen på importert korn 

ligger opp mot prisen på norsk vare.  

 

Inntektsmuligheter for kornprodusenten 

Referansebruksberegningene (jf kap 3.4.2) viser at kornbruk har hatt den klart svakeste 

inntektsutviklingen fra 2008 til 2010. Inntektsutviklingen er dessuten negativ, og 

referansebrukene med korn befinner seg blant produksjonene med lavest inntektsnivå. 

Situasjonen for mange kornprodusenter er dessverre enda mer alvorlig enn 

referansebrukene gir uttrykk for. Referansebrukene opererer med normalårs avlinger. I 

2009 var kornavlingene 28 % lavere enn i 2008, og totalkalkylen viser en samlet 

inntektsreduksjon på over 600 mill. kroner fra 2008 til 2009. Det kommer tilbakemeldinger 

om at flere kornprodusenter sliter med likviditeten etter det svake avlingsåret i fjor. 

Jordbrukets forhandlingsutvalg ser et behov for å styrke inntektene for 

kornprodusentene i årets oppgjør. 

 

Kornprodusentene får inntektene i stor grad fra to hold; pris per kg levert korn og 

arealtilskudd korn. Per i dag er det allerede en stor differanse mellom tilskuddene til 

grovfôrareal og til kornareal. I områder der både korn- og grasproduksjoner er aktuelle, 

medfører de store differansene i arealtilskuddene en uønska tilpasning av produksjonen. 

Jordbrukets forhandlingsutvalg mener det blir produsert mer korn enn optimalt i 

disse områdene. Forhandlingsutvalget mener at det derfor må legges til rette for 

inntektsutvikling i kornproduksjonen gjennom andre virkemidler enn arealtilskudd i 

disse områdene. 
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Avsetning av norsk korn er avhengig av lønnsomheten i norsk matmelindustri og 

husdyrproduksjon. Utviklingen de siste årene med turbulens i internasjonale råvarepriser 

og finansuro har skapt en vesentlig usikkerhet i markedene. Avsetningen av norsk fôrkorn 

avhenger av avsetningen av husdyrprodukter. De markedsmessige forholdene for disse er 

derfor viktig også for mulighetene for prissettingen av norsk fôrkorn. Jevnt over er 

mulighetene for større prisøkninger på kjøtt, egg og melk trolig begrenset i år. 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg mener en må finne nye løsninger som sikrer 

kornprodusentenes økonomi, men som samtidig hindrer at det går på bekostning av 

husdyrprodusentenes økonomi. Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår derfor at det 

innføres et grunntilskudd for korn på 9 øre/kg fra 01.07.2010 som utbetales i 2011.  

 

Forhandlingsutvalget vil understreke følgende: 

- Kornprodusentene har hatt en negativ inntektsutvikling og dersom kornøkonomien 

svekkes ytterligere, vil situasjonen bli dramatisk for denne sektoren. Dette er ikke 

akseptabelt for Jordbrukets forhandlingsutvalg. 

- At økonomien er svak bekreftes ytterligere av at kornarealet har gått ned med 

nesten 250.000 dekar siden 1999, en reduksjon på 7 prosent. 

- Kompensasjonen for økte gjødselkostnader i 2009 ble mindre enn forutsatt fordi 

avlingene lå langt lavere enn i et normalår. 

- Kompensasjon for økte gjødselpriser ble gitt alle produksjonsformer og ikke bare 

korn.  

 

De siste 2 sesongene har særlig havre hatt et høyt innhold av mykotoksiner. Etterspørselen 

etter havre er lavere enn tidligere, samtidig var havrearealet på 60 % av byggarealet siste 

sesong, noe som er det høyeste dette årtusenet. Prismessig lå havreprisen på 93 prosent av 

byggprisen, noe som også er svært høyt historisk sett. 

 

I løpet av 2010 vil det bli forbudt å bruke fiskemel i kraftfôr. Da har man to valg; enten 

importere enda mer proteinråvarer eller stimulere til økt norsk produksjon av 

proteinvekster. 

 

Forhandlingsutvalget foreslår at målprisen på matkorn økes med 5 øre/kg, bygg med 

2 øre/kg mens havre holdes uendret. For oljefrø og erter foreslår vi en økning på 10 

øre/kg for å stimulere til økt produksjon av protein. 

 

Referansebruksberegningene viser et inntektsutslag av kravet for brukene med korn på 

30.000 til 41.000 kroner per årsverk. 

 

8.8.1. Prisnedskrivingstilskudd  

I forskrift om pristilskudd i landbrukssektoren §1 står det blant annet at prisnedskrivings-

tilskuddet har som formål å: 

”øke inntekter, redusere kostnader og utjevne distriktsforskjeller i produksjon og 

omsetning av jordbruksprodukter i tråd med de målsetninger Stortinget har 

fastsatt.” 

 



82 

 

Forhandlingsutvalget forutsetter at det skal være lønnsomt å produsere korn her i landet, 

men samtidig må det også være lønnsomt å ta i bruk det kornet vi produserer som 

innsatsfaktor i husdyr- eller matmelproduksjonen gjennom etablerte fordelingskanaler. Ved 

fjorårets forhandlinger ble prisnedskrivingstilskuddet økt med 5 øre/kg. 

 

I årets forhandlinger ønsker en å prioritere det grovfôrbaserte husdyrholdet. 

Forhandlingsutvalget registrerer at budsjettnemndas materiale viser at kraftfôrprisen har 

økt vel 30 øre/kg fra 2008 til 2009 og forventes å øke med ytterligere 2 øre/kg i 2010. På 

den annen side har også innsatsfaktorer i grovfôrproduksjonen hatt en økning i perioden. 

Budsjettnemndas materiale viser at fra 2008 til 2010 har kostnadene til gjødsel og kalk økt 

med 17 %, engfrø med 2 %, ensileringsmidler med 9 % og plast med 10 %. 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg ser det som ønskelig at grovfôret er 

konkurransedyktig med kraftfôr. Forhandlingsutvalget foreslår derfor å videreføre 

prisnedskrivingstilskuddet for korn på dagens nivå. For erter og oljefrø foreslås det 

en økning på 10 øre/kg, for å kompensere for økte priser. 

 

8.8.2. Kvalitet på norsk korn 

En ser et økende omfang av fusarium og mykotoksiner i korn og en bør se på alternative 

bruksområder som bioenergi for infisert korn. Figuren under viser innhold av fusarium og 

soppgiften DON i prøver analysert av Veterinærinstituttet. 

 
Kilde: Veterinærinstituttet 

 

Det forventes også at problemet med fusarium og mykotoksiner vil avdekkes i større 

omfang når det foreligger hurtigtester. Det er derfor viktig å etablere alternative 

avsetningskanaler slik at produsentene selv ser seg tjent med å unngå at korn med høyt 

innhold av mykotoksiner kommer inn i verdikjeden til mat og fôr.  

 

Det er fortsatt betydelig usikkerhet knyttet til hva som forårsaker den sterke økningen i 

soppgifter. Usikkerheten gjør det vanskelig å gi produsentene klare dyrkingsråd. 
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Blant årsakene som vurderes er: 

 Fuktigere og varmere klima, lenger vekstsesong  

 Endret jordarbeiding (mindre pløying) 

 Ensidig korndyrking over store områder  

 Økt dyrking av mottakelige kornsorter for mykotoksiner (Bessin havre)  

 Endring i oppførsel/andre raser av F. Graminearum  

 

 

Forhandlingsutvalget mener det må satses på FoU for å få mer kunnskap om 

problemene med mykotoksiner. Det må settes inn ressurser på  

 foredling av mer resistente kornsorter 

 å skaffe seg kunnskap om sammenhengen mellom dyrkingsteknikker, 

forgrøde, værforhold i og utenom vekstsesongen og omfanget av mykotoksiner 

 å utvikle pålitelige hurtigtester for ulike typer mykotoksiner 

 

Forhandlingsutvalget mener videre det bør utredes virkninger og muligheter for å innføre 

en egen ”energiklasse” for korn, slik at korn av uønskede kvaliteter får en 

avsetningsmulighet. Dette vil hindre noe av problematikken med levering av korn av dårlig 

hygienisk kvalitet og kornprodusenten blir sikret et minimumsoppgjør. Utredningen bør 

bl.a se nærmere på:  

 hvilke grenseverdier som skal settes  

 påliteligheten av eventuelle hurtigtester og rettsikkerheten til kornprodusenten 

 om en slik klassifisering skal gjøres av bransjen selv eller settes i jordbruksavtalen, 

 avsetningsmuligheter for korn klassifisert som energi (uegnet til fôr) 

 hvem som skal ta den økonomiske belastningen ved nedklassifiseringen. Den 

enkelte kornprodusent? Alle kornprodusenter i fellesskap gjennom 

omsetningsavgift? Staten fordi en pålegger redusert jordarbeiding? 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at SLF foretar en slik utredning fram mot neste års 

forhandlinger. 

 

8.8.3. Beredskapslager av korn 

Avvikling av kornlagre i de fleste land har fjernet bufferen mellom dårlige avlinger, 

prisstigning og matmangel. Fordi dette skjer til tross for økte avlinger, er situasjonen 

framover svært usikker. Flest mulig land må nå utnytte sitt potensiale for både egen og 

global matsikkerhet. 

 

I Norge er all beredskapslagring av korn avviklet og lagerkapasitet står unyttet. Samtidig 

vil overgangsbeholdninger mellom kornsesongene kunne stabilisere kvalitetsutfordringene 

i matmelindustrien og bidra til økt markedsrom for norsk korn. Oppbygging av et bered-

skapslager av korn er et samfunnsansvar. Jordbrukets forhandlingsutvalg ber om at det 

gjeninnføres en ordning med beredskapslagring av korn finansiert over statsbud-

sjettet utenfor jordbruksavtalen.  
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8.8.4. Beredskapslager av såkorn – ”Farao pluss” 

 

Variasjonen i vekstbetingelser fra år til år gir ulik tilgang/varierende kvalitet på den norske 

såkornproduksjonen. Dette påvirker også etterspørselen etter sertifisert såvare i året etter et 

dårlig kornår. For å sikre en god tilgang på norskprodusert såkorn med god kvalitet bør det 

etableres en ordning med lagring av såkorn fra år med god tilgang på kvalitesvare for å 

kunne dekke etterspørselen i år etter et dårlig kornår.  

 

Det er viktig å kunne tilby såvare fra kornsorter som er tilpasset norske vekstforhold og 

som er fri for sjukdomssmitte og ugrasfrø. Det er derfor ikke noe alternativ å importere 

såkorn i år med dårlig tilgang på norskprodusert sertifisert såvare. I den gamle ordningen 

med beredskapslagring av såvare ble det forutsatt lagring av et kvantum tilsvarende om lag 

20 prosent av årsomsetningen av såkorn. I dag utgjør dette 10-11.000 tonn såkorn. Det er 

anslått at kostnaden med en slik lagring vil utgjøre 4-5 mill. kroner årlig. 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslås at det etableres en ordning med 

beredskapslagring av såkorn og at det avsettes 5 mill. kroner til dette formålet for 

2011. Bevilgningen legges til post 77.12. 

 

8.9. Frukt- og grøntproduksjon 

Produksjonen innen grøntsektoren skal være tilpasset forbrukernes behov og ønsker og 

dekke det norske markedet i så store deler av året som mulig. Imidlertid har norske frukt- 

og grøntprodusenters andel av markedet, til tross for at det har vært stor forbruksøkning på 

frukt- og grøntprodukter det siste tiåret, totalt sett sunket betraktelig. Næringen samlet sett 

har ikke har klart å ta del i den generelle veksten i frukt og grønt. Det vil derfor være viktig 

for næringas fremtid og mulighetene for en økt norsk produksjonsandel, at den makter å 

følge med på utviklingen i verdensmarkedet gjennom bl.a. riktig forskning og tilgang til 

nye sorter og friskt plantemateriale.  

 

Grøntprodukter er av stor betydning for folkehelsa, og det er en uttalt målsetning fra 

myndighetene om å øke forbruket av frukt, bær og grønt med grunnlag i ernæringsmessige 

argumenter. Arbeidet med å sikre en god kvalitet på produktene skal hele tiden prioriteres 

på topp. Det er i dag økt fokus på lokalproduserte produkter og sunne matvarer. Her er det 

viktig å fokusere på kvalitet og smakelighet for å få forbrukerne til å velge norskproduserte 

varer. I Norge har vi et strengt og gjennomarbeidet regelverk mht plantevernmiddelbruken, 

noe som har stor betydning for forbrukeren, preferansen for norskproduserte varer og 

miljøet. 

 

Produksjon av grøntprodukter tilfører også Norge viktige verdier utover selve produktene. 

Gjennom dette skapes og vedlikeholdes kulturlandskap med stor verdi, både for 

lokalbefolkning og turister (fruktblomstring m.m). 

 

Planlegging av totalproduksjonen på landsbasis bør være så åpen som mulig, slik at man 

unngår ubalanse i markedet. Det er derfor viktig at næringen tar et ansvar for å forsyne 

markedet med riktig mengde varer til riktig tid, og sørger for at det norske markedet er 

dekket med norsk produksjon så lenge det er kvalitetsmessig forsvarlig. For at vi skal 
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kunne imøtekomme etterspørselen, er det viktig med høy kompetanse og dyktige 

produsenter.  

 

Bortfall av plantevernmidler før gode alternativer er fremskaffet rammer 

enkeltproduksjoner hardt. Det er viktig med økt fokus på forskning og at det arbeides med 

videreutvikling av dyrkingsmetoder, sortsmateriale og alternative bekjempelsesmetoder 

mot skadegjørere. 

 

Stabile og forutsigbare rammevilkår er viktig for at produsentene skal kunne opprettholde 

en effektiv kvalitetsproduksjon. Produsentene må sikres en inntektsmulighet som står i 

forhold til nedlagt arbeid. Dette er også viktig for å opprettholde rekruttering til næringa.  

 

For å opprettholde frukt,- bær- og grøntproduksjonen i ulike deler av landet hvor 

forholdene ligger til rette for slik produksjon, er det også avgjørende å sikre 

avsetningsmulighetene for varer i en situasjon med sterk sentralisering av 

foredlingsindustrien. Uten fraktordninger vil vi få produksjonen konsentrert rundt de store 

foredlingsanleggene. Slik konsentrasjon vil føre til flere sjukdomsproblemer i tillegg til 

andre problemer lite vekstskifte fører med seg.   

8.9.1. Areal- og kulturlandskapstilskudd (74.17) 

For å stimulere til økt grønt- og potetproduksjon ønsker vi å øke arealtilskuddet. For 

arealtilskudd til grovfôr-, korn- eller potet er det ingen øvre grense for hvor stort areal det 

gis tilskudd til. Jordbrukets forhandlingsutvalg mener øvre grense for arealtilskudd for 

grønnsaker, frukt og bær på hhv. 60 eller 40 dekar ikke står i forhold til størrelsen på 

dagens driftenheter innenfor sektoren. 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at: 

1. Grensen oppad på 60 daa økes til 80 daa for arealtilskudd til grønnsaker, og 

tilskuddet økes med 100 kr pr daa for alt areal opp til 80 daa, for alle soner.  

2. Arealtilskudd for frukt, bær, planteskoleareal og blomster friland økes  med 

200 kr i alle soner.  

3. Arealtilskuddet for potet økes med 30 kroner i alle soner. 

  

8.9.2. Distrikts- og kvalitetstilskudd for frukt, bær, veksthusgrønnsaker og poteter 

Ved siste jordbruksoppgjør ble tilskuddsatsene for frukt og bær økt med 6,5 % tilsvarende 

2 mill. kroner. I jordbruksoppgjøret 2008 ble kvantumsgrensene og maksimalbeløpene økt 

med 20 %. Satsene ble holdt uendret.  

 

Tilskuddet er viktig for å stimulere til kvalitetsproduksjon og for å opprettholde 

fordelingen av disse produksjonene i Norge. Jordbrukets forhandlingsutvalg vil 

understreke at tilskuddet fortsatt må gis som støtte per kg.  

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å øke alle satsene og maksimalbeløpet med 

10 % og rammen for tilskuddsordningen tilsvarende. Distriktstilskuddet til poteter i 

Nord-Norge på 1,05 kr/kg foreslås videreført. Ved fastsetting av de nye satsene skal 

pærer gis et tillegg som er 10 prosent større enn for de de øvrige kulturene. 
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8.9.3. Avsetningstiltak 

Mulighetene for markedsregulering på grøntsektoren omfatter i dag poteter og epler.  

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg går inn for at midler til markedsregulering 

opprettholdes for å ha mulighet for å sikre en best mulig produsentøkonomi.  

 

Fondet for kollektiv dekking av omsetningsavgiften må bygges opp igjen etter 2009, og 

posten andre avsetningstiltak må også videreføres. 

 

GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS) utfører etter Jordbrukets forhandlingsutvalg sin 

mening et svært viktig arbeid for grøntsektoren. Midler til virksomheten i GPS og 

markedsreguleringen finansieres gjennom postene kollektiv dekning av 

omsetningsavgiften på grøntsektoren på 10 mill. kr. og andre avsetningstiltak for hagebruk 

og poteter på 3,9 mill. kr. Jordbrukets forhandlingsutvalg mener bevilgningen må 

opprettholdes.  

 

8.9.4. Tilskudd til fruktlager (77.17) 

Fellesfruktlagrene er viktige for organisert omsetning av frukt. I dag framstår de fleste 

fruktlagrene som moderne og framtidsrettede. 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å øke bevilgningen med 1 mill. kr til 10 mill. 

kroner.  

 

8.9.5. Tilskudd til kvalitetstiltak (77.15) 

Utvikling av plantemateriale 

For 2010 er det bevilget 9,2 mill. kr til denne posten over jordbruksavtalen. Denne fordeles 

mellom SagaPlant, Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Bioforsk. Formålet 

med midlene er å sikre norsk hagebruk tilgang på plantemateriale av høy kvalitet som er 

kontrollert for skadegjørere og med egenskaper tilpasset norske forhold. Jordbrukets 

forhandlingsutvalg ønsker norsk produksjon av frisk plantemateriale av god kvalitet. 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at bevilgningen økes til 10 mill. kr. Det må 

avsettes nok midler for å sikre fortsatt god drift ved klonavlsentret på Overhalla.  

 

8.9.6. Produsentsammenslutninger 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at bevilgningen videreføres med 0,8 mill. kroner.  

 

8.10. Potet 

For poteter er det ved utgangen av desember tatt ut en pris som ligger 18 øre/kg over 

målpris, dvs 6,5 %. Det er viktig at målprisen på potet settes opp på et nivå som forhindrer 

at noteringsprisen ligger over øvre prisgrense 2 uker på rad. Da vil SLF administrativt 

kunne utløse import, noe som vil svekke inntektsmulighetene for potetprodusentene.  
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De aller fleste pakkerier sorterer potet på 8 feilenheter og det er for denne andelen 

produsenten får betalt målpris for. Resten av poteten blir det ofte betalt avrenspris for, selv 

om mye av denne poteta også blir omsatt som industripotet m.m. og til en helt annen pris 

enn avrens. Prisen for den utsorterte poteten mener imidlertid Jordbrukets 

forhandlingsutvalg fortsatt må være en sak mellom produsent og pakkeri.  

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at målprisen for poteter økes med 13 øre/kg. 

Jordbrukets forhandlingsutvalg ønsker videre at noteringsgrunnlaget for potet blir 

endret fra 12 til 8 feilenheter, og at målprisen blir teknisk justert i forhold til dette 

volumet. 

 

8.10.1. Avrensindustrien for poteter 

Avrensindustrien sikrer avsetning av avrenspotet fra matpotetgrossistene og reststivelse fra 

øvrig potetindustri.  Avrensindustrien er viktig spesielt for å dempe sjukdomspress og for å 

stabilisere potetprisen.  Industrien sikrer også god ressursutnyttelse på potetsektoren og 

løser et potensielt miljøproblem. Et svakt tollvern for substitutt har gjort industrien 

sårbar. Særlig er tapiokastivelse et produkt med lite toll som konkurrerer ut norsk 

potetstivelse. Med utgangspunkt i varsel om dramatisk fall i etterspørselen etter 

potetstivelse har en arbeidsgruppe gjennomgått ressursbruken knyttet til produktene fra 

avrensindustrien og foreslått omprioriteringer innenfor gjeldende ramme.   

 

8.10.2. Innføring av pristilskudd til stivelse 

Jordbrukets forhandlingsutvalg viser til rapporten fra arbeidsgruppe og foreslår  

 At det innføres et pristilskudd for salg av potetstivelse til industrien på kr 2,50 

per kg stivelse. 

 At tilskuddet utbetales til produsent av stivelse etter mal fra 

prisnedskrivingstilskudd for rektifisert potetsprit, ut fra at avrensindustrien 

avtar avrens fra norsk potetproduksjon 

 At tilskuddet knyttes til dokumentert salg til videre industriell bearbeiding. 

 At tilskuddet gis til all stivelse som videreselges til industri, også det som 

videreselges i foredlet form 

 At eksportstøtte til glukose avvikles fra 1.1.2011 

 For å løse stivelsesindustriens akutte avsetningsvansker foreslås å innføre 

tilskuddet på stivelse allerede fra 1.7.2010.   

 Avrensprisen reduseres med 10 øre per kg fra 1.7.2010 

 

Å innføre tilskudd på stivelse allerede fra 1.7.2010 utløser et bevilgningsbehov på 

anslagsvis 8 millioner kroner.  Av dette vil ca 3,5 millioner gå til glukose og gi en 

tilsvarende reduksjon i bevilgningsbehovet til prisnedskrivingstilskudd over RÅK-

ordningen. Resterende 4,5 mill. kr dekkes som en engangsbevilgning fra overførte 

midler. Tilskuddet avgrenses av en samlet ramme for 2011 på 15-16 millioner kroner som 

gir rom for rundt 6000 tonn stivelse og glukose. I tillegg kommer stivelse i 

forbrukerpakninger som ikke omfattes av ordningen.  Tilskuddet gir en tilsvarende 
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reduksjon i bevilgningen til eksportstøtte til glukose og prisnedskrivingstilskudd til stivelse 

og glukose over RÅK-ordningen.   

 

8.10.3. Prisnedskriving potetsprit 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at ordningen videreføres med uendrede 

satser og bevilgningsramme. 

 

8.10.4. Statskontrollert settepotetavl 

Bevilgningen til statskontrollert settepotetavl over jordbruksavtalen er på 5,74 mill. kr. i 

2010. Formålet er å bidra til høy bruk av statskontrollerte settepoteter av god kvalitet. 

Jordbrukets forhandlingsutvalg ber om at bevilgningen økes til 6,5 mill. kr slik at 

potetprodusentene kan sikres tilgang på friske settepoteter av de ønskede sorter til en 

akseptabel pris. Det er stort behov for oppformering av nye sorter og finne systemer 

som gjør at det kan gå raskere enn i dag.  

 

8.10.5. Honning 

Ved fjorårets jordbruksoppgjør ble det innført produksjonstilskudd for honning. Det 

rapporteres om mer optimisme i næringa nå, og en vesentlig faktor er nettopp tilskuddet.  

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å øke tilskuddet med 50 kroner pr kube til 

350 kroner pr kube og at tilskuddet til birøkt utbetales fra første kube til birøktere som 

også mottar andre produksjonstilskudd.  

8.11. Produksjonstilskudd 

8.11.1. Arealtilskudd 

Landbrukspolitikken må legge til rette for å nytte de arealressursene vi har for å produsere 

mat. Formålet med arealtilskuddet er å medvirke til å styrke og jevne ut inntektene mellom 

ulike produksjoner, størrelse på foretakene og distrikt. Etter fjorårets jordbruksoppgjør ble 

det satt ned en partssammensatt arbeidsgruppe som skulle se på en rekk problemstillinger 

om arealtilskuddene. Arbeidsgruppa har avgitt en rapport, og på enkelte punkter har 

gruppas representanter ulike anbefalinger. 

 

Grovfôr 

Arealtilskuddet for grovfôr er et viktig element når det gjelder lønnsomhet i 

grovfôrproduksjonene. Tilskuddet er differensiert med en høyere sats per daa for areal i 

intervallet 0-200 daa i 5 av 7 soner. I sone 2 og 7 gis tilskuddet med samme sats, 

uavhengig av arealstørrelse. Differensiering av satsene etter hvor stort areal et foretak 

disponerer (strukturdifferensiering) blir gjort for å kompensere for at 

produksjonskostnadene per enhet/daa er høyere der en har små enheter enn der enhetene er 

større, i tråd med formålet for arealtilskuddet. 
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Tabell 21 Melk og storfeslakt - kostnader per daa og produsert FEm i 2008 

Melk og storfeslakt 
Arealkategori 

100-200 daa 200-300 daa 300-500 daa > 500 daa 

Antall observasjoner 86 108 115 29 

Såvarer  3 712 6 005 10 464 21 923 

Gjødsel og kalk  25 105 37 278 44 321 79 570 

Plantevern  1 085 1 889 2 107 5 517 

Konservering  7 744 7 856 9 984 14 392 

Andre forbruksartikler 18 786 25 865 36 868 47 068 

Vedlikehold maskiner 25 435 29 605 37 920 57 710 

Vedlikehold traktor 12 928 15 227 23 095 36 509 

Drivstoff 18 981 23 481 34 923 53 995 

Maskinleie 19 267 37 046 65 501 128 967 

Avskrivning maskiner 15 106 20 726 28 820 48 766 

Avskrivning traktor 18 030 21 171 25 481 34 659 

SUM 166 179 226 149 319 484 529 076 

Gjennomsnittlig areal 163 249 377 671 

Kostnad per daa 1 020 908 847 788 

FEm/daa 402 388 355 363 

Kostnad per FEM 2,54 2,34 2,39 2,17 

Kilde: NILF: Driftsgranskingar i jord- og skogbruk. Rekneskapsresultat 2008 

Av tabellen ser en at de minste enhetene har de høyeste kostnadene per daa. En ser videre 

at de minste enhetene har høyest avling, noe som bidrar til at kostnad per FEm varierer 

mindre mellom enheter av ulik størrelse enn kostnad per daa. 

 

En effekt av strukturdifferensieringen av arealtilskuddet, er at små enheter leier tjenester til 

slått, pressing og pakking, og selger fôr i stedet for å leie bort jorda. Kravet som er satt til å 

disponere areal, er at foretaket som søker tilskudd må administrere drifta og selge 

produktene. Dette innebærer at et foretak vil kunne være berettiget tilskudd for areal selv 

om foretaket ikke selv utfører noen av arbeidsoperasjonene, men leier inn andre til å utføre 

arbeidet.  Dersom det i stor grad er samme foretak som leverer tjenester til høsting av fôr 

og som kjøper grovfôret, og kjøperen også selv søker om tilskudd for arealer med grovfôr, 

kan samarbeidet være så nært at de to foretakene ikke har strukturkostnader i 

grovfôrproduksjonen som skal kompenseres ved arealtilskudd. I slike tilfeller vil det være 

vanskelig å avgjøre om det er et driftsmessig samarbeid eller ikke. Det vil også være grunn 

til å anta at en har tilpasset seg slik at en har eliminert eller sterkt redusert driftsulempene 

knyttet til arealet foretaket disponerer, men en får likevel kompensasjonen gjennom den 

forhøyede satsen for de første 200 dekarene. 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg er opptatt av at virkemidlene i landbrukspolitikken har god 

legitimitet. Det er flere til dels motstridende målsettinger Stortinget har fastsatt for 

landbrukspolitikken. Det ligger også som en forutsetning at målene for landbrukspolitikken 

skal nås gjennom målrettede og kostnadseffektive virkemidler med lav risiko for feil. Ett 

viktig mål er å opprettholde et levende og mangfoldig landbruk over hele landet. Tilskudd 
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som kompenserer for faktiske driftsulemper i produksjonene knyttet til struktur og 

naturgitte forhold er viktige tiltak for å følge opp dette.   

Forhandlingsutvalget konstaterer at driftsgranskingene viser at det er en fallende kostnad 

per dekar ved økende grovfôrareal per foretak. Materialet synliggjør strukturulemper i 

dagens grovfôrproduksjon. På den annen side registreres det at flere bønder gjennom ulike 

former for maskinleie reduserer eller fjerner strukturulemper i produksjonen. 

Forhandlingsutvalget registrerer også at dagens tilskuddsystem har ulik grad av 

strukturdifferensiering avhengig av hvilken sone en befinner seg i. Forhandlingsutvalget 

ser at det er utfordringer knyttet til forvaltningen av regelverket om grovfôrproduksjonen 

drives som et driftssamarbeid eller ikke. Dette gjelder særlig for samdriftsdeltakere eller 

foretak som kun produserer rundballer for salg nesten utelukkende basert på innleid hjelp 

av kjøper av rundballene. 

Forhandlingsutvalget ser at det har vært en betydelig økning i leid areal, og i overkant av 

40 prosent av arealet er nå leieareal. Den teknologiske utviklingen i grovfôrproduksjonen 

har endret seg de seneste årene, og for de viktigste arbeidsoppgavene er det stadig mindre 

vanlig å ha komplett egen mekanisering. Samtidig fører den relativt store endring i satsene 

ved 200 dekar til at det rapporteres fra forvaltningen om en betydelig grad av tilpasning for 

å optimalisere mengden tilskudd. Det betyr at det utbetales arealtilskudd som 

kompensasjon for strukturkostnader mange foretakene faktisk ikke har. Dette kan bidra til 

å svekke legitimiteten for virkemiddelbruken i jordbruket. 

Strukturdifferensieringen bidrar til å utjevne for merkostnader ved å drive mindre 

areal slik materialet fra driftsgranskingene understøtter. Jordbrukets 

forhandlingsutvalg mener dette momentet veier tyngre enn summen av momentene 

som taler for en utflating. Forhandlingsutvalget mener derfor dagens 

strukturdifferensiering for arealtilskuddet for grovfôr skal videreføres.   

8.11.2. Kulturlandskapstilskudd 

Særlig siden 2005 har areal gått ut av drift. Noe skyldes innføring av digitale 

markslagskart. For å hindre at arealer som tas ut av drift til matproduksjon gror igjen, har 

arbeidsgruppa diskutert å fjerne kravet til minimumsavling for grovfôr.  

Jordbrukets forhandlingsutvalg mener det må være et grunnleggende prinsipp at det 

skal produseres mat på jordbruksarealene. En fjerning av kravet om 

minimumsavling for grovfôr vil kunne føre til at det ikke dyrkes mat på 

jordbruksareal, kun bruk av beitepusser. En slik utvikling ønsker ikke 

forhandlingsutvalget å stimulere til gjennom tilskuddsystemet. For å unngå at areal 

tas ut av drift må den generelle lønnsomheten i de grovfôrbaserte produksjonene 

styrkes, j.fr våre hovedprioriteringer. 

 

8.11.3. Driftsvansketilskudd 

En sentral problemstilling i arbeidsgruppas arbeid har vært å vurdere om en gjennom 

tilskuddsordninger kan ivareta andre driftsulemper knyttet til areal enn størrelsen på arealet 

som foretaket disponerer. Dette kan være ulemper knyttet til utforming av arealet, antall 
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teiger etc. Arbeidsgruppa har konkludert med at det ikke er mulig å bruke dagens digitale 

kartverk til å utmåle tilskudd etter omkretsen på arealet som foretaket disponerer. Dette 

fordi kartene har grenser etter den enkelte landbrukseiendom. Et foretak kan disponere 

flere landbrukseiendommer eller deler av disse.  

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at en ikke legger ned ressurser i å utvikle kartdata 

som gjør det mulig å innføre kantsonetillegg. Når det gjelder spørsmålet om å innføre et 

tilskudd etter antall teiger, er dette ikke godt nok utredet av arbeidsgruppa. 

Forhandlingsutvalget foreslår å sette ned en partssammensatt arbeidsgruppe som skal 

utarbeide et forslag til regelverk for et nasjonalt driftsvansketillegg Gruppa må vurdere 

merkostnadene knyttet til om et foretak har få eller mange teiger og hvordan et eventuelt 

tilskudd kan utformes. Følgende elementer skal vurderes: helning, utforming, antall teiger, 

høyde over havet og breddegrad, avstand til driftssenter, jordart og lokalklimatiske 

forhold.. Forhandlingsutvalget vil samtidig understreke at et teigtilskudd ikke må stimulere 

til å dele opp arealene i flere teiger, men ta vare på små teiger som potensielt kan gå raskt 

ut av drift pga manglende lønnsomhet ved å drive de. 

 

8.11.4. Pilot for bruk husdyrregisteret ved utmåling av produksjonstilskudd. 

Ved jordbruksoppgjøret 2009 besluttet partene følgende: 

”Ved jordbruksoppgjøret 2008 la SLF og Mattilsynet fram en felles framdriftsplan 

for implementering av Husdyrregisteret i forvaltningen av tilskudd husdyr. Som en 

oppfølging av planen iverksettes et delprosjekt ved søknadsomgangen i august 2009 

for et begrenset geografisk område. Prosjektet har som formål å identifisere 

årsaker til avvik i dyretall for storfe mellom registrerninger knyttet til 

produksjonstilskudd og Husdyrregisteret, og å redusere denne differansen. Partene 

er enige om å avsette 200 000 kroner på underpost 74.14 til delprosjektet.” 

 

13 kommuner i Hordaland og 1 i Sogn- og Fjordane har deltatt i pilotprosjektet. I løpet av 

høsten 2009 ble det gjort 3 sammenligninger mellom husdyrregisteret og 

produksjonstilskuddsøknaden for storfe. Etter hver av de to første sammenligningene fikk 

søkerne som hadde avvik brev med oppfordring om å rette opp feil. Etter siste 

sammenligning fikk man en reduksjon på 500 kr/dyr ved tilskuddsutbetalingen i februar. 

 

 1. runde 2. runde 3. runde Mars 2010 

Antall søkere 476 471 464 469 

Antall m avvik 249 140 36 164 

Antall m avvik i % 52 % 30 % 8 % 35 % 

Antall storfe 12511 12613 12604 12888 

Antall dyr i avvik 1329 746 78 942 

Antall dyr i avvik i % 11 % 6 % 1 % 7 % 

 

Av de 36 søkerne som fikk trekk i produksjonstilskudd var det 19 som hadde 1 dyr i avvik. 

Det meste var 10 dyr i avvik. Etter første sammenligning i mars 2010 etter 

søknadsomgangen januar 2010 har man igjen et stort avvik (35%) av søkerne.  
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I tillegg til feil som framkommer av tabellen kan det være feil med registreringen i 

husdyrregisteret som ikke framkommer som avvik i antall dyr. Gjennom prosjektet har 

man derfor måttet utført mye arbeid med å rette opp i husdyrregisteret. 

 

Mattilsynet og SLF anbefaler at piloten utvides til å omfatte kommunene som dekkes av 

Mattilsynets DK Valdres og Gjøvikregionen, dvs Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, 

Øystre Slidre, Vestre Slidre, Vang, Østre Toten, Vestre Toten og Gjøvik, samt de 

kommunene som var med i piloten i avtaleåret 2009-2010. 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg synes det er bekymringsfullt at pilotprosjektet 

avdekker så store avvik mellom antall dyr som det søkes produksjonstilskudd for og 

hva som er registrert i husdyrregisteret. En konstaterer at det er ulike årsaker til 

dette, og at ansvaret for at avvik oppstår både ligger på bondens side og Mattilsynet. 

Ambisjonene om å innføre trekk for avvik mellom antall storfe i husdyrregisteret og 

produksjonstilskuddssøknaden over hele landet ved årets jordbruksoppgjør er 

urealistisk.  

 

Forhandlingsutvalget følger anbefalingene fra Mattilsynet og SLF om en utvidelse av 

piloten til også å omfatte Mattilsynets DK Valdres og Gjøvikregionen, i tillegg til 

kommunene som var med i avtaleåret 2009-2010. 

 

8.11.5. Digitale markslagskart (DMK) 

Ved jordbruksoppgjøret 2009 ble partene enige om at digitale markslagskart er et nyttig og 

nødvendig verktøy og at kvaliteten må opprettholdes gjennom ajourhold. Partene satte 

derfor av 7 mill. kroner til DMK og IKT over post 74.17. I tillegg ble det avsatt 1 mill. 

kroner av midlene over LUF-skog til formålet som grunnlag for skogbruks-planlegging. 

Øvrige midler som er nødvendig for å finansiere hhv. ajourholdet av DMK og 

kontantbidraget for landbrukssektorens deltakelse i Geovekst-samarbeidet, skulle dekkes 

utenfor avtalen. 

 

Skog og Landskap har ikke klart å bruke opp bevilgning fra tidligere år, og fikk derfor 

overført 3 mill. kroner til sluttfinansiering, forutsatt at overføringen kan skje innenfor 

rammen for tildelingen for 2010. 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å sette av 5 mill. kroner til DMK for 2011. 

 

8.11.6. Bunnfradrag 

Jordbruksavtalen er en næringsavtale. For å avgrense at foretak uten næringsmessig 

tilknytning ikke skal kunne få tilskudd, trekkes alle foretak som mottar 

produksjonstilskudd 3.000 kroner gjennom et bunnfradrag. I 2004 ble det innført krav om 

at foretaket må ha hatt minst 30.000 kroner pr år i omsetning for at jordbruksforetaket skal 

være berettiget produksjonstilskudd. Dette er senere redusert til 20.000 kroner. Gjennom 

omsetningsgrensa har man definert hva som er næringsvirksomhet og jordbruksavtalens 

virkeområde.  

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å redusere bunnfradraget med 1000 kroner.  
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8.12. Norsk Landbruksrådgiving 

Bondens kunnskap og kompetanse er av stor betydning når det gjelder å møte utfordringer 

knyttet til klimaendringer, miljø- og kvalitetskrav. Ikke minst er det viktig å heve kunn-

skapen om jord og plantekultur blant bøndene. Dette krever et styrket rådgivningsapparat. 

Vi har i dag et godt utbygd, uavhengig rådgivningsapparat i hele landet gjennom Norsk 

landbruksrådgivning (NLR). En styrking av økonomien til NLR vil være et viktig verktøy 

for å møte de utfordringene landbruket står overfor og vil gi direkte effekt for bonden.  

 

NLR merket i 2009 en betydelig økt etterspørsel etter lokal produsert kunnskap om 

miljøvennlig planteproduksjon som gir produkter med høy kvalitet og utnyttelse av biorest 

fra biogassproduksjon. Økt innhold av soppgifter i korn produsert i et vekstskifte der det 

praktiseres redusert jordarbeiding gir behov for utprøving av nye dyrkingsteknikker. 

 

Fra 1. januar tok NLR over ansvaret for teknisk planleggingstjeneste for landbruket. I 

forbindelse med pensjonsforpliktelser knyttet til personell fra FMLA, er det fremdeles 

behov for 1 mill. kr i ekstra midler. Det er i dag et stort behov for uhildet rådgivning på 

landbruksmaskiner. Fagmiljøene er i ferd med å forsvinne og bonden blir prisgitt ikke-

nøytrale råd fra maskinforhandlerne. NLR er også her en viktig aktør. 

 

En god veiledningstjeneste er viktig for å kunne drive kvalitetsproduksjon og opprettholde 

en god økonomi i grøntnæringa. Dyktige grøntprodusenter gir bedre konkurransekraft i et 

stadig åpnere marked. Etter hvert som plantevernmidler tas vekk, er det ekstremt viktig 

med veiledning for å produsere på alternative måter.  

 

Fagområdet maskinteknisk rådgiving har gradvis blitt nedbygd over år. Miljøet på Ås er 

borte og miljøet på Blæstad er også i ferd med å forsvinne. Det kjøpes årlig maskiner i 

Norge for 2 til 3 milliarder kroner, men alle disse investeringen er neppe godt nok fundert. 

Det kommer stadig signaler fra næringa at de ønsker seg maskinteknisk rådgiving, men 

betalingsvilligheten ikke er stor. Dagens rådgiving er ikke nøytral, men knyttet opp mot 

salg. Det gjøres mye testing og utviklingsarbeid i Sverige og Danmark, men de må 

tilpasses norske forhold. Norsk Landbruksrådgiving ønsker å påta seg denne oppgaven, 

men trenger starthjelp til å etablere tjenesten regionalt. De ønsker å tilsette tre rådgivere, 

lokalisert henholdsvis i Trøndelag, på Vestlandet og Østlandet, med en årlig støtte på kr 

0,5 mill. pr stilling.  Når tjenesten er etablert, forventes det at betalingsvilligheten vil stige. 
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Jordbrukets forhandlingsutvalg går inn for at bevilgningen til Norsk 

Landbruksrådgiving økes med 1,1 mill. kr for 2011.  

 

 
  

Budsjett 2010 mill. kr 

 

Forslag 2011 Mill. kr 

Grunntilskudd til rådgivingsaktivitet 38,9 40,0  

Teknisk planlegging 7,5 6,0 

Maskinteknisk rådgiving, starthjelp  1,5 

Sum 2011 
 

46,4 

 

47,5 

 

8.13. Skadefondet 

I 2009 hadde fondet et resultat på knappe 10 millioner kroner. Fondets egenkapital ble 

således økt fra 66,4 til 76,4. Det var betydelig lavere utbetalinger i 2009 enn i 2008 for 

erstatning ved avlingssvikt. Erstatning for vinterskader, erstatning ved svikt i 

honningproduksjon og erstatning for tap av sau på beite var om lag som i 2008. Ny 

erstatningsordning for blåtunge kostet 1,1 mill. kr. Fondskapitalen vil være stor nok til å 

dekke forventede utbetalinger. Det er viktig at Skadefondet til enhver tid har en 

egenkapital som er stor nok til å dekke behovet også i år med skadeomfang utover det 

normale. Avlingsåret 2007 viste nødvendigheten av det. På den annen side er det heller 

ikke nødvendig å binde mer kapital i fondet enn nødvendig. 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg går inn for å videreføre avsetningen på 30 millioner 

kroner til skadefondet, men vil tilføre fondet 10 mill. kr i 2010 finansiert med ledige 

midler.   

 

Erstatning ved klimabetingede skader i planteproduksjon  

 

For å sikre at erstatningsordningen fungerer i samsvar med forutsetningene ble det i 2008 

bestemt at Statens landbruksforvaltning fram til forhandlingene i 2009 skulle foreta en 

gjennomgang av beregningsmetodene i ordningen og utrede alternative metoder for 

prisforutsetninger og med særlig vekt på grøntproduksjonene. Ved forhandlingene i 2009 

ble det bestemt å foreta en samlet utredning av både prinsipielle sider ved ordningen så vel 

som beregningstekniske prinsipper. Avtalepartene har vært holdt orientert om dette 

arbeidet. 

 

SLF presenterer i rapport 1/2010 følgende anbefalinger: 
1. SLF anbefaler videreføring og tydeliggjøring av prinsippet om at erstatningsordningen ved 

klimabetinget avlingssvikt utformes slik at den blir en hjelp gjennom en vanskelig 

økonomisk periode og ikke en form for inntektsgaranti.  

2. SLF anbefaler å tydeliggjøre hvilke tap som omfattes av ordningen uansett hvilken modell 

som velges for erstatningsberegning. SLF anbefaler videreføring av at kvalitetstap ikke 

dekkes av ordningen, med unntak for frukt og bær. Det anbefales at en ny modell for 

erstatningsberegning definerer tapsårsaker og andelen som skyldes klima, tidlig i 

erstatningsberegningen.  
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3. Et av målene med utredningen var å foreslå en enklere og lettere forvaltbar modell for 

erstatningsberegning. SLF tilrår at gjennomsnittsmodellen innføres som modell for 

erstatningsberegningen. 

4. SLF anbefaler at det utarbeides en sats per vekst, og at satsene gjennomsnittlig legges på et 

noe lavere nivå enn i dag.  

5. SLF anbefaler at minsteutbetalingsgrensen for erstatning ved avlingssvikt, erstatning ved 

svikt i honningproduksjonen og erstatning ved tap av bifolk harmoniseres til 5 000 kroner. 

SLF anbefaler at minsteutbetalingsgrensen på 1 000 kroner etter vinterskader på eng 

videreføres. 

6. SLF anbefaler at produksjon av blomster på friland og planteskoledrift ikke innlemmes i 

ordningen. 

7. SLF anbefaler at det utarbeides satser for både kostnader og priser  

8. Erstatning beregnes per vekstgruppe som i dag 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg slutter seg til SLF sine anbefalinger med unntak av 

punkt 4 og 7. Jordbrukets forhandlingsutvalg går inn for at en bruker foretakets 

oppnådde priser i stedet for satser. Ved å bruke foretakets egne priser fjerner en det 

meste av under- /overkompensasjon i erstatningsberegningene. Jordbrukets 

forhandlingsutvalg mener ordningen ved bruk av foretakets oppnådde priser fremdeles vil 

være et sikkerhetsnett for produsentene og ikke en inntektsgaranti da egenandelen er såpass 

høy som 30 %. At erstatningsberegningene blir mer nøyaktig gjennom å bruke foretakets 

egne priser forandrer ikke dette.  Når det gjelder kostnadene støtter forhandlingsutvalget at 

det brukes nasjonale eller regionale satser. I tillegg går Jordbrukets forhandlingsutvalg 

inn for å øke maksimal utbetaling til 600.000 kroner per vekstgruppe.  
 

8.14. Tilskudd til RÅK 

Norsk landbruk er helt avhengig av en sikker avsetning av våre produkter på vårt 

hjemmemarked. RÅK-industrien er en viktig avtager av norske jordbruksråvarer. RÅK-

industrien forbruker 80 prosent av produksjonen av matkorn, 21 prosent av frukt og bær, 

16 prosent av melk og 11 prosent av egg. Denne produksjonen omfatter grovt sett 10 

prosent av sysselsettingen i primærjordbruket. 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg vil sterkt understreke betydningen av å opprettholde en 

konkurransekraftig norsk næringsmiddelindustri som avtar norske råvarer. Dette innebærer 

at bevilgningen til prisnedskriving til RÅK-industrien må tilpasses de prispåslag og evt. 

tilskuddsendringer som kommer som en konsekvens av avtalen i år. I tillegg må 

bevilgningen ta hensyn til svingninger i volumer, internasjonale råvarepriser og 

valutakurser. SLF fastsetter hver høst satser for neste år, basert på oppdaterte prisdata. 

Endringer i internasjonale råvarepriser kan medføre behov for å endre nedskrivingssatsene 

forholdsvis mye.  

 

Det er satt av 212,7 mill. kroner til ordningen i 2010. SLFs prognoser viser et behov på 

179,4 mill. kroner. For 2011 viser prognosen et behov på 178,8 mill. kroner. 
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I kravet har en foreslått en økning i målprisene på 280 mill. kroner + 340 mill. kroner. 

Dette vil gi et økt behov for prisnedskrivingstilskudd til RÅK-varer på anslagsvis 6 mill. 

kroner. 

 

Med utgangspunkt i SLF’s forbruksprognoser og foreslåtte endringer i målpriser 

foreslår Jordbrukets forhandlingsutvalg å redusere bevilgningen til RÅK med 34 

mill. kroner til 178,7 mill. kroner.  

 

8.15. Andre virkemidler over jordbruksavtalen 

8.15.1. Kadaverhåndtering 

Formålet med ordningen er å stimulere til forsvarlig håndtering av kadaver av storfe, sau 

og gris i hele landet og utrangerte verpehøns i Nordland, Troms og Finmark. Av 

bevilgningen på 5 mill. kroner går 1 mill. kroner til henting av utrangerte høner i Nord-

Norge.  

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å videreføre bevilgningen med 5 mill. 

kroner. 

8.15.2. Post 70.13 Eksportrestitusjon – post 70.13 

Ordningen opphørte ved utgangen av 2009, men det er prognosert en utbetaling på 1,7 

mill. kroner i 2010. For 2011 forventes det ingen utbetalinger på posten.  

 

8.15.3. Post 77.11 Tilskudd til dyreavl med mer 

Posten inneholder tilskudd til å utjevne seminkostnadene for storfe og svin (30 mill. kr), 

nedskriving av veterinære reiser (43,3 mill. kr) og tilskudd til avlsorganisasjoner (13,27 

mill. kr). Tilskuddet til inseminering m.m. skal utjevne kostnader til inseminering og 

veterinærtjenester, slik at alle bønder over hele landet får tilgang til det beste avlsmaterialet 

til tilnærmet lik pris. Disse tilskuddene er viktige i forhold til målet om å opprettholde 

produksjonsfordelingen og en variert bruksstruktur over hele landet. 

 

For å styrke bedre utjevningen av storfesæd i distriktene foreslår Jordbrukets 

forhandlingsutvalg en økning på 2 mill. kroner til dette formålet. 

 

Tabellen under viser Jordbrukets forhandlingsutvalg sitt forslag til midler for post 

77.11 for 2011 

 Budsjett 2009 Prognose 2011 Forslag 2011 

Tilskudd til veterinære reiser 43,3 43,3 43,3 

Tilskudd til semintjenester 30,0 30,0 31,0 

Herav Geno 24,2 24,2 26,2 

Herav Norsvin 5,8 5,8 5,8 

Tilskudd til avlsorganisasjoner 13,27 13,27 13,27 

SUM POST 77.11 86,57 86,57 88,57 
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8.15.4. Post 77.12 Tilskudd til frøavl m.m 

Tilskudd til frøavl gis til sertifisert frøavl av godkjente norske sorter av gras, belgvekster, 

rotvekster og grønnsaker. Bevilgningen for 2010 er på 7,52 mill. kroner. SLF har 

prognosert med samme behov i 2011.  

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg mener det er viktig å bruke offentlige midler for å sikre 

tilgang på frøsorter tilpasset norske klimaforhold. Forhandlingsutvalget foreslår å øke 

bevilgningen til frøavl med 5 mill. kroner til 12,52 mill. kroner i 2011 som følge av 

etableringen av et beredskapslager for såkorn – ”Farao pluss”, jf kap 8.9.3 

 

8.15.5. Post 77.14 Pelsdyrfôrlag og pelsdyrfôr 

Tilskudd til pelsdyr gis til 9 pelsdyrfôrlag over hele landet. Fôrrefusjonsordningen blir 

utbetalt til Norges Pelsdyrsalslag. Ordningen er viktig for å opprettholde pelsdyrnæringa 

som ei distriktsnæring over hele landet. 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å videreføre bevilgningen på 23,2 mill. 

kroner for 2011 i tråd med SLFs prognoser. Bevilgningen foreslås fordelt med 17,8 

mill. kroner til tilskudd til pelsdyrfôrlag og 5,4 mill. kroner i tilskudd til 

pelsdyrfôrrefusjon. Det forutsettes at det kan foretas overføringer mellom de to 

delordningene på posten som beskrevet i pkt 7.4 i jordbruksavtalen. 

 

8.16. Dyrevelferd  

God dyrehelse er en forutsetning for god dyrevelferd, mattrygghet og bærekraftig 

produksjon. Norge har en unik god status sammenliknet med andre land når det gjelder 

forekomst av smittsomme husdyrsjukdommer. Det er et av norsk husdyrbruks og den 

tilhørende verdikjedes største konkurransefortrinn. Dette skyldes blant annet at 

myndigheter og næring har samarbeidet om å bekjempe husdyrsykdommer i mer enn 100 

år.  

I løpet av de senere årene har det skjedd flere endringer som kraftig utfordrer denne 

situasjonen. Dette gjelder blant annet endringer i risikobildet, og at viktige premisser for 

dyrehelseforvaltningen i økende grad bestemmes på den internasjonale arena.  

Rapporten ”Landbrukets dyrehelsestrategi” er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av 

Norsk Landbrukssamvirke, og med bred deltakelse husdyrnæringen. Rapporten viser at 

Norges unike dyrehelsestatus kan bevares, men at dette forutsetter nasjonalt handlingsrom, 

samt aktivt bidrag og forutsigbare rammevilkår fra myndighetene. Rapporten viser 

dessuten at fravær av tapsbringende smittestoff i husdyrproduksjonen også har positiv 

effekt på folkehelse og samfunnsøkonomi.  

Jordbrukets forhandlingsutvalg legger følgende til grunn: 

 Ha et sterkt importvern som bidrar til å opprettholde og styrke norsk 

husdyrhelse 

 Offentlig finansiering av overvåkings- og kontrollprogram 

  Etablering av dyrehelseportal – felles rapporterings- og 

dokumentasjonssystemer som ivaretar offentlige og næringsmessige behov 

 Offentlige erstatningsordninger  
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8.16.1. Dyrehelseportal 

Bedre og mer omfattende rapportering av dyrehelsehendelser er helt nødvendig for å styrke 

arbeidet med dyrehelse og beredskap, og for å møte de nye kravene til 

matkjedeinformasjon som følger av nytt hygieneregelverk fra 1.mars 2010 (EUs 

hygienepakke). I Mattilsynets rapport Framtidig landdyrhelseforvaltning i offentlig og 

privat regi (2008) foreslås det som et viktig tiltak å etablere et felles rapporteringssted for 

dyrehelsehendelser i integrasjon med husdyrkontroller, andre aktuelle datasystemer i 

næringa og Mattilsynets fagsystem MATS. En slik dyrehelseportal er også et av tiltakene 

som er foreslått i Landbrukets dyrehelsestrategi (2010). TINE sammen med Geno og 

Animalia, på vegne av kjøttbransjen, gjennomførte i 2009 et forprosjekt for å belyse 

forutsetninger og kostnader ved tiltaket. Forprosjektet konkluderte med at første trinn av en 

slik portal kan utvikles innenfor en kostnadsramme på 10 mill kr. Trinn 1 av 

dyrehelseportalen vil dekke alle husdyrnæringas primærbehov på området. 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at det bevilges 4 mill. kr til etableringen av 

Dyrehelseportalen finansiert over ledige midler. Bevilgningen forutsetter at andre 

aktører bidrar med resterende finansiering  

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg forutsetter videre at: 

 Aktører som bruker opplysninger fra portalen, dekker øvrige 

etableringskostnader. 

 Aktører som bruker opplysninger fra portalen, tar ansvaret for videreutvikling 

og drift av portalen, og at de samme i løpet av prosjektet avklarer fordeling av 

de løpende drifts- og utviklingskostnadene. 

 Portalen sikrer alle primærprodusenter og varemottakere et enkelt, effektivt og 

trygt system for formidling av matkjedeinformasjon. 

 Mattilsynet gjennom ny Forskrift om melding av opplysninger om dyrehelse 

fastsetter dyrehelsepersonell og dyreeiers rapporteringsplikt, og at 

rapporterings-plikten får et omfang og frekvens som sikrer at 

Dyrehelseportalen får størst mulig nytte og effekt. 

 

8.17. Støtte til innkjøp av radiobjeller for beitedyr i utmark  

SLFs rapport; ”Bedre sauehold og reduserte tap av dyr på beite, Rapport fra nasjonalt 

beiteprosjekt 2009, Erfaring ved bruk av radiobjeller”, omfatter to oppdrag gitt til 

jordbruksoppgjøret 2010. Disse er rapportering fra nasjonalt beiteprosjekt og vurderinger 

rundt økt bruk av radiobjeller i norsk beitenæring.  

 

Rapporten gir følgende innspill om elektronisk overvåking av beitedyr til 

jordbruksoppgjøret 2010: Forsterket tilsyn ved hjelp av elektronisk overvåking synes å 

være en farbar vei, men det trengs mer utprøving og utvikling både teknisk og taktisk i 

bruken av utstyret. Målsettingen må være et mer effektivt og kvalitativt bedre tilsyn og med 

reduserte beitetap. Pr i dag er det ikke tilrådelig å innføre en generell støtteordning til for 

eksempel radiobjeller. Utprøvingen av bruken av elektronisk overvåking vil holde fram i 

2010 og eventuelt påfølgende år. Det bør stimuleres til økt bruk av radiobjeller med støtte 
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både fra miljø- og landbrukssiden (FKT-midler og midler over jordbruksavtalen). Ved økt 

bruk bør det i første omgang tas utgangpunkt i områder med store tap og god 

mobildekning. Det vises til merknad fra Norges Bondelag kapittel 4.3. 

 

Merknad fra Norges Bondelag (e-post til SLF 23.03.2010): 

”GSM-enheten for voksen sau og storfe har i dag en tilfredsstillende kvalitet til 

kommersiell bruk. Bruk av denne enheten i beiteområder med god mobildekning gir 

beitebruker betydelig økt kontroll over beitedyrene. Herunder kan beitebruker øke 

presisjonen og effektiviteten ved at han eller hun under tilsyn kan dra direkte der hvor 

beitedyrene oppholder seg i beiteområdet. Norges Bondelag anbefaler at det gis offentlig 

støtte til beitebrukere som investerer i denne typen radiobjeller”. 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg ser meget positivt på utviklingen av radiobjeller og mener 

bruk av disse vil være viktig for utvikling av et bærekraftig sauehold, og er i tillegg et godt 

forebyggende tiltak mot rovvilttap. Det bør utvikles samarbeidsmodeller for finansiering, 

utleie, drift og vedlikehold av radiobjellene. Verran radiobjellelag er organisert gjennom 

beitelaga i området. Dette synes å være en aktuell modell. 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår:  

 Det skal stimuleres til økt bruk av GSM-radiobjeller for voksne søyer i 

områder med store tap og der det er god mobildekning i 2011.  

 Det settes av 10 mill. kr av engangsmidler over jordbruksavtalen til støtte for 

innkjøp av GSM-radiobjeller. Det settes av tilsvarende 10 mill. kr gjennom 

midlene til konfliktdempende og forebyggende tiltak (FKT) under 

Miljøverndepartementets budsjett. 

 Støtte til innkjøp av radiobjeller rettes mot beitelag med store rovvilttap, som 

har mobildekning, og som har en helhetlig strategi for å redusere 

rovvilttapene. 

 

8.18. Dekking av kostnader for aktiviteter på fylkesnivå 

Både på kommune- og fylkesnivå deltar faglagene aktivt i arbeidet med utviklingen av 

ordninger knyttet til jordbruksavtalen og rovviltforvaltninga. Praksis med dekking av 

faglagenes direkte utgifter er svært variabel fra fylke til fylke. Jordbrukets 

forhandlingsutvalg ber om at det utarbeides felles retningslinjer for fylkesmennenes 

dekking av fylkeslagenes utgifter i denne forbindelse. 

8.19. Finansiering av opplysningskontorene for kjøtt og hvitt kjøtt og 

egg. 

Det vises til sluttprotokoll fra jordbruksforhandlingene 2009 hvor det var enighet om at 

omsetningsavgiften maksimalt skulle dekke 95 % av Opplysningskontorets utgifter til 

generisk markedsføring. 

 

Jordbrukets Forhandlingsutvalg foreslår at bevilgningen til Opplysningskontoret fra 

omsetningsavgiften for 2010 settes til 90 % av 2009-nivået. 


