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1 Inntektsløft gir økt matproduksjon på norske ressurser
Hovedmålet i landbruks- og matmeldinga som Stortinget har gitt sin tilslutning til, er økt
matproduksjon med 20 prosent på 20 år, med vekt på bruk av norske ressurser over hele
landet: ”Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Høyre, ser det
som positivt at det i meldingen legges opp til å ta hele landet i bruk, og at det skal legges til
rette for økt matproduksjon basert på norske ressurser, som grovfôr og beite. Vi skal også i
fremtiden ha et mangfold av gårdbruk i Norge, med en variert bruksstruktur, og landbruk
over hele landet”. Videre understreker meldinga at ”Gode inntektsmuligheter er det viktigste
virkemiddelet for å nå de jordbrukspolitiske målene.”
Jordbrukets forhandlingsutvalg forutsetter at Regjeringa gjennom jordbruksforhandlingene 2013 følger opp Regjeringas og Stortingets mål om økt matproduksjon
på norske ressurser. Skal norske bønder øke matproduksjon må det være økonomisk
lønnsomt å utnytte arealressursene over hele landet. Produksjonsfordelingen må
opprettholdes. Økt matproduksjon betinger en inntektsutvikling som i betydelig grad
reduserer avstanden til andre grupper. Dette er avgjørende for å sikre rekruttering og
bremse avgangen i næringa.
Norske bønder er selvstendig næringsdrivende, og henter i om lag 70 prosent sin inntekt fra
markedet og om lag 30 prosent fra budsjettstøtte over jordbruksavtalen. Samtidig er
jordbruket politisk styrt og pålagt flere oppgaver utover det å produsere mat. Slik sett er
jordbruket avhengig av politiske rammevilkår som kan bidra både til økte inntekter i næringa
og til at utøverne i næringa kan oppfylle de politiske målene som er satt.
Verdikjeden for matproduksjon er den største landbaserte næringa i Norge og er et betydelig
bidrag til å sikre et variert næringsliv. Jordbruket er en grønn næring, og et viktig element i
karbonkretsløpet. Et aktivt landbruk over hele landet med en variert bruksstruktur er
avgjørende for å sikre en bærekraftig og lønnsom utnyttelse av norske naturressurser.
Gjennom økt matproduksjon i hele landet, vil næringa samlet også være bedre rustet til å møte
framtidige klimautfordringer.
Den senere tids internasjonale matskandaler viser mulige konsekvenser når matindustrien
løsrives fra produksjonsgrunnlaget. Kontroll med hvordan maten produseres ivaretas best
gjennom matproduksjon basert på nasjonale ressurser. Jordbrukets forhandlingsutvalg er
bekymret over en utviklingen internasjonalt der kortsiktige økonomiske marginer svekker
tillitten til matproduksjonen.

1.1 Jordbruket fant ikke grunnlag for å forhandle i 2012
I fjorårets krav la Jordbruket til grunn at jordbruksforhandlingene skulle føre ”fra ord til
handling”, og sikre økt matproduksjon basert på norske ressurser – over hele landet.
Stortingets behandling av meldingen slo fast at: ”Komiteens flertall (…) merker seg at
Regjeringen vil sikre utøverne i landbruket en inntektsutvikling og sosiale vilkår på linje med
andre grupper og videreutvikle inntekts- og velferdspolitikken i landbruket med utgangspunkt
i den landbrukspolitikken som har vært ført etter 2005.” Vi mener begrepet ”videreutvikle
inntektspolitikken” innebærer at det skal legges til rette for en forsterket inntektsvekst for
jordbruket i forhold til perioden 2006-2010.
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Regjeringen tilbød ved jordbruksoppgjøret 2012 rammevilkår som ga grunnlag for en
inntektsvekst på knappe 13 000 kroner per årsverk fra 2012 til 2013. Dette var klart lavere enn
de 17 400 kroner som andre grupper i samfunnet var forventet å få. Faglaga fant ikke Statens
tilbud godt nok til å kunne gå i forhandlinger. Faglaga viste til den grundige gjennomgangen i
Meld. St. 9 (20111-2012) av landbruks- og matpolitikken. Gjennom Stortingets behandling
ble mål og ambisjoner for norsk landbruk og matproduksjon vedtatt. Ei samla næring vurderte
inntektsramma i tilbudet for lavt til at det ville bidra til å nå disse målene. Dette førte til et
brudd i forhandlingene.
Jordbrukets forhandlingsutvalg beklager at Statens tilbud i 2012 ikke ga grunnlag for
forhandlinger. Jordbruket kunne ikke ta ansvar for at Regjeringen ikke fulgte opp sine
egne ambisjoner fra stortingsmeldinga i tilbudet. Jordbrukets forhandlingsutvalg har et
klart ønske om å finne fram til en forhandlingsløsning, men det forutsetter imidlertid at
Regjeringen i år følger opp sine ambisjoner satt gjennom landbrukspolitiske mål med
tilstrekkelig med midler for å nå disse.

1.2 Toll
Et velfungerende importvern er en bærebjelke i norsk landbrukspolitikk. Sterk norsk kostnadsvekst svekker verdien av tollsatsene fastsatt i faste kroner som sentrale landbruksvarer
har hatt siden det tollbaserte importvernet ble innført i 1995. For å gi mulighet til den
nødvendige inntjening som kan sikre fortsatt og økt norsk matproduksjon, er det en forutsetning at man utnytter handlingsrommet i tollvernet, og benytter den tollsatsen som til enhver
tid gir best beskyttelse. Jordbrukets forhandlingsutvalg er derfor godt fornøyd med at
Regjeringen endret tollsatsene for noen av de mest kritiske varegruppene ved å endre fra
kronetoll til prosenttoll for noen varelinjer for ost og kjøtt fra januar 2013. Vi forutsetter at
Regjeringen framover aktivt utnytter dette handlingsrommet.

1.3 Ekspertgruppenes råd
Landbruks- og matministerens ekspertgrupper har foreslått en rekke tiltak for å øke produksjonen av korn- og storfekjøtt. Ny dokumentasjon om arealbruk og skiftestørrelser i korn- og
grasproduksjon er lagt fram. I tillegg har næringa selv utarbeidet rapporten ”Grønn vekst Hva vil forbrukeren ha?”. Undersøkelser viser at stadig mer av bondens inntekter må hentes
utenom gardsbruket for at bonden skal opprettholde ei akseptabel inntektsutvikling. Produksjonsutviklinga i ulike regioner generelt, og i de mest bekymringsfulle områdene spesielt, er
grundig dokumentert fra arbeidsgruppen som har vurdert en tydeligere distriktsprofil i virkemidlene. Jordbrukets forhandlingsutvalg forutsetter at Regjeringen i årets jordbruksoppgjør svarer på utfordringene ekspertgruppene har trukket opp. Helt sentralt for å
løse utfordringene er en heving av inntektsnivået i jordbruket.

1.4 Sterk norsk kostnadsvekst utfordrer produktivitetsveksten
De store investeringene i olje- og boligsektoren medvirker til sterk kostnadsvekst også for
jordbruket. Kostnadsveksten har de siste årene vært på om lag en milliard årlig og må dekkes
av økte markedsinntekter, tilskudd og produktivitetsvekst. Jordbruket er sammen med oljebransjen den næringen i Norge som har høyest produktivitetsvekst. Sterk produktivitetsvekst
gir grunnlag for økt inntjening og konkurransekraft, og må komme den enkelte bonde tilgode.
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Jordbrukets forhandlingsutvalg mener næringa må beholde gevinsten som oppstår på
grunn av arbeidseffektivisering. Dette vil være et viktig bidrag til å heve inntektsnivået i
næringa.
Det er viktig å understreke at den sterke produktivitetsveksten skaper betydelige utfordringer
for fornuftig bruk av arealressurser over hele landet. Forhandlingsutvalget kan vanskelig å se
at næringa kan opprettholde alle arealene med krav til samme effektivisering som nå.

1.5 Prioriterte områder
Jordbrukets forhandlingsutvalg prioriterer tiltak som stimulerer til bedre kvalitet og økt
produksjon. Det må lønne seg å være en dyktig bonde!
Inntektsutviklinga må sikres gjennom:
• å utnytte mulighetene for økte priser i markedet
• en sterk økning av budsjettmidlene med fokus på økt produksjon og kvalitet og
landbruk over hele landet
Jordbrukets forhandlingsutvalg vil i år:
• Prioritere storfekjøtt, korn og grønt.
• Kompensere for driftsulemper knyttet til distrikt og struktur.
• Prioritere ordninger som stimulerer til rekruttering. Dette foreslår vi skal skje gjennom
styrking av velferdsordningene, etablering av oppstartstilskudd for nye brukere under
35 år og ei investeringspakke.
• Stimulere til økt bruk av norske ressurser, bla gjennom beiting i inn- og utmark.
Gjennom tiltakene vil det legges bedre til rette for en attraktiv jordbruksnæring som
produserer mat av god kvalitet, i tillegg til tjenester og fellesgoder som samfunnet etterspør.

1.6 Investeringsbehov
Landbruksnæringa er en av få komplette verdikjeder i Norge og en av våre største næringer
med om lag 90.000 arbeidsplasser til sammen i landbruk og næringsmiddelindustri. En viktig
forutsetning for at vi skal forbli ei robust næring og kunne øke matproduksjonen på norske
ressurser, er at vi klarer å opprettholde en variert og aktiv landbruksproduksjon på bruk med
ulikt ressursgrunnlag i hele landet.
Gode investeringsordninger har stor betydning for rekruttering til landbruket og for å nå
målsettingene om økt matproduksjon og et landbruk over hele landet. Investeringsbehovet i
næringa er stort, særlig i melkeproduksjonen. Siden årtusenskiftet har det blitt 60 prosent
dyrere å sette opp bygninger. En vesentlig bedring av kapitaltilgangen både gjennom tilskudd
og lån, vil være helt avgjørende for investeringsevnen i landbruket generelt, og i distriktene
spesielt der pantegrunnlaget ofte vil være begrenset. Det vil ikke være tilstrekkelig å øke
investeringsvirkemidlene innenfor jordbruksavtalen, da dette vil kunne gå på bekostning av
ordninger som sikrer den løpende driftsøkonomien i næringa. Det må derfor etableres ei
investeringspakke utenom jordbruksavtalens rammer. Investeringstilskuddet må målrettes slik
at en legger til rette for å få lønnsomme investeringer tilpasset ressursgrunnlaget.
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2 Grunnlaget for forhandlingene
For bevilgninger over statsbudsjettet omfatter forhandlingene kalenderåret 2014 og eventuelle
omdisponeringer innenfor rammen for 2013. Videre skal det forhandles om målpriser for
perioden 01.07.2013-30.06.2014.

2.1 Landbrukspolitiske retningslinjer
Jordbrukets forhandlingsutvalg legger til grunn de mål og retningslinjer som er trukket opp i
Meld. St. 9 (2011-2012) ”Landbruks- og matpolitikken. Velkommen til bords” og Stortingets
behandling i Innst.234 S (2011-2012). Forhandlingsutvalget legger videre til grunn
tallmaterialet avgitt av Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) 12. april 2013.

2.2 Hovedavtalen for jordbruket
Jordbruksforhandlingene er regulert gjennom Hovedavtalen for jordbruket. Avtalen hjemler
organisasjonenes rett til 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. Jordbruksoppgjøret er et
inntektsoppgjør for yrkesutøvere 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 Foretak og arbeidsforbruk i jordbruket
Jordbruket er av de næringer som har størst produktivitetsvekst. Arbeidsforbruket har gått
kraftig ned, samtidig som den totale produksjonen har økt noe.
SSB har i år foretatt en evaluering av arbeidsforbruksregistreringene for årene 2001, 2003,
2005 og 2007. På grunnlag av evalueringen og at sammenveiingsmetoden er endret, er
arbeidsforbrukstallene for perioden 2000-2009 ytterligere nedjustert i forhold til beregningene
i fjor. Nedjusteringen slår mest ut for perioden 2000-2005. Justeringene gjelder dermed kun
perioden mellom de faste ytterpunktene fra de fullstendige tellingene i 1999 og 2010.
Budsjettnemnda har prognosert nedgangen i arbeidsforbruk etter den fullstendige landbrukstellinga i 2010 til å være 4 prosent per år. Arbeidsforbruket er anslått til 45 500 årsverk i
2013.
Jordbrukets forhandlingsutvalg forholder seg til prognosen for arbeidsforbruket gjort
av Budsjettnemnda for jordbruket. Vi vil imidlertid understreke at en så sterk arbeidsproduktivitetsframgang ikke er forenlig med målet om økt matproduksjon på norske
ressurser over hele landet.
I perioden 1999 til 2010 har den årlige gjennomsnittlige nedgangen i arbeidsforbruk vært på
4,2 prosent. Fram til i dag har 27.000 foretak blitt lagt ned. Siden 2006 har bruksavgangen
ligget på mellom 2 og 2,5 prosent pr år. Budsjettnemnda for jordbruket anslår at ytterligere
1.800 foretak og 3.700 årsverk vil bli borte i sum for 2012 og 2013.
Effektivitetsframgangen er stor og arbeidsforbruket pr foretak reduseres fra 2003 og fram til i
dag. I løpet av et par år vil antall årsverk og antall gårdsbruk være like store størrelser.
Budsjettnemnda har i år beregnet årlig arbeidsproduktivitet til 5,9 prosent pr år over siste 10års periode. Kapitalproduktiviteten er beregnet til 1,4 prosent pr år i samme 10-års periode.

3.2

Jordbruksareal

Fulldyrket areal går ned, mens annet engareal går opp. Arealnedgangen kan forklares med at
små teiger og arealer med vanskelig arrondering har gått ut av drift pga effektivisering. I
tillegg er jordbruksareal i sentrale områder blitt omdisponert til andre formål. Overgangen til
digitale kart har også ført til at det registrerte arealet har gått ned.
Arealet per innbygger er redusert gjennom hele perioden. For 2014 forventer Budsjettnemnda
for jordbruket et fulldyrka areal på 1,6 dekar per innbygger. Samtidig synker arealproduktiviteten både for korn og grovfôr, som omfatter over 90 prosent av jordbruksarealet.
Det blir slått fast i landbruks- og matmeldinga at produksjonsarealet må holdes i hevd, og at
hele landet tas i bruk for å øke matproduksjonen:
”Produksjonspotensialet kan bare holdes i hevd ved at en stor andel av ressursene er i
bruk og at kunnskap om produksjon holdes ved like og videreutvikles gjennom
kontinuerlig bærekraftig produksjon”.
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Videre:
”For å øke produksjonen av mat fra norsk landbruk må ressursene tas i bruk der de finnes,
gjennom et landbruk over hele landet. Regjeringen legger vekt på bruk av nasjonale ressurser
som grovfôr og beite”.
Data fra Skog og Landskap viser at 10 prosent av kornarealet (knapt 300.000 dekar) ligger på
skifter under 10 dekar, mens 30 prosent av engarealet (knapt 1,5 millioner dekar) ligger på
skifter under 10 dekar. Det er grunn til å anta at det er disse skiftene, gjerne i marginale
områder av landet, som først går ut av drift ved for eksempel bruksnedlegginger. Dette
synliggjør behovet for målrettede virkemidler som kan sikre at disse arealene fortsatt ansees
som driveverdige og ikke legges brakke.

Figur 1

Arealstruktur korn og eng. Kilde: Skog og Landskap

Jordbrukets forhandlingsutvalg konstaterer at jordbruksareal i bruk har gått ned de
siste årene, særlig i marginale jordbruksområder. Dette vekker bekymring, og mest
bekymringsfullt er den sterke nedgangen i fulldyrka areal. Dette er et alarmsignal om at
lønnsomheten i jordbruksproduksjonen er for svak, og at samfunnet ikke tar jordvern
på alvor.

3.3 Produksjon og sjølforsyning
Den samlede produksjonen av plante- og husdyrprodukter fra norsk landbruk lå i 2012 på om
lag samme nivå som ved regjeringsskiftet i 2005. I samme periode har det blitt over 400.000
flere mennesker å mette her i landet. Dette viser at kronemessig lik inntektsutvikling fra et
lavt inntektsnivå, ikke er tilstrekkelig for å øke matproduksjonen.
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Utvikling i produsert mengde i norsk jordbruk og areal. 2005-2012.
2005=100. Kilde Budsjettnemnda for jordbruket 2013. Faktiske regnskap og Nilf.

Det har vært en betydelig nedgang i planteproduksjonen, som særlig har sin årsak i lavere
kornareal. For husdyrprodukter er det totalt en økning. Volumveksten har kommet på fjørfe
og svin, mens storfe og lam har gått ned. Samtidig er fulldyrket areal redusert, jf kap 3.2.
Tabell 1
År

Norskprodusert andel av matvareforbruket på energibasis. Prosent
Selvforsyningsgrad 2006-2012
Selvforsyningsgrad
inkl. fisk, %

2006
2008
2010
2012*
Endring, 2006-2012
* Foreløpige tall. Kilde:Nilf.

54
52
46
48
-6

Selvforsyningsgrad
jordbruksvarer, %
52
50
46
47
-5

Selvforsyningsgrad,
jordbruksvarer produsert
på norske ressurser, %
48
45
39
40
-8

Sjølforsyningsgraden i 2012 er beregnet til 48 pst. Dette er 6 prosentpoeng lavere enn i 2006.
Andelen av matforbruket produsert i norsk jordbruk, er beregnet til 47 pst for 2012. Korrigert
for fôrimport, er denne andelen imidlertid 7 prosentpoeng lavere, beregnet til 40 pst. Dette er
8 prosentpoeng lavere enn i 2006. Dette viser at en større andel av maten produsert i norsk
jordbruk skjer på importerte kraftfôrråvarer. Hoveddelen av kraftfôrråstoffene som importeres, er rike på proteiner. På grunn av økt produksjon av fjørfekjøtt og egg, og høyere ytelse i
melkeproduksjonen, har behovet for proteinrikt kraftfôr økt de siste årene. Kjøttbeinmel og
fiskemel har tidligere vært viktige proteinkilder i norsk husdyrhold. Dette har vært forbudt å
bruke i kraftfôret de siste 10 årene og man har blitt nødt til å erstatte disse med andre
proteinkilder. Dette forklarer også en del av økningen av importerte kraftfôrråvarer.
Korn er basisråvaren i kostholdet. Det er den enkeltvaren som utgjør størst andel av energiforbruket (28,2 pst.). Sjølforsyningsgraden for korn er ikke høyere enn 29 pst i 2012. Her er
potensialet størst for å øke sjølforsyningsgraden, men det er store utfordringer med å
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opprettholde dagens nivå. Lønnsomheten i kornproduksjonen er svak og de globale
globa klimaendringene vil gi større variasjoner i avling og kvalitet.
Jordbrukets forhandlingsutvalg vil påpeke at norsk
norskprodusert
produsert andel av matvareformatvarefor
bruket går ned. Det er urovekkende at avhengigheten av importerte kraftfôrråvarer
kraftfôr
øker. Det er derfor viktig å få opp både volum og kvalitet på norsk husdyrhusdyr og planteproduksjon.

1 prosent
per år?
år

Figur 3.

Mål om norsk matproduksjon i takt med befolkningsveksten.

Produksjonen av mat har i realiteten stått i ro sett over en lengre tidsperiode. For å nå
Regjeringens ambisjon om en økning på 1 prosent per år, må det gjøres grep som fører til et
skift i utviklingen av norsk matproduksjon.

3.4 Utvikling i kraftfôrforbruk
Kraftfôrforbruket i husdyrproduksjonen har økt jevnt de siste årene. Dette skyldes særlig to
forhold:
• At norsk landbruk har dekket opp etterspørselsveksten av fjørfekjøtt, egg, og
svinekjøtt, som er kraftfôrbaserte produksjoner.
• Sterk økningen i avdråtten for melkekyr gjennom mer intensiv fôring.
Anvendelsen av norsk korn i kraftfôr avhenger av vær
vær- og innhøstingsforhold.
forhold. Importbehovet
for ulike kraftfôrråvarer varierer derfor fra år til år. Den langsiktige utviklingen viser likevel
at norsk kornproduksjonn er fallende og at en stadig større andel av kraftfôrråvarene
importeres.
Norsk kornproduksjon, salg av kraftfôr og import av kraftfôrråvarer, mill. tonn
Tabell 2
År
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Kornproduksjon
1.444 1.298 1.169 1.202 1.387 1.055 1.206 1.027
Salg av kraftfôr
1.691 1.703 1.748 1.820 1.768 1.804 1.822 1.925
Import av kraftfôrråvarer 0,444 0,603 0,711 0,772 0,550 0,716 0,716 0,698
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Dersom nedgangen i norsk jordbruksareal fortsetter, etterspørselen etter produkter av
kraftfôrbaserte husdyr øker, og avdråtten fortsetter å øke i melkeproduksjonen, vil behovet for
import av kraftfôrråvarer øke i årene framover. På sikt er dette med på å utfordre legitimiteten
til norsk matproduksjon, ved at en stadig større del av innsatsfaktorene importeres framfor å
produseres i Norge.

3.5

Behandling av inntektsfradraget

Avtalepartene er enige om å inkludere verdien av det særskilte jordbruksfradraget ved
vurdering av inntektsutviklingen i jordbruket.
Tabell 3

Den økonomiske virkningen av inntektsfradraget
2011
2010
Spart skatt, mill. kr
845
814
Tilsvarende inntektsverdi før skatt, mill. kr
1.321
1.271
Antall årsverk
51.400
49.400
Inntektseffekt kroner pr. årsverk
25.700
25.700
Kilde: Budsjettnemnda for jordbruket. Utredning nr. 1. 2013

2012
990
1.623
47.400
34.200

2013
973
1.594
45.500
35.000

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. For 2012 og 2013 er inntektseffekten av jordbruksfradraget økt bl.a pga kompensasjonen for økt trygdeavgift. Økningen tilsvarer om lag
3.700 kr/årsverk.

3.6

Inntektsutvikling og inntektsnivå i jordbruket

3.6.1 Forhandlingsmaterialet
Inntektsutviklingen i jordbruket har siden 1992 i jordbruksavtalesammenheng blitt målt etter
Totalkalkylen for jordbruket, normaliserte regnskaper. I normaliseringen jevnes det ut for en
del tilfeldig variasjon som i stor grad skyldes vær. I forhandlingene brukes totalkalkylens
normaliserte regnskaper for å sammenligne inntektsutviklingen i jordbruket med inntekstutviklingen for andre grupper i samfunnet.
Totalkalkylen er et sektorregnskap som skal vise totalverdiene som skapes i norsk jordbruk
ved utnyttelse av Norges produksjonsressurser, herunder jord.
I Totalkalkylen beregnes følgende tre resultatmål:
• Vederlag til arbeid og kapital
• Vederlag til arbeid og egenkapital
• Vederlag til arbeid og egenkapital inkl. effekt av jordbruksfradraget
Det gjøres ikke noe skille på om arbeidet er utført ved egen eller innleid arbeidskraft, da
resultatmålene innebærer et vederlag til alt innsatt arbeid, uavhengig av hvem som utfører
arbeidet, og all innsatt egenkapital.
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I Meld St. 9 (2011-2012) sier Regjeringa:
”Måling av inntekt i jordbruket har vært gjennomført på ulike måter i forhandlingssammenheng. Tidligere var inntektsmålingen delvis basert på ulike politiske fastsatte
normeringer og krav til effektivitet. Regjeringen mener inntektsutviklingen i jordbruket
bør måles på registrerte data som viser den faktiske tilpasningen. Det har betydelig
verdi at inntektstallene har forankring i registrerte data. Inntektsutviklingen i sektoren
bør derfor fortsatt måles på Totalkalkylen for jordbruket, som viser resultatet av
gjennomsnittlig tilpasning for hele sektoren. Men det har som konsekvens at det bare
er inntektsutviklingen dette materialet kan benyttes til.”….”Resultatmålet vederlag til
arbeid og egenkapital bør derfor fortsatt benyttes til å måle inntektsutviklingen i
sektoren”.
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener det er av stor betydning at partene har et felles
tallgrunnlag for å belyse inntektsutviklingen som grunnlag for forhandlinger. Forhandlingsutvalget legger Stortingets behandling av meldinga til grunn, og konstaterer at
totalkalkylens normaliserte regnskaper fortsatt skal brukes for å måle inntektsutviklingen basert på resultatmålet ”Vederlag til arbeid og egenkapital”.
Totalkalkylen viser inntektssituasjonen for hele jordbrukssektoren. Referansebruk er
beregninger på bruksnivå for ulike produksjoner, bruksstørrelser og områder. Beregningene
omfatter 28 referansebruk. 10 av disse består av bruk fra hele landet, resten er sortert etter
ulike driftsformer, etter størrelse og geografi. Alle referansebrukene bygger på regnskapsresultater fra NILFs driftsgranskinger. Gjennom referansebrukene får man et bilde av hvordan
lønnsomheten varierer mellom ulike produksjoner. Siden referansebrukene bygger på
regnskapsresultater, gir de også et godt bilde av inntektsnivået for den enkelte næringsutøver.
Tilsvarende vil en kunne se om lønnsomheten varierer mellom distrikter eller bruksstørrelser.
Referansebrukene gir et godt bilde av den økonomiske virkelighet som bøndene møter i
hverdagen. Jordbrukets forhandlingsutvalg mener derfor referansebrukene utgjør en
svært viktig del av forhandlingsmaterialet. Totalkalkylen som er et sektorregnskap for
hele jordbrukssektoren, gir informasjon om inntektsutviklingen totalt.
3.6.2 Totalkalkylen for jordbruket
Tabell 4 viser inntektsutviklingen i jordbruket for 2011-2013 etter totalkalkylens normaliserte
regnskaper inkludert virkning av jordbruksfradraget.
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Tabell 4

Utviklingen i inntekter og kostnader, samt vederlag til arbeid og
egenkapital i flg. Budsjettnemndas normaliserte regnskaper

Sum produksjonsinntekter
Direkte tilskudd
Totale inntekter, mill. kr
Driftskostnader
Sum kapitalkostnader
Sum kostnader, mill. kr
Vederlag arbeid og kapital, mill. kr
Realrente på lånt kapital
Vederlag til arbeid og egenkapital, mill.kr
Antall årsverk
Kroner per årsverk
Verdi skatteordning, kr/årsverk
Vederlag til arbeid og egenkapital inkl. effekt
av jordbruksfradraget. Kr/årsverk
Inntektsendring, kr/årsverk
Herav kompensasjon for økt trygdeavgift
Beregnet/forutsatt i fjor, etter avtale
Inntektsendring beregnet i fjor, og forutsatt etter
avtale

2011
26 696
10 018
36 713
16 998
7 105
24 103
12 610
1 011
11 599
49 400
234 800
25 700

2012
28 055
10 514
38 569
17 779
7 266
25 044
13 525
1 325
12 200
47 400
257 400
34 200

2013
28 377
10 697
39 074
18 253
7 480
25 732
13 342
1 493
11 849
45 500
260 400
35 000

260 500

291 600
31.100
6.100
291 500

295 400
3 800
6.100
300 400

33.200

8.900

258 300

Kilde: Budsjettnemnda for jordbruket. Utredning nr. 1. 2013
Fra 2012 ble trygdeavgiften for næringsinntekt i jord- og skogbruk hevet fra 7,8 prosent
(mellomsats) til 11 prosent (ordinær sats). Jordbruksoppgjøret i 2011 forutsatte full
kompensasjon for skatteøkningen, gjennom økt jordbruksfradrag. Skatteøkningen som
bøndene får av den økte trygdeavgifta føres ikke som økt kostnad i totalkalkylen, fordi
totalkalkylen er et sektorregnskap før skatt. Inntektsutviklingen i totalkalkylen blir derfor
6.100 kr/årsverk høyere enn når en tar hensyn til den økte skattemessige kostnaden hevingen
av trygdeavgifta gir for den enkelte bonde. Det betyr at inntektsutviklingen fra 2011 til 2012
er 25.000 kr/årsverk når en tar hensyn til økt skatt pga økt trygdeavgift.
Inntektsutvikling fra 2011-2012
Inntektsutviklingen fra 2011 til 2012 etter totalkalkylens normaliserte regnskaper er av
Budsjettnemnda beregnet til 30.000 kroner per årsverk. Fjorårets beregning viste en
inntektsvekst på 33.200 kr/årsverk. Årets materiale gir mao en inntektsvekst som er 2.100
kroner per årsverk svakere enn budsjettert i fjor. Hovedårsaken skyldes for lavt anslag for
kraftfôrforbruk særlig til storfe i fjor. De dårlige grovfôravlingene i både i mengde og kvalitet,
har økt kraftfôrforbruket.
Inntektsutviklingen fra 2012 til 2013
Fra 2012 til 2013 øker inntektene med 3.800 kroner per årsverk. Jordbruksoppgjøret i fjor la
til grunn en inntektsvekst på 8.900 kr/årsverk. At inntektsveksten forventes å bli noe svakere
enn forutsatt i jordbruksoppgjøret skyldes hovedsakelig økt overproduksjon av svinekjøtt og
egg. Dette gir økte reguleringskostnader og høyere omsetningsavgift samtidig som
engrosprisen går ned.
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3.6.3

Referansebrukene

Tabell 5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Vederlag til arbeid og egenkapital inklusive beregnet inntektsverdi før skatt av
jordbruksfradraget, kroner per årsverk. Framregning til 2012 og 2013
inklusive volumframregninger fra regnskapsåret 2011
20121 20131
Årsverk 2011

Melk og storfeslakt. 22 årskyr, landet
Korn. 336 dekar korn, landet
Sau. 151 vinterfôra sauer, landet
Melkeproduksjon geit. 107 årsgeiter, landet
Svin/korn. 46 avlssvin + 341 dekar korn, landet
Egg/planteprod.7175 høner + 232 dekar korn, landet
Potet/korn. 119 dekar poteter + 422 daa korn, landet
Storfeslakt/ammeku. 28 ammekyr, landet
Frukt og bær. 49 dekar frukt og bær, landet
Fjørfekjøtt/planteprodukter. 90 028 fjørfeslakt, landet
Økologisk melk og storfeslakt. 22 årskyr, landet
Melk (de ⅓ minste brukene). 13 årskyr, landet
Melk (de ⅓ største brukene). 34 årskyr, landet
Melk (de 25 største brukene). 50 årskyr, landet
Melk og storfeslakt. 25 årskyr, Østlandets flatbygder
Melk og storfeslakt. 20 årskyr, Østl. andre bygder
Melk og storfeslakt. 33 årskyr, Agder/Rogal. Jæren
Melk og storfeslakt. 19 årskyr, Ag./Ro. andre bygder
Melk og storfeslakt. 21 årskyr, Vestlandet
Melk og storfeslakt. 24 årskyr, Trøndelag
Melk og storfeslakt. 21 årskyr, Nord-Norge
Korn. <400 dekar korn (233), Østlandet
Korn. >400 dekar korn (686), Østlandet
Korn/svin. 320 dekar korn + 23 avlssvin, Trøndelag
Sau. 139 vinterfôra sauer, Vestlandet
Sau. 157 vinterfôra sauer, Nord-Norge
Sau (de 25 største). 258 vinterfôra sauer, landet
Samdrift melkeproduksjon. 43 årskyr, landet
1)

1,943
0,410
1,225
1,786
1,667
1,663
1,498
1,226
1,836
1,055
1,955
1,614
2,309
2,507
1,985
1,873
1,976
1,802
1,916
2,037
1,959
0,329
0,644
1,039
1,224
1,178
1,623
2,694

257 300
137 500
185 500
298 400
295 500
347 800
324 600
183 400
242 400
284 300
287 500
223 300
277 800
289 000
287 200
273 700
293 900
240 000
240 200
248 700
253 900
3 600
304 200
321 000
168 500
257 800
237 900
308 500

324 200
136 300
224 600
355 100
323 300
460 300
331 500
236 400
258 300
392 200
352 700
276 900
356 100
378 200
357 500
339 000
376 300
304 000
303 400
315 900
316 400
–1 300
309 800
350 100
203 100
302 400
282 000
388 900

311 800
121 300
238 700
357 600
236 800
391 100
342 900
261 500
289 000
356 800
342 700
271 800
335 100
345 100
341 600
330 500
352 700
294 800
291 700
302 800
306 000
–15 300
295 700
294 400
216 400
321 800
300 300
367 300

I 2012 og 2013 inklusive en kompensasjon for økt trygdeavgift, beregnet til ca. 6 100 kr per årsverk i 2012

Kilde: Budsjettnemnda for jordbruket. Utredning nr. 2. 2013

Referansebrukene viser et forventet inntektsnivå som varierer mellom minus 15.000
kr/årsverk og opp til 391.000 kr/årsverk i 2013. Det er med andre ord store inntektsforskjeller,
særlig mellom ulike produksjoner, men også størrelser og områder. Lavest er inntekta for de
minste kornbrukene (ref bruk 22), der vederlaget til arbeid og egenkapital per årsverk er
negativt både i 2012 og 2013. Dette betyr at de ikke får dekket kostnadene, og de har ikke noe
igjen til å dekke arbeid og egenkapital. I andre enden av skalaen finner vi kombinasjonen
egg/korn (ref. bruk 6), med et inntektsnivå på vel 390.000 kr/årsverk. Dette til tross for
overproduksjon av egg, med reduserte priser og økt omsetningsavgift.
Gjennomsnittsbruket for melk har et inntektsnivå på litt over 300.000 kroner per årsverk i
2013. Lavest er inntektene for de minste melkeprodusentene (ref bruk 12) med rundt 270.000
kr/årsverk, mens samdrifter, økologiske melkeprodusenter og større melkeprodusenter har
høyere inntekter enn gjennomsnittet. For tilnærmet like store bruk i antall kyr, ser det ut til at
inntektene i melkeproduksjonen er lavest på Vestlandet, og høyest for Østlandets ”Andre
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bygder”. Sau og Storfekjøtt ligger nivåmessig noe lavere inntektsmessig enn
melkeprodusenter.
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Figur 4

Andre grupper 488.800 kr

Inntekt per årsverk 2013

Vederlag til arbeid og egenkapital per årsverk for referansebruk 1-10 korrigert
for økt trygdeavgift (6.100 kr/årsverk).

Jordbrukets forhandlingsutvalg konstaterer at ingen referansebruk verken i 2011, 2012
eller 2013 har et inntektsnivå i nærheten av det beregnede inntektsnivået for andre
grupper i samfunnet. Regnskapstallene viser et lavt inntektsnivå i næringa og en
betydelig inntektsforskjell mellom bønder og andre grupper i samfunnet.
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Tabell 6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Endring i vederlag til arbeid og egenkapital inklusive beregnet inntektsverdi
før skatt av jordbruksfradraget, kroner per årsverk. Framregning inklusive
volumframregninger til 2012 og 2013 fra regnskapsåret 2011

Melk og storfeslakt. 22 årskyr, landet
Korn. 336 dekar korn, landet
Sau. 151 vinterfôra sauer, landet
Melkeproduksjon geit. 107 årsg., landet
Svin/korn.46 avlss.+341 daa korn, landet
Egg/pl.prod.7175 høn.+232 daa k. landet
Potet/korn.119 daa p.+ 422 daa k., landet
Storfeslakt/ammeku. 28 ammekyr, landet
Frukt og bær. 49 dekar frukt/bær, landet
Fjørfekjøtt/pl.prod. 90028 fj.slakt, landet
Økologisk melk og storfeslakt. 22 årskyr
Melk (de ⅓ minste brukene). 13 årskyr
Melk (de ⅓ største brukene). 34 årskyr
Melk (de 25 største brukene). 50 årskyr
Melk og storfeslakt. 25 årskyr, Østl.fl.b.
Melk og storfeslakt. 20 årskyr, Østl.a.b
Melk og storfeslakt. 33 årskyr, Jæren
Melk og storfeslakt. 19 årskyr, A/R.a.b
Melk og storfeslakt. 21 årskyr, Vestl.
Melk og storfeslakt. 24 årskyr, Tr.lag
Melk og storfeslakt. 21 årskyr, Nord-N
Korn. <400 dekar korn (233), Østlandet
Korn. >400 dekar korn (686), Østlandet
Korn/svin. 320 daa k.+23 avlssv., Tr.lag
Sau. 139 vinterfôra sauer, Vestlandet
Sau. 157 vinterfôra sauer, Nord-Norge
Sau (de 25 største). 258 vinterfôra sauer
Samdrift melkeproduksjon. 43 årskyr
1)

Kroner pr
årsverk
2011
257 300
137 500
185 500
298 400
295 500
347 800
324 600
183 400
242 400
284 300
287 500
223 300
277 800
289 000
287 200
273 700
293 900
240 000
240 200
248 700
253 900
3 600
304 200
321 000
168 500
257 800
237 900
308 500

Endring
2011-2012
66 900
–1 200
39 100
56 700
27 800
112 500
6 900
53 000
15 900
107 900
65 200
53 600
78 300
89 200
70 300
65 300
82 400
64 000
63 200
67 200
62 500
–4 900
5 600
29 100
34 600
44 600
44 100
80 400

Endring
2012-2013
–12 400
–15 000
14 100
2 500
–86 500
–69 200
11 400
25 100
30 700
–35 400
–10 000
–5 100
–21 000
–33 100
–15 900
–8 500
–23 600
–9 200
–11 700
–13 100
–10 400
–14 000
–14 100
–55 700
13 300
19 400
18 300
–21 600

Endring
2011-2013
54 500
–16 200
53 200
59 200
–58 700
43 300
18 300
78 100
46 600
72 500
55 200
48 500
57 300
56 100
54 400
56 800
58 800
54 800
51 500
54 100
52 100
–18 900
–8 500
–26 600
47 900
64 000
62 400
58 800

I 2012 og 2013 inklusive en kompensasjon for økt trygdeavgift, beregnet til ca. 6 100 kr per årsverk i 2012

Kilde: Budsjettnemnda for jordbruket. Utredning nr. 2. 2013

Referansebrukene har stor variasjon i inntektsutvikling avhengig av produksjon. 6.100
kr/årsverk av inntektsutviklingen skyldes kompensasjonen som følge av økt trygdeavgift.
Skatteøkningen dette innebærer er ikke tatt hensyn til gjennom økte kostnader på referansebrukene, da de er regnet ”Før skatt”. Den reelle inntektsutviklingen er derfor 6.100 kr/årsverk
svakere enn hva fremgår av presentert tallmateriale.
Inntektsutviklingen i melkeproduksjonen bør i årets materiale sees over 2 år. Melkeprisen i
2011 er lavere enn den ville vært uten en omlegging av forskudd på etterbetaling til et lån til
Tine som blir innfridd ved årsmøtet. Dette utgjorde 14 øre/liter. Melkeprodusentene fikk
utbetalt disse pengene i 2011, men til forskjell fra tidligere ble de ført som et lån til Tine og
ikke regnet inn i melkeprisen. Lånet innfris i 2012, og de 14 ørene kommer til inntekt i 2012.
Det blir da en stor inntektsvekst fra 2012 til 2013. I 2013 faller melkeprisen, bla som følge av
økt omsetningsavgift. Melkebrukene viser en inntektsutvikling fra 2011 til 2013 på ca 50.000
kr/årsverk etter at en korrigerer for økt trygdeavgift. Sau har om lag samme inntektsutvikling
som melk, mens den er noe bedre for storfekjøtt.
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Kornprodusentene får en inntektsreduksjon både i 2012 og videre til 2013. I 2012 øker
markedsinntektene med i overkant av 3,5 prosent, men en har regnet uendret kornpris videre
til 2013, fordi dette er tall før årets jordbruksoppgjør og en endring i kornprisen kan først skje
fra 1. juli med virkning for avlingsåret 2013. Tilskuddene øker noe i 2012 gjennom en
satsøkning på 10 kr/daa for arealtilskudd korn. Videre til 2013 er tilskuddene uendret. Sum
inntekter øker da med til sammen 3,5 prosent i 2012, mens kostnadssida øker med 4.3 prosent.
Det er høyere gjødselkostnader som bidrar klart mest til kostnadsveksten. Gjødselkostnadene
utgjør 20 til 25 prosent av kostnadene på kornbrukene. I 2013 er kostnadsveksten svakere,
men trekker likevel resultatet ned da inntektssida står i ro.
De kraftfôrbaserte produksjonene har inntektsvekst i 2012, men får til gjengjeld en kraftig
inntektsreduksjon i 2013. Denne er særlig knyttet til overproduksjonen, men også prisøkning
på kraftfôr trekker resultatet ned.

3.7 Inntektsutvikling og lønnsnivå for lønnstakere
Lønnsdata for andre grupper er hentet fra rapport ”Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2013”
fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) av 25. mars 2013.
Tabell 7
År
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Lønnsutvikling pr. årsverk for alle lønnstakere
Lønn
Lønnsvekst fra året før
Kroner
Prosent
359.300
14.100
4,1
378.700
19.400
5,4
402.600
24.000
6,3
419.900
17.300
4,3
435.000
15.500
3,6
452.800
17.800
4,1
470.900
18.100
4,0

Kilde: Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU)

Statistisk Sentralbyrå anslår i Økonomiske analyser 1/2013 av 5. mars 2013 lønnsveksten til
3,8 prosent i 2013 og 3,9 prosent i 2014. Dette er bl.a. basert på en prognose over veksten i
konsumprisindeksen på 1,5 prosent i 2013 og 1,4 prosent i 2014.
Norges Bank har i Pengepolitisk rapport 1/2013 av 13. mars anslått årslønnsveksten i 2013 til
4 prosent og 4¼ prosent i 2014 med en vekst i konsumprisindeksen på 1½ prosent både i 2013
og 2014. Årslønnsveksten er basert på TBUs definisjoner og beregninger.
Jordbrukets forhandlingsutvalg legger til grunn en lønnsvekst på 3,8 prosent i 2013 og
3,9 prosent i 2014
Tabell 8
År
2013
2014

Lønnsutvikling pr. årsverk for alle lønnstakere med Jordbrukets
forhandlingsutvalg sine forutsetninger.
Lønnsvekst fra året før
Lønn
Kroner
Prosent
488.800
17.900
3,8
507.800
19.000
3,9
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3.7.1

Jordbruket sammenlignet med andre grupper
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Figur 5: Inntektsutvikling for jordbruket (korrigert for økt trygdeavgift) og andre grupper i
samfunnet fra 2006 til 2013. Kr/årsverk
For hele perioden 2006 til 2013, er inntektsveksten i totalkalkylens normaliserte regnskaper
inkludert effekt av jordbruksfradraget 3600 kr/årsverk svakere enn lønnsveksten for andre
grupper i samfunnet. Fra 2008 til 2010 er inntektsveksten sterkere for jordbruket i forhold til
andre grupper i samfunnet. I perioden fra 2010 til 2013, er inntektsveksten hele 26.500 kroner
per årsverk svakere enn for andre grupper i samfunnet. Overproduksjonskostnadene ligger
imidlertid ca 380 mill. kroner høyere i 2013 enn i 2010. Økte overproduksjonskostnader
utgjør en svikt i inntektsutviklingen tilsvarende 8.300 kr/årsverk. Korrigert for dette har
jordbruket hatt en inntektsutvikling som er 18.200 kr/årsverk svakere enn andre grupper fra
2010 til 2013.
I denne perioden er den samlede inntektsveksten for jordbruket 125.800 kr/årsverk, mot
gjennomsnittlig 129.500 kroner for lønnsmottakeren. Arbeidsforbruket i jordbruket er redusert
med 15.500 årsverk til 45.500 årsverk i 2013. Av inntektsveksten står arbeidsproduktiviteten
for 75.000 kr/årsverk. Dette tilsvarer 60 prosent av inntektsveksten.

3.8

Pris- og volumendringer i markedet

Jordbruket henter ifølge totalkalkylen for jordbruket 28.4 mrd. kroner i markedet i 2013. Om
lag 1/3 av markedsinntektene kommer fra produkter uten målpris. De største produktene uten
målpris er: Storfekjøtt, fjørfekjøtt, blomster og diverse hagebruksprodukter.
For kommende år er det grunn til å anta større prisvekst enn KPI for storfekjøtt, da omleggingen av tollvernet gir grunnlag for høyere markedsprisuttak for biffer og fileter. For fjørfekjøtt er tollvernet svakt for frosne kyllingfileter. Vi forventer likevel at markedsaktørene
minimum tar ut kostnadsveksten i markedet for fersk kylling og andre fjørfeprodukter. For
hagebruksprodukter uten målpris forventer vi at prisene kan øke tilsvarende for hagebruksprodukter med målpris. For blomster og andre planteprodukter uten målpris forventer vi en
prisvekst om lag som KPI.
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Jordbrukets forhandlingsutvalg legger til grunn at produkter uten målpris vil få en
gjennomsnittlig prisvekst som er sterkere enn utviklingen i konsumprisindeksen (1,4
prosent). Vi legger til grunn en prisvekst på 2,7 prosent i 2014.
Den samlede produksjonen i norsk landbruk er tilnærmet like stor i 2012 som den var da den
rød-grønne Regjeringa tok over høsten 2005. I samme periode har befolkningsveksten økt
med nesten 9 prosent. Det har vært en betydelig nedgang i planteproduksjonen, som særlig
har sin årsak i lavere kornareal. For husdyrprodukter er det totalt en økning. Volumveksten
har kommet på fjørfe og svin, mens storfe og lam har gått ned. For hele perioden fra 2005 til
2012 har volumveksten vært på om lag 0,8 prosent, litt over 0,1 prosent per år. Tilsvarende
utvikling i normaliserte regnskap er 1,1 prosent for hele perioden, eller 0,2 prosent per år.
Forutsatt en inntektsvekst som i dette kravet, forventer vi at volumveksten på markedssida
kan bli 0,75 prosent. Dette er likevel noe lavere enn målsettingen i landbruks- og
matmeldinga på 1 prosent.
Jordbrukets forhandlingsutvalg vil i årets krav følge opp landbruks- og matmeldingas
sterke fokus på økt matproduksjon. Forhandlingsutvalget legger til grunn en
volumvekst på markedssida i 2014 på 0,75 prosent.

3.9 Kostnadsutviklingen
I følge Budsjettnemnda for jordbruket har de totale kostnadene eksklusive rente økt med
nesten 900 mill. kroner eller 3,9 prosent fra 2011 til 2012. Realrenta går opp med over 200
mill. kroner. Ser en over en lengre periode, har kostnadsveksten fra 2006 vært hele 5.150
mill. kroner. Det tilsvarer en gjennomsnittlig kostnadsvekst på drøye 850 mill. kroner per år.
Fra 2012 til 2013 har Budsjettnemnda budsjettert med en fortsatt kostnadsvekst, men noe
svakere enn de siste årene. Bl.a. forventer nemnda at kostnadene for:
• Kraftfôrkostnadene vil øke med 325 mill. kroner
• Kapitalkostnadene, ekskl. renter på lånt kapital, vil øke med 215 mill. kroner
• Resterende kostnader vil øke med 160 mill. kroner
Totalt viser Budsjettnemndas tall en økning i kostnadene på nesten 700 mill. kroner fra 2012
til 2013. I tillegg kommer en økning i realrentekostnaden på lånt kapital på 170 mill. kroner.
Anslag for kostnadsutviklingen i 2014
SSB har anslått en økning i konsumprisindeksen på 1,5 prosent i 2013 og 1,4 prosent i 2014.
Siden 2005 har prisindeksen for ikke-varige driftsmidler i jordbruket økt med 34 prosent.
Konsumprisindeksen har i samme periode gått opp med 14 prosent. Dette viser klart at prisene
for ikke-varige driftsmidler i jordbruket øker langt sterkere enn den generelle prisstigningen i
samfunnet. Jordbrukets forhandlingsutvalg legger til grunn at det også vil være tilfelle i 2014.
Ved fjorårets jordbruksoppgjør la partene til grunn en prisstigning på ikke-varige driftsmidler
på 2,2 prosent. Dette var 0,5 prosentpoeng høyere enn anslaget for KPI. Budsjettnemndas
beregning for 2013, viser et budsjettanslag for en prisvekst på 2,1 prosent. Dette er 0,6
prosentpoeng høyere enn den generelle prisveksten i samfunnet, og tilnærmet det samme som
partene anslo ved fjorårets jordbruksoppgjør. Forhandlingsutvalget vil peke på at en viktig
årsak til den lave generelle prisstigningen, skyldes økt import av varer fra bl.a Kina, som i
liten grad omfatter driftsmidler i jordbruket.
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Jordbrukets forhandlingsutvalg legger til grunn en generell prisstigning på 1,5 prosent i
2013 og 1,4 prosent i 2014. For ikke-varige driftsmidler i jordbruket legger vi til grunn
en prisstigning på 1,9 prosent i 2014. Forhandlingsutvalget vil understreke at dette trolig er
et konservativt anslag, sett i forhold til avviket mellom KPI og prisindeksen for ikke-varige
driftsmidler i jordbruket over tid.
Sekretariatet for Budsjettnemnda har foretatt separate beregninger og vurderinger for partene
på volumanslag for ikke-varige driftsmidler i 2014. Sekretariatet skriver at dersom en legger
siste 5 år til grunn, tilsier en mekanisk framregning en volumvekst, men dette er ikke åpenbart
pga hamstring som skjedde av gjødsel da prisene gikk i været. Ser en volumendringene over
flere år, ser trenden ut til å være en svak volumnedgang. Samlet sett og pga usikkerhet
forutsetter sekretariatet uendret volum fra 2013 til 2014.
Sammenholder en vårt anslag for volumvekst på markedssida på 1,0 prosent, innebærer
uendret volum på kostnadssida en produktivitetsframgang på innsatsfaktorsiden på hele 1,0
prosent for 2014. Dette kan synes meget optimistisk. Anslaget om sterk volumvekst, må bety
at også volumveksten vil komme på kostnadssida.
Jordbrukets forhandlingsutvalg legger til grunn en produktivitetsframgang på innsatsfaktorsiden på 0,5 prosent i 2014. Dette innebærer en volumøkning for ikke-varige
driftsmidler på 0,25 prosent i 2014.

3.10 Kapitalkostnadene
Investeringer i jordbruket
Bruttoinvesteringene er lave i 2012, men forventes å gå noe opp i 2013, men vil ligge lavere
enn 2011. Kapitalslitet øker med 50 – 100 mill. kroner per år i perioden.
Siden 2006 har gjelda i norsk landbruk økt med 16 mrd. kroner, fra 35,2 mrd. kroner til 51,5
mrd. kroner i 2013.
Kapitalkostnadene i tabell 9 for 2014 er beregnet av sekretariatet til Budsjettnemnda for
jordbruket etter oppdrag fra partene, mens tallene for 2011-2013 er hentet fra Totalkalkylen.
Det er forutsatt uendret bruttoinvesteringsvolum og tegningsvolum av leasingkontrakter i
2014. Øvrige forutsetninger er som angitt i foregående kapitler.
Tabell 9

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

Jordbruksgjeld
Rentekostnader
Renteprosent
KPI-endring i %, normalisert
Normalisert regnskap:
- Effekt av finansiering
- Realrente

2011

2012

2013

2014*

47116
1923
4,08
1,94

49578
2065
4,17
1,49

51559
2096
4,06
1,17

53031
2388
4,50
1,22

914
1009

740
1325

603
1492

648
1740

Dette gir økte realrentekostnader på om lag 245 mill. kroner for 2014.
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For kapitalslit og leasing viser beregningene en fortsatt kostnadsvekst. Kapitalslitet øker med
110 mill. kroner fra 2012 til 2013, og leasing med 105 mill. kroner, til sammen om lag 215
mill. kroner.
Jordbrukets forhandlingsutvalg legger til grunn en økning i kapitalslitet med 110 mill.
kroner, leasing med 105 mill. kroner og realrenta på lånt kapital med 245 mill. kroner i
2014.

3.11 Markeds- og produksjonssituasjonen
Jordbrukets forhandlingsutvalg vil peke på at norske forbrukere er blant de som bruker minst
andel av inntekten til å kjøpe mat. I 2011 brukte vi knapt 11 prosent av inntekta på mat og
alkoholfrie drikkevarer.
3.11.1 Målprisprodukter
Korn
Kornavlingene ble lave også i sesongen 2012/13, og er forventa å ende på noe over 1 million
tonn mot en normalavling på om lag 1,2 millioner tonn. Kornkvaliteten var tilfredsstillende,
til tross for sen innhøsting og høyt vanninnhold, med en mathveteandel på ca 68 prosent. Med
bakgrunn i redusert kornareal og reduserte avlinger er det i siste sesongen importert mer korn
til kraftfôr. I løpet av de siste 25 åra er nedgang i kornarealet på 750 000 daa. Fra 2011 til
2012 ble kornarealet redusert med 52 000 daa i følge tall fra SSB. Nedgangen i kornarealet er
mest markant på Østlandet.
Melk
Det ble produsert til sammen 1 531 mill. liter kumelk og 19,4 mill liter geitmelk i 2012 i
Norge. Sammenliknet med 2011 økte kumelkproduksjonen med 3,7 pst. i 2012 (55 mill. liter),
mens produksjonen av geitmelk sank med 0,5 pst. (0,1 mill. liter).
Forbruket av smør, fløte, ost og yoghurt fortsatte å øke i 2012. Produksjonen av smør og
smørprodukter til dagligvaremarkedet økte med 21,5 pst. i 2012 sammenliknet med 2011,
men dette var ikke tilstrekkelig til å dekke etterspørselen. Det ble importert 1 900 tonn smør i
2012 for å supplere norsk produksjon, en økning på 140 tonn sammenliknet med 2011.
Importen av meieriprodukter har vært økende i 10-årsperioden før 2011. I 2012 sank importen
noe med hensyn til mengde, fra 20 000 tonn i 2011 til 19 600 tonn i 2012, mens verdien økte
sammenliknet med 2011. Importen av ost utgjør nå 12 prosent av melkeforbruket, mens
yoghurtimporten dekker 6 prosent av forbruket.
Det er prognosert med en produksjon på 1530 mill. liter kumelk og 19,0 mill. liter geitmelk i
2013.
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Kjøtt og egg

Tabell 10

Prognose 2013for kjøtt og egg, utarbeidet mars 2013.
Produksjon

%

Anslag
import

Salg

%

Markedsbalanse

Storfe/kalv

80 400

103

7 600 (1)

98 500

101

- 10 600

Sau/lam

23 400

105

1 350 (2)

25 600

102

- 850

Gris

129 800

99

2 000 (3)

128 800

100

+ 3 000

Egg*

60 000

103

(4)

59 000

101

+ 1 000

1.

2.
3.
4.

For storfe er det inkludert en antatt SACU-import av 4.921 tonn storfekjøtt m/ben, WTO-kvoten
på 1084 tonn, EU-kvote på 900 tonn samt ny kvote på 665 tonn (inkl ben) med biffer og fileter
fra GSP-land til "gammel" toll tatt med.
Importen inkluderer WTO-kvoten på 206 tonn, import av 600 tonn fra Island og 530 tonn SACU
m/ben.
Inkludert spekk og småflesk (1.000 tonn), WTO-import på 400 tonn (av kvoten på 1.381 tonn)
og EU-kvote på 600 tonn.
Forutsetter ingen import av egg i 2013.

* For egg er det tatt ut om lag 140 tonn gjennom førtidsslakting hittil i år.

Gris
Det har i lengre tid vært overproduksjon av svinekjøtt. Det er satt i verk produksjonsregulerende tiltak gjennom slakting av gris med lette vekter. Tiltaket reduserer produksjonskapasiteten med 2900 tonn i 2013. Det forventes en marginalt lavere produksjon i 2013, men
det ser også ut til at salget stagnerer på fjorårsnivået. Selv med en engospris på 2 kroner under
gjeldende målpris og omsetningsavgift på 1,90 kr/kg, forventes overskuddet å bli 3.000 tonn i
2013.
Sau/lam
Lagrene av lammekjøtt er tømt. Det prognoseres med et underskudd på 850 tonn i 2013, til
tross for at det forventes økte tilførsler på 5 prosent og at importkvotene utnyttes.
Egg
Det er prognosert et betydelig overskudd av egg i 2013. Tilførslene forventes å øke med 3
prosent til 60.000 tonn, mens engrossalget er prognosert til 59.000 tonn, etter at det er tatt ut
140 tonn ved førtidsslakting.
Engrosprisen ble i vinter redusert med 80 øre/kg, og det faktiske prisuttaket vil komme om lag
1 krone under målpris. Etter omstillingen til næringa er gjennomført, har en registrert noe
nyetablering. Det skal nå få nyetableringer til før markedet kan komme i alvorlig ubalanse.
Nesten samtlige produsenter har nå nyinvesterte anlegg, og en må forvente at de vil holde en
jevn høy produksjon over flere år for å få avkastning for investeringen.
Hagebruksprodukter
I første halvdel av avtaleåret 2012-2013 ble det for de fleste grøntproduktene tatt ut en pris
under målpris. Unntakene var potet, rosenkål, kepaløk og gulrot. Lave priser internasjonalt
har presset den norske prisen. Importvernet er ikke tilstrekkelig for mange av grøntproduktene. I tillegg har det vært en del aktører i markedet uten kontrakter som har tilbudt
varer til svært lave priser. Dette har for enkelte kulturer ført til et stort prispress.
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Poteter
Mye nedbør ga store utfordringer under innhøstingen. Det var betydelige utfordringer med å
opprettholde en bra kvalitet ved lagring. Samtidig ble det importert mer, særlig av spesialpoteter i konkurranse med norsk produksjon. Det er de to siste sesonger tatt ut en pris over
målpris i markedet.
3.11.2 Produkter uten målpris
Storfekjøtt
Norsk produksjon av storfekjøtt har gått ned i lengre tid, mens forbruket øker. Hovedårsaken
til produksjonsnedgangen er svak produksjonsøkonomi i storfekjøttproduksjonen. I 2012 ble
nedgangen forsterka av at høyere melkekvoter førte til at melkekyr ble stående lengre i
produksjonen. Det er prognosert med en økning i 2013, hovedsakelig pga økt slakting av
kyrne som ble stående lengre i melkeproduksjonen. Summen av norsk produksjon og import
innenfor eksisterende kvoter med redusert toll er ikke tilstrekkelig til å dekke etterspørselen.
Tollvernet er endret for biffer og fileter. Det gir en bedre mulighet til å ta ut høyere priser for
storfekjøtt. Biffer og fileter utgjør en liten andel av slaktet.
Slaktekylling
Konsesjonsgrensene for kylling er foreslått økt fra 120.000 kyllinger per år til 140.000
kyllinger. Ettersom det ikke er markedsregulering på kylling, utarbeider Nortura ikke lenger
prognoser for nasjonal produksjon og etterspørsel av kylling. SLF skal nå ivareta dette
arbeidet. Det er viktig at disse prognosene blir publisert. Produksjonen av kylling var på
79.600 tonn. Det forventes en økning på vel 6 prosent i 2013. Etterspørselen etter kylling er
fortsatt sterk, og markedsbalansen vil bli opprettholdt.
Kraftfôr
Forbruket av innkjøpt kraftfôr økte med over 100 mill. kg fra 2011 til 2012. Økningen skyldes
en kombinasjon av dårlig kvalitet på grovfôret i 2011 og økt produksjon av mjølk og fjørfekjøtt. Forbruket av kraftfôr til drøvtyggere økte med over 70 mill. kg. Foreløpige tall for det
totale kraftfôrforbruket i 2012 er på 1.925 mill kg kraftfôr.
Det er prognosert med en ytterligere økning i kraftfôrforbruket på over 30 mill. kg i 2013,
mesteparten av økningen vil gå til fjørfesektoren. Den norske kornproduksjonen dekker ikke
etterspørselen etter karbohydratråvarer til kraftfôr og importen vil derfor øke sterkt i 2013.
Forbruksøkningen for kraftfôr tilsier at det er et betydelig potensial for økt norsk
kornproduksjon.
RÅK-varer
Norsk RÅK-industri møter i økende grad internasjonal konkurranse. Importen er økende, og
har med unntak av 1999 økt hvert år siden 1994. I 2011 ble det importert 416.000 tonn RÅKvarer til en verdi av 8,3 mrd kroner. Importen fordeler seg på mange aktører, men innenfor de
fleste av varegruppene er minst halvparten av all import gjort av fem eller færre importører.
For flere av varegruppene tar importen markedsandeler fra norsk produksjon. Det ble totalt
eksportert 41.000 tonn norskproduserte RÅK-varer.
Den norske RÅK-industrien er en vesentlig avtaker av norskproduserte jordbruksråvarer sjøl
om kvantumet av råvarer som mottok tilskudd i 2012 også gikk ytterligere litt ned dette året,
sammenlignet med tidligere år.
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3.11.3 Overproduksjon
Inntektene i jordbruket påvirkes i vesentlig grad 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 til 137 mill kroner i 2011 og 155 mill kroner i 2012.
For 2013 budsjetteres det med et langt større pristap, beregnet til 418 mill. kroner. Av dette
utgjør svikt i etterspørselen etter svinekjøtt 315 mill. kroner. Det er også blitt etablert for
mange nye eggprodusenter de siste årene, slik at produksjonen nå er for høy i forhold til
etterspørselen i markedet, noe som gir om lag 100 mill. kroner i reguleringskostnader.
3.11.4 Oppsummert markedsvurdering
Vurderingen av markedssituasjonen viser at det for kommende avtaleår er store
forskjeller i muligheter for økte priser for de ulike produksjonene. Best muligheter for
høyere priser ser vi for storfe, lam og melk.

3.12 WTO
Forhandlingene i Verdens Handelsorganisasjon (WTO) er nå mer eller mindre avsluttet, uten
å ha kommet i havn med en ny multilateral handelsavtale. Forhandlingsrunden, Doha
Development Round startet i 2001. Etter en periode med stillstand i forhandlingene gjorde
man et forsøk på å komme videre våren 2011 uten at dette lyktes, og det er lite forventninger
til ministermøtet i desember 2013.
Landbruksteksten fra desember 2008 er det siste forslaget til ny WTO-avtale man har fra
Doha-runden. Desemberteksten innebærer blant annet en tollreduksjon på 70 prosent for
tollsatser over 75 prosent, etablering av tollkvoter, avvikling av eksportstøtte og mer enn en
halvering av den produksjonsavhengige støtten. Regjeringa slår i landbruks- og matmeldinga
fast at forslaget er nær grensen for hva Norge kan slutte seg til. Jordbrukets
forhandlingsutvalg mener teksten fra 2008 vil få store negative konsekvenser for norsk
landbruk, og er over grensa for hva Norge kan godta.
Også Regjeringa peker i samme melding på utfordringene knyttet til WTO-forhandlingene:
En eventuell ny WTO-avtale vil innebære betydelige utfordringer i form av
tollreduksjoner og etablering av importkvoter for viktige norske landbruksvarer
Jordbrukets forhandlingsutvalg forutsetter at Regjeringa følger opp forpliktelsene som
ligger i meldinga og ikke inngår en ny WTO-avtale som undergraver våre næringsinteresser.
Videre forutsettes det at handlingsrommet i gjeldende WTO-avtale til enhver tid
utnyttes slik at landbruket sikres rammevilkår som gir økonomi i norsk matproduksjon
basert på norske ressurser.

3.13 Artikkel 19 til EØS-avtalen og øvrige bilaterale frihandelsavtaler
1. januar 2012 trådte den nye artikkel 19-avtalen i EØS-avtalen i kraft. Avtalen regulerer
handelen med basis landbruksvarer mellom EU og Norge. Den nye avtalen innebærer bl.a. at
den tollfrie importkvoten på ost fra EU til Norge øker fra 4.500 tonn til 7.200 tonn, og tollfrie
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importkvoter for både storfe (900 tonn), kylling (800 tonn) og gris (600 tonn). Videre
innebærer avtalen norske eksportkvoter til EU på bl.a 7.200 tonn ost, samt tollfrihet eller
tollfrie kvoter for bl.a. vegetabilske oljer, bær, snacks, hunde-/kattemat, tran og juletrær.
Avtalen er beklageligvis ubalansert til EUs fordel. Blant annet et høyt kostnadsnivå gjør det
vanskelig for Norge å utnytte eksportmulighetene som ligger i avtalen. Fra 2000 til 2012 ble
importen av landbruksvarer fra EU mer enn doblet, mens eksporten fra Norge til EU har vært
tilnærmet uendret. Forholdstallet mellom norsk eksport til EU og EUs eksport til Norge på
landbruksvarer var i 2010 1:7,5 i EUs favør, mot 1:4 i 1995. Importen av landbruksvarer fra
EU fortsatte å øke også i 2012, og var på om lag 28,4 mrd. kroner, mens verdien av norsk
eksport til EU kun var om lag 3,4 mrd. kroner.
Den økte importen gjennom artikkel 19 rammer særlig hardt melkeproduksjonen, som er en
av bærebjelkene i distriktsjordbruket. Ost er en svært viktig avsetningskanal og inntektselement for melk. I 2010 gikk 51 prosent av norsk melk til osteproduksjon. Økningen av osteimporten har vært svært omfattende de siste årene, og kommer i all hovedsak fra EU (98
prosent i 2012). Den økte importen fra EU gjør det vanskelig for norske bønder og
næringsmiddelindustri å forsyne det norske markedet med norske varer. Importen fortsatte å
øke også i 2012, da det ble totalt importert 11,4 tusen tonn ost, hvorav 62 prosent ble
importert gjennom kvoter. Importen utgjør 13 prosent av norsk osteforbruk.
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener den nye artikkel 19-avtalen er ubalansert i EUs
favør, med økt import av jordbruksvarer til Norge. Dette legger et ytterligere press på
norsk produksjon, og innskrenker mulighetene for landbruket og næringsmiddelindustrien til å ta del i et voksende marked.
Jordbrukets forhandlingsutvalg forventer at Regjeringen ikke gir ytterligere innrømmelser innenfor EØS-avtalen som forringer rammevilkårene og økonomien for norsk
landbruk og næringsmiddelindustri.
Regjeringen har hatt en stor aktivitet med å fremforhandle også andre bilaterale frihandelsavtaler de siste årene, hvor handel av landbruksvarer som hovedregel er omfattet. I likhet med
forholdet mellom Norge og EU, har norsk landbruk begrenset mulighet til å dra nytte av
eventuelle rettigheter som fremforhandles for norsk eksport.
Jordbrukets forhandlingsutvalg forutsetter at Regjeringen ikke gir innrømmelser som
forringer rammevilkårene og økonomien for norsk landbruk og næringsmiddelindustri.
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4 Inntektsvekst - Viktigste virkemiddel for økt matproduksjon og
rekruttering
Vi vil minne om landbruks- og matmeldingas formuleringer om at:
• ”Gode inntektsmuligheter er det viktigste virkemiddelet for å nå de jordbrukspolitiske
målene.
• Det er avgjørende at landbruket sikres gode inntektsmuligheter for å være en attraktiv
næring for kompetente utøvere.
• Gode inntektsmuligheter er nødvendig for at landbruket skal kunne utføre sine
samfunnsoppgaver”
• Det er nødvendig å legge til rette for inntektsmuligheter i jordbruket som sikrer
rekrutteringen til næringen”
Meld St. 9 (2011-2012) ble behandlet i forkant av fjorårets jordbruksoppgjør. Meldinga viser
til at inntektsutviklingen for jordbruket har vært noe sterkere både målt i prosent og kroner,
enn for andre grupper i perioden 2006-2010. Meldinga slår fast at inntekts- og
velferdspolitikken fra 2005 skal videreutvikles.
”Regjeringen vil sikre utøverne i landbruket en inntektsutvikling og sosiale vilkår på
linje med andre grupper. Regjeringen vil derfor videreutvikle inntekts- og
velferdspolitikken i landbruket med utgangspunkt i den landbrukspolitikken som er ført
etter 2005”. Fra 2006 til 2010 var lønnsveksten for andre grupper knapt 21 pst., eller
74 900 kroner. I jordbruket økte inntekten med 57 ½ pst., eller 91 000 kroner per
årsverk, iflg. Normaliserte regnskap utarbeidet i 2011.”
Regjeringa peker i meldinga også på det politiske ansvaret for å legge til rette for rammevilkår
som kan gi inntektsmuligheter som er store nok til å sikre rekruttering og måloppnåelse:
”Samtidig må politikken bidra til at de totale inntektsmulighetene er så store at de
sikrer rekruttering og at landbruks- og matpolitiske mål blir nådd”.
Ved Stortingets behandling av meldinga uttrykte flertallet:
”Komitéens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og
Senterpartiet, merker seg at Regjeringen vil sikre utøverne i landbruket en
inntektsutvikling og sosiale vilkår på linje med andre grupper og videreutvikle
inntekts- og velferdspolitikken i landbruket med utgangspunkt i den
landbrukspolitikken som har vært ført etter 2005.”
Jordbrukets forhandlingsutvalg legger til grunn at det er Regjeringas inntektspolitikk,
som har gitt noe sterkere inntektsvekst målt i kroner i perioden 2006-2010, som nå skal
videreutvikles. Det innebærer at en nå skal legge til rette for en forsterket inntektsvekst
for jordbruket. Årets jordbruksoppgjør må resultere i en reduksjon av
inntektsforskjellen til andre grupper i samfunnet. Bare slik kan Regjeringa nå de
jordbrukspolitiske måla som er trukket opp i ”Velkommen til bords” og sikre
rekrutteringa til næringa.

4.1 Rammekrav
Ved fastsetting av rammen ved årets jordbruksforhandlinger legger Jordbrukets
forhandlingsutvalg til grunn at forhandlingene skjer for avtaleåret 2013/2014 på basis
av beregnede inntekter og kostnader i jordbruket i Totalkalkylen for jordbruket.
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Det vises til tabell 4 der totalkalkylens normaliserte regnskaper viser en inntektsutvikling fra
2011 til 2012 på 31.100 kroner/årsverk. Av dette er 6.100 kroner/årsverk en kompensasjon for
skjerpet skattlegging gjennom økt trygdeavgift fra 7,8 til 11 prosent i 2012. Denne
kostnadsøkningen kommer ikke til syne i totalkalkylen, men må tas hensyn til når en skal
vurdere inntektsutviklingen for jordbruket fra 2011 til 2012. Inntektsveksten fra 2011 til 2012
er 2.100 kroner per årsverk svakere enn beregnet i fjor. For 2012 til 2013 viser tallene en
inntektsvekst på 3.800 kroner/årsverk.
Fra 2010 til 2011 er inntektsutviklingen negativt, og 1.400 kroner per årsverk svakere enn
beregnet i fjor. Fra 2010 til 2013 har jordbruket en inntektsvekst målt i kroner som er 26.500
kroner per årsverk svakere enn andre grupper i samfunnet. 8.300 kr/årsverk kan forklares
gjennom sviktende pris pga økt overproduksjon særlig av egg og svinekjøtt.
Etterregning
I tidligere jordbruksforhandlinger med denne Regjeringen ble det foretatt en etterregning som
kompenserte for en manglende oppfylling av inntektsforutsetninger fra tidligere oppgjør.
Dette gjaldt blant annet for årene 2008, 2009 og 2011.
Etter at landbruks- og matmeldinga ble lagt fram i fjor, la Jordbrukets forhandlingsutvalg til
grunn at 2012 blir et nytt referansepunkt for å bedømme om inntektsutviklingen er i tråd med
meldingas målsettinger, og om forutsetninger lagt i jordbruksoppgjørene vil være oppfylt.
Overproduksjon som næringa har ansvar for forklarer inntektssvikten i forhold til
forutsetningene fra jordbruksoppgjøret 2013. Materialet gir ikke grunnlag for å kreve
kompensasjon for sviktende inntekt i forhold til hva som var forutsatt.
Ramme
Til årets jordbruksoppgjør krever Jordbrukets forhandlingsutvalg følgende:
• dekke kostnadsveksten fra 2013 til 2014. Dette gjelder:
o Driftskostnader
o Kapitalslit og leasing
o Rente på lånt kapital
• få en kronemessig lik inntektsvekst som andre grupper i samfunnet
• Inntektsforskjellen til andre grupper skal reduseres vesentlig
Det vises til kapittel 3; ”Sentrale forutsetninger for kravet”. I oppbyggingen av krav til
inntektsramme har forhandlingsutvalget lagt følgende til grunn:
• Totalkalkylens normaliserte regnskap og budsjett
• 3,8 prosent inntektsvekst for andre grupper i 2013 og 3,9 prosent i 2014
• En generell kostnadsvekst (KPI) på 1,4 prosent i 2014, jf. Statistisk sentralbyrå
• En kostnadsvekst på ikke-varige driftsmidler i jordbruket på 1,9 prosent for 2014
• Økt volum på 0,25 prosent for ikke-varige driftsmidler i jordbruket for 2014
• Statistisk sentralbyrås anslag for økning i bankenes utlånsrente på 0,4 prosentpoeng
fra 2013 til 2014.
• En reduksjon i antall årsverk på 4,0 prosent tilsvarende 1.800 årsverk fra 2013 til
2014, jf prognose fra Budsjettnemnda for jordbruket
• En prisvekst på 2,7 prosent i 2014 på produkter uten målpris som er sterkere enn den
generelle prisstigningen.
• En volumvekst på markedssida på 0,75 prosent i 2014.
Ut i fra de nevnte forutsetningene gir dette følgende inntektsramme:
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Tabell 11

Krav til inntektsramme for jordbruksoppgjøret 2013
Grunnlag Volum

1
2
3
A
4
5
B
6
7
C

8
9
D
SUM

Kostnadsdekning
Driftskostnader
Kapitalslit og leasing
Realrente på lånt kapital i jordbruket
SUM Kostnadsdekning
Økte inntektsmuligheter i markedet
Økt produksjon av norske jordbruksvarer
Økte priser på varer uten målpris
SUM Markedsmuligheter
Arbeidsforbruk
Endret arbeidsforbruk
Arbeidseffektivisering tilbakeført næringa
SUM Arbeidsforbruk
SUM A-C
Videreutvikling av inntektspolitikken fra 2005
Kronemessig lik inntektsutvikling fra 2013 til
2014
Forsterket inntektsvekst pga lavt inntektsnivå
SUM Videreutvikling av inntektspolitikken
Rammekrav (A-B+C+D), mill. kroner

Pris

SUM
mill. kr

18253
7480
1493

0,25 % 1,9 %

390
215
245
850

28377
8900

0,75 %

210
240
450

11849

-4,0 %

2,7 %
0

-470

43700 10800

470
0
400

43700 19000
43700 17000

830
740
1570
1970

46800

Ramma gir grunnlag for en inntektsvekst for avtaleåret på om lag 47.000 kroner per årsverk
etter at kostnadsveksten (linje A) er dekket inn og forutsatt at markedsmulighetene er utnyttet
(linje B). Deler av rammen får inntektsvekst allerede i 2013, som følge av målprisøkninger fra
1/7-2012. Dette vil gi en økt inntektsvekst i 2013 på om lag 7.500 kroner per årsverk i forhold
til Totalkalkylens opprinnelige budsjettall, og ytterligere 39.000 kroner pr årsverk i 2014.
Andre grupper i samfunnet forventes en inntektsvekst på om lag 19.000 kroner i 2014.

4.2 Finansiering av kravet
Finansieringen av rammen går fram av tabell 11. Det foreslås målprisøkning fra 01.07.2013
med helårsvirkning på 583 millioner kroner. Det er 51 millioner kroner i overførte midler
fra 2012 budsjettet som inngår i finansieringen av ramma.

Tabell 12.
Finansiering av rammekravet
Finansiering
Målpris
Budsjett
Økt jordbruksfradrag pga økt inntekt
Ledige midler
SUM FINANISERING

Mill. kr
583
1146
190
51
1970

Dette innebærer at det tas ut omlag 820 mill. kroner i markedet gjennom økte målpriser og
forventet prisoppgang på ikke-målprisprodukter.
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4.2.1 Målprisendringer
Jordbrukets forhandlingsutvalg understreker betydningen av å opprettholde et sterkt
importvern og utnytte de muligheter som ligger i å endre tollsatsene, for å sikre avsetning og
prisuttak i det norske markedet.
Markedseffekter som følge av økte kraftfôrpriser
Med utgangspunkt i en karbohydratandel på 70 prosent og fortsatt høye importpriser på soya,
antas det en økning i kraftfôrprisen på 7 øre, jfr kap 5.3. I tabellen nedenfor er det beregnet
hvor mange øre dette vil utgjøre pr kg i sluttproduktet for melk, storfe, egg, svin og kylling.
Det forutsettes at økningen på kraftfôrkostnadene tas ut i markedet. Det er usikkerhet omkring
dette for egg og gris, hvor målpris ikke tas ut for tiden som følge av overproduksjon.
Tabell 13

Effekter av kraftfôrprisøkning regnet per kg produkt.

kg kraftfôr pr kg produkt
Prisøkning i øre pr kg ved 7 øre
økning i kraftfôrprisen

Melk
0,33

Storfe
4,5

Egg
2,44

Kylling
2,15

Svin
(komb.)
4,5

2,4

32

18

15

32

Fordelingen av målprisøkningen på 583 mill. kroner er gjort ut fra en markedsmessig
vurdering for hvilke sektorer det er mulig å ta ut økte målpriser. Husdyrproduksjonene er
kompensert i markedet gjennom økt kraftfôrpris som følge av økte kornpriser.
Tabell 14
Målpriser

Målprisendringer fordelt på målprisprodukter

Kvantum
Mill.
l/kg/kr
1560,4
130,1
24,0
62,9
196,7

Produkt
Melk, ku og geit
Gris
Sau/lam
Egg
Poteter
Grønnsaker og
frukt
1859,3
Norsk matkorn
187,0
Sum markedsprisutslag

Målpris

Målprisendring
Fra
01.07.

Endring
fra 1.7.

Kr / kg
4,82
31,64
63,00
19,10
3,79

Kr/l / kg
0,23
0,00
3,50
0,00
0,25

mill. kr
358,4
0,0
84,0
0,0
49,2

2,73

2,5%
0,24

46,5
44,9
583,0

Alle målprisøkninger skjer fra 1. juli 2013. Målprisøkningen på frukt og grønnsaker er
forutsatt fordelt på produkter i etterkant av forhandlingene. Målprisøkningen for melk
forutsettes tatt ut på alle produkter. Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår ikke å endre
målprisen for svin og egg med bakgrunn i at det er overproduksjon. Det er viktig at markedet
kommer i balanse, slik at målpris på sikt kan tas ut og økonomien styrkes. Forhandlingsutvalget mener at svineproduksjon og i særlig grad eggproduksjon er best tjent med at det ikke
stimuleres til nyetablering.
Næringsmiddelindustrien
Forhandlingsutvalget forutsetter at næringsmiddelindustriens konkurranseevne opprettholdes.
Det innebærer at bevilgningen til prisnedskriving til RÅK-industrien må tilpasses
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prispåslagene og 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.
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å kompensere RÅK-industrien for målprisøkninger gjennom å øke prisnedskrivingstilskuddet tilsvarende effekten av målprisøkningene. Det foreslås at tilskudd til RÅK økes med 40 mill. kroner, hvorav 34 mill.
kroner som kompensasjon for økte målpriser og 6 mill. kroner som prognosert behov.
Markedsordningene for egg, sau- og lammekjøtt
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener det er avgjørende å ha gode markedsordninger. Dette
innebærer målpriser fastsatt i jordbruksforhandlingene og en delegert myndighet til samvirkeorganisasjonen til å ta ut målprisen og gjennomføre markedsreguleringstiltak etter vedtak i
Omsetningsrådet. Norge er forpliktet til ikke å overskride 11,449 mrd. kroner i gul handelsvridende støtte, AMS. Handlingsrommet er begrenset. Dersom WTO-forpliktelsene forhindrer
prisutvikling på målprisproduktene, må en vurdere å ta produkter ut av målprissystemet for å
skape handlingsrom for prisvekst på gjenværende målprisprodukter. I 2009 ble avtalepartene
enige om å legge kjøtt fra storfe inn i volummodellen.
4.2.2

Ved jordbruksforhandlingene 2012 ble det nedsatt en arbeidsgruppe med mandat å utrede en
eventuell omlegging av markedsordningene for lam og egg til volummodellen. Arbeidsgruppa
avga rapport 15.11.12 ” Markedsordningene for lam og egg - innføring av markedsregulering
basert på volumindikatorer (”Volummodell”).
Sau og lam
Arbeidsgruppen var delt i synet på om sau skal inngå i volummodellen. Etter at sau ble tatt ut
av markedsordningen 1. januar 2009 har prisen for sauekjøtt hatt svakere utvikling enn lam.
Sau utgjør en femtedel av den totale produksjonen av sau/lam, og har noe overlapping med
lam på produktsiden. For å sikre økt prisuttak også for sau bør både sau og lam inngå i
volummodellen. I sluttprotokollen fra jordbruksoppgjøret for 2009 ble det videre slått fast at:
”Partene vil vurdere overflytting av svin, sau/lam og egg til volummodellen dersom dette viser seg
å bli nødvendig for å overholde forpliktelsen i WTO.”
Egg
Egg skiller seg fra kjøtt ved at konsumvaren ikke kan lagres. Produksjon av eggprodukter er
et viktig virkemiddel for å jevne ut sesongvariasjoner og håndtere overskudd. Reguleringseksport av eggehvite har en sentral funksjon i reguleringen, både som avsetningskanal for
overskudd av eggehvite og gjennom å bidra til lønnsomhet i skillevirksomheten.

Jordbrukets forhandlingsutvalg gir tilslutning til at markedsordningen for egg omlegges
til en volummodell tilpasset de spesielle utfordringene som reguleringen av eggmarkedet
medfører. Følgende elementer er forskjellig fra volummodellen for storfe:
• Reguleringslagring av egg og eggprodukter videreføres uten volumbegrensning.
• Prisnedskriving av skilleprodukter etter godkjenning fra Omsetningsrådet.
Det foreslås videre at både sau og lam overføres til volummodellen.
Gjennomføringen skjer fra 1. juli 2013.
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4.2.3 Budsjettoverføringer
Den norske landbruksmodellen har gjennom lang tid gitt mulighet for en aktiv
landbrukspolitikk. Landbruksmodellen består bl.a. av årlige jordbruksforhandlinger,
importvern, markedsordninger og budsjettstøtte. Modellen er unik, og gir grunnlag for:
• landbruk over hele landet
• en differensiert bruksstruktur med inntektsutjevning mellom mindre og større bruk
• en sterk produktivitetsutvikling
• å gi forbrukerne trygg og sunn mat
• en dyrevelferd i verdenstoppen

Overføringer til jordbruket. Mrd. 2012 kr.

1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012

20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

Figur 6: Budsjettoverføringer målt i 2012 kroner. 1970 til 2013.
Budsjettoverføringene er redusert mye i perioden 1985 til 2005. Etter 2005 har man hatt en
viss økning, og budsjettoverføringene utgjør nå om lag samme størrelse målt i faste kroner
som i 1977. Budsjettoverføringer til jordbruket sin andel av statsbudsjettet er sunket fra 1,64
pst. i 2005 til 1,33 pst. i 2013.
Det vises til landbruks- og matmeldinga der en uttrykker at:
”Landbruket er viktig for det norske samfunnet. Realverdien av overføringene til
gjennomføring av jordbruksavtalen over statsbudsjettet er redusert med om lag 30 pst.
siden 1980. Med de eksternt gitte rammebetingelsene er målene for
landbrukspolitikken ambisiøse. I internasjonal sammenheng vil Norge måtte ha et
relativt høyt samlet overføringsnivå dersom målene skal kunne nås.”
Jordbrukets forhandlingsutvalg vil understreke budsjettoverføringenes betydning for å drive
en aktiv landbrukspolitikk, og peker på følgende momenter:
• Et nødvendig inntektsløft. Økte markedsinntekter og produktivitetsutvikling vil ikke
alene være nok til å gi et inntektsløft.
• Landbruk over hele landet. Det vises til Meld St. 13 (2012-2013) ”Ta heile Noreg i
bruk” om distrikts og regionalpolitikken, der landbrukets betydning for distriktspolitikken og bosetting understrekes. I mange næringssvake områder er landbruket
ryggraden i næringslivet. Budsjettmidler trengs for å kompensere for driftsulemper
knyttet til variert geografi, topografi og klima.
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Et levende kulturlandskap. For å utnytte norske arealressurser optimalt i
landbruksproduksjonen trengs betydelige virkemidler for å sikre dette.
En variert bruksstruktur. Budsjettmidler trengs for å ivareta inntektsgrunnlaget på
mindre bruk
Oppfølging av innspill fra ekspertgrupper og arbeidsgrupper fordrer aktiv bruk av
budsjettmidler. Ekspertgruppene peker på både behovet for direkte økonomiske tiltak
og agronomiske tiltak som også fordrer forskning, utvikling, rådgivning og
investeringer. En tydeligere distriktsprofil fordrer helt klart friske budsjettmidler og
kan ikke løses gjennom omfordeling.
FoU, rådgivning, fellestiltak og satsinger trengs for å nå mange av måla.

Budsjettoverføringene er styringsverktøyet i landbrukspolitikken. Hovedmålet om økt norsk
matproduksjon slik det er trukket opp i landbruks- og matmeldinga kan ikke nås uten at
budsjettmidlene økes vesentlig.
Jordbrukets forhandlingsutvalg krever en økning i budsjettoverføringene på 1146 mill.
kroner for 2014.
4.2.4 Ledige midler
Det vises til forbruksprognose fra SLF av 22/2-2013 med oppdateringer av 15/4.
Tabell 15. Ledige, overførbare midler fra henholdsvis 2012 og 2013, mill. kroner
Herunder
Prognose 2013
Regnskap 2012
forhåndsdisponert
Post 1 - Utredninger
Post 70 – Markedsreg.
Post 74 – Direkte tilskudd
Post 77 – Utviklingstiltak
Post 78 – Velferdsordninger
Sum overførbare poster

13,576
10,849
8,436
18,652
51,513

0,091
12,090
4,154
0
16,335

-0,300
-2,032
15,111
-7,820
19,654
24,613

SLFs forbruksprognoser, jfr rapport 2/2013, viser at av de ubenyttede bevilgningene for 2012
på i alt 51,513 mill kroner, kan 35,178 mill. kroner disponeres. Videre viser prognosene for
2013 at det vil kunne oppstå ledige midler for 2013-budsjettet på i alt 24,613 mill kroner.
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at dette disponeres på følgende måte:
Tabell 16
Forslag til fordeling av ledige midler
Mill. kroner
Forhåndsdisponert
16,335
Friskere geiter
33,0
GMO-kampanje. Overført Sentrale BU-midler
1,0
”Bli agronom” overført LUF
5,0
Landbruksbygg - Norsk landbruksrådgivning
0,5
Samordning NLR og LHMS-tjeneste
1,0
Styrke likviditeten i LUF
19,291
SUM omdisponering av ledige midler
76,126
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4.3 Økonomiske utslag av kravet
Det er foretatt beregninger av sekretariatet i Budsjettnemnda for jordbruket på
referansebrukene som viser utslag av kravet. I resultatene for 2013 er det ikke justert for
virkningen av jordbrukets forhandlingsutvalg sitt krav, resultatene for 2014 er fullt utslag av
kravet (helårsvirkning).
Følgende forutsetninger er lagt til grunn:
• En generell kostnadsvekst på 1,4 prosent, og 1,9 prosent for ikke-varige driftsmidler.
• Økte priser på storfekjøtt med 4,3 prosent og fjørfekjøtt 1,4 prosent
• Økt rente på 0,4 prosent i 2014
• Økt gjennomsnittlig økning kraftfôrpris på 7 øre/kg som følge av økte fôrkornpriser,
korrigert for økt prisnedskrivingstilskudd og 70 prosent karbohydratandel.
Tabell 17. Vederlag til arbeid og egenkapital pr årsverk à 1845 timer, helårsvirkning
inkludert kostnadsvekst fra 2013 til 2014 og økt inntekstverdi av skattefradraget som følge av
økte inntekter.
REF.
BRUK

Årsverk

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Melk og storfeslakt, 22 årskyr. Landet
Korn, 336 dekar korn. Landet
Sau, 151 vinterfôra sauer. Landet
Melkeproduksjon geit, 107 årsgeiter. Landet
Svin og korn, 46 avlssvin + 341 dekar korn. Landet
Egg og planteprod., 7175 høner + 232 daa korn. Landet
Poteter og korn, 119 daa poteter + 422 daa korn. Landet
Storfeslakt/ammeku, 28 ammekyr. Landet
Frukt og bær, 49 dekar frukt og bær. Landet

10

Fjørfekjøtt og planteprodukter, 90 028 fjørfeslakt. Landet
Økologisk melk og storfeslakt, 22 årskyr. Landet
Melk, de ⅓ minste melkebrukene, 13 årskyr. Landet
Melk, de ⅓ største melkebrukene, 34 årskyr. Landet
Melk, de 25 største melkebrukene, 50 årskyr. Landet
Melk og storfeslakt, 25 årskyr. Østlandets flatbygder
Melk og storfeslakt, 20 årskyr. Østlandets andre bygder
Melk og storfeslakt, 33 årskyr. Agder/Rogaland, Jæren
Melk og storfeslakt, 19 årskyr. Agder/Rogaland a.bygder
Melk og storfeslakt, 21 årskyr. Vestlandet
Melk og storfeslakt, 24 årskyr. Trøndelag
Melk og storfeslakt, 21 årskyr. Nord-Norge
Korn, <400 dekar korn (233 dekar korn). Østlandet
Korn, >400 dekar korn (686 dekar korn). Østlandet
Korn og korn/svin, 320 daa korn + 23 avlssvin. Trøndelag
Sau, 139 vinterfôra sauer. Vestlandet
Sau, 157 vinterfôra sauer. Nord-Norge

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Sau, de 25 største sauebrukene, 258 v.f. sauer. Landet
Samdrift melkeproduksjon, 43 årskyr. Landet

1,943
0,41
1,225
1,786
1,667
1,663
1,498
1,226
1,836
1,055
1,955
1,614
2,309
2,507
1,985
1,873
1,976
1,802
1,916
2,037
1,959
0,329
0,644
1,039
1,224
1,178
1,623
2,694

2013

2014

20142013

A

B

B-C

311 800
121 300
238 700
357 600
236 800
391 100
342 900
261 500
289 000

359 500
198 200
282 700
403 800
238 600
390 800
405 000
322 200
308 100

47 700
76 900
44 000
46 200
1 800
-300
62 100
60 700
19 100

356 800

367 800

11 000

342 700
271 800
335 100
345 100
341 600
330 500
352 700
294 800
291 700
302 800
306 000
-15 300
295 700
294 400
216 400
321 800
300 300

381 800
310 400
388 300
402 200
393 900
378 700
414 500
343 400
337 600
351 200
347 900
48 200
391 700
312 200
256 100
369 700
355 100

39 100
38 600
53 200
57 100
52 300
48 200
61 800
48 600
45 900
48 400
41 900
63 500
96 000
17 800
39 700
47 900
54 800

367 300

424 000

56 700
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5 Hovedprioriteringer
5.1 Økt matproduksjon basert på norske ressurser – over hele landet!
Stortingsmeldinga om landbruks- og matpolitikken legger til grunn at norsk matproduksjon
skal økes i takt med etterspørselen fra en økende befolkning slik at selvforsyningsgraden
videreføres om lag på dagens nivå. Næringa vil gjerne oppfylle Regjeringas mål om økt
matproduksjon i takt med befolkningsveksten, forutsatt bedre økonomiske rammevilkår. Årets jordbruksoppgjør må legge til rette for bedre utnytting av produksjonsressursene over hele landet.
Størst potensial for produksjonsvekst har storfe og korn. Disse produksjonene har hatt en
produksjonsnedgang, og importen har økt betydelig. Samtidig ligger disse produksjonsformene blant de laveste inntektsmessig. Landbruks- og matministeren har sett at disse
produksjonene har spesielle utfordringer, og satte derfor ned 2 ekspertgrupper som i vinter har
avgitt rapporter som beskriver tiltakt for økt produksjon av storfekjøtt og korn.
Norskproduserte grønnsaker utgjør litt under halvparten av det totale grønnsakmarkedet og
har tapt markedsandeler. I landbruks- og matmeldinga signaliseres det en offensiv satsing på
grøntsektoren og en målsetting om at konservesindustrien fortsatt skal bruke norske råvarer.
Ei samla grøntnæring har gjennom rapporten ”Grønn vekst – hva vil forbrukeren ha?”
kommet med konkrete forslag for å nå målsettingen om økt produksjon.
Jordbrukets forhandlingsutvalg vil prioritere storfekjøtt, korn og grønt ved årets
jordbruksoppgjør.
Som følge av Stortingets behandling av jordbruksoppgjøret 2012, ble det besluttet å opprette
ei arbeidsgruppe med representanter fra faglagene og flere departementer for å se hvordan
distriktsprofilen i virkemidlene kan gjøres tydeligere. Jordbrukets forhandlingsutvalg
mener det er behov for å forsterke distriktsprofilen på virkemidlene for å nå målet om
at landbruk over hele landet skal videreføres. Virkemidler med strukturprofil har også
stor betydning for distriktslandbruket.
I tillegg vil forhandlingsutvalget prioritere ordninger som stimulerer til rekruttering og
investeringer. Viktige faktorer som påvirker rekruttering til landbruket, er gode
inntekts- og investeringsmuligheter og konkurransedyktige velferdsordninger.

5.2 Storfekjøtt
Ved Stortingets behandling av fjorårets oppgjør ser næringskomiteens flertall, alle unntatt
medlemmene fra Fremskrittspartiet og Høyre det som viktig: ”å møte etterspørselen etter
kjøtt ved i større grad å kunne utnytte norske naturressurser til grovfôrbasert husdyrhold på
en best mulig måte. Mulighetene for å øke kjøttproduksjon fra grovfôrbasert husdyrhold er en
viktig faktor for å utnytte norske naturressurser og bevaring av kulturlandskapet.”
Norsk produksjon av storfekjøtt er redusert i de senere åra, mens forbruket øker. I 2012 var
underskuddet av norsk storfekjøtt i markedet 12 400 tonn, og importbehovet er større enn
noen gang. Det ble produsert i underkant av 78 000 tonn storfekjøtt i Norge i 2012. Dette er
en nedgang på 3,4 prosent fra 2010.
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5.2.1 Ekspertgruppe storfe
Det ble høsten 2012 nedsatt ei ekspertgruppe på storfe på bakgrunn av målet om å øke
produksjonen av storfekjøtt. Ekspertgruppa fikk følgende oppdrag:
”Det nedsettes en ekspertgruppe med mandat å gi statsråden råd om hvordan produksjonen
av storfekjøtt kan økes. Rådene skal gi grunnlag for videre arbeid med utarbeiding av strategi
for hvordan målet kan nås.
Ekspertgruppa skal primært vurdere produksjonsfaglige og markedsmessige forhold i
verdikjeden for storfekjøtt, og i mindre grad gå inn på rammebetingelser for sektoren.”
Videre i mandatet er mange produksjonsfaglige og markedsmessige forhold som påvirker
produksjonen av storfekjøtt som ekspertgruppa ble bedt om å vurdere.
Ekspertgruppa foreslår følgende tiltak for å øke produksjonen:
• Økning av slaktevekta ved å innføre et kvalitetstilskudd for slakt over en viss vekt og
kvalitet.
• Innretning av tilskudd slik at det i sterkere grad fremmer produksjonen av kjøtt
framfor hold av dyr
• Framfôring av kalv som i dag ikke slaktes som kvalitetskalv.
• Økt anvendelse av bruksdyrkrysning og planmessig krysning med kjøttfe.
• Forbedre tilskudd- og finansieringsløsninger for investeringer til bygninger og til
innkjøp av dyr. Det trengs tiltak for å ta vare på oksekalver.

Jordbrukets forhandlingsutvalg deler ekspertgruppas syn på økonomien i
storfeproduksjonen: ”Hovedutfordringen innenfor spesialisert storfekjøttproduksjon i dag
er for lav lønnsomhet. En forutsetning for å oppnå effekt av tiltakene som foreslås, er at de
må resultere i bedret lønnsomhet for den enkelte produsent”.
5.2.2 Behov for flere ammekyr
Gjennom økt storfekjøttproduksjon øker muligheten for å nå viktige landbrukspolitiske mål.
I landbruks- og matmeldinga står det:
”Å øke produksjonen av produkter fra grasetende dyr i takt med etterspørselen er derfor
spesielt viktig for å holde arealene i drift og som grunnlag for økonomisk aktivitet og
sysselsetting i mange områder”.
Muligheten for vekst i storfekjøttproduksjonen påvirkes av både utviklingen i
melkeproduksjonen (endring i ytelse) og storfekjøttforbruket. Beregnet behov for økt antall
ammekyr er vist i figuren under. Nå er det et underskudd på ca 10 000 tonn storfekjøtt. Med
en årlig produksjon på ca. 265 kg kjøtt per ammeku trengs det ca. 38 000 ammekyr for å
dekke opp underskuddet i markedet. Gitt at melkeytelsen fortsetter å øke og at storfekjøttforbruket øker i takt med befolkningsøkningen er det gjort et overslag på at antall ammekyr
må økes med 80 000 i løpet av 10 år.
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Figur 7

Beregnet behov for økt antall ammekyr moderat anslag. Kilde Totalmarkedet
kjøtt og egg

5.2.3 Økonomi
Spesialisert storfekjøttproduksjon er blant produksjonene i landbruket med lavest lønnsomhet.
Referansebruksberegninger viser at vederlag til arbeid og egenkapital, inklusiv beregnet
inntektsverdi før skatt av jordbruksfradraget, er forventa å være 236 400 kr pr årsverk i 2012.
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener økonomien i storfekjøttproduksjonen er for svak
til å sikre økt produksjon. Jordbrukets forhandlingsutvalg støtter ekspertgruppa på
storfe sin konklusjon om at en satsing må komme igjennom økt stimulans til oppfôring
av kalv og innrette tilskuddene slik at det i sterkere grad fremmer produksjon.
Mulighetene for å ta ut høyere pris på storfekjøtt i markedet må utnyttes, og tollgrepet på
biffer og fileter er et viktig grunnlag for dette. Likevel er det bare 29 prosent av verdien på
slaktet som kommer fra biffer og fileter. Det betyr at tollgrepet alene ikke er tilstrekkelig for å
øke lønnsomheten.
Norsk storfekjøttproduksjon har historisk sett vært drevet i kombinasjon til melkeproduksjonen. For å stimulere til økt storfeproduksjon er det viktig å stimulere til framforing
av oksekalvene og sikre denne produksjonen tilstrekkelig økonomi. Strukturendringer i
melkeproduksjonen kombinert med begrensa etterspørsel etter kalv går i retning av at det blir
overskudd på kalvemarkedet. Kalvene utgjør et potensial til økt produksjon hvis de fôres opp
til slaktemoden alder.
5.2.4 Tiltak
Storfeslakttilskudd
I tråd med ekspertgruppa på storfe foreslår jordbrukets forhandlingsutvalg å innføre
storfeslakttilskudd, som finansieres gjennom økte budsjettmidler. Det settes krav til vekt,
klasse og fett for å få utbetalt tilskudd. Det er viktig å ha et langsiktig perspektiv på satsingen.

Side 40

Tabell 18

Foreslag til satser for storfeslakttilskudd. Tilskuddet skal kun omfatte slakt
unntatt kategorien ”ku. Fettklasse til og med 3+
Storfe vekt,
O- til R
Antall
R+ < sats i
Antall
kg
sats i kr
Mill kr
Mill kr
slakt
kr
slakt
200-220
400
7616
3
800
230
0,2
220-250
900
19568
22
1300
667
1,1
Mer enn 250
1400
118730
202
1700
10286
23,7
SUM
187
18,5

I alt vil storfeslakttilskuddet ha et bevilgningsbehov på 205 mill. kroner, og omfatte om
lag 157.000 slakt, eller 54 prosent av alle slakt. Slaktetilskuddet omfatter all storfeslakt
unntatt kategorien ”ku”.
Jordbrukets forhandlingsutvalg legger til grunn at storfeslakttilskuddet ikke skal
begrenses av taket for husdyrtilskudd, og bør utbetales i tilknytning til slakteoppgjøret.
Driftstilskudd
Driftstilskuddet for ammeku foreslås økt med 19 400 kroner pr foretak i alle soner, og 485
kr/dyr opp til 40 dyr. Maksimalt driftstilskudd i ammekuproduksjonen blir dermed 129 400
kroner.

5.3 Korn
Landbruksmeldinga vektlegger behovet for økt produksjon av mat i norsk landbruk og at dette
i størst mulig grad skal baseres på norske fôrressurser. I denne sammenheng er kornproduksjon avgjørende. I tillegg er kornproduksjon viktig for den nasjonale matsikkerheten.
Det understrekes i landbruks- og matmeldinga at:
” Nasjonal kornproduksjon er av stor betydning for norsk selvforsyning. Landbruksog matpolitikken har bidratt vesentlig til geografisk produksjonsfordeling og til at man
får utnyttet knappe nasjonale kornarealer”
Kornarealet har gått ned med 750.000 dekar siden 1991 og avlingene per daa stagnerer.
Samtidig øker kraftfôrforbruket. Importen av karbohydrat til kraftfôr har derfor økt betydelig.
Det er viktig å stimulere til kornproduksjon der forholdene ligger til rette for det, slik at en
størst mulig andel av både matkorn- og fôrkornforbruket kan dekkes med norsk vare.
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Figur8

Utvikling i kraftfôrforbruk til ulike dyreslag sett i forhold til tilgangen på norsk
korn.

I høst satte landbruks- og matministeren ned ei ekspertgruppe på korn. Gruppa fikk følgende
mandat fra ministeren:
”Det nedsettes en ekspertgruppe som skal gi Statsråden anbefalinger om hvilke tiltak
som kan vurderes for å øke norsk kornproduksjon.
Hovedoppdraget knytter seg til agronomiske spørsmål; bedre agronomi/
produksjonsteknikk hos bonden, forskning, formidling, implementering, sortutvikling
inkl. bioteknologi, og kunnskapssystemer (bl.a. samhandling mellom aktørene).
Gruppa kan også se på andre spørsmål av særlig betydning”.
Ekspertgruppa oppsummerer sitt arbeid i tre hovedpunkter:
• Kornproduksjonen må sikres tilstrekkelig arealer
• Arealproduktiviteten må økes- bærekraftig intensivering er nødvendig
• Kunnskap og driftsledelse er avgjørende for økt produksjon
Ekspertgruppa på korn understreker at: ”Bedret lønnsomhet i kornproduksjonen er
avgjørende”.
Kornbrukene har vært gjennom en omfattende strukturendring. Tabellen nedenfor viser
utviklingen i størrelsen på driftsenhetene fra 2000 til 2012. Det er en stor reduksjon av antallet
små driftsenheter. I løpet av 12 år har antall foretak som produserer korn blitt redusert
med 42 prosent. Dette er en sterkere nedgang enn i antall foretak generelt, jfr tabell 1 kap 3.1.
Det har vært en særskilt sterk reduksjon i driftsenheter med korn under 300 daa.
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Tabell 19

Foretak med korn etter størrelse på kornarealet.

Størrelse

2000

2005

2010

2012

1-49 dekar

2 223

795

480

439

- 80 %

50-99 dekar

3 943

2 638

1 879

1 714

-56 %

100-199 dekar

6 244

4 760

3 705

3 340

-46 %

200-299 dekar

4 015

3 269

2 475

2 261

-44 %

300-499 dekar

3 412

3 252

2 732

2 482

-27 %

≥500 dekar

1 542

2 056

2 262

2 241

+45 %

21 379

16 770

13 533

12 447

-42 %

SUM

Endring 2000-2012

Kornprodusentene har hatt en negativ utvikling i vederlag til arbeid og egenkapital per årsverk
(inklusiv effekt av jordbruksfradraget). Referansebruk bruk 2 ”Korn. 336 dekar korn, landet”
har et vederlag til arbeid og egenkapital inklusiv beregnet inntektsverdi før skatt av jordbruksfradraget på kr 136 300 kr pr årsverk i 2012. Dette er en reduksjon på 1 200 kr fra 2011
og med uendra priser er vederlaget beregnet til å bli ytterligere 15 000 kr redusert i 2013.
kr 300 000
kr 250 000
kr 200 000

Totalkalkylen

kr 150 000

Ref bruk 2 korn
(336 daa)

kr 100 000
kr 50 000
kr 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Figur9 Vederlag til arbeid og egenkapital per årsverk inklusiv effekt av
jordbruksfradraget for referansebrukene på korn sammenlignet med
totalkalkylen. Framregninger til 2012 og 2012 inklusive volumframregninger
fra regnskapsåret 2011.
Jordbrukets forhandlingsutvalg krever at lønnsomheten i kornproduksjonen styrkes
vesentlig ved å øke kornprisen. Dette er en avgjørende forutsetning for å opprettholde
kornareal og stimulans til å øke avlingene pr daa.

Side 43
5.3.1 Målpris
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener en styrking av kornøkonomien må skje gjennom
økt kornpris for å stimulere til økt volum. Forhandlingsutvalget foreslår at målprisene
for korn økes med 24 øre/kg. For erter og oljevekster foreslås en prisøkning på hhv 33
og 35 øre/kg.
5.3.2 Prisnedskrivingstilskudd og kraftfôr
Ordningen med prisnedskrivingstilskudd for korn spiller en viktig rolle i norsk landbrukspolitikk for å sikre produksjonsfordelingen. Økt kornpris kan i prinsippet enten videreføres
som høyere råvarepris for kraftfôr- og matmel, eller det kan kompenseres gjennom økt prisnedskriving av korn til videreforedling. Avsetning av norsk korn er avhengig av lønnsomheten i norsk matmelindustri og husdyrproduksjon, og deres avsetningsmuligheter i det
norske matvaremarkedet. Markedsregulatorene viser til store utfordringer for husdyrprodusentene til å dekke kostnadsvekst og nødvendig inntektsvekst gjennom økte prisuttak i
markedet.
Jordbrukets forhandlingsutvalg krever 14 øre per kg i økt prisnedskriving av norsk
korn til fôr. Det foreslås at økningen i fôrkornpris kompenseres husdyrprodusentene ved at
14 øre per kg kompenseres gjennom økt prisnedskriving og resten tas ut i markedet for
husdyrprodukter der det er mulig.
Karbohydratene utgjør ca 70 prosent av kraftfôret. Soyaprisene på verdensmarkedet har ligget
høyt siden mai 2012. SLF har som følge av høye verdensmarkedsprisene satt både prisutjevningsbeløp og toll lik 0 pr tonn for viktige proteinråvarer. Dersom verdensmarkedsprisene
på proteinråvarer videreføres, vil ikke målprisøkning på korn påvirke prisutjevningsbeløpet.
Jordbrukets forhandlingsutvalg legger derfor til grunn at endringene i målprisen på
korn vil utgjøre en prisøkning på kraftfôret på 7 øre per kg. En økning i kraftfôrprisen
utover dette vil være svært krevende for husdyrbøndene.
5.3.3 Matkorntilskudd
Totalvolumet som foredles av matkorn ved norske møller økte fram til 1999. Deretter har
volumet falt med om lag 20 prosent. Fra 2011 til 2012 falt volumet av matmel med 14.000
tonn til 328 000 tonn. Hovedårsaken til den sterke nedgangen, er økt RÅK-import, først og
fremst av brød og bakevarer. RÅK- importen tilsvarer et kornkvantum på 100-120 mill. kg.
Mel- og bakerbransjen opplever sterkt prispress på sine varer. Dersom importen av brød og
brødvarer fortsetter å øke med 5-15 prosent pr år, vil det om noen år bli et permanent
overskudd av norsk matkorn ved normalårsavling. En endring av matkorntilskuddet slik at det
utbetales kun til norsk matkorn samtidig som tilskuddet tas hensyn til i tollkalkylen vil styrke
mel- og bakerbransjens konkurransekraft.
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at matkorntilskuddet kun skal omfatte norsk
matkorn og at satsen økes med 11 øre pr kg.
5.3.4 Frakttilskudd
Sonefrakt
Det vises til rapport nr 14/2012 fra arbeidsgruppen som har gått gjennom fraktordningene for
korn og kraftfôr. Flertallet i gruppa gikk inn for å fjerne sonefrakttilskuddet (innfrakt av korn
fra innlandet til transittanlegg i overskuddsområdet) på korn med virkning fra 1.1.2013.
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Norges Bondelag, sammen med Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norske Felleskjøp avga
særmerknad knytta til forslaget om avvikling. Hensikten med sonefrakttilskuddet har vært å
redusere prisforskjellene mellom korn levert direkte til målprisanlegg og korn levert til
mottaksanlegg i innlandet. Resultatet av bortfall av fraktordningen er økte prisforskjeller i
kornprisen, med negative konsekvenser for kornøkonomi og økte kostnader for verdikjeden
som følge av mindre stimulans til rasjonell direktetransport av korn fra innlandet til kyst. I
fjor ble 13,5 mill. kroner fra frakttilskudd på korn overført til å styrke frakttilskudd for
kraftfôr i forbindelse med at sonefrakta på korn ble fjerna. Resultatet er økte forskjeller i
kornprisen i overskuddsområdet, med negative konsekvenser for kornøkonomi og økte
kostnader for verdikjeden som følge av mindre stimulans til rasjonell direktetransport av korn
fra innlandet til kyst.
Jordbrukets forhandlingsutvalg går inn for å gjeninnføre ordningen med
sonefrakttilskudd på korn med 13,5 mill. kroner. Det må presiseres i forskriften at
sonefraktordningen skal bidra til å redusere prisforskjellene på korn mellom innlandet
og kyst i overskuddsområdet.
Stedsfrakttilskudd
Husdyrproduksjonene er basisen for arealbruken i distriktene. Ved fjorårets jordbruksoppgjør
ble ordningen for stedsfrakttilskudd til kraftfôr lagt om og styrket. Ordningen har kun virket i
5 måneder, slik at erfaringsgrunnlaget for å gjøre endringer er svakt.
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår uendrede satser for stedsfrakttilskudd kraftfôr.

5.4 Satsing på grøntsektoren
Det vises til Meld. St. 9 (2011-2012) ”Landbruks- og matpolitikken - Velkommen til bords”.
Ved stortingsbehandlingen av meldingen uttalte en samlet næringskomite at de er opptatt av at
den norske produksjonen utvikles med gode produkter og videreutvikler sin posisjon i
markedet. Det signaliseres en offensiv satsing på grøntsektoren. Videre, at det også må være
en målsetting at konservesindustrien fortsatt bruker norske råvarer.
Ved behandlingen av fjorårets jordbruksoppgjør uttalte næringskomiteen:
”Komiteen viser til muligheten for, og ønsket om, å utnytte økte markedsmuligheter i frukt- og
grøntsektoren. Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti
og Senterpartiet, er enige i at den norske produksjonen av frukt, bær og grønnsaker må
styrkes”
En samlet grøntnæring har gjennom rapporten ”Grønn vekst – hva vil forbrukeren ha?” av
mars 2013, kommet med konstruktive forslag for å nå målsettingen om økt produksjon.
Norskproduserte grønnsaker utgjør litt under halvparten av det totale grønnsakmarkedet.
Norske grøntprodukter har i lengre tid gradvis tapt markedsandeler. Norskandelen av
konsumpoteter ligger på ca 70 prosent, men svinger med avlingsnivået. Frukt og bær har en
lav norskprodusert andel, ca 5 prosent. Også disse produktene har over tid tapt
markedsandeler.
Grøntsektoren er sterkt presset av importerte varer. Det er derfor viktig at myndighetene
administrerer importvernet på en måte som gir best mulig beskyttelse av norsk produksjon.
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Jordbrukets forhandlingsutvalg vil gjennom årets jordbruksforhandlinger iverksette en
offensiv satsing på grønt. Satsingen tar utgangspunkt i målsettingen om økt norsk
produksjon av grønt. Økonomien hos den enkelte produsent må forbedres for å få til en
vekst i næringa i tråd med Stortingets målsettinger.
5.4.1 Vekstprogram
Jordbrukets forhandlingsutvalg viser til rapporten ”Grønn vekst - hva vil forbrukeren ha?” Det
etableres et ”Vekstprogram for grøntsektoren”. Inn i dette regnes grønnsaker, frukt, bær og
poteter. Vekstprogrammet skal bidra til å oppfylle Stortingsmeldingen om Landbruks- og
matpolitikken, Meld. St 9 (2011-2012) sin målsetting om 20 prosent økning av produksjonen
innenfor grøntsektoren.
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår følgende:
• Det etableres et femårig Vekstprogram for grøntsektoren bestående av to
hovedelementer:
o Markeds- og forbruksutvikling
o Produksjon og rådgiving
• Det etableres en styringsgruppe for vekstprogrammet bestående av avtalepartene
og næringa, samt representanter fra Matmerk og Opplysningskontoret for frukt
og grønt. Programmet foreslås forvaltet av Statens landbruksforvaltning.
• Programmet gis en ramme på 10 mill. kroner og finansieres med 6 mill. kroner
over avsetningstiltak (post 77.11) og 4 mill. kroner over post 77.13
Programmet bør bl.a. inneholde:
• Markeds- og forbruksutvikling:
• Målrettet kampanje for norske grønnsaker tilpasset sesonger og tilgjengelighet
Kampanjen gjennomføres i et samarbeid mellom Matmerk og Opplysningskontoret for frukt og grønt.
• Nasjonal kampanje for å øke kunnskapen om og bruk av norsk frukt og bær.
• Grønt kunnskapsprosjekt: «5 om dagen – kunnskapsprosjekt i skolen».
• Opplæringsprogram for butikkansatte med fokus på norsk sesong
• Oppmerksomhets- og interessevekkere hos frukt- og grøntansvarlige.
• Grønn lokalmat, hvordan løse en god regional profilering i samspill med
merkevarene.
• Produkt- og kategoriutvikling som også sikrer at norske produkter får ta del i
en større andel av høgprissegmentet på frukt og grønt.
• Opplysningsvirksomhet
•

Utviklings- og rådgivingsprogram:
• Sikring av norsk plantemateriale gjennom sortsutprøving og tiltak som sikrer
norsk planteoppal.
• Produkt- og kategoriutvikling inkludert løsninger hvor potensialet for ferskhet
gjennom norsk produksjon utnyttes.
• Rådgivingsprosjekter
• Nye dyrkingsteknikker - maskiner – driftsteknikk
• Etablering av sortsgrupper
• Utviklingstiltak i grøntsektoren
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5.4.2 Tiltak for produsentøkonomien
Gøntproduksjonen er kapitalkrevende og forutsetter kostbart spesialutstyr, i tillegg til at selve
produksjonen er kostnadskrevende mht. gjødslingsbehov, investeringer i vanning og kjølelager. En tilfredsstillende produsentøkonomi er helt avgjørende for at produsenter skal våge å
satse videre i en bransje med stort investeringsbehov og relativt høy risiko.
Målprisøkninger
Grøntsektoren opplever større svingninger i priser enn i resten av norsk landbruk. Det ble tatt
ut målpris for kun tre av 11 produkter i 2011. Dette bedret seg i 2012. Da var det spesielt
purre, blomkål, knollselleri og tomat som ikke tok ut målpris. Det er først og fremst
importvarer med lave priser som presser norsk pris. Overskudd av enkelte produkter i EU har
gitt et stort prispress. Samtidig er det viktig at målprisene heves for at bonden skal få dekket
kostnadsveksten på innsatsfaktorene. Det er også viktig at mulighetene til økte priser er til
stede i en forbedret markedssituasjon og for å ta høyde for prisvariasjoner. Samtidig må
verdikjeden evne og segmentere markedet i enda større grad, og ta ut høyere priser i deler av
markedet. Produsentene må få del i verdiøkningen av en slik prisdifferensiering.
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at:
• Målprisen for frukt, bær og grønnsaker økes med 2,5 prosent
• Målpris på potet økes med 25 øre per kg .
• Øvre prisgrense for poteter, grønnsaker og frukt heves fra 12 til 20 prosent
• Noteringsgrunnlaget løk endres til ”Gjennomsnittspris til produsent pr kg > 65 mm
løs ferdig sortert, klar til emballering”
• Noteringsgrunnlaget knollselleri endres til ”Gjennomsnittspris til produsent pr kg
ferdig pusset og vasket, klar til emballering”
Distrikts- og kvalitetstilskudd for frukt, bær, veksthusgrønnsaker og poteter (73.17)
Distrikts- og kvalitetstilskuddet for frukt, bær, veksthusgrønnsaker og poteter er et viktig
fundament i økonomien.
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår:
• Distrikts- og kvalitetstilskuddet til frukt, bær og grønnsaker økes med 10
prosent, dvs. 8,0 mill. kroner. Ved fordeling av satsøkningen på 10 prosent gis
tomat en sterkere økning. For frukt legges økningen eksplisitt til kvantum opp
til 50 tonn.
• Maksbeløpet for grønnsaker fjernes slik som det er foretatt for frukt og bær.
Produksjon av bær til industri har hatt en dramatisk nedgang, grunnet at vi ikke har sorter som
gir god nok avling, at oppgjørsprisen ikke har holdt følge med plukkekostnadene og stor
prisforskjell til importert vare.
Volumet av bær til industri har minket de siste åra og er langt unna ambisjonsnivået på 1600
tonn (satt ned fra 2000 tonn i 2012) for jordbær og 900 tonn for bringebær. Produksjonen er
nå om lag 1100 tonn jordbær og 800 tonn bringebær.
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at det innføres en egen klasse med bær til
industri med en sats over ordinær sats uavhengig av sone på 2 kroner pr kg. Tiltaket
krever et behov på 3,8 mill. kroner.

Side 47
Distriktstilskudd for potetproduksjon i Nord-Norge
For å bidra til potetproduksjon i Nord-Norge, gis det et distriktstilskudd på kr 1,20 pr kg
matpotet. For å motta distriktstilskuddet må foretaket disponere arealet produksjonen har
foregått på. Poteten må være produsert i Nord-Norge og omsatt gjennom godkjente
omsetningsledd.
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår:
• Tilskuddet økes med 10 øre pr kg
Areal- og kulturlandskapstilskudd (74.17)
Areal- og kulturlandskapstilskuddet og distrikts- og kvalitetstilskuddet for frukt, bær og
veksthusgrønnsaker, er viktige faktorer for produsentøkonomien i grøntsektoren.
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår følgende:
• Arealtilskuddet for potet økes med 30 kroner i alle soner.
• Arealtilskuddet for grønnsaker økes med 100 kroner pr dekar for alt areal
• Arealtilskudd frukt og bær økes med 200 kr pr daa opp til 40 dekar
5.4.3 Tilskudd til fruktlager (77.17)
Tilskudd til fruktlager er på 11 mill. kroner.
Jordbrukets forhandlingsutvalg økning i tilskudd til fruktlager med 1 mill. kroner.
5.4.4 Frakttilskudd og pakkerier
I motsetning til husdyr- og kornsektoren, er det ingen innfraktordninger innen grøntsektoren.
En finner likevel de samme utfordringene i grøntsektoren knyttet til manglende kostnadsutjevning avhengig av transportavstand til mottaksanlegg. For å sikre en god produksjonsøkonomi uavhengig av produksjonssted, er en innenfor frukt og grøntproduksjonen avhengig
av å få etablert fraktordninger over jordbruksavtalen, i likhet med øvrige produksjoner
innenfor norsk landbruk. Frakttilskudd er også et målrettet kostnadsreduserende tiltak for alle
produksjoner. Spredt dyrking gir også en sikkerhet i forhold til planteskadegjørere.
I jordbruksavtalen er det etablert et tilskudd til fruktlager. ”Grønn vekst” foreslår at det
etableres en tilsvarende ordning for potet- og grønnsakspakkerier. Begrunnelsen for en slik
ordning er å legge til rette for å beholde en ønsket produsentstruktur, og samtidig opprettholde
eller bedre den enkelte produsent sin økonomi. En slik ordning vil stimulere og legge til rette
for bl.a. økt effektivitet i verdikjeden, bedre og mer effektiv logistikk samt sikre ferske varer
ut i markedet. De senere årene har vi en rekke eksempler på at produsenter har gått sammen
om investeringer i felles pakkeutstyr og på den måten bidratt til å beholde produsentmiljøer
og et grunnlag for at små og mellomstore produsenter kan fortsette. Uvikling av slike
fellesskap viser også at det bidrar til at flere kan ta del i innovasjon og produktutvikling.
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at det nedsettes en arbeidsgruppe for å utrede
etablering av:
• innfrakttilskudd for poteter, frukt, bær og grønnsaker
• tilskudd til produsenteide grønnsaks- og potetpakkerier
Statens landbruksforvaltning er sekretariat for arbeidsgruppa.
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5.4.5 Avsetningstiltak (70.11)
For 2013 er det totalt 25,4 mill. kroner som forvaltes av Omsetningsrådet. I jordbruksoppgjøret 2012 ble hele potten bevilget over kap 1150. 70.11 Markedstiltak. Av dette er 14
mill. kroner kollektivt dekt omsetningsavgift og 11,4 mill. kroner er til opplysningsvirksomhet og avsetningstiltak hagebruk (epler og poteter). Midlene bevilges til faglige tiltak,
opplysningsvirksomhet og avsetningstiltak (inkl. administrasjon).
Jordbrukets forhandlingsutvalg vil påpeke følgende:
• Produsentene skal få betalt for alle poteter levert pakkeri på basis av faktisk
bruk av poteten.
• Midlene til Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) må fokusere på
fremme av norske produkter.
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår følgende:
• Det avsettes 6 mill kroner til grønt vekstprogram
• OFG får 21,0 mill. kroner. Midlene til OFG sees i sammenheng med grønt
vekstprogram og det forutsettes samarbeid om felles satsinger.
• Avsetningstiltak innen grønt økes med til 6 mill. kroner til 31.4 mill. kroner.

5.4.6 Prisnedskriving potetsprit og potetstivelse (73.21)
Posten er på 42,4 mill. kroner. Dagens prisnedskrivingsordning av potetsprit er knyttet til å
sikre avsetning av norskproduserte avrenspoteter. Dette er en ordning som har fungert godt.
Ordningen har ført til at alt potetråstoff har blitt utnyttet på en god måte samtidig som det er
produsert en rektifisert potetsprit av meget høy kvalitet. Den norske potetspriten er grunnlaget
for produksjon av norsk akevitt og andre høykvalitetsprodukter. Salget av produkter med
basis i høykvalitets rektifisert potetsprit er jevnt økende både på det norske marked og ved
eksport. Det er derfor behov for å øke den norske produksjonen av rektifisert sprit.
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at bevilgningen til prisnedskriving av potetsprit
økes med 2 mill. kroner.
5.4.7 Energikostnader
Norsk veksthusproduksjon bruker årlig 884 GWh til lys og varme. Energikostnaden utgjør en
stor andel av samlede kostnader for næringa. Også til korn-, grønnsaker og potetproduksjon
brukes betydelig energi til vanning og tørking. Med framtidige klimaendringer vil trolig
behovet for vanning og tørking av avlingene øke. Det meste av energien kommer fra elektrisk
kraft og den sterke kostnadsveksten i nettleie de siste årene har svekket lønnsomheten både i
veksthusproduksjon og i planteproduksjon som krever vanning.
Veksthusnæringen har gjennom mange år arbeidet målrettet for å redusere energibruken og
klimautslippene i produksjonen. Regelverket som regulerer nettleien, gir nettselskapenes stort
handlingsrom for prissetting. Selskapene opererer med mange elementer i nettleien der særlig
prisingen av effektleddet gir store forskjeller i overføringskostnader for kunder i ulike
nettselskaper og distrikter. Særlig utfasingen av de tidligere ”sommertariffene” har økt
kostnadene til vanningsanlegg og korntørker. Høyt prisede effektledd også i sommerhalvåret
oppleves som urimelig. For en korn- eller potetprodusent viser eksempler at de nye
nettariffene økt energikostnadene til vanning på 10-20.000 kroner.

Side 49
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår:
• at prosjektet “Energieffektivisering og redusert klimautslipp i veksthusnæringen” i regi av Norsk Gartnerforbund videreføres med 1 mill. kroner,
• at dagens støtteordninger til investeringer i energiomlegging og energieffektivisering gjennom Innovasjon Norge opprettholdes og videreutvikles,
• regelverket for nettariffering må gjennomgås og endres slik at nettselskapenes
handlingsrom begrenses.
5.4.8 Tilskudd til kvalitetstiltak (77.15)
Grøntsektoren er helt avhengig friskt plantemateriale og et godt sortsutvalg innen frukt, bær
og potet som forbrukerne vil ha. Innen de fleste hagebruksvekstene er det mangel på sorter
som kan sies å være attraktive nok, både for forbrukeren og dyrkeren. Samtidig er dette
langsiktig arbeid som gjerne tar 7-8 år før en kan vise at en har en god ny sort.
Forhandlingsutvalget mener det er viktig å se på alle sider av området ”plantemateriale”:
1. Sortsutvikling/foredling
2. Sortsutprøving
3. Oppformering og utvikling av friskt plantemateriale av god kvalitet
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår:
• Utvikling av plantemateriale (Sagaplant) økes med 2 mill. kroner til 12 mill.
herunder til utvikling av friskt plantemateriale til hagebruksvekster med 1 mill.
kroner.
Tabell 21

Oppsummert forslag til tilskudd til kvalitetstiltak, mill. kroner

Ordning
Tilskudd til produsentsammenslutninger1)
Utvikling av plantemateriale - oppformering
Graminor
Pre-breeding
Kvalitetstiltak settepotetavl
Handlingsplan plantevernmidler
Tilskudd til premieringsordning økologisk kjøtt
SUM

2013
0,11
10,0
20,2
1,2
7,0
10,0
0,1
48,6

Forslag 2014
0
12,0
20,2
1,2
7,0
10,0
0
50,4

1) Ordningen er vedtatt avviklet. Fordi tilskuddet gis for tre driftsår per foretak, foreligger det
ansvar på ordningen med 0,1 mill. kroner for 2013.
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5.5 Landbruk over hele landet
Jordbrukets forhandlingsutvalg vil understreke at det må legges til rette for å produsere
mat i hele landet og på alt jordbruksareal. Vi legger til grunn at distriktsprofilen i årets
oppgjør styrkes.
5.5.1 Tydeligere distriktsprofil (TDP)
Arbeidsgruppa for tydeligere distriktsprofil fikk følgende mandat:
”I Meld. St. 9 (2011-2012) heter det at distriktsprofilen i virkemidlene skal gjøres
tydeligere. Arbeidsgruppen skal med utgangspunkt i meldingens omtale av dette utrede
hvordan en endring i virkemidlene på best mulig måte kan bidra til at de landbruks- og
matpolitiske målene nås, med vekt på målet om landbruk over hele landet. Herunder
skal arbeidsgruppen utrede i hvilken grad «distriktspolitisk virkeområde» fanger opp
landbrukspolitiske utfordringer og behov mht. landbruk over hele landet.
Arbeidsgruppen skal utrede alternative forslag til hvordan distriktsprofilen i de
nasjonale ordningene kan gjøres tydeligere. Arbeidsgruppen skal se på alle aktuelle
økonomiske ordninger over jordbruksavtalen, og ikke begrenses av de ordninger og
innretninger som er nevnt spesielt i meldingen. Eventuelle omfordelingseffekter av
forslagene skal vurderes. Arbeidsgruppen skal legge vekt på at forslagene bidrar til
forenkling av virkemidlene.
Arbeidsgruppa avga sin rapport 1. mars. I rapporten pekes det blant annet på at:
• Tydeligere distriktsprofil innebærer at en gjennom de nasjonale ordningene i større
grad skal fange opp regionale ulikheter. Gjennom virkemiddelutformingen skal en
søke å treffe områder med negativ relativ utvikling på viktige landbruksindikatorer
bedre.
• Hovedprinsippet for de distriktspolitiske virkemidlene i landbrukspolitikken har vært å
bidra til inntektsutjevning gjennom å kompensere for geografisk betingede
driftsulemper.
• Samlet sett har de nasjonale ordningene en meget sterk distriktsprofil, men med
variasjon mellom ulike produksjoner. Sterkest er differensieringen for grovfôrbaserte
produksjoner. Regner en om tilskuddene til per liter melk eller kg kjøtt får f.eks
melkeprodusenter i Granvin i Hardanger ca 1,50 kr/liter mer i tilskudd enn Jærbonden,
mens en i Alta får ca 4 kr/liter mer i tilskudd. For produksjon av sau/lam er
mertilskuddene i de samme områdene hhv 25 og 45 kr/kg.
• Struktur- og distriktsprofilen i dagens ordninger bidrar til den generelle
distriktspolitikken fordi mesteparten av støtten går til sone II, III og IV innenfor det
distriktspolitiske virkeområde.
• Struktur- og distriktsprofilen bidrar til den geografiske produksjonsfordelingen
gjennom å gi en høyere produksjon i distriktene enn man ellers ville fått.
Jordbrukets forhandlingsutvalg deler disse vurderingene.
I landbruks- og matmeldingen pekes det på at:
”Utviklingen i deler av Agder/Telemark, kyst- og fjordstrøkene på Vestlandet, NordNorge og fjellområdene i Sør-Norge er særlig bekymringsfull. Deler av disse områdene
har få bruk igjen i drift, økende avstand mellom brukene og nedgang i andelen
jordbruksareal i drift. Samtidig bærer noen av områdene preg av en sammensatt
næringsstruktur, hvor landbruket i stor grad konkurrerer om arbeidskraften med andre
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næringer. Fortsatt nedgang i andelen jordbruksarealer i drift vil kunne påvirke
områdenes attraktivitet som bosted og lokaliseringssted for næringsvirksomhet.”
Arbeidsgruppa har delt landet inn i 48 regioner og sett på utviklingen fra 1999 til 2010 for å
se nærmere på hvilke områder som har hatt svakest utvikling. Dette ble gjort for
jordbruksindikatorene:
• Arbeidsforbruk
• Fulldyrket areal
• Produksjon av
o Melk
o Storfekjøtt
o Sau/lammekjøtt
I tillegg har en sett på andelen søkere av produksjonstilskudd under 40 år i 2011 som et
uttrykk for rekruttering. De 10 regionene med størst nedgang ble kategorisert som TDPområde A, og de 10 neste TDP-område B. Regionene som kom inn under disse to områdene,
samsvarte med områdene pekt på i meldinga, men i tillegg deler av Hedmark som grenser opp
mot Sverige og områder i Sør-Trøndelag rundt Trondheimsfjorden.
I tillegg har en også sett på to ”distriktsindikatorer”, utviklingen i folketall og sysselsetting
totalt i samme periode.
Flere av område som har stor nedgang i ”jordbruksindikatorene”, har liten nedgang i
”distriktsindikatorene”. Motsatt har også flere områder med stor nedgang i
distriktsindikatorene liten nedgang i ”jordbruksindikatorene”. Der jordbruksvariablene viser
en svakere utvikling i kystområdene på Vestlandet, viser distriktsindikatorene en svakere
utvikling i fjellområdene på Østlandet og nordover fra Trøndelag til Helgeland. Vest-Finmark
har svak utvikling i jordbruksindikatorene, mens det er motsatt i Øst-Finmark. Enkelte
områder har likevel svak utvikling for begge typer indikatorer, bl.a Glåmdalen, Numedal,
Øvre Telemark, Ytre Sogn, Nordfjord og Sør Troms.
Arbeidsgruppa har foreslått flere tiltak spesifikt rettet inn mot disse områdene, men arbeidsgruppa har ikke kommet med noen entydig anbefaling av et eller flere tiltak. Jordbrukets
forhandlingsutvalg viser til at dagens begrunnelse for å differensiere tilskuddsatser etter
områder har vært å bidra til inntektsutjevning gjennom å kompensere for geografiske
betingede driftsulemper. Å differensiere tilskudd etter utvikling på utvalgte indikatorer
vil bryte med dette prinsippet. Det er også et problem at tilskuddsutmåling med basis i
slike indikatorer, vil gi mindre forutsigbarhet for bonden.
I mange av områdene med sterkest relativ nedgang i ”jordbruksindikatorene” har annet
arbeidsmarked vært godt med et høyt lønnsnivå. Forhandlingsutvalget finner det
bekymringsfullt å kunne nå målet om landbruk over hele landet dersom den negative
utviklingen i landbruket i disse områdene fortsetter. Samtidig registrerer vi at utviklingen i
disse indikatorene også er svak i mange andre områder av landet. Flere av disse områdene har
også svakest utvikling i ”distriktsindikatorene”. Disse områdene vil være særdeles sårbare
dersom landbruket fortsetter å utvikle seg i negativ retning. En slik utvikling vil være vel så
bekymringsfullt som den utviklingen vi har sett i TDP-områdene A og B det siste 10-året,
fordi mulighetene for alternativt arbeid er svakere. Konsekvensen av nedlegging av landbruket i disse områdene vil innebære fraflytting, og ha store distriktspolitiske konsekvenser.
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Jordbrukets forhandlingsutvalg mener det er viktig både å hindre den negative
utviklingen i TDP-områdene A og B, samtidig som en unngår at også andre områder får
en tilsvarende negativ utvikling framover. På bakgrunn av dette foreslår
forhandlingsutvalget å forsterke distriktsprofilen i eksisterende tilskuddsordninger slik
at man treffer bredt i distriktssatsingen, uten kun å avgrense seg til TDP-områdene.
5.5.2 Styrking av eksisterende virkemidler
Investeringsvirkemidler
Det viktigste tiltaket for å sikre et landbruk i områdene med sterk relativ negativ utvikling for
jordbruksindikatorene, er å sørge for at det investeres i jordbruk i disse områdene for
framtida.
I Meld. S. nr. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken skriver regjeringen om satsingen på
investeringsvirkemidler at:
Samlet innebærer den nye satsingen for investeringer i landbrukssektoren følgende
elementer:
• økt prioritet til investeringsvirkemidler over jordbruksavtalen
• distriktspolitisk prioritet ved fordeling av midlene
• videreføring av regional handlingsfrihet
• videreføring av låneordninger og rentestøtte
• økte avskrivningssatser for driftsbygninger, jf. statsbudsjettet for 2012
I rapporten fra arbeidsgruppa skriver en følgende:
En tydeligere distriktsprofil i investeringsvirkemidlene kan gjøres på flere måter:
• En kan justere fordelingsnøkkelen for BU-midler fra sentralt hold slik at fordelingen
mellom fylkene endres.
• En kan legge sentrale føringer for hvordan fylkene skal prioritere de midlene de får
tildelt.

Ei investeringspakke som beskrevet i kapittel 7 vil bidra til å styrke investeringene
særlig på mindre og mellomstore bruk i distriktene.
Distriktstilskudd melk
Distriktstilskuddene er viktige for å utjevne for merkostnader ved å drive landbruk under
mindre gunstige produksjonsvilkår.
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å styrke distriktstilskudd melk med 1 øre/liter i
sone B, 2 øre/liter i sone C og 3 øre i sonene D til J.
Frakttilskudd
Fraktstøtte er viktig for å opprettholde jordbruksarealer i drift over hele landet, og er et meget
målrettet distriktspolitisk virkemiddel, samt at det gir en god inntektsutjevning mellom
produsenter.
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å styrke frakttilskudd slakt med 9 mill. kroner
for å kompensere for kostnadsveksten fra tilskuddet ble endret i 2010.
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Beitetilskudd og driftstilskudd
Gårdsbrukene er gjennomgående noe mindre i distriktene enn i sentrale strøk. En forsterking
av strukturprofilen vil virke positivt for distriktslandbruket.
Grovfôrbasert husdyrhold stor sterkt i distriktene. En styrking av beitetilskuddene er et
målrettet tiltak for å styrke distriktslandbruket.
Jordbrukets forhandlingsutvalg vil styrke driftstilskuddet med 169 mill.kr og
beitetilskuddene med 321 mill. kroner.
Driftsvansketillegg
Det er store utfordringer for mange av de geografiske områdene som i meldinga blir betegnet
som områder medsærlig bekymringsfull utvikling. I disse områdene er det behov for at det
settes inn svært målretta tiltak. Et slikt tiltak er et driftsvansketillegg, hvor en kompenserer for
driftsulemper knyttet til bl.a. bratt areal, antall teiger og kantsoner. Skog og Landskap har
presentert tall for at 30 prosent av grasarealene er på teiger under 10 dekar, tilsvarende er 30
prosent av kornarealet på teiger under 30 daa. Lønnsomheten i å drive de minste skiftene er
ofte marginal.
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at det settes ned gruppe fra relevante
fagmiljøer for å utrede kriteriene for et driftsvansketillegg.
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6 Rekruttering til landbruksnæringa
For å øke matproduksjonen basert på norske ressurser, må næringa tiltrekke seg engasjerte og
dyktige næringsutøvere. Det er mange faktorer som påvirker rekruttering til landbruket, men
gode inntekts- og investeringsmuligheter er sammen med gode, fleksible velferdsordninger
overordna faktorer. Det er derfor helt avgjørende at næringa gis rammevilkår som gir
muligheter for å redusere inntektsforskjellene til andre grupper i samfunnet vesentlig.
Det må satses på rekruttering for å sikre fremtidig norsk matproduksjon.
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår en rekrutteringspakke. Rekrutteringspakken
består av følgende tre sentrale elementer:
• Oppstartstilskudd
• Investerings- og velferdsordninger
• Prosjektet ”Bli agronom”
I tillegg foreslår vi en videreføring av midlene til fylkeskommunene for rekruttering og
kompetanseheving.

6.1 Oppstartstilskudd
Det er mange utfordringer knyttet til å øke rekrutteringen til jordbruket. For mange vil en
svært anstrengt likviditet være et problem den første tida etter overtakelse. Et eget tilskudd til
nye brukere vil i noen grad avhjelpe denne situasjonen.
Sviktende rekruttering til jordbruket er ikke et særnorsk problem. I EU er om lag 2/3 av
bøndene over 55 år. For å sikre rekrutteringen til jordbrukssektoren i EU, er det foreslått å
innføre et oppstartstilskudd til bønder under 40 år, og tilskuddet skal gjelde de første 5 årene
etter overtagelse. De unge bøndene i EU vil med dette forslaget få et tillegg på 25 prosent av
sin basisutbetaling av tilskudd. Det øvre taket for denne støtten er satt til
maksimumsutbetalingen for det gjennomsnittlige gårdsbruk i hvert medlemsland.
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at det innføres et oppstartstilskudd til nye
brukere i jordbruket på 30 000 kroner som et engangsbeløp.
For å få oppstartstilskuddet må følgende kriterier være oppfylt:
• Søkeren må være under 35 år
• Søkeren må oppfylle de generelle kravene for å få produksjonstilskudd
• Søkeren skal ikke ha søkt om produksjonstilskudd i jordbruket tidligere
• Dersom en person står oppført som eier/driver av flere enn ett foretak, har denne
personen ikke rett på mer enn en utbetaling av oppstartstilskuddet
I 2012 var det 632 nye søkere til produksjonstilskudd i jordbruket under 35 år. De avsettes 20
mill. kroner for 2014 til et slikt oppstartstilskudd.
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6.2 Investerings- og velferdsordninger
For rekruttering til yrket vil det være spesielt viktig med gode investerings- og
velferdsordninger. Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår følgende tiltak i ei særskilt
satsing mot ungdom:
• GardsSparing for Ungdom (GSU)
Ungdom mellom 20 og 35 år bør få sette av penger i fond med skattefradrag, inntil kr
150 000 pr. år
Ordningen kan sammenliknes med BSU-ordningen, men skal bare kunne brukes til
kjøp av gardsbruk. Ordningen vil føre til at ungdom med interesse for bondeyrket, kan
skaffe seg startkapital gjennom gunstig sparing. De som starter med dette vil få styrka
sin motivasjon med kjøp av gard som mål.
• Innføre et rentefritt lån gjennom Innovasjon Norge, med 5 års nedbetalingstid på
størrelse med de ordinære tilskuddene bruket er berettiga til for første driftsår. Dette
kan være med på å bedre likviditeten i oppstartsperioden for nye brukere, ved at de
slik kan ”låne” tilskuddet på forskudd.
• Gjeninnføre retten til fireårig studierett i den videregående skolen. Alle fylker må
kunne tilby sine elever treårig agronomutdanning uten at dette fjerner muligheten for
et fjerde år med studiekompetanse
• Åpne opp for å gi avløsertilskudd for avløsning utført av til ungdom fra fylte 15 år, jfr
velferdskapittelet
• Økning av satsene for avløsertilskudd til ferie og fritid økes med 8 prosent.

6.3 Prosjekt ”Bli agronom”
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener at alle utøvere i landbruksnæringa skal ha grunnleggende kompetanse innen produksjon og drift. Med grunnleggende kompetanse menes
landbruksutdanning (agronom/gartner) i videregående skole eller tilsvarende realkompetanse.
Agronom-/gartner kompetanse bør også ligge i bunn for videre landbruksutdanning for alle
yrkesgrupper i landbruket.
Landbruksmeldinga fokuserte på at det trengs god agronomisk kompetanse for å få til økt
matproduksjon. Lov om dyrevelferd og holdforskrifter for de ulike dyreslagene stiller krav til
kompetanse for å drive med husdyr. For å øke grunnkompetansen trengs en målrettet innsats
for å øke rekrutteringen til agronom- og gartnerutdanningene i videregående skole. Målet bør
være å doble antall agronomer/gartnere i videregående skole innen 5 år.
Naturbruksskolene står sentralt i arbeidet med å sikre landbruket tilstrekkelig praktisk
kompetanse både for den aktive gardbrukeren, for ansatte i landbruket og som grunnlag for
høyere utdanning innen landbruk. Det er derfor viktig å ha god dialog med skolene og
fylkeskommunen for å påvirke og opplyse både skoleeier og elever.
Situasjonen i år er særlig dramatisk på grunn av stor prosentvis nedgang i antall søkere til Vg3
landbruk – de som skal bli agronomer. Tall fra offentlig skole viser at søkingen til Vg3 landbruk (agronom) har gått ned fra rundt 200 til 170. At det blir en såpass stor prosentvis nedgang på ett år KAN ha sammenheng med, eller være resultatet av, at naturbruksskolene har
kommet svært godt i gang med å utvikle og tilby Vg2-program innen læreplanen for Vg2
landbruk- og gartnernæringsom som verken er landbruks- eller gartnerretta. For eksempel kan
det være innrettet mot hund, andre selskapsdyr, energi og miljø eller friluftsliv. Naturbruksskolene har gjerne markedsført disse tilbudene i større grad enn landbrukstilbudet sitt,
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resultatet av dette blir elevene som starter på naturbruk med helt andre interesser enn
landbruk.
Det settes av 1 mill kroner årlig over en femårsperiode til prosjektet ”Bli agronom”
Målet med prosjektet er å doble rekrutteringen til agronom- og gartnerutdanningene i
videregående skole. Prosjektet finansieres med ledige midler, jf kap 4.2.4.

6.4 Rekruttering, likestilling og kompetanse i landbruket
Fra og med 2010 er det bevilget 20 mill. kroner over jordbruksavtalen til fylkeskommunene til
arbeidet med rekruttering, likestilling og kompetanseheving i jordbruket.
Kompetansemidlene har avgjørende betydning for både grunnutdanning for voksne og for
etter- og videreutdanning, bl.a. utvikling av fagskoleutdanning. Det er viktig å slå fast at ved
bruk av midlene til rekruttering til utdanning må det gjelde landbruksrettet utdanning, ikke
naturbruk generelt.
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at midler til fylkeskommunene til rekruttering
og kompetanseheving videreføres med 20 mill. kroner. Forhandlingsutvalget vil
understreke at bruken av midlene skal skje i et nært samarbeid med næringa.

6.5 Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket (KIL)
Bevilgningen til KIL for 2013 var på 6 mill. kroner. Av dette har inntil 1 mill. kroner vært
øremerket avløserkurs. Det ble i 2012 gjort en evaluering for å se om de tildelte KIL-midlene
har bidratt til ønsket kompetanseutvikling, og hvilke typer prosjekter som gir best resultater i
så henseende. På bakgrunn av evalueringen er utkast til reviderte retningslinjer behandlet i
Faggruppe KIL og oversendt fra Matmerk til LMD. Faggruppe KIL ser behov for at
ordningen med tilskudd til avløserkurs formaliseres. Evalueringen konkluderer med at KIL
oppfyller målsettingene, både hva gjelder KIL-støtte og støtte til avløserkurs. Med reviderte
retningslinjer vil KIL kunne få enda høyere grad av måloppnåelse enn tidligere.
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at bevilgningen til KIL videreføres med 6 mill.
kroner. Av dette avsettes inntil 1 mill. kr til avløserkurs.
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7 Investering og finansiering
For å kunne øke norsk matproduksjon må det investeres i framtidsretta produksjonskapasitet.
Med bakgrunn i den betydelige kostnadsveksten i Norge, vil Jordbrukets forhandlingsutvalg
spesielt påpeke behovet for å styrke finansieringsevnen i jordbruket. Dette forutsetter en
generell bedring av næringas lønnsomhet, kombinert med gunstigere kapitaltilgang.
Finansieringsinstitusjoner og Innovasjon Norge har krav til egenkapital og fastsetter
maksimalt lånebeløp ut fra betjeningsevne og pantesikkerhet.. I områder der bo-verdien er
liten og alternativverdien på gardsbruka er lav, er det i dag vanskelig å skaffe kapital til kjøp
og utvikling av gardsbruka. En bedring av kapitaltilgangen både gjennom tilskudd og lån er
avgjørende for investeringsevnen i landbruket generelt, og i distriktslandbruket spesielt.
I 2005 ble næringsbeskatningen betydelig skjerpet. Realisasjonsgevinster som før var
skattefrie eller skattlagt som kapitalinntekt, blir nå marginalbeskattet. Omleggingen fra
delingsmodell til foretaksmodell for enkeltpersonforetak har økt beskatningen av
personinntekten vesentlig. En økning i avskrivningssatser for husdyrbygninger og inventar har
bare i mindre grad kompensert for de senere års skatteøkninger i jordbruket. Økt løpende
beskatning har bidratt til svekket investeringsevne. Jordbruksfradraget har i samme periode
økt, men har samtidig blitt regnet med i den årlige inntektsveksten. Investeringspakke utenom
jordbruksavtalens rammer. Landbruket har betydelige utfordringer knyttet til investeringer i
jord og bygninger for å fornye driftsopplegget og imøtekomme miljøkrav. Investeringer i
miljøtiltak kjennetegnes ved at de i liten grad vil øke inntjeningen og bedre driftsresultatet.
Siden 2000 har investeringskostnaden for bygninger økt med 60 prosent. Den generelle
prisveksten har i samme periode vært 25 prosent. Meld. St 9 (2011-2012) slår fast at mange
gardsbruk har et stort etterslep i investeringer fordi produksjonsapparatet en nedslitt og til dels
utdatert:
”Økte investeringer er nødvendig for å fornye driftsapparatet, bedre lønnsomhet, økt
produktivitet og av hensyn til dyrevelferden. Gode investeringsordninger er viktige for
rekrutteringen til landbruket, og det er samtidig nødvendige ordninger for å kunne nå
de sentrale landbrukspolitiske målene om økt matproduksjon og et landbruk over hele
landet.”
Videre er det lagt til grunn at dagens nivå på investeringsvirkemidlene ikke er tilstrekkelig:
”Det er behov for bedre kapitaltilgang for å kunne gjøre nødvendige investeringer.
Regjeringen vil derfor etablere en satsing som kan bidra til et nødvendig investeringsløft. Satsingen innebærer at investeringsvirkemidler gis økt prioritet innenfor
jordbruksavtalen.”
Jordbrukets forhandlingsutvalg er enig i Regjeringas beskrivelse av behovet for å bedre
kapitaltilgangen i landbruket. Løftet som trengs er av en slik størrelsesorden at det ikke
er tilstrekkelig å øke investeringsmidlene på nivå med økningene de siste åra. En
prioritering av investeringsmidlene innenfor avtalen slik meldinga skisserer, vil gå på
bekostning av en helt nødvendig styrking av den løpende driftsøkonomien i næringa.
Finansieringsevnen er for lav allerede, derfor er det ingen bærekraftig løsning å
omprioritere innenfor avtalen fra drifts- til investeringsmidler.
Forhandlingsutvalget mener en styrking av investeringstilskuddet er det mest målretta
og effektive virkemiddelet for å bedre økonomien i investeringsprosjekter og styrke
lønnsomheten i produksjonen over tid. Investeringstilskuddet gjør det mulig å fornye driftsapparatet og legge til rette for økt matproduksjon, rekruttere ungdom til næringa og skape en
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miljøvennlig, moderne og attraktiv arbeidsplass. Det er viktig at investeringsvirkemidlene
også treffer gjennomsnittsbruket for å opprettholde en bruksstruktur som sikrer at mest mulig
av eksisterende korn og grasarealer utnyttes. Det er nødvendig at investeringer på det enkelte
bruk i større grad kan tilpasses ressursgrunnlaget og lønnsomheten i den enkelte
produksjonen.

Melk
AgriAnalyses rapport ”Investereringer som virkemiddel” (Rapport nr 3/2013. AgriAnalyse)
viser at utbygging i melkeproduksjonen, sjøl opp til dobbel størrelse av dagens
gjennomsnittsbruk, ikke har positiv nåverdi med dagens lønnsomhet og investeringstilskudd.
Tabell 21.

Investeringstilskudd og nåverdi for referansebruk 1. 22 årskyr
Uten tilskudd

Antall årskyr
Driftskostnader
Årlig omsetning
Diskonteringsrente
Lånerente
Avskrivningstid/nedbetalingstid
Investeringssum
Årlig rentekostnad (annuitet)
Årlig innbetalingsoverskudd
Nåverdi
Samlet tilskudd

22
932 157
1 537 000
5,0 prosent
6,5 prosent
30
4 400 000
147 767
207 076
-2 808 365
0

Dagens ordning (30
pst. & 900.000 i tak)
22
932 157
1 537 000
5,0 prosent
5,5 prosent
30
4 400 000
99 458
255 385
-1 537 056
1 442 500

Tilskudd for positiv
investeringsbeslutning
22
932 157
1 537 000
5,0 prosent
6,5 prosent
30
4 400 000
72 204
282 639
22 426
2 250 000 (51 prosent)

Beregningene viser at gjennomsnittsbruket må ha mer enn 50 prosent i investeringstilskudd
tilsvarende omkring 2,25 mill kroner, for at investeringen i et nytt fjøs til 4,4 mill. kroner skal
være lønnsomt. En tilsvarende beregning for et bruk med 31 kyr, gir en tilskuddsprosent på 46
for å oppnå lønnsomhet.
Storfekjøtt
Det største investeringsbehovet utenfor melkesektoren er i spesialisert storfeproduksjon hvor
det må realiseres betydelig utbygging om vi skal øke norsk storfekjøttproduksjon. Det gjelder
både de som driver spesialisert storfekjøttproduksjon og i kombinasjon med melk.
Korn
Kornproduksjonen har en svært negativ produksjonsutvikling, både i areal og mengde. Jf. kap
5.3. Kornprodukter er den viktigste energikilden i kostholdet og en sentral innsatsfaktor i
husdyrholdet. Økt norsk kornproduksjon er viktig for å sikre sjølforsyning og produsere
husdyrprodukter på norske ressurser. Det trengs betydelige investeringer i drenering og tørke/ lageranlegg, da de fleste investeringer er mer enn 30 år gamle. Korn må få en sentral
prioritering i investeringsløftet for norsk råvareproduksjon.
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Antatt investeringsbehov
Tabell 22
Øvre og nedre anslag på investeringsbehov (mrd. kroner)
Storfe/melk
Storfe/kjøtt
Sau
Korn
Total

Øvre anslag
19,3
3,7
1,5
2,0
26,5

Nedre anslag
11,0
2,4
1,5
1,6
16,5

Kilde: AgriAnalyse. Rapport 3-2013 ”Investeringer som virkemiddel”
I rapporten er investeringsbehovet for henholdsvis melk/storfe, sau og korn, anslått til 21 mrd
kroner i de nærmeste åra (anslaget er en middelverdi mellom et øvre og nedre anslag). Dette
er begrenset til rene bygningsløsninger for grasbasert husdyrhold og tørke-/lagerkapasitet for
korn. Drenering forutsettes løst gjennom grøftetilskuddet over jordbruksavtalen, og det er ikke
tatt hensyn til gjødselløsninger eller grovfôrhåndteringslinjer. I 2008 kom ei arbeidsgruppe
som utredet innføring av forbud mot båsfjøs, fram til et årlig investeringsbehov på 2 mrd.
kroner over en 8-års periode.
Totalbehov
Investeringsbehovet knytter seg hovedsaklig til melkeproduksjonen i henhold til beregningene
gjort av AgriAnalyse. Melkeproduksjonen vil ha behov for om lag 2 mill. kroner pr ny
utbygging, eventuelt med tillegg for kombinert produksjon med kjøtt. Hvor mange som vil
bygge helt nytt i forhold til renovering er uvisst, men drøyt halvparten av dagens 10 000
melkebruk har til dels store investeringsbehov. Ved et tilskudd på om lag en tredjedel av
dagens totale investeringsbehov utgjør dette 5 mrd kr. For de øvrige produksjoner vil en med
inntil 50 prosent tilskudd ha et tilskuddsbehov på 3 mrd. kroner.
For å få dette realisert og tatt vare på verdikjeden fra jord til bord så trengs det et investeringsløft på omlag 8 mrd kroner de neste årene. Dette tilsvarer tilskudd på om lag 38 prosent av
totalt estimert behov. De ca. 500 mill kroner som i dag gis som i tilskudd, er ikke tilstrekkelig
verken til å ta vare på eller øke dagens produksjon.
Investeringspakke.
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at det etableres en 5-årig investeringspakke
utenfor jordbruksavtalens ordinære rammer for å løse utfordringene nevnt foran.
Investeringspakken foreslås på 1,1 mrd kr årlig i tillegg til den ordinære
investeringsstøtten over jordbruksavtalen.
Investeringspakka finansieres utenom jordbruksavtalens ordinære rammer.
I denne fornya og forsterkede satsingen gjennom en særskilt investeringspakke foreslår
vi samtidig å øke toppavgrensinga på tilskuddet og heve tilskuddsprosenten innenfor en
trappetrinnsmodell. Modellen er beskrevet i kapittel 7.2 om fylkesvise BU-midler.
Investeringspakka skal forvaltes på samme måte som de fylkesvise BU-midlene.
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7.1 Fondsavsetning med skattefordel
Det er viktig med ordninger som øker finansieringsevnen gjennom løpende drift. Jordbruket i
dag krever mye kapital i investeringer i driftsapparatet. En frivillig fondsavsetning for
jordbruket vil være et målrettet og treffsikkert virkemiddel. Avsetninger til ”skattefunn” og
avsetningen til skogfond i skogbruket er eksempler på lignende ordninger i andre næringer. I
tillegg til at ordningen kan benyttes til investeringer i driftsapparatet, vil det også kunne
fungere som en inntektsutjevnende ordning. Ordningen kan også styrke bondens muligheter
for å takle økonomiske utfordringer knyttet til år med avlingssvikt. For å unngå at avsatte
midler blir stående på fondet som ”død” kapital, kan det legges inn krav om at avsatte midler
maksimalt kan ligge i fondet i for eksempel 10 år.
Erstatning ved ekspropriasjon av jord bør også kunne avsettes til et slikt fond. På denne måten
vil en gjennom ordningen med skattefordel kunne stimulere til at større deler av gevinsten
reinvesteres i gjenværende driftsapparat/arealer.
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener en ordning med investeringsfond med
skattefordel må innføres for landbruket, og ber Regjeringa fremme forslag om dette i
forbindelse med Statsbudsjettet.

7.2 Fylkesvise BU-midler
De fylkesvise Bygdeutviklingsmidlene er et svært viktig virkemiddel for å fremme
investeringer i landbruket. Disse midlenes omfang, utforming og innretning har stor betydning
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.
I så godt som alle fylker har etterspørselen i 2012 vært så stor i forhold til disponible rammer
at det har vært nødvendig å foreta stramme prioriteringer. I flere fylker er i praksis ramma
disponert alt i løpet av første halvår. Dette understøtter behovet for et løft i den samla ramma
for de bedriftsretta midlene til fylka
Fra avtaleåret 2013 ble ansvaret for utvikling av og støtte til lokalmatbedrifter overført til de
fylkesvise BU midlene. Jordbrukets forhandlingsutvalg forutsetter at omlegging sikrer
lokalmatbedriftene fortsatt tilgang til kapital.
Melk og storfe
Det er særlig melke- og storfekjøttproduksjonen som trenger ei styrking av investeringsstøtta.
Det er viktig å ta hensyn til størrelse og ressursgrunnlag på bruka. Noen av investeringsvirkemidlene må derfor målrettes bedre mot de mindre og mellomstore bruka. Det bør legges
til rette for moderne teknologi som melkerobot, også for driftsenheter av midlere størrelse.
Utviding av kapasiteten for oppforing av slakteokser i tilknytning til eksisterende
melkeproduksjon er en kostnadseffektiv måte å øke storfekjøttproduksjonen.
Grønt
Innenfor grøntproduksjonene er det et voksende investeringsbehov i takt med et marked som
stadig skjerper kravene til produsentene. Her er det stort behov for nybygg og oppgradering
av kjølerom for å ivareta produktkvaliteten. Det må gis tilskudd til lager og pakkeri, inklusive
pakke- og foredlingsutstyr.

Side 61
Dyrkingsmetodene må utvikles videre. Det må stimuleres til metoder som tar høyde for endret
klima. Redusert tilgang av godkjente sprøytemidler gjør at flere etablerer grønnsaksfelt med
ulike løsninger som skjermer for kulde og nedbør, holder borte innsekter og slik hindrer
sykdomsutbrudd. De mest omfattende dekkene, med etablering av gjerder og avtakingssystemer er svært kostbare. For frukt er det behov for dekking med tanke på frost- og
haglskader, samt å holde borte fugler. Dette er særlig aktuelt dersom man skal etablere seg i
nye områder med andre klimatiske forhold og etablering av felt med nye sorter. Dekking av
bærfelt kan bidra til å utvide norsk sesong og gi bedre vern mot insekter og skader forårsaket
av vær og klimatiske forhold. Det må gis BU-midler til investeringer til tunnel og annen
dekking.
Korn
Klimaendringer og større krav til kvaliteten på kornet øker behovet for gode tørke- og
lagermuligheter ute på gardsbruka. Svært mange tørkeanlegg er gamle og lite tilpasset dagens
krav. Rask og riktig nedtørking etter høsting er viktig for å ta vare på kornkvaliteten. Mange
av de gamle anleggene er også problematiske med tanke på helse, miljø og sikkerhet. Det bør
gis investeringsstøtte til anlegg for tørking og lagring av korn etter samme regler og
retningslinjer som til driftsbygninger for husdyr.
Økologisk drift
Det trengs en styrking av investeringene i allsidig økologisk bruk, slik at driftsapparatet
tilfredsstiller økologisk produksjon. Dette gjelder spesielt økologisk sau hvor Innovasjon
Norges normtall for oppstalling av dyr er basert på konvensjonell produksjon.
7.2.1 Rydding og planting i frukttrefelt
For å øke avlingene må det til en vesentlig fornyelse av fruktfelta. Det er svært
kostnadskrevende å etablere et nytt felt, og det kan gå flere år før feltet gir produksjon. Svakt
tollvern og usikker markedssituasjon begrenser også investeringene. En ny satsing på
pæreplanting er svært nødvendig for å få opp at norsk pæreproduksjon. Tilskudd til rydding
og planting i frukttrefelt ligger inn under BU-midlene. Det er de siste åra brukt om lag 4,5
mill. kroner i ordningen. Tilskuddet er i dag på 20 – 30 prosent av kostnadene.
Dagens vilkår om at det skal plantes nytt fruktfelt må utvides til krav om grønt-, frukt- eller
bærproduksjon på arealene, og arealene må bindes for minimum 10 år.
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår følgende regler for tilskudd til rydding og
planting i frukttrefelt innenfor de fylkesvise BU-midlene:
• Tilskuddprosenten til rydding og planting av frukttrefelt settes til 30 prosent på
eple og steinfrukt, uavhengig av distrikt.
• Tilskuddprosenten settes til 40 prosent på pærer, uavhengig av distrikt
• Forpliktende 6-årig fornyingsplan og moderne planting.
Jordbrukets forhandlingsutvalg viser til økningen på 5 mill. kroner til de fylkesvise BUmidlene og forutsetter at denne økningen nyttes til tilskudd til fruktrefelt.
Sentrale føringer
Jordbrukets forhandlingsutvalg ber om at det i departementets tildelingsbrev til
Innovasjon Norge presiseres at utbygginger i større grad tilpasses ressursgrunnlaget på
det enkelte foretak.
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7.2.2 Innføring av trappetrinnmodell
Kostnadsutviklinga tilsier at det er behov for å løfte toppavgrensinga for tilskudd fra dagens
grense på 0,9 mill. Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å løfte toppavgrensinga til 1,4
mill. kr.
Kombinert med en modell for avtakende prosentvis støtte, vil en slik kunne ta spesielt hensyn
til investeringsbehovet på de mindre bruka. For å sikre at investeringsvirkemidlene også bli
benyttet til opprusting av eksisterende bygninger, og til investeringer på mindre og
mellomstore bruk, er det nødvendig at en større andel av midlene blir prioritert til dette
formålet. Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår følgende modell for
investeringstilskudd:
Tabell 23
Trappetrinnmodell for investeringstilskudd
Kostnadsanslag
Sats
0 til 1 million
1 til 2 millioner
2 til 5 millioner

45 prosent
35 prosent
20 prosent

Maks akkumulert
tilskudd. Kr
450 000
800 000
1 400 000

En slik modell vil gjøre det enklere å utføre mindre opprustninger av eksisterende bygninger,
samtidig som det kan åpne opp for ei fornying av melkeproduksjonen på ku, på de
bruksstørrelser som i dag er mest i risikosonen for å avvikle produksjonen. Ordningen vil også
gi et godt utgangspunkt for fornying av bygninger i ulike størrelser for sau og geit.
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at:
• Innvilgningsramma for de fylkesvise BU-midlene økes med 5 mill. kroner til 513
mill. kr for 2014, jfr. satsing på rydding og planting av frukttrefelt
• Toppavgrensinga for investeringstilskudd heves til 1,4 mill. kr, som kombineres
med en modell for avtakende prosentvis støtte til avgrensinga er nådd.
• En betydelig andel av investeringsvirkemidlene skal prioriteres til opprusting av
eksisterende bygninger, og til investeringer på mindre og mellomstore bruk.

7.3 Rentestøtte
Rentestøtteordninga er viktig for å bedre lønnsomheten for bruk med store investeringer. Med
dagens rentestøtteprosent vil et lån på 1 mill. kroner iflg. Innovasjon Norge gi en rentestøtte
på kr 54 000 fordelt over 15 år, eller tilsvarende 271 000 kroner over 15 år for et lån på 5 mill.
kroner.
Dagens ordning innebærer at det betales ut støtte gjennom hele lånets løpetid. De siste
utbetalingene blir av den grunn svært lave, og betyr lite for låntakerens totale driftsøkonomi i
denne delen av låneperioden. Økonomien til den som investerer er mest sårbar i den første
delen av perioden, siden renteutgiftene da er høyest og produksjonen og dermed inntektene
gjerne ikke er kommet opp i planlagt omfang.
Verdien på rentestøtta 2013 er 0,7 prosent og falt fra 1,2 prosent 2012. Nivået på rentestøtta
fastsettes en gang pr år, den skal være 50 prosent av risikofri rente 3 år stat (ST4X) for
foregående år. ST4X er pr nå den av de fem statsobligasjonsindeksene på Oslo Børs som har
den lågeste effektive renta.
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Ei rentestøtteordning som følger ST4X har liten verdi som støtteordning i dag. Bruk av ST4X
innebærer samtidig at verdien av rentestøtta ikke måles ut fra bondens lånerente i bank, men
ut fra det staten må betale for sine lån i statsobligasjonsmarkedet. Disse hensynene tilsier at
det er mer hensiktsmessig å la rentestøtta følge en annen indeks enn ST4X i tida framover, og
da en indeks som er mer i samsvar med det lånemarkedet bonden som næringsdrivende må
forholde seg til
En alternativ indeks å bruke er NIBOR1 (Norwegian InterBank Offered Rate). NIBOR er en
referanserente i valutabyttemarkedet, såkalt valutaswaprente.
Jordbrukets forhandlings utvalg foreslår at for nye lånetakere fordeles den totale
rentestøtten over 7 år og ikke 15 år som i dag. Satsen skal settes med grunnlag i
gjeldende NIBOR 3 mnd rentenivå.

1

NIBOR-rentene er avledet av rentene i de utenlandske pengemarkedene. Denne renten brukes ofte på
interbanknivå som referanse for pengemarkedsrenter mellom bankene.
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8 Velferd
Muligheten til ferie og fritid på linje med andre i samfunnet og nødvendig
beredskapsløsninger ved sykdom er avgjørende for rekruttering og likestilling. De siste årene
har partene prioritert en økning i satsene for avløsning ved ferie/fritid og sjukdom, 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. Bonden får mindre fritid og
større egenandel ved sjukdom. Det er viktig at velferdsordningene holder tritt med
kostnadsutviklingen ellers i samfunnet.
I Meld. St. 9 (2011-2012) ”Landbruks- og matpolitikken” heter det:
”Regjeringen vil sikre utøverne i landbruket en inntektsutvikling og sosiale vilkår på
linje med andre grupper. Regjeringen vil derfor videreutvikle inntekts- og
velferdspolitikken i landbruket med utgangspunkt i den landbrukspolitikken som er ført
etter 2005.”

8.1 Endringer i regelverket
Dagens regelverk tillater kun at det utbetales tilskudd for avløsere som er fylt 16 år (§3 siste
ledd). Som et rekrutteringstiltak både til avløseryrket og næringa foreslår Jordbrukets
forhandlingsutvalg å senke denne minimumsalderen til 15 år.
Regelverket legger også begrensinger i forhold til familiære relasjoner til tilskuddsøker. Dette
gir lite smidighet. Vi mener også at avløsning utført av ektefelle og samboere må gi grunnlag
for tilskudd ved avløsning ved sjukdom. Der samdriftsdeltakere må avløse hverandre når en er
blitt sjuk, må også det gi rett til tilskudd ved sjukdomsavløsning.
Det er viktig å sikre at unge ser landbruket som ei attraktiv næring. Jordbrukets
forhandlingsutvalg krever at næringstakere må ha rett til å søke tilskudd for inntil 12
dager i året ved egne barns sjukdom for barn under 12 år.

8.2 Avløsning ved ferie og fritid
I 1999 var maksimalt tilskudd på 48 000 kroner og dekket 46 dager med ferie- og
fritidsavløsning. I 2005 var den på 50 000 kroner, og i dag er maksimalsats på 69 000 kroner.
Ppå grunn av lønnsutviklinga dekker maksimaltilskuddet i dag 41 dager med ferie- og
fritidsavløsning. Mange andre i samfunnet har i samme periode fått 4 ekstra feriedager.
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener at det er viktig å ha gode ordninger som sikrer
muligheten for regelmessig ferie og fritid. For å få en velferdsutvikling mer på linje med
andre i samfunnet, går forhandlingsutvalget inn for at alle tilskuddsatser og
maksimalbeløp økes med 8,0 prosent.

Satellitter i purkeringer
Antall purker i satellittene vil være lavere enn hos en ”vanlig” svineprodusent på telledatoen.
Med dagens ordning faller satellittene i purkeringer uheldig ut med hensyn til avløsertilskudd,
Dette medfører at satellittene kun får 40-70 pst. av avløsertilskuddene i forhold til tilsvarende
produksjon i en vanlig besetning. Purkeringene er en form for spesialisering, der det er
estimert at 15 pst. av arbeidet foregår i navet. Rent praktisk kan dette løses ved å benytte en
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avkryssningsløsning for satellitt i søknadsskjemaet, der systemet konverterer slik at man
sidestiller de to produksjonsformene og reduserer avløsertilskuddet med 15 pst.
Tabell 24.

Avløsertilskudd for svinebesetninger per i dag, og med ny beregningsmetode

Ant kull/år
Satellitt

Vanlig

Antall fødebinger
Gjennomsnittlig
antall avlspurker
Avløsertilskudd
Antall avlspurker
Avløsertilskudd

Differanse avløsertilskudd mellom vanlig
besetning og satellitt (kr)
Prosentvis avløsertilskudd for satellitt i forhold til
vanlig besetning
Forslag til ny avløsersats for satellitt
(85 pst. av dagens satser)
Utslag i kroner for satellittene

325

260

195

130

65

50

40

30

20

10

43,75

35

26,25

17,5

8,75

47 863

38 290

28 718

19 145

9 573

111

89

67

44

22

69 000

69 000

69 000

48 606

24 303

21 137

30 710

40 282

29 461

14 730

69,4

55,5

41,6

39,4

39,4

58 650

58 650

58 650

41 315

20 658

10 787

20 360

29 932

22 170

11 085

Kostnaden for å likestille produksjonsformenes avløsertilskudd er på ca 5,0 mill. kroner.
Jordbrukets forhandlingsutvalg ber om at satellitter i purkeringer likestilles med vanlig
svineproduksjon med hensyn til avløsertilskudd.

8.3 Avløsning ved sjukdom m.m
Utgiftene til avløsning under sjukdom er kr 1 675 per dag. For 2013 er maksimal dagsats
1 400 kroner per dag. Dersom landbruksvikaren ikke er tilgjengelig blir bondens egenandel
275 kroner per dag.
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener tilskuddet til avløsning ved sjukdom må dekke
en større andel av avløserutgiftene. Dette er ikke minst viktig for langtidssykmeldte
gårdbrukere. Det foreslås derfor å øke maksimal dagsats med 150 kroner per dag fra 1
400 til 1 550 kroner per dag.
8.3.1 Avkorting for inntekt utenom bruket
Formålet med ordningen er å medvirke til å dekke kostnadene til avløsning i jordbruket ved
sykdom, dødsfall, svangerskap og fødsel, Dette har både en dyrehelsemessig, en
velferdsmessig og en næringsmessig begrunnelse. Ordningen er også viktig for rekrutteringen.
Dersom en gårdbruker har lønnsinntekt og blir sjuk, samordnes tilskuddet med sykepengene
brukeren får eller kunne ha fått fra NAV for jobben utenom bruket. Sykepenger brukeren får
fra NAV blir altså trukket i tilskuddet selv om disse ikke refererer seg til inntekten fra gården,
men til inntekten utenom bruket. Den økonomiske situasjonen i jordbruket er en viktig årsak
til at mange bønder må hente inntekter fra arbeid utenfor gården. Dette gjelder mellom annet
unge brukere i en etableringsfase og i forbindelse med omstillinger/investeringer på bruket.
Samordningsregelen rammer etter vårt syn kjernen av avløserordningen, nemlig å sikre
inntekter i en sjukdomsperiode. Nåværende samordningsregel rammer aktive gårdbrukere
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som gjennom bruk av flere inntektskilder forsøker å få til en virksomhet på bruket. Disse blir
hardt rammet ved sjukdom nettopp fordi de i en slik periode må bruke inntekten fra den ene
kilden (jobben) for å holde den andre (gården) i gang gjennom sjukdomsperioden.
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener at sykepenger fra NAV for inntekt utenom
bruket ikke skal samordnes med tilskudd fra avløserordningen ved sjukdom. Vi har
anslått et bevilgningsbehov på 20 mill. kroner.
8.3.2 Arbeidsavklaringspenger
Ordningen med arbeidsavklaringspenger er ikke godt nok tilpasset bønder. Mange bønder
oppfyller ikke vilkårene i ordningen på grunn av NAVs praktisering av regelverket. På bruk
med stort arbeidsomfang får bonden restberegnet arbeidstid på over ½ årsverk, selv om
personen på grunn av sjukdom er helt ute av stand til å arbeide og må leie inn hjelp til å utføre
arbeidet. NAV legger til grunn at en ikke har krav på arbeidsavklaringspenger dersom en har
inntektsevne på ½ årsverk. Dette rammer særlig hardt i forbindelse med forbigående
helseplager som skal løses gjennom medisinske inngrep og/eller rehabilitering.
Jordbrukets forhandlingsutvalg ber om at regelverket for beregning av arbeidstid i
ordningen med arbeidsavklaringspenger endres slik at bønder med stort arbeidsomfang
dekkes bedre av ordningen.

8.4 Andre velferdsordninger
8.4.1 Landbruksvikarordningen
I dag mottar avløserlagene et tilskudd på kr 270 200 per årsverk utført av landbruksvikar.
Satsen ble sist økt i 2009. Avløserlagene kan bruke inntil kr 40 000 per årsverk til
administrasjon, rekruttering og opplæring. Opplæring og kompetanseheving er kostbart, og
dette tar store deler av administrasjonstilskuddet. Utgifter til opplæring og kompetanseheving
for avløsere vil trolig øke i framtida, da næringa stadig tar i bruk ny og mer avansert
teknologi. Bedre opplæring og kompetanseheving er nødvendig for at landbruksvikarene skal
kunneutføre sjukdomsavløsning effektivt.
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener at opplæring av landbruksvikarer også må
kunne finansieres gjennom det øvrige tilskuddet avløserlagene mottar for sine
landbruksvikarer.
Ved at maksimal dagsats ved sjukdomsavløsning foreslås økt med 150 kroner per dag fra
1 400 til 1 550 kroner per dag, foreslår forhandlingsutvalget å øke egenandelen for brukeren
tilsvarende. Dette vil kompensere for avløserlagenes stadig økende lønnsutgifter med
nærmere 30 000 kroner per årsverk. Videre mener Jordbrukets forhandlingsutvalg at
dagens ordning der avløserlagene må betale tilbake ubenyttede midler til avløsertilskudd, men selv må dekke et eventuelt underskudd, må erstattes med en ordning der
avløserlagene disponerer midlene over en treårsperiode.
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8.4.2

Landbrukets HMS- tjeneste

Friske yrkesaktive er landbrukets viktigste ressurs og grunnlaget for at næringa skal være i
stand til å levere sitt samfunnsoppdrag. En frisk bonde er en avgjørende forutsetning for lønnsom
verdiskaping på garden. Fysisk og psykisk sykdom, skader og ulykker belaster økonomien på
garden og for hele samfunnet.
Stiftelsen Landbrukets HMS-tjeneste eies av Norges Bondelag og Norsk Bonde- og
Småbrukarlag, og tilbyr bedriftshelsetjeneste, kompetanse, krisebistand, rådgivning og andre
HMS-relaterte tjenester til landbruket i hele landet i samarbeid med 40 godkjente, regionale
bedriftshelsetjenester. I 2012 hadde LHMS en omsetning på 36,7 MNOK, av dette var 14
MNOK jordbruksavtalemidler.Oppslutningen er økende, og i 2012 var medlemsveksten 4,2
prosent. LHMS koordinerer kampanjen ”Trygghet og overskudd” (2012-2014) som er
delfinansiert gjennom Jordbruksavtalen.
I Stiftelsens strategiske plan for 2011-2014 er det satt mål om dobling av medlemstallet, økt
kursvirksomhet og forpliktende samarbeid med andre landbruksaktører. Det arbeides nå for å
slå sammen LHMS og Norsk Landbruksrådgivning, og det er enighet mellom Norsk
Landbruksrådgivning, Landbrukets HMS-tjeneste, og LHMS’s stiftere om modell og
framgangsmåte. Modellen innebærer sammenslåing, med full integrering i løpet av 2-5 år.
Siden Landbrukets HMS-tjeneste er en stiftelse, må det søkes om avvikling i henhold til
stiftelseslovens regler om opphevelse. Fordi Stiftelsestilsynet skal godkjenne avvikling, er
modell og framgangsmåte for sammenslåing valgt med tanke på å få slik godkjenning. Det er
i denne sammenhengen hensiktsmessig at partene i årets jordbruksforhandlinger forutsetter
sammenslåing i tråd med foreliggende modell og framgangsmåte. Jordbrukets
forhandlingsutvalg støtter sammenslåing av Landbrukets HMS-tjeneste og Norsk
Landbruksrådgivning i tråd med foreliggende modell og framgangsmåte.
En styrking av LHMS’ økonomi er viktig for å sikre ressurser til utviklingsarbeidet som er
nødvendig for nå næringas mål om effektivisering av rådgivningen, samt færre skader,
ulykker og yrkeslidelser i landbruket. HMS-kampanjen ”Trygghet og helse” går etter planene.
Oppslutningen om kampanjens arrangementer er god. God psykisk helse har også stor
betydning for dyrevelferd, og er nytt fagtema for HMS-kampanjens siste driftsår. Gjennom
kampanjen registreres betydelig interesse for ”gratis førsteråd” på den enkelte gård. En
ordning med ”gratis førsteråd” vil styrke mulighetene til direkte å motivere den enkelte
yrkesutøver til forebyggende innsats i egen virksomhet ut over prosjektperioden for HMSkampanjen.
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å øke bevilgningen til Landbrukets HMStjeneste med 1 mill kroner til 16 mill. kr for å sikre nødvendig drift og utvikling. Dette
omfatter også midler til et prosjekt ”Gratis førsteråd” når det gjelder HMS-rådgivning,
etter modell av ”Gratis førsteråd” økologisk. I tillegg avsettes 1 mill. kroner fra ledige
midler til samordningsprosessen mellom NLR og Landbrukets HMS-tjeneste.
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8.5 Tidligpensjonsordningen
Ordningen med tidligpensjon til jordbrukere har virket siden 1999 med mål om å øke
rekrutteringen til næringa. Satsene har blitt endret to ganger, seinest for fem år siden, da de
ble økt til 100.000 kroner for enbrukerpensjon og 160 000 kroner for tobrukerpensjon.
Samtidig ble beløpet som kan tjenes uten avkorting blitt fjernet. 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.
For å ta ut tidligpensjon må næringsinntekta fra gårdsdrifta minst ha vært 67 prosent av samlet
inntekt. For tillitsvalgte blir godtgjørelse, og ofte også refusjon for kostnader til leid hjelp i
forbindelse med tillitsarbeid, regnet som lønnsinntekt Dette fører til at enkelte heltidsbønder
ikke oppfyller kravene til tidligpensjon.
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å øke maksimalbeløpene med 10 000 kroner fra
100 000 til 110 000 kroner for enbrukerpensjon og fra 160 000 til 170 000 kroner for
tobrukerpensjon. Godtgjørelse for verv i landbrukets organisasjoner må regnes som
næringsinntekt.
For å få innvilget tidligpensjon må landbrukseiendommen realiseres. Ektefellen/samboeren
kan etter dispensasjon fra Fylkesmannen (forskriftens § 4, 4. ledd) beholde selvstendig drevet
eiendom. Landbruksmyndighetenes praksis har vært lite smidig, og praktiseringen av reglene
bør oppmykes. Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår en oppmykning i denne
bestemmelsen slik at ektefelle/samboer kan beholde andel av eiendom den andre
ektefellen ikke har hatt inntekter fra, og hvor inntektene fra eiendommen heller ikke er
brukt som grunnlag for denne ektefellens/samboerens pensjon.
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9 Husdyr- og planteproduksjoner
Storfekjøtt, korn og grønt er omtalt under kapittelet 5 ”Hovedprioriteringer”.

9.1 Melkeku
Ved Stortingets behandling av fjorårets jordbruksoppgjør viser næringskomiteen til Meld. St.
9 (2011–2012), der det bl.a. står følgende om norsk melkeproduksjon: «Melkeproduksjon er
avgjørende for å kunne nå målet om et levende landbruk over hele landet og andre
landbrukspolitiske mål.» ”Komiteen mener at forutsetningen for å nå dette målet er å styrke
økonomien i melkeproduksjonen. Dette har bl.a. bakgrunn i det store behovet for
investeringer i driftsbygninger som følge av nye krav til dyrevelferd, modernisering for å sikre
rekruttering til næringen, og for å tilrettelegge for nye driftsformer. ”
Siden 2004 har andelen av fôret til melkekua hentet fra beite sunket fra 16,5 prosent til 10,3
prosent. I samme periode har kraftfôrandelen økt fra 37 prosent til 43 prosent. Samtidig har
det vært en avdråttsøkning på nesten 1000 liter per årsku. Dette innebærer dårligere utnyttelse
av grovfôrressursene. Jordbrukets forhandlingsutvalg vil stimulere ytterligere til økt
bruk av grovfôrressursene, både på inn- og utmark.
For første gang i nyere tid var det ved inngangen til 2013 under 10 000 foretak med melkekvote som søkte produksjonstilskudd. Det er en halvering siden 2001. I en medlemsundersøkelse fra Tine SA vinteren 2012 svarer en av tre melkeprodusenter at de vurderer å legge
ned produksjonen innen fem år. Det er dermed rimelig å forvente at avgangen av antall
foretak vil fortsette, dersom det ikke settes i verk tiltak for å motvirke dette.
I perioden 2001 til 2011 har den disponible kvota holdt seg stabil, mens den økte i kvoteåret
2012/2013, som følge av underdekning av melkefett. Gjennomsnittskvota per foretak har mer
enn doblet seg siden 2001og er nå knapt 170.000 liter. Jordbrukets forhandlingsutvalg
mener det er særdeles viktig at nedgangen i antall melkeprodusenter bremses kraftig for
å kunne opprettholde produksjonen i hele landet.. En styrking av driftstilskuddet vil
være et viktig tiltak for å ta vare på også de mindre melkebrukene. Det er foreslått en
endring i driftstilskuddet på kr 19.400 kroner per foretak…
Melke- og storfekjøttproduksjonen står for en betydelig andel av produksjonsinntektene i
jordbruket. Sammen med geit og sau, er beitende storfe også avgjørende for å opprettholde et
levende kulturlandskap med høyt biologisk mangfold, noe som er verdifullt for både turistnæring og fastboende. Jordbrukets forhandlingsutvalg mener det er viktig å styrke
økonomien i melkeproduksjonen, slik at flere foretar investeringer og at den yngre
generasjonen velger å satse på ei framtid som melkeprodusenter. Jmf. Kap 5.3.1 forslås
målprisen på melk økt med 23 øre pr liter.
Investeringskostnadene i driftsbygninger og annet driftsapparat har økt betydelig de siste
årene. I Tine SAs medlemsundersøkelse svarer hele 46 prosent at driftsbygningen er den
viktigste begrensingen for framtidig produksjon. Det er et stort etterslep på investeringssida i
melkesektoren. Mange må også investere for å tilfredsstille offentlige krav innen husdyrproduksjonen, gjødselanlegg m.m. Jordbrukets forhandlingsutvalg mener det må legges til
rette for en generell bedring av lønnsomheten i melkeproduksjon uavhengig av
foretaksform og størrelse. Vi har styrket satsene for driftstilskudd og beitetilskudd og
det foreslås innført et slaktetilskudd, jfr kap 5.2.
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Referansebruksberegningene viser et inntektsutslag av kravet for brukene med kumelk på
39.100 til 61.800 kroner per årsverk.
Nyetableringer
Kvoteordningen er et godt virkemiddel for å styre produksjonen mot etterspørselen. En
ulempe ved kvotesystemet er at det har vært en høy terskel for å komme inn i melkenæringa.
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.
I ny kvoteforskrift er det åpnet opp for å kunne kjøpe melkekvote på det frie markedet også
for de som ikke har kvote fra før av. I fylker med stor etterspørsel etter kvote, vil prisen for
kvote være høy. Dette gjør det vanskelig å starte opp, særlig for unge i etableringsfasen.
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å sette av 5 mill. liter av den statlige oppkjøpte
kvoten til nyetablering, med prosentvis likt bidrag fra alle fylker. Kvotene fordeles ut
innenfor de samme produksjonsregionene som de ble trukket inn fra. Forhandlingsutvalget foreslår videre å sette maksimum på 175 000 liter pr søker, og en prioritering
av søkere med landbrukseiendommer i næringssvake områder, rovdyrutsatte områder
og søkere under 35 år. I tillegg ønsker forhandlingsutvalget å prioritere områder med
stor erosjonsrisiko.
Kvoteforskrifta
Gjeldende kvoteforskrift trådte i kraft 1. januar 2012. Etter ett års erfaring med forskriften er
Jordbrukets forhandlingsutvalg enig i at regelverket i hovedsak fungerer etter intensjonen.
Likevel ønsker Jordbrukets forhandlingsutvalg å endre på følgende i forhold til dagens
forskrift:
1. Det bør åpnes for at samdriftsdeltakere skal kunne leie inn kvote, på lik linje med
enkeltforetak.
2. Det skal ikke være tillatt å konvertere kumelkkvoter til geitemelkskvoter fordi det er
overproduksjon av geitmelk.
3. Det foreslås at det opprettes rovdyrkvote for geitmelkproduksjonen i områder med
industriell anvendelse av geitmelka.
4. Endring av andre kvoteforhold enn salg, kjøp og leie av kvote, som for eksempel
oppstart av samdrift, endring av samdriftsdeltakere eller eierskifte for enkeltforetak må
behandles og gjøres gjeldende fortløpende. Slik det er i dag er fristen for slike
endringer satt til 1. februar (ku) eller 1. desember (geit), med virkning påfølgende
kvoteår. Dette blir for rigid, og ikke tilpasset verken eierskifte eller oppstart, avvikling
eller endringer i samdrifter.
5. Prisen for kjøp og salg av statlig kvote skal fastsettes gjennom jordbruksavtalen. For å
hindre spekulasjoner ved endring i den statlige kvoteprisen, begrenses
innmeldingsperioden for salg av kvote til staten fra 1. juli til 1. oktober, med virkning
påfølgende kvoteår.
Omsetningsavgift egenforedlet melk
Omsetningsavgift trekkes også for de som selv foredler melk på eget gårdsbruk. Disse
lokalmatprodusentene bærer selv det fulle ansvaret for produksjon, produktutvikling,
markedsføring og salg, men har selvsagt fordeler av at markedet er i balanse og at målpriser
oppnås. Forvaltningen har store kostnader med å kreve inn omsetningsavgift på egenforedla
produkter.
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For å stimulere til mer foredling av lokalmat på eget gårdsbruk basert på
melkeprodukter, går Jordbrukets forhandlingsutvalg inn for å gi fritak for
omsetningsavgift for inntil 25.000 kroner for disse produsentene.
9.1.1 Bevaringsverdige storferaser
Kuregisteret viste i 2012 at antall avlskyr av de seks bevaringsverdige storferasene i Norge,
østlandsk raukolle, vestlandsk raukolle, dølafe, telemarksfe, vestlandsk fjordfe og sidet
trønder og nordlandsfe (STN), var langt lavere enn antatt. Ved søknadsomgangen 1. januar
2013 viser statistikk fra SLF at 583 foretak søkte om tilskudd til 2 816 kyr av bevaringsverdig
rase, mens 236 foretak søkte om tilskudd til 408 okser av de samme rasene. Dette er en
økning siden bevaringsarbeidet for disse rasene siden oppstarten på 1980-tallet. Likevel er det
tre raser som etter FNs organisasjon for mat og landbruk (FAO) defineres som truet, dvs. har
mellom 100 og 1 000 hunndyr. Situasjonen er spesielt prekær for de tre rasene dølafe med 121
avlskyr, vestlandsk raukolle med 130 avlskyr og østlandsk raukolle med 129 stk avlskyr.
De bevaringsverdige storferasene har et gjennomsnittlig årsavdrått på 3 500 - 4 500 kg per ku,
noe som er vesentlig lavere enn NRF. Lavest avdrått har dølafe på ca. 3 000 kg/ku.
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å øke satsen på tilskudd til bevaringsverdige
storferaser med 900 kroner til 2 700 kroner per dyr, noe som betyr en økning på 2,4
mill. kroner til 6,4 mill. kroner over denne ordninga.

9.2 Geit
I 2012 var det 358 produsenter som søkte tilskudd til melkegeit. Disse hadde ei
gjennomsnittskvote på omtrent 65 000 liter. For ti år siden var de tilsvarende tallene 650
produsenter og en gjennomsnittskvote på omtrent 35 000 liter. I perioden 2001 til 2011 har
den samlede geitmelkkvota ligget stabilt på 23 mill. liter. Jordbrukets forhandlingsutvalg er
bekymret for produksjonsmiljøene innen geitmelk.
Geit er i likhet med ku og sau en god kulturlandskapspleier og Jordbrukets
forhandlingsutvalg ønsker derfor en økning i beitetilskuddet på småfe.
Det gis ikke husdyrtilskudd for påsatte unggeiter, påsettkje. I eksempelvis Buskerud tar ikke
Tine i mot geitmelk i månedene desember og januar. Følgelig vil det ikke være behov for
geitmelk før februar og kjeinga skjer da månedsskiftet januar/februar. I snitt vil da 1/3 av
besetningen ikke være tilskuddsberettiget ved telledatoen i januar. Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at husdyrtilskuddet utvides til å omfatte påsettkje over 9 måneder.
Forslaget innebærer at en teknisk må justere intervallet for antall med 33 prosent, slik
at tilskudd gis for 1-165 melkegeit/påsettkje, og 166-330 melkegeit/påsettkje. Satsene
justeres motsvarende dette. Satsene foreslås økt med tilsvarende 200 kr per melkegeit.
Det ligger en utfordring i en langsiktig markedsbalanse for geitmelk. Det er forventet at det
vil bli produsert ca 19,0 mill. liter geitemelk i 2013 med ei disponibel kvote på 0,98, noe som
betyr et lite overskudd i forhold til forbruket. Tine har tro på økt forbruk av geitemelksprodukter i tida framover, blant annet som følge av økt markedsaktivitet. Jordbrukets
forhandlingsutvalg ønsker fortsatt fokus på melkekvalitet og forutsetter at Tine fortsatt
prioriterer produktutvikling og etterspørselsstimulerende tiltak.
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Referansebruksberegningene viser et inntektsutslag av kravet for brukene med geitmelk på
46.200 kroner per årsverk.
9.2.1 Prosjektet ”Friskere geiter”.
Prosjektet ”Friskere geiter” har siden 2001 sanert geitebesetninger for sjukdommene CAE,
byllesjuke og paratuberkulose. Prosjektet har bestått av tre faser. Etter et prøveprosjekt der 20
besetninger ble sanert, ble partene i jordbruksoppgjøret 2004 enige om et flerårig prosjekt.
Dette prosjektet ble avsluttet i 2010. I jordbruksoppgjøret 2010 ble det bestemt å videreføre
prosjektet i fase 3 med et mål ”om å fullføre sanering for hele geitebestanden i Norge”.
Prosjektet anslo et samlet behov på 45 mill. kroner for å kunne fullføre sanering av hele den
norske geitepopulasjonen i perioden 2011 – 2013. I tillegg kom behov for midler til å
kompensere bortfall av produksjons- og avløsertilskudd. Det er videre kalkulert et behov for
ca 18 mill. kroner i oppfølgingsarbeid f.o.m 2014 frem t.o.m. 2018.
De tre siste jordbruksoppgjørene satte av i alt 45 mill. kroner til prosjektet for 2011 til 2013,
inkludert 12 mill. kroner til kompensasjon for bortfall av produksjons- og avløsertilskudd. I
2011 og 2012 har tilslutningen til prosjektet vært høyere enn hva som lå til grunn for den
opprinnelige budsjetteringen på 45 mill. kroner, noe som ytterligere har økt behovet for
midler.
Tabell 25

Budsjett, bevilgning og regnskap til sanering (ekskl. kompensasjon bortfall
produksjons- og avløsertilskudd)

Budsjett saneringsutgifter ihht
opprinnelig plan1
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Sum

15
15
15
5,5
5
3,8
2,2
1,5
63

Bevilgning
saneringsutgifter
11
11
11
5,5
5
3,8
2,2
1,5
514

Regnskap
Saneringsutgifter2
12,3
14,4
35,03
5,5
5
3,8
2,2
1,5
79,74

1

Inkl. utgifter til rekrutteringsbidrag, analyse, prøvetaking, oppfølging og administrasjon. Fra 2014 omfatter budsjett kun
utgifter til prøvetaking, oppfølging og adm. Budsjett 2014 – 2018 redusert med 3,4 mill kr til 18 mill kr i forhold til
opprinnelig plan i 2010.
2
Med unntak av 2013 omfattes ikke påløpte forpliktelser til utbetalinger senere år.
3
2013 ”regnskap” omfatter alle gjenstående forpliktelser til sanering og underdekning fra tideligere år
4
Per 2018 forutsatt bevilgning og kostnadsnivå i tråd med budsjett for 2014 – 2018

Prosjektet har lagt opp til et aktivitetsnivå i samsvar med målsettingen om en gjennomsanert
geitepopulasjon i løpet av 2013. ”Friskere geiter” har inntil nå håndtert avviket mellom
budsjettert behov, tildelte midler og inngåtte forpliktelser fordi hovedtyngdene av prosjektets
utgifter til rekrutteringsbidrag til besetninger som har startet opp sanering først utbetales når
saneringen er sluttført. En konsekvens av denne praksisen er at det ved oppstart av fase 3 i
2011 ble dratt med betalingsforpliktelser for saneringsarbeid utført i fase 2. Etter avsluttet
prosjektregnskap for 2012 mangler totalt 24 mill. kroner i 2013 for å sluttføre saneringen i
besetninger med inngått kontrakt med prosjektet, jf tabell 23.
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Tabell 26.

Budsjett 2013 ”Friskere Geiter”. Ekskl. kompensasjon for produksjons- og
avløsertilskudd

Budsjett 2013
Rekrutteringsbidrag
Analyse
Prøvetaking
Adm
Geit-rådgivere
Sum utgifter 2013
Underdekning fra 2012
Samlet behov 2013
Tildelt jordbruksoppgjøret 2012
Rest 2013

mill. kr
*25,2
3,0
1,0
1,2
0,05
30,4
4,6
35,0
11,0
24,0

*Omfatter rekrutteringsbidrag som skal utbetales til besetninger som startet sanering i årene
2010-2012 på 9,7 mill. kroner, samt forpliktelser for dekning av rekrutteringsbidrag for
besetninger som starter sanering i 2013 på 15,4 mill.

I tillegg til 24 mill. kroner til sluttføringen av saneringen, kommer økt behov på 9 mill. kroner
til kompensasjon for bortfall av produksjons og avløsertilskudd for 2013. Dette skyldes at
flere bruk enn prognosert har sanert. For 2014 er det også prognosert et behov på 15 mill.
kroner til kompensasjon for bortfall av tilskuddene. Dette er 11 mill kroner høyere enn det
som er avsatt. Det er også behov for 5,5 mill. kroner for oppfølging av allerede sanerte
besetninger i 2014, jf Prp. 133 S (2009 – 2010): ” I avtaler om sanering bør rådgivning og
testing i 5 år etter fullført sanering videreføres”. Forhandlingsutvalget vil understreke at
til tross for behov for mye midler, er det positivt at det gjøres grep nå i sluttfasen for å
få hele geitebestanden frisk.
Sanering av hele den norske geitepopulasjonen er kritisk for å sikre at ressursene som er lagt
ned i de sanerte besetningene ikke går tapt som følge av resmitte fra ikke-sanerte besetninger.
Både fra myndigheter og gjennom jordbruksforhandlinger er betydningen av tiltak som sikrer
oppslutning om prosjektet vektlagt. Næringa har fulgt opp med tiltak som pristrekk for å sikre
tilsutningen til prosjektet i samsvar med målsettingen fra jordbruksoppgjørene. Alle geitmelkbesetninger som skal fortsette med produksjon av geitemelk etter 2014 har nå påbegynt
saneringsarbeidet. Besetningene er i gang med å gjennomføre store investeringer og endringer
i driftsopplegg; rekrutteringsbidraget er avgjørende for at også disse produsentene skal få
dekket utgiftene sine på linje med produsenter som startet sanering på et tidligere stadium i
prosjektet.
Stortingets næringskomité ga ved behandling av Prop. 122 S (2011 – 2012) Jordbruksoppgjøret 2012 følgende kommentar: “Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, viser til at prosjektet Friskere Geiter er viktig for
geitenæringen, og ser det som positivt at det stilles midler til rådighet for dette prosjektet
også i 2013. Flertallet legger til grunn at partene vurderer hvordan prosjektet kan
sluttføres.”
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener at det på tross av en høy kostnad er viktig å
fullføre saneringen av den norske geitepopulasjonen. Både myndigheter og næringa har
vært enig i denne målsettingen. Prosjektet har nå full oppslutning blant geiteprodusentene, og
det er iverksatt virkemidler fra næringa og myndighetsrestriksjoner overfor produsenter som
ikke sanerer. Det er derfor viktig at saneringsarbeidet sluttføres (inkl. oppfølgende
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prøvetaking og analyser i sanerte besetninger etter 2013), og at de som har startet opp
sanering nå får like betingelser som de som har fullført sanering på et tideligere tidspunkt.
For å sikre at prosjektet kan sluttføres foreslår Jordbrukets forhandlingsutvalg
følgende:
• Det avsettes 20,5 mill kr til ”Friskere geiter” for 2014, fordelt på hhv. 15 mill. kr til
kompensasjon for bortfall av husdyr- og avløsertilskudd og 5,5 mill kr til
prøvetaking og analyser i allerede sanerte besetninger.
• Rammen til ”Friskere geiter” for 2013 økes med 33 mill kroner finansiert med ledige
midler, jfr. kap 4.2.4. De 33 mill kr fordeles med henholdsvis 24,0 mill kroner til
dekning av saneringskostnader og 9 mill kroner til kompensasjon for bortfall av
husdyr- og avløsertilskudd

9.3 Sau og lam
Saueholdet har hatt en positiv inntektsutvikling de siste åra, men ligger fremdeles lavt i
inntekt. Saueholdet er ei viktig næring for å opprettholde kulturlandskapet i distriktene
gjennom aktiv beiting i inn- og utmark, i tillegg til at markedet etterspør lammekjøtt.
Telledato og kjøttproduksjon per søye
Det har kommet innspill om at tilskuddsforvaltningen har problemer med avgrensninger for
hva som er utegangersau og hva som er vinterfôra sau. Satsen for husdyrtilskudd utegangersau er 210 kr/dyr, mens satsen for de første 50 vinterfôra sauene er 1180 kr/dyr. Det ligger
derfor en betydelig stimulans til å få sauene definert som vinterfôra sau framfor utegangersau.
Sau telles pr 31.12 for husdyrtilskudd og avløsertilskudd ferie fritid. Det gis bare tilskudd for
sau over 1 år.
Mange lammekjøttprodusenter har lav avdrått gjennom få gangslam per søye. Lammeslakttilskuddet har bidratt til å premiere produsenter med god avdrått og lam av god kvalitet.
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener en bør gå lenger i å stimulere til dyktige produsenter.
Dersom husdyrtilskuddet gjøres om til et tilskudd til alle dyr, både voksne og lam, vil dette gi
incitament til å produsere flere lam av god kvalitet enn i dag.
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at det settes ned ei partssammensatt
arbeidsgruppe for å utrede en endring i tilskuddsystemet for husdyr slik at alle dyr før
de sendes på utmarksbeite er tilskuddsberettiget. Systemet må være kontrollerbart og
ivareta strukturen i husdyrtilskuddet. I tillegg må gruppa vurdere tiltak for å øke
produksjonen av lammekjøtt på lik linje med hva som er gjort for storfe.
Videre foreslår Jordbrukets forhandlingsutvalg å styrke lammeslakttilskudd for å
stimulere til mer produksjon med 30 kroner for kvalitetene O eller bedre. Satsene for
husdyrtilskudd økes med 40 kr/dyr opp til 50 dyr, og 20 kr/dyr fra 51 til 100 dyr.
Lammeslakttilskuddet skal ikke lenger omfattes av taket for husdyrtilskudd. For å
styrke økonomien i sauenæringa foreslås det å øke beitetilskuddene med 78 kr/dyr for
utmarksbeite og 20 kr/dyr på innmarksbeite. Tilskudd til ull økes med 3 kr/kg.
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at grunntilskudd på lammeslakt over 23 kg
løftes med 1 kr/kg, slik at satsen blir lik som mellom 13 til 23 kg.
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Referansebruksberegningene viser et inntektsutslag av kravet for brukene med sau på 39.700
til 54.800 kroner per årsverk
9.3.1 Fotråte – Prosjekt ”Friskere føtter”
Prosjekt ”Friskere føtter” har som formål å bekjempe sjukdommen ondarta fotråte hos sau og
geit i Norge. Prosjektet startet opp i 2009 og har en tidsramme frem til og med 2013. I fjor ble
det lagt til grunn at prosjektet avsluttes i sin nåværende form i 2013.
Fotråte er en smittsom sjukdom som kan gi store konsekvenser for dyrevelferd og produksjon.
Ved utgangen av 2012 var ondarta fotråte påvist i 102 besetninger, alle i Rogaland. Forskning

tilknyttet prosjektet har styrket teorien om at ondarta fotråte har blitt innført til Norge ved
import av sau til Rogaland. Virulente fotråtebakterier er altså nyintrodusert smitte i vår
husdyrpopulasjon. Offentlige begrensninger på livdyrsalg mellom fylker har forhindret at
smitten har spredd seg til andre deler av landet.
Landbruket gjennomførte på eget initiativ en stor kartlegging samme år som smitten ble
påvist, og har gjennom prosjektperioden tatt et stort, ekstraordinært ansvar. Det gjør at
smittesituasjonen er kommet under kontroll, og man har fått bygd opp nødvendig kunnskap til
å forvalte sjukdommen. Prosjektet vurderer det som realistisk å oppnå målet om å bekjempe
og utrydde de virulente variantene av fotråtebakterien i Norge, gitt at følgende kritiske
forutsetninger ivaretas fremover:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Tid: Fotråte er krevende å diagnostisere fordi smitten kan være tilstede lenge før det
utvikles kliniske symptomer. Det må derfor påregnes nye tilfeller også fremover. Disse
nye tilfellene må ivaretas godt nok, dersom man skal unngå spredning og økning av
antall tilfeller av smitten.
Pålegg om rask sanering: For å hindre smitte er smittesikring og pålegg om rask
sanering kritisk. Rogaland har svært høy dyretetthet og dermed stort
spredningspotensiale. Erfaringer viser at å båndlegge en besetning ikke gir tilstrekkelig
beskyttelse mot videre smittespredning – det må også pålegges sanering.
Erstatning ved sanering: Produsentenes vilje til og trygghet for å melde fra ved
mistanke om fotråte er viktig for å stoppe smitten. For å ivareta dette må de som rammes
av fotråte ikke lide for store økonomiske tap ved sanering. Forvaltningspåleggene må
derfor gi mulighet til å søke om erstatning.
Fokus og prioritering: Erfaringene i prosjektet er at det er nødvendig med en sentral
pådrivende og koordinerende rolle overfor lokalkontorene i Mattilsynet og aktuelle
produsenter.
Kartlegge smittespredning: Overvåking og utredning av kontakter vil styrke
muligheten til å avdekke uoppdaga smitte i besetninger.
Kommunikasjon og samhandling: Kommunikasjon om sjukdomsforløpet, smitteveier,
bekjempelsestiltak og kompensasjonsordninger er viktig for å motivere produsentene til
å beskytte egen flokk mot smitte, varsle ved mistanke og hindre videre smittespredning
ved utbrudd.

Helsestatusen til norske husdyr er et viktig fortrinn for norsk matproduksjon. Dette har man
oppnådd takket være god samhandling mellom næring og offentlige myndigheter. Arbeidet
med å bekjempe ondarta fotråte er samfunnsmessig viktig fordi smitten har stor innvirkning
på dyrevelferd, lønnsomhet i småfenæringa og har svært stort spredningspotensiale. Frem til
nå har næringa tatt hovedansvaret, men dette har bygd på en felles overordnet strategi om at
smitten må bekjempes. Smitten finnes kun i et begrenset område og er nå på et nivå som gjør
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det realistisk å forvente at den kan utryddes. Vi står nå overfor en situasjon der ondarta fotråte
faller inn i kategorien av smittestoffer som forekommer i lavt omfang i den norske
husdyrpopulasjonen og som myndighetene dermed tradisjonelt har bekjempet aktivt gjennom
forvaltningsmessige pålegg.
Jordbrukets forhandlingsutvalg legger til grunn at Mattilsynet etter 2013 tar
hovedansvar for å bekjempe alvorlig fotråte og at myndighetene legger opp til en
forvaltning som sikrer at ressursene som er lagt ned så langt ikke går tapt. Etter
forhandlingsutvalgets oppfatning innebærer dette at myndighetene pålegger saneringer
av besetninger med smitte og det gis mulighet for å søke erstatning, jf punkter over
kritiske forutsetninger overfor.

9.4 Kraftfôrbaserte produksjoner
9.4.1 Gris
Svinenæringa utgjør en viktig del av norsk matproduksjon. Svineproduksjonen utgjør store
volumer med stor betydning for slakteriene. Den norskavlede grisen er utviklet for å utnytte
norskprodusert korn, og er det dyreslaget som har lavest importandel i kraftfôret.
Det har over noe tid vært markedsmessige utfordringer i svinekjøttproduksjonen, og de siste
prognosene viser at det er betydelig overproduksjon. Opplysningskontoret for kjøtt er tilført
noe ekstra midler knyttet til avsetning av svinekjøtt. Nortura har også iverksatt ekstra tiltak for
å øke etterspørselen av gris og samtidig tilpasse mulighetene til reguleringseksport gjennom
skjæring av ribbedeler. Iverksatte tiltak med lavere slaktevekter for å begrense produksjonen
gir positive resultater. Overskuddet for 2013 forventes dermed å være redusert til 3000 tonn
etter. Salget av svinekjøtt ble redusert i 2012, mens det i 2013 forventes en svak økning i
etterspørselen. Prisuttaket er for tiden 2,10 kr/kg under målpris. I tillegg er omsetningsavgifta
satt til 1,90 kroner/kg.
Lavere inntekter som følge av overproduksjon kombinert med økte kostnader er spesielt
krevende for svinenæringa. Referansebruksberegningene viser at svineprodusenten taper 8090.000 kroner pr årsverk fra 2012 til 2013. Svineprodusentene må sikres lønnsomhet gjennom
bedre markedsbalanse.
Jordbrukets forhandlingsutvalg legger til grunn uendret målpris. For å kompensere for
noe av økningen i kraftfôrpris, økes tilskuddet til de første 35 purkene med 200 kr/dyr
og slaktegris med 4 kr/dyr.
Referansebruksberegningene viser et inntektsutslag av kravet for bruket med svin (og korn)
på 1.800 til 17.800 kroner per årsverk.

Satellitter i purkering
Hos noen satellitter kan fjøset stå tomt noen få dager, etter at avvente purker er sendt tilbake
til navet og før nye ankommer, i praksis 2 – 5 dager uten purker. Dersom det er telledato i
denne perioden uten purker mister bøndene i dag mulighet for tilskudd. For konsumeggproduksjon er det gjort et unntak. Dersom et foretak har et opphold mellom to innsett av høner
og som med kontrakt kan dokumentere kjøp av nye høner, kan det gis tilskudd for antall høner
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oppgitt ved forrige registreringsdato. Jordbrukets forhandlingsutvalg ber om at
tilsvarende unntaksbestemmelse innføres også for purker i purkering.
9.4.2 Egg
Det er fortsatt relativt enkelt å etablere seg som produsenter, samtidig som de aller fleste
nåværende produsenter nylig har investert betydelige beløp i nye anlegg. De har derfor behov
for å holde en jevn og høy produksjon i mange år framover. Eggprodusentene må samtidig ha
stort fokus på markedssituasjonen. For 2013 viser prognosene et overskudd av egg på 1200
tonn før effekt av førtidsslakting.
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at målprisen holdes uendret. Det legges til
grunn at egg går over fra målprissystem til volummodellen fra 1. juli 2013.
Referansebruksberegningene viser et inntektsutslag av kravet for bruket med egg (og korn)
på -300 kroner per årsverk
9.4.3 Kylling
Kyllingproduksjonen har økt med i underkant av 6000 tonn, noe som utgjør en
produksjonsøkning på vel 8 prosent fra 2011 til 2012. Engrossalget økte med vel 7 prosent.
LMD har også foreslått å øke konsesjonsgrensen for slaktekylling.
Kylling har ikke målpris. Forhandlingsutvalget legger til grunn at engrosprisene minst
økes slik at kostnadsveksten dekkes inn og at det oppnås en inntektsvekst.
Referansebruksberegningene viser et inntektsutslag av kravet for brukene med kylling (og
korn) på 11.000 kroner per årsverk

9.5 Hjort
Hjorteoppdrett er i vekst med 85 oppdrettere og har fortsatt utviklingspotensial. Siste år har
det vært en økning på 3 prosent i antall oppdrettere, og en økning på 9 prosent i antall hjort
over 1 år.
Hjorteoppdrett utnytter beiteressursene godt, holder kulturlandskapet i hevd, bidrar til lokal
verdiskaping og sysselsetting i distriktene. Det er grunn til å anta at arealet på mange av
hjortegårdene ville grodd igjen uten hjorteoppdrett. Hjorteoppdrett er også med på å øke
sjølforsyningsgraden ved bruk av grovfôrressurser som er i tråd med Meld.st.9 (2011-2012).
Hjorteoppdrett trenger daglig tilsyn. Med fôring, gjerdekostnader og behov for maskinpark.
For at produktet skal komme ut til markedet er det utfordringer mht håndteringsanlegg for
slakting og videreforedling.
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å innføre husdyrtilskudd til dyr over 1 år på kr
750 kr per dyr. Dette krever en bevilgning på ca. 6,3 mill. kroner.
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9.6 Birøkt
Binæringa produserer honning med utgangspunkt i naturressurser i utmarka og landbruket.
Næringa generer betydelige verdier for norsk landbruk gjennom pollinering av frukt, bær og
oljevekster; verdien av bienes arbeid anslås å utgjøre 150 mill. kroner. Birøkt bidrar også til
pollinering av ville vekster og er dermed med på å opprettholde artsmangfoldet.
Norge har gode forutsetninger for birøkt og næringa egner seg godt som en distriktsbasert
tilleggsnæring. Bier er helt nødvendig for å sikre gode avlinger av nyttevekster som frukt, bær
og oljevekster. Arealet av norske nyttevekster tilsier et behov for rundt om 60 000 bifolk til
pollinering i norsk landbruk. Tall fra Norges Birøkterlag viser en klar tilbakegang i antall
bikuber i Norge. Bedre økonomi, rekruttering og kompetanseheving er viktig for å hindre en
videre nedgang.
Salg av honning øker hvert år og for å dekke etterspørselen er en avhengig av å importere.
Dette ivaretar imidlertid ikke pollineringsbehovet. Importen er også utfordrende fordi norsk
honning ikke klarer å konkurrere prismessig med importert honning, dette gjelder også når
honning importeres med full toll. I dag er man derfor helt avhengig av markedets preferanse
for norsk honning.
For å sikre rekruttering og et tilstrekkelig antall kuber fremover vil det også være avgjørende
at flere i landbruket kan ha birøkt som en tilleggsnæring. I dag er innslagspunktet 25 kuber for
produksjonstilskudd, men som ny i næringa er det svært krevende å starte opp med så mye
som 25 kuber. Et effektivt tiltak vil derfor være å åpne for at de som søker
produksjonstilskudd ellers i landbruket kan få produksjonstilskudd allerede fra første kube.
Jordbrukets forhandlingsutvalg går inn for at:
1. Kubetilskuddet utbetales fra første kube forutsatt at foretaket mottar tilskudd
fra andre ordninger i jordbruket.
2. Kubetilskuddet økes med 100 kr per kube til 450 per kube
3. Det innføres et ekstra tilskudd på kr 150,- per kube for å stimulere til økt
økologisk honningproduksjon, jf kap 10.

9.7 Pelsdyr
Tilskudd til pelsdyr i 2013 utgjør 17,8 mill. kr i frakttilskudd og 5,4 mill kroner til
fôrrefusjon. Det kan foretas overføringer mellom de to delordningene innenfor denne
bevilgninga. Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å videreføre bevilgninga i 2014
med totalt 23,2 mill. kroner.

9.8 Økologisk landbruk
9.8.1 Status og utvikling
I Norge var de økologiske arealene tilnærmet uendret fra 2011 til 2012. I 2012 var det 501
955 dekar økologiske arealer i drift. Arealer i karens fortsatte å synke, men ikke like mye som
fra 2010 til 2011. Økologiske arealer utgjør 5,1 prosent av totalt jordbruksareal . Inkludert
arealer i karens utgjør økologiske arealer 5,6 prosent av jordbruksarealet. Det er fortsatt en
nedgang i omfanget av areal i karens. Fylkene med størst økologisk areal er fremdeles NordTrøndelag, Sør-Trøndelag og Hedmark.
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Antall økologiske husdyr økte for alle dyreslag utenom slaktekyllinger og sau/lam. Den
prosentvise økningen var størst for svin, men det var antall storfe som økte mest, målt i antall
dyr. Mens antall slaktekyllinger ble redusert med 15.780 dyr sammenlignet med 2011, økte
antall verpehøns med 14.700 dyr.
Debio har registrert en nedgang i antall økologiske primærprodusenter. I 2012 var 2577
primærprodusenter en del av Debios kontrollordning for økologisk landbruk. Det er flest bruk
i Sør og Nord Trøndelag (24 %) og Østlandet (40 %).
Tabell 27

Oversikt over økologisk produksjon 2011 og 2012 og økologisk andel i prosent
av total produksjon

Økologiske arealer (daa)
Karensareal (daa)
Korn (tonn)
Melk (mill.l)
Kjøtt (storfe,sau/lam og
gris) (tonn)
Fjørfe (tonn)
Egg (tonn)

Økologisk
Endring
produksjon
%
2011
2012
501 646 501 955
0,1
60 904
50 639
-16,9
10 843
10 095
-6,9
50,5
53,9
6,7

Økologisk andel i % av total
produksjon
2011
2012
5,0
5,1
1,1
3,4

1,1
3,5

2 029

1 983

-2,3

0,9

0,9

226
2 249

162
2 047

-28
-9,0

0,3
4,1

0,2
3,5

I forbrukermarkedet er det registrert en økning i omsetningen av økologiske produkter i
dagligvarehandelen. I 2012 var det et salg på over 1,1 mrd. kroner, en økning på 17 prosent
fra 2011. Andelen økologisk matvarer av total omsetning var 1,2 prosent. Alle grupper
opplevde vekst. Størst vekst hadde barnemat, grønnsaker, egg og kjøtt. Meieriprodukter er
den enkeltgruppen med størst økologisk omsetning, og har en andel av markedet for
økologiske matvarer på 23 prosent.
Til tross for en bedring i den verdimessige omsetningen av økologiske produkter i 2012, blir
en betydelig andel av økologiske råvarer fremdeles ikke solgt som økologisk i sluttmarkedet.
Tabell 28

Andelen økologiske råvarer videresolgt som økologisk merket ferdigvare

Korn
Melk
Kjøtt (storfe,sau/lam og svin)
Fjørfe (kylling og kalkun)
Egg

2011
100
36
37
46
54

2012
100
38
27
76
72

I Meld. St. 9 (2011 – 2012) viderefører Regjeringa målet om at 15 % av matproduksjonen og
matforbruket skal være økologisk i 2020. Når en nå ser en økning i markedet, både på dagligvarehandelen og i Horeca så er det viktig at det jobbes for at de som velger å legge om lykkes
med dette. Det er også viktig i en fase hvor ikke alle produkter kommer ut i markedet at
merkostnadene for å drive økologisk dekkes opp av tilskudd.
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Det ble i 2012 gjennomført en analyse av tilskuddene til økologisk landbruk av Vista Analyse
for SLF. En av konklusjonene til Vista Analyse er at en av de viktigste grunnene for at
produsenter skal fortsette med økologisk drift er at produktene selges som økologisk til en
merpris.
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener det vesentligste av merkostnadene ved økologisk
produksjon bør tas ut i markedet gjennom høyere priser på økologiske produkter. Forhandlingsutvalget mener at det må være rimelig balanse mellom utviklingen av produksjon og forbruk. Norsk landbruk skal levere det forbrukerne etterspør. Forhandlingsutvalget mener at inntekstutviklingen for økologisk produksjon skal løftes på linje med
andre produksjoner.
9.8.2 Produksjonstilskudd
Vista Analyse viser til at det er viktig med stabile tilskuddsatser i økologisk produksjon for å
hindre usikkerhet hos bøndene. For 2012 ble satsene for husdyrtilskudd økt, hvor tilskudd til
økologiske melkekyr økte mest. Samtidig ble arealtilskudd for grovfôr redusert til 25 kr/daa.
Denne reduksjonen har Debio og Norsk landbruksrådgivning påpekt har hatt negativ
påvirkning på den økologiske drifta. Dette gjelder spesielt for de produsenter som enten har
grasareal i vekstskifte med korn eller har melk/kjøttproduksjon uten leveringsavtale og
dermed merpris på melk/kjøtt. Ifølge Vista Analyse er merpris for produktene viktigere enn
produksjonstilskudd. Per i dag er det indikasjoner på at 30 % av de økologiske produsentene
ikke får noen form for merpris. Manglende merpris er et av de største hindrene for å øke
omfanget av økologisk melkeproduksjon.
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at satsen for arealtilskudd for
grasproduksjon/grovôr videreføres med 25 kr/daa.
Veksthus
For å likestille veksthusproduksjon med frilandsproduksjon foreslår Jordbrukets
forhandlingsutvalg at økologisk veksthusareal skal få et tilskudd på 15 kr per
kvadratmeter.
Økologisk korn
Produksjonen av økologisk matkorn og fôrkorn må stimuleres 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.
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at satsen for arealtilskudd for økologisk korn
reduseres fra kr 300 pr da til kr 150 kr per da, og at nedgangen erstattes med et nytt
grunntilskudd til økologisk korn på 80 øre/kg. Dette vil medføre at ved en avling på 190
kg/daa vil ende opp med dagens nivå. Ved høyere avlinger vil tilskuddet øke avhengig av
kg/daa.
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Birøkt
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å innføre et ekstra tilskudd på kr 150,- per
kube for å stimulere til økt økologisk honning.
9.8.3 Utviklingstiltak innen økologisk landbruk
Midler til utviklingstiltak i økologisk landbruk har vært stabil siden 2005, og er i 2013 på 44
mill. kroner. Midlene blir forvaltet av SLF med utgangspunkt i Regjeringas mål om at 15 %
av produksjon og forbruk skal være økologisk i 2020. Midlene går til finansiering av
markedsstrategier for økologisk landbruk, veiledning overfor primærprodusenter, og
fylkesvise oppfølginger.
For å sikre kvaliteten og kunnskapen til de som legger om til økologisk drift er det viktig å
opprettholde veiledning til primærprodusenter, men og det er også viktig å fremme nettverk
og miljø. I følge Vista Analyse har tilskuddene bidratt med å utvikling av veiledere og
styrking av denne. De poengterer også at det er viktig å få informasjonen ut om kunnskapen
til både konvensjonelle og økologiske bruk. Dette vil også være et ledd i målte om
spydspissfunksjonen til den økologiske drifta. Det er også viktig å satse på økologisk
førsteråd som er rådgivning til produsenter som vurderer å legge om til økologisk drift.
Forhandlingsutvalget understreker at posten Utviklingstiltak innen økologisk landbruk må
prioritere støtte til produsentrettet veiledning, både før, under og etter omlegging. En økt
bevilgning mener forhandlingsutvalget bør gå til både produsentrettet veiledning og til
markedsrettet arbeid for å øke omsetningen av de økologiske råvarene som i dag selges som
konvensjonelle.
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener at utviklingsmidlene til økologisk jordbruk må
prioriteres til tiltak som øker salg/forbruk av økologiske produkter. At bare 38 prosent
av den økologiske melka og 27 prosent av det økologiske kjøttet selges som økologisk, er
ikke bærekraftig. Jordbrukets forhandlingsutvalg går inn for at bevilgningen til
utviklingstiltak økes med 1 mill til 45 mill. kroner for 2013. Forhandlingsutvalget krever
videre at bruk av utviklingstiltaksmidlene skal skje på grunnlag av føringer gitt i et eget
møte mellom avtalepartene.
9.8.4 Dialogmøter
I landbruks- og matmeldinga ble det vedtatt å legge ned ”Møtearenaen” som var et viktig
organ for forvaltningen å få innspill fra faglag, foredlingsindustrien og handelen. Arenaen
skulle erstattes med dialogmøter med verdikjeden. Jordbrukets forhandlingsutvalg har
ikke registrert at dialogmøtene har blitt foretatt og ber om at dette settes i system.

9.9 Andre ordninger for husdyrholdet
9.9.1 Tilskudd til dyreavl med mer
Posten inneholder tilskudd til å utjevne seminkostnadene for storfe og svin, nedskriving av
veterinære reiser og tilskudd til avlsorganisasjoner. Tilskuddene er viktige for å nå målet om å
opprettholde produksjonsfordelingen og en variert bruksstruktur over hele landet.
Ordningen med tilskudd til veterinære reiser skal jevne ut kostnadene mellom husdyrprodusentene ved sjuke- og inseminasjonsbesøk. Endringer i antall husdyrbruk gjør at bønder i
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enkelte områder opplever en betydelig økning i veterinærenes fakturering av kjørekostnader.
Jordbrukets forhandlingsutvalg ber om at det før jordbruksoppgjøret i 2014 legges frem
en gjennomgang av ordningen for avtalepartene. Gjennomgangen skal vurdere hvordan
ordningen fungerer i områder med ulik husdyrtetthet og om ordningen gir tilstrekkelig
grad av utjevning i områder med lav husdyrtetthet. For 2014 ber Norges Bondelag om
at bevilgningen videreføres med 45,8 mill. kr.
Tilskuddet til inseminering skal utjevne kostnader til inseminering slik at alle bønder over
hele landet får tilgang til det beste avlsmaterialet til tilnærmet lik pris. Med unntak for
jordbruksoppgjøret 2011, da avsetningen til ordningen økte med 700 000 kr, har tilskuddene
til semintjenester har vært uendret siden slutten av 1990-tallet. Det er behov for bedre
utjevning av kostnadene ved sæddistribusjon og inseminasjonsarbeid for storfe i distriktene.
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår en økning på 1,5 mill. kroner for å styrke
utjevningen av kostnadene ved storfesemin.
Tilskudd til avlsorganisasjoner skal bidra til avlsmessig framgang og populasjoner av friske
og sunne husdyr tilpassa vårt miljø. For 2013 er det avsatt 14,2 mill. kr til tiltaket. Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at bevilgningen videreføres med 14,2 mill kr for
2014, og ber om at fordelingen av tilskudd til de ulike avlsorganisasjonene skjer i et eget
møte mellom avtalepartene.
Oppsummert foreslår Jordbrukets forhandlingsutvalg å øke avsetningen på posten med
totalt 1,5 mill. kr til 92,17 mill. kr. Hele økningen på 1,5 mill. kr settes av til
seminutjevningsmidler til storfe.
Tabell 29. Tilskudd til dyreavl m.m. Budsjett 2013 og forslag for 2014. Mill.kroner
Forslag 2014
Endring
Budsjett 2013
Tilskudd til veterinære reiser
45,8
45,8
Tilskudd til semintjenester
30,67
32,17
1,5
Herav Geno
24,9
26,4
1,5
Herav Norsvin
5,8
5,8
Tilskudd til avlsorganisasjoner
14,2
14,2
SUM

90,67

92,17

1,5

9.9.2 Pilot for bruk av husdyrregisteret ved utmåling av tilskudd
Målsettingen med ordningen er å bruke registreringer i Husdyrregisteret som grunnlag for
utbetaling av produksjonstilskudd for husdyr slik at man kan avvikle bruken av telledatoer i
storfeproduksjon.
I Prop. 122 S (2011 – 2012) Jordbruksoppgjøret 2012 ble SLF bedt om lede en arbeidsgruppe
som skulle utarbeide en rapport om hvordan man kan oppnå bruk av Husdyrregisteret til
utmåling av produksjonstilskudd for storfe, inkl. hvilke forutsetninger må på plass og hvordan
ordningen kan implementeres. I tillegg til SLF skulle Mattilsynet, Kukontrollen og
Storfekjøttkontrollen delta i arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen har holdt to møter. På bakgrunn
av disse har SLF gitt følgende anbefalinger:
• Piloten avvikles fra og med søkeromgangen august 2013.
• SLF og Mattilsynet fortsetter å sammenlikne antall storfe i søknad om
produksjonstilskudd og i husdyrregisteret. Når andelen foretak med avvik på 5 eller flere
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storfe er kommet ned i 5 % eller lavere vil det være aktuelt å ta opp igjen arbeidet med
bruk av Husdyrregisteret til utmåling av produksjonstilskudd, inkl. arbeidet med å foreslå
en utmålings- og forvaltningsmodell for tilskuddet.
SLF begrunner sine anbefalinger med at datakvaliteten i Husdyrregisteret er langt unna nivået
som er nødvendig for å kunne utmåle tilskudd på forsvarlig vis.
Næringa ved husdyrkontrollene har over lang tid lagt ned betydelig innsats og ressurser for å
sikre kvalitet og rett status i registeret. Husdyrkontrollene stiller seg ikke bak konklusjonene
til SLF. TINE og Animalia viser bl.a. til at det er store fordeler med å kunne bruke Husdyrregisteret til utmåling av tilskudd og å få en tilskuddsinnretning som stimulerer til rett
næringsmessig utvikling i storfeproduksjonen. De understreker også at det må knyttes
økonomiske incentiver til rapporteringen for å sikre et oppdatert register og forståelse for
betydningen av rapportering i henhold til gjeldende frister.
Mattilsynet viser til at prosjektet har forbedret datakvaliteten i Husdyrregisteret, men
rapporteringshastigheten er ikke som forutsatt ennå. Utvidelse av piloten vil være teknisk
krevende for Mattilsynet å håndtere, tilsynet har derfor ingen innvendinger mot SLF sine
anbefalinger.
Jordbrukets forhandlingsutvalg noterer seg at rapporten som ble forutsatt i Prop. 122 S (2011
– 2012) ikke har blitt levert. SLF trekker i sitt brev konklusjoner uten at disse følges av
analyse av underforeliggende årsaker til hvorfor datakvaliteten i Husdyrregisteret er
utilstrekkelig. En slik analyse må ligge til grunn for en forsvarlig vurdering av alternative
løsninger for hvordan man kan oppnå målet om bruk av Husdyrregisteret som grunnlag for
utmåling av produksjonstilskudd.
Både husdyrprodusenter og næringsmiddelindustrien etterlyser løsninger for hvordan man kan
avvikle telledatosystemet. Jordbrukets forhandlingsutvalg er enig i at det er nødvendig med
forsvarlig kvalitet på data som skal være grunnlag for tilskuddsutbetaling. Imidlertid oppnås
ikke dette med å avvente situasjonen og basere seg på Mattilsynets virkemiddelbruk slik SLF
konkluderer. Jordbrukets forhandlingsutvalg mener at mandatet som ble gitt i Prop. 122
S (2011 – 2012) fortsatt må besvares, og fremhever innspillet fra TINE og Animalia om at:
”Det må legges en konkret plan for innfasing av registeret i utmålingen av tilskudd. Det må
innebære en direkte bruk og ikke bare en indirekte som i pilotprosjektet.”
Forhandlingsutvalget ber om at det innen 1/1-2014 legges frem forslag til tiltak for å få
et fungerende husdyrregister som grunnlag for utmåling av tilskudd.
9.9.3 Tilskudd til 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 Finnmark. 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.
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9.10 Andre ordninger for planteproduksjonen
9.10.1 Drenering og sortsprøving
Ekspertgruppene på korn og storfe, samt Grønn Vekst rapporten peker på flere sentrale
agronomiske problemstillinger, inkludert drenering og sortsprøving. Behovet for drenering er
stort. I og med at regelverket tilknytta drenering er ute på høring og man ikke har
erfaringsgrunnlag, forslås det at bevilgningen videreføres uendra.
Med bakgrunn i et endra klima og strukturendringer i landbruket er produsentene avhengig av
tilstrekkelig kjennskap til de ulike sortene for å ta riktige agronomiske avgjørelser. Det gjelder
dyrkingsteknikk i form av jordarbeiding, samt bruk av gjødsel og eventuelt plantevernmidler.
Det er derfor bekymringsfullt at sortsprøvingen de senere åra er redusert. Det er registrert at
man ikke tar ut avlingspotensialet i de nye kornsortene. Godt sortsmateriale er avgjørende for
å produsere god grovfôrkvalitet og holde kraftfôrandelen nede.
Jordbrukets forhandlingsutvalg oppfordrer til at bevilgningen til Bioforsk over statsbudsjettet kap 1112 post 51 styrkes for å sikre godt kvalifisert rådgiving basert på
tilstrekkelig antall sortsfelt i grøntvekster, korn og gras.
9.10.2 Tilskudd til frøavl og beredskapslager av såkorn (77.12)
Frøavl
Tilskudd til frøavl omfatter:
• Pristilskudd som senker frøkjøpernes innkjøpspris
• Arealtilskudd som senker frøavlernes etableringskostnader
• Garantiordning for rødkløver ved lave avlinger
• Overlagringstilskudd, stimulerer såvareforretningene til å overlagre såfrø
Posten tilskudd til frøavl har økt de siste åra som følge av lave rødkløveravlinger. Rødkløverprodusentene får utbetalt et tilskudd dersom ikke vareverdiene på avlinga overstiger 1000 kr
pr daa. Rødkløver er viktig i mange frøblandinger. I Norge er vi avhengig av sorter med god
vinterherdighet. Tilsvarende ordning for hvitkløveravlerne vil være med å sikre forsyningen
av sortstilpassa hvitkløver. Det er viktig at midlene som avsettes i tilskudd til frøavl brukes til
jordbruksfrø og at det sikres midler til overlagringstilskudd av frø. Et beredskapslager av
såfrø er viktig dersom det er utvintring av engene.
Beredskapslager av såkorn
Beredskapslagring av såkorn ble reetablert etter jordbruksavtalen i 2011. Prognosene til
såvareforretningene viser at det vil bli overlagret ca 4500 tonn såvare i 2013 og 7500 tonn i
2014. Forskrift om beredskapslager av såkorn regulerer satsen pr kg overlagret såkorn, og
setter et tak for maks kvantum det gis tilskudd til. I oppgjøret i 2012 ble det som følge av feil i
prognosen fra SLF avsatt for lite midler til overlagring i 2012. Det er derfor behov for
ekstrabevilgning for 2013.
Jordbrukets forhandlingsutvalg forslår at det gis bevilgninger til tilskudd til frøavl og
beredskapslager av såkorn i tråd med forbruksprognosen til SLF
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Tabell 30: Tilskudd til frøavl og beredskapslager av såkorn (mill. kroner)
2013
2014
Ordning
2012
Frøavl
12,02
11,72
13,52
Beredskapslager av såkorn
0,6
2,7
4,5
9.10.3 Tilskudd til klimabetinget avlingssvikt (50.12)
Ved beregning av avlingsskadeerstatning utarbeides det satser for både kostnader og priser.
Ved å bruke foretakets egne dokumenterte priser fra regnskapet siste 3 år, fjerner en det meste
av under- /overkompensasjon i erstatningsberegningene.
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår:
• at det nyttes den enkelte produsents oppnådde priser ved verdifastsettingen i
stedet for satser
• at maksimalutbetaling på 500.000 kroner heves til 750.000 kroner.
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10 Beitebruk
Ved behandlingen av landbruks- og matmeldinga uttrykte stortingsflertallet:
” ..det skal legges vekt på økt bruk av nasjonale ressurser som grovfôr og beite, noe
som innebærer økt grasproduksjon og betre utnyttelse av utmarksbeiter. Flertallet
deler dette målet og vil understreke at dette er av særlig stor betydning for utviklingen
av landbruket i distriktene.”
I utmarka høstes det fôrressurser tilsvarende en million dekar fulldyrka grasareal med en
fôrverdi på en milliard kroner. Utnyttingen av denne produksjonsressursen bør kunne dobles,
og er viktig for å kunne nå målet om økt matproduksjon på norske ressurser.
Beitebruk er viktig for god dyrevelferd, og bidrar til økologisk og økonomisk bærekraftig
produksjon av mat og er en kulturbærer gjennom aktiv seterdrift og utmarksbeiting. Beitende
dyr og levende kulturlandskap er svært viktig for turistnæringa. Beitebruk er grunnleggende
for ivaretakelse av det biologiske mangfoldet, og 300 truede og nær truede arter har en
negativ utvikling på grunn av mindre beite.

10.1 Beitetilskudd
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å styrke beitetilskuddene med 321 mill. kroner til
nesten 1,1 mrd. kroner.
Satsene for utmarksbeitetilskudd økes med
• 140 kr/dyr for kyr, storfe og hest (dagens sats 375 kr)
• 78 kr/dyr for sau, lam og geit (dagens sats 129 kr)
Satsene for beitetilskudd økes med
• 161 kr/dyr for kyr, storfe, hjort, hest og lama (dagens sats 432 kr)
• 20 kr/dyr for sau, lam, geit, kje og alpakka (dagens sats 60 kr)

10.2 Investeringsstøtte til organisert beitebruk
Det nasjonale beiteprosjektet for perioden 2009-2012 samlet mye nyttig dokumentasjon.
Tilskudd til tiltak i beiteområder kan gis til registrerte lag eller foreninger som iverksetter
investeringstiltak og/eller planleggings- og tilretteleggingsprosjekter i beiteområder. Blant
annet kan det søkes om tilskudd ved innkjøp av elektronisk overvåkingsutstyr, hvor det kan
gis tilskudd for inntil 70 prosent av godkjent kostnadsoverslag. Posten ble økt med 2 mill
kroner til 11 mill. kroner i 2012.
De i underkant av 900 beitelagene som er med i ordningen organisert beitebruk (OBB) har 80
prosent av sauen og 25 prosent av storfeet på utmarksbeite. Beitelagene sikrer en mer smidig
og effektiv beitebruk og er viktig for å nå landbruksmeldingas mål om økt utmarksbeite.
Styringsgruppa for Nasjonalt beiteprosjekt 2009 – 2012 gir følgende tilråding om bruk av
elektronisk overvåkingsutstyr og investeringsstøtte:
•

Styringsgruppen tilrår at støtte til investering i elektronisk overvåkingsutstyr økes
(tidligere investeringsstøtte organisert beitebruk). Ordningen forvaltes av fylkesmannen
som vil kunne ivareta behovet for en samlet regional og lokal vurdering av
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•

investeringsbehovet opp mot andre aktuelle investeringsbehov på utmarksbeitene.
Forskriften om tilskudd til tiltak i beiteområder gir mulighet for å bruke tilskudd til
planleggings- og tilretteleggingsprosjekter av flere års varighet. Styringsgruppen anbefaler
at det defineres bredt hva dette kan omfatte og at slike prosjekter etter forskriften kan ta
opp i seg planleggings- og organiseringsprosesser på prosjektbasis slik de har vært prøvd
ut innenfor beiteprosjektet. Det vil være Fylkesmannen som vurderer behovet for slike
prosjekt opp mot øvrige investeringsbehov.
I tilknytning til strukturendringer og omorganiseringer vil det bli økt behov for
investeringer i infrastruktur på utmarksbeite.

Jordbrukets forhandlingsutvalg mener det bl.a er økt behov for å investere i elektronisk
overvåkingsutstyr og foreslår derfor at investeringsstøtten til organisert beitebruk øker
med 4 mill. kroner slik at støtten totalt blir 15 mill. kroner

10.3 Midler til konfliktforebyggende tiltak jordbruk/reindrift
Midlene til konfliktdempende tiltak mellom jordbruk og reindrift forvaltes av Innovasjon
Norge. Ordningen ble tidligere finansiert over sentrale BU-midler, men er fra 2011 egen
ordning over LUF.
I Reindriftsavtalen for 2013/14, Prop. 104 S (2012-2013), er RUF-delen (Reindriftens
utviklingsfond) av denne ordninga satt til 1,45 mill kr, av dette kr 50 000 til administrasjon og
gjennomføring.
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at en legger til grunn ei 50/50 fordeling mellom
RUF og LUF, og foreslår tilsvarende et beløp på 1,45 mill kr fra LUF.
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11 Miljø og skog
Det skal legges til rette for at norsk matproduksjon kan ”øke i takt med etterspørselen til en
økende befolkning i Norge”. Redusert nedbygging av matjord, forbedret jordkvalitet gjennom
dreneringstiltak, samt økt bruk av beiteressursene er eksempler på tiltak som sikrer økt
matproduksjon og gir positive miljø- og klimaeffekter som karbonbinding, reduserte lystgassutslipp, mindre gjengroing og biologiske mangfold. Jordbrukets forhandlingsutvalg mener det
er nødvendig med økt vektlegging av slike tiltak og en innretning av miljøvirkemidlene som
ivaretar matproduksjonsevnen. For å lykkes med dette kreves klare prioriteringer og en
tydelig målretting av virkemidlene.
Jordbrukets forhandlingsutvalg vil særlig fremheve følgende:
• Tiltak og virkemidler må settes inn der de har størst effekt og gir en klar miljønytte.
• Framfor bruk av generelle juridiske virkemidler, må det benyttes virkemidler som
stimulerer til frivillige miljøtiltak. Dette gir best forankring, eierskap og forståelse
for problematikken blant brukerne, og sikrer grunnlaget for langsiktige
miljøgevinster.
• Eventuell bruk av juridiske virkemidler må følges opp med tilsvarende økt tilførsel
av økonomiske midler som kompenserer for økte kostnader, produksjonstap eller
stimulerer til omlegging til produksjonsformer med mindre miljøpåvirkning.

11.1 Nasjonalt miljøprogram
Nasjonalt miljøprogram ble opprettet i 2004 for å styrke miljøarbeidet i jordbruket og for å
synliggjøre jordbrukets miljøinnsats. Høsten 2012 ble nasjonalt miljøprogram for perioden
2013 – 2016 fastsatt. Programmet gir mål og strategier for jordbrukets miljøarbeid og setter
rammer for rullering av regionale miljøprogram (RMP). Overordnet formål til nasjonalt
miljøprogram er å bidra til økt målretting av miljøarbeidet og bedre synliggjøring av
jordbrukets miljøinnsats nasjonalt og regionalt. Programmålene i nasjonalt miljøprogram
omfatter tema som kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturminner, avrenning til vassdrag
og kyst, utslipp til luft, økologisk landbruk, samt tilgjengelighet og friluftsverdier. Målene
møtes gjennom nasjonale, regionale og kommunale virkemidler.
Det nasjonale programmet inneholder en virkemiddelpakke bestående av:
• Areal- og kulturlandskapstilskuddet (AK)
• Miljøplankrav
• Tilskudd knyttet til økologisk produksjon
• Tilskudd til dyr på utmarksbeite og generelt tilskudd til dyr på beite
• Tilskudd til bevaringsverdige storferaser
• Informasjons- og utviklingstiltaksmidler
• Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområder
Det nasjonale miljøprogrammet trekker opp flere retningslinjer for innretningen av de
regionale miljøprogrammene.

11.2 Regionale miljøprogram (RMP)
Regionale miljøprogram (RMP) er et viktig virkemiddel for at det gjennomføres miljøtiltak
som er relevante for jordbruket i det enkelte fylke. Det er satt av 428,5 mill kr til posten.
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RMP-midlene er næringsrettede virkemidler som gir en inntektskompensasjon for økt
miljøinnsats. RMP utformes som 4- årige programmer som fastsettes i samråd med faglaga
regionalt. I forbindelse med innføringen av nasjonalt miljøprogram for 2013 – 2016 er det
innført et menybasert system som fylkene velger fra ved prioritering av regionale miljøtiltak.
Jordbrukets forhandlingsutvalg vil fremheve at det sentrale menysystemet ikke skal
avgrense fylkenes muligheter til å foreta prioriteringer mellom de ulike formålene. Det
må være opp til det enkelte fylket selv å avgjøre og prioritere de formål og tiltak som
best ivaretar fylkets behov. Dette, sammen med at midlene målrettes mot aktive bønder, er
helt sentrale forutsetninger for å sikre eierskap til lokale miljøutfordringer i jordbruket.
11.2.1 Stimulere til seterdrift
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å gi en ekstra stimulans til seterdrift. Dette
gjøres ved å øke RMP-midlene med 5 mill. kroner som fordeles forholdsvis etter antall
setre i dag til fylker med RMP-tilskudd til seterdrift.
11.2.2 Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel
Et pilotprosjekt for miljøvennlig håndtering av husdyrgjødsel startet opp i 2008 i utvalgte
områder i Hedmark, Rogaland og Buskerud. Senere ble ordningen utvidet til også å gjelde
Sogn og Fjordane og utvalgte områder i Nord-Trøndelag. Evaluering av ordningen har vist at
redusert ammoniakktap var det mest målbare resultatet i ordningen. Jordbruksavtalen 2012
bestemte at ordningen avsluttes i 2012 med siste utbetaling i 2013, og at tilskudd til
miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel innarbeides som et tiltak i regionalt miljøprogram.
Jordbrukets forhandlingsutvalg viser til at det pågår en prosess som skal lede frem til en
revisjon av regelverket for håndteringen av husdyrgjødsel. Forhandlingsutvalget mener
at ytterligere prioriteringer av tiltak og virkemidler til husdyrgjødsel - utover de totalt 10
mill kronene som jordbruksoppgjøret i fjor forskutterer i økt RMP- bevilgning for 2014 til
Rogaland, Hordaland og Agder-fylkene - må avventes inntil rammene for det fremtidige
regelverket foreligger.
11.2.3 Miljøplan trinn 1 som vilkår for RMP-tilskudd
Alle foretak som skal motta fullt produksjonstilskudd skal ha miljøplan. Fra og med 2013 har
Nasjonalt miljøprogram også innført et grunnvilkår om at alle som skal få RMP-tilskudd skal
ha miljøplan trinn 1. I følge Statens Landbruksforvaltning (SLF) skal tilskuddet avkortes
dersom det er feil eller mangel ved miljøplan trinn 1. Praksis viser imidlertid at søkere får
avslag på hele RMP-tilskuddet ved feil eller mangler i miljøplan trinn1. Dette begrunnes med
at en miljøplan som har feil eller mangler ikke kan godkjennes / ikke kan sies å foreligge, og
når det ikke foreligger en godkjent miljøplan er ikke foretaket berettiget RMP-tilskudd, jf
grunnvilkåret i Nasjonalt miljøprogram. Konsekvensen blir at det ikke skjer en skjønnsmessig
avkortning av tilskuddet slik som SLF hevder at skal skje; derimot diskvalifiseres man
automatisk fra muligheten til å få RMP-tilskudd.
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener at miljøplan er et nyttig verktøy for å dokumentere miljøtiltak for det enkelte foretak, men det er en forutsetning at brukerne har tillit
til at forvaltningens virkemiddelbruk bygger på prinsipper som oppfattes som rimelige
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og forholdsmessige. Forhandlingsutvalget kan ikke akseptere at en søker automatisk
avskjæres fra muligheten til å få RMP-tilskudd dersom det foreligger en feil eller
mangel ved miljøplanen.
Det må minimum ha vært foretatt en skjønnsmessig vurdering før en eventuell avgrensing av
tilskuddet, og størrelsen på en avkorting av tilskuddet må stå i forhold til feilen eller
mangelen. Forhandlingsutvalget krever at myndighetene får på plass rutiner som sikrer
at det skjer en reell skjønnsmessig vurdering før en eventuell avkortning av RMPtilskudd der det er påvist feil eller mangler ved miljøplanen.
11.2.4 Vannforvaltning
EUs vanndirektiv er gjennomført i norsk rett ved forskrift om rammer for vannforvaltning av
15. desember 2006. Forskriften skal sikre at det utarbeides og vedtas regionale
forvaltningsplaner og tiltaksprogrammer for å oppfylle miljømålene. Planene ble iverksatt
innen utgangen av 2012 og de skal være ferdig gjennomført innen 2015. Landbruket er
utfordret på følgende tre problemområder i planene:
•
Avrenning av fosfor til vassdrag
•
Erosjon - Avrenning av jordpartikler til vassdrag
•
Håndtering av husdyrgjødsel
Vannforvaltningen skaper et stort behov for penger til finansiering og kostnadskompensasjon
i landbruket. I Østfold og Akershus blir om lag 90 prosent av RMP brukt på vannforbedrende
tiltak. Kravene fra forvaltningen i Østfold og Akershus om at minst 60 prosent av foretakets
areal som ligger innenfor et nedbørsfelt ikke får høstpløyes, har gitt store og negative
konsekvenser for avlingsmengder og avlivingskvalitet. Forskning viser også at effekten av
slike uspesifikke, prosentvise avgrensninger er svært usikker, lite målrettet og har lav
kostnadseffektivitet. Nasjonalt miljøprogram for 2013 – 2016 presiserer derfor at slike regler
ikke er tilstrekkelig målrettet.
Jordbrukets forhandlingsutvalg understreker at presiseringen i Nasjonalt miljøprogram er et
viktig og helt nødvendig grep for at samfunnet skal nå målet om økt matproduksjon.
Forhandlingsutvalget forventer at myndighetene følger opp dette og sikrer at
miljøforvaltningen fremover målrettes ytterligere slik at mål om økt matproduksjon og
miljøhensyn balanseres på en riktig og ressurseffektiv måte.
11.2.5 Forvaltning av gås
Det er siden 2006 avsatt midler over jordbruksavtalen til å forebygge avlingskader forårsaket
av gjess. I 2012 er det satt av 3,5 millioner i tilskudd for tilrettelegging av beitearealer for gås.
I februar 2006 ble Forskrift om tilskudd til tiltak for å tilrettelegge beitearealer for trekkende
hvitkinngås og kortnebbgås fastsatt. Bruken av midler gjelder kun for Nordland og NordTrøndelag. Ved å gi tilskudd for å sette av beitearealer på innmark til trekkende gås skal
ordningen bidra til en mer langsiktig og forutsigbar forvaltning av de øvrige jordbruksarealene. Artene kan i liten grad bestandsreguleres gjennom jakt, enten ved arten er freda
(kvitkinngås) eller at jakt ikke er tilstrekkelig for å kontrollere bestanden.
Det er ikke åpnet for jakt på kvitkinngås i Norge da den står oppført på Bernkonvensjonsens
liste II. Det er adgang til jakt på kortnebbgås i Norge, men man klarer ikke å beskatte bestanden hardt nok slik at den stabiliserer seg og kommer ned på et nivå som er mer akseptabelt fra
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jordbrukets ståsted. Det skytes ca 3 000 kortnebbgås per år i Norge. Bestanden på ca 80 000
kortnebbgås flyr fra overvintringsområdene i Nederland og Danmark og lander i NordTrøndelag i slutten av april, så flyr den videre til Vesterålen før den flyr til hekkeområdene på
Svalbard. Mellomlandingene i Nord-Trøndelag og Vesterålen er viktig for at fuglene skal ha
nok næring til å starte hekking når de kommer til Svalbard.
Nord-Trøndelag er ekstra utsatt med beiteskader på kornarealer fra slutten av april til midten
av mai. De mest belastede beiteområdene i Nord-Trøndelag er nå med i ordningen, men antall
søknader er tre ganger større enn det er midler i ordningen. Også i Nordland er gåseskader på
eng et økende problem i store deler av Vesterålen.
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å øke den fylkesvise RMP-rammen for NordTrøndelag med 1 mill kr som øremerkes tilskudd til beitearealer til kortnebbgås, og
forutsetter at Miljøverndepartementet bidrar med midler til å støtte opp om ordningen.
Store deler av landet (mest i kystområdene) har beiteskader av grågås og kanadagås. Dette er
arter som er mer stasjonære. De overvintrer i kystområder i Norge eller Danmark/Nederland.
Det er jakttid på begge arter. Det felles ca 12 000 grågås og 3 000 kanadagås per år. Det er
mulig å øke jaktuttaket av grågås, kanadagås og kortnebbgås ved å organisere jakta bedre.
Dette krever at grunneierne i jordbrukslandskapet lager grunneierlag som tilbyr jakt. Det blir
feil å bruke de samme virkemidlene i RMP på kanadagås og grågås som vi i dag har for
kortnebbgås og kvitkinngås.
Forhandlingsutvalget ber videre om at det utarbeides en ny forvaltningsplan for gjess.
Mål for planen må være å redusere skadevirkningene av beitende gjess for landbruket i
hele landet. Forvaltningsplanen må løse utfordringene knyttet til reduksjon av skade,
bestandsregulering og bruk av andre forebyggende tiltak, finansiering og rolle/ansvarsdeling
mellom landbruks- og miljøvernmyndigheter.
11.2.6 Oppsummert RMP
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at Regionalt miljøprogram økes med 16
millioner kroner til 439,5 mill. kr for 2014. Av økningen på 16 mill kr fordeles 5 mill.
kroner til fylker med seterdrift, 1 mill. kroner avsettes til økt RMP-ramme for NordTrøndelag øremerket beiteareal for gås, og 10 mill. kr avsettes til miljøvennlig spredning
av husdyrgjødsel i tråd med fordelingen i jordbruksoppgjøret 2012.
Endelig fastsettelse av RMP og eventuelle endringer i disse skal fastsettes i et eget møte
mellom Fylkesmannen og fylkeslagene i Norges Bondelag og Norsk Bonde- og
Småbrukarlag.

11.3 Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og drenering
”Spesielle miljøtiltak i jordbruket” (SMIL) forvaltes av kommunene. Ordningen skal bidra til
å redusere forurensingen fra landbruket utover det som kan forventes gjennom vanlig
jordbruksdrift, samt å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap.
Ordningen har bidratt til at det kan gjennomføres relevante og målretta tiltak tilpasset lokale
behov og utfordringer.
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Jordbrukets forhandlingsutvalg vil presisere at faglagene lokalt skal tas med i arbeidet
med å utarbeide planer for bruk av SMIL-midlene i kommunene.
For 2013 er det innvilget 220 millioner kroner til SMIL, av disse er 100 mill. kroner
øremerket grøfting.
Drenering
Grøfting er en forutsetning for at landbruket skal kunne så og høste avlinger til rett tid med et
mer nedbørsrikt klima, samtidig som grøftingen også forebygger erosjon, flom, tap av
næringsstoffer og dermed negative effekter for miljø og kulturlandskap på grunn av vassjuk
jord. Dreneringsbehovet er betydelig. I 2010 ble det anslått 840 000 daa dyrka mark er dårlig
drenert. Jordbrukets forhandlingsutvalg forutsetter at det også i 2014 avsettes 100 mill.
kroner innenfor SMIL som øremerkes grøfting.
Av midler i SMIL-ordningen som ikke skal gå til grøfting mener Jordbrukets forhandlingsutvalg at hydrotekniske tiltak, fangdammer og gjødsellager må gis prioritet i områder med
avrenningsproblematikk. Dette må tydeliggjøres overfor kommunene.
Forhandlingsutvalget foreslår at det avsettes 220 mill. kroner til SMIL for 2014. 100
mill. kroner av midlene skal øremerkes tilskudd til grøfting.

11.4 Handlingsplan plantevernmidler
I dag bevilges det 10 mill. kr til handlingsplanen for redusert risiko ved bruk av plantervernmidler hvorav inntil 2,0 millioner brukes til utprøving av plantevernmidler i småkulturer. Det
må settes inn økte ressurser til integrert dyrking. Nye bekjempelsesstrategier og metoder må
utvikles og gjøres tilgjengelig for å redusere bruk av plantevernmidler ytterligere. Samtidig er
det behov for nye metoder ved endret klima.
Arbeidet med handlingsplan plantevernmidler og tiltak som sikrer tilgang på de optimale
midlene er viktig. Vi ser at bortfallet av plantevernmidler er en utfordring for norsk
grøntnæring i tiden fremover. Hvert år er det plantevernmidler som tas ut av bruk, uten at de
erstattes av andre midler med noenlunde tilsvarende effekt. Etter vår oppfatning er det
nødvendig at det fortsatt avsettes betydelige midler til forskning og utprøving av nye
plantevernmidler og nye ikke-kjemiske bekjempelsesmetoder. Godkjennelsesprosedyrene for
nye midler bør endres, slik at vi får et felles regime i Norden, ev. harmoniseres med EUs
regelverk. Dette vil føre til at kostnadene i forbindelse med godkjennelse blir mindre, og at
det norske markedet i større grad blir av interesse for leverandørene.
Autorisasjonsordningen for bruk av plantevernmidler ble evaluert i 2011 av en egen gruppe
med representanter fra ulike aktører. I 2012 ble arbeidet med oppfølging av evalueringen
startet, bl.a. gjennom en oppdatering av kursmateriellet. I tillegg er det anbefalt andre forslag
til endringer i autorisasjonsordningen:
• Gjennomføring av den teoretiske opplæringsdelen på internett
• Første gangs avlegging av prøve foretas på internett ved frammøte i et
eksamenslokale. Fornying kan foretas hjemme, via internett, innenfor en gitt
tidsramme
• Kursmateriellet gjøres tilgjengelig på internett
• Kontakt med evt. lærere via internett
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Kostnadene med utvikling av dette opplegget er anslått til 2,7 mill. kroner, hvorav 1,6 mill.
kroner i 2014 og 1,1 mill. kroner i 2015. Opplegget anbefales av arbeidsgruppene som er
ansvarlig for handlingsplanen.
Jordbrukets forhandlingsutvalg forslår at:
• Innenfor handlingsplan for redusert bruk av plantevernmidler øremerkes 2,5 mill.
kroner opp mot grønt, poteter, frukt og bær herav 1 mill. kroner til bekjempelse av
rognebærmøll, og en prioritering av VIPS
• Arbeidet med forenkling av autorisasjonsordningen videreføres innenfor
bevilgningen
• Bevilgningen holdes uendret på 10 mill. kroner i 2014.

11.5 Verdensarvområdene og utvalgte kulturlandskap.
11.5.1 Verdensarvområder
UNESCO, FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon, har gitt
blant andre Bergstaden Røros, Vega, Geirangerfjorden og Nærøyfjorden status som
verdensarvområder. Verdsarvstatusen innebærer ikke en ny form for vern, men gir et ekstra
kvalitetsstempel til området og en eksklusiv internasjonal status. Det er likevel et krav at et
verdsarvområde må være underlagt et nasjonalt vernevedtak.
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at ordningen videreføres med 3 mill. kroner i
2014 under forutsetning av at Miljøverndepartementet bevilger samme beløp som
jordbruket. Ved et lavere beløp fra MD settes jordbrukets beløp ned tilsvarende.
11.5.2 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket
I 2009 ble de første 20 nasjonalt utvalgte kulturlandskapene i jordbruket valgt ut og etablert.
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 de
verdier som områdene representerer tas vare på.
For 2013 er det avsatt 8 mill. kr over jordbruksavtalen og 6 mill. kr over Miljøverndepartementets budsjett til satsingen. Pr i dag er 22 utvalgte kulturlandskap med i ordningen, hvorav
8 av 10 jordbruksområder og 18 av 45 landskapsregioner er representert. Det er satt et mål om
at ordningen på sikt skal økes opp mot 100 utvalgte kulturlandskap.
Sekretariatet, som er ledet av Statens landbruksforvaltning, foreslo for 2012 at ordningen
burde økes med 4-6 områder pr år. Fra et faglig ståsted er det ønskelig å få flere områder med
aktiv jordbruksdrift. Opphør av drift og tilgang på nok beitedyr er de største utfordringene.
Gjennomsnittlig tilskudd gitt pr område er 600.000 kroner.
Jordbrukets forhandlingsutvalg anbefaler at ordningen videreføres på dagens nivå. 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. RMP og SMIL skal ikke målrettes spesifikt inn mot disse områdene da det i ordningen ”utvalgte kulturlandskap”
allerede ligger en favorisering av landbrukets miljøvirkemidler.
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11.6 Klima- og miljøprogram
I fjorårets oppgjør ble det bestemt at posten «Informasjons- og utviklingstiltak miljø» over
LUF skulle slås sammen med «Nasjonalt utviklingsprogram for klimatiltak» til et nytt
«Klima- og miljøprogram». Det nye programmet skal vektlegge de agronomiske utfordringene som følger med reduksjon av klimagassutslipp og klimatilpasning. Midlene skal gå til
utredningsprosjekter og til informasjonstiltak på miljøområdet. Klima- og miljøprogrammet
omfatter temaene klimagassutslipp, klimatilpasning, vannmiljø, samt kulturlandskap, naturmangfold og relaterte utfordringer. SLF og fylkesmannen forvalter hhv. sentrale og fylkesvise
tiltak i programmet etter at fordelingen er foretatt i et eget møte mellom partene i jordbruksoppgjøret. For 2013 er det innvilget 18 millioner kroner til programmet, hvorav 5,2 mill.
kroner går til fylkesvise tiltak og 12,8 mill. kroner til sentrale tiltak.
I løpet av 2012/2013 er det blitt klart at klimaendringene kommer raskere enn noen har forutsett. Nedsmeltingen av Arktis har fortsatt og det er aldri før målt så lite is som i september
2012. For første gang har NASA målt netto avgang av is fra Grønland. Tre gigatonn med is
forsvant i fjor. Hvordan dette vil slå ut i forhold til været er det ulike oppfatninger om, men de
fleste miljøer innen klimaforskningen mener det øker uforutsigbarheten betydelig. For å møte
en slik økende uforutsigbarhet mener Jordbrukets forhandlingsutvalg at det er nødvendig med
en økt kunnskap knyttet til klimabetinga problemstillinger. Skal landbruket lykkes i
miljøarbeidet er en avhengig av at det gjennomføres tiltak ute på den enkelte gård. For at dette
skal skje må bonden sikres kunnskap og kompetanse. Det må utvikles verktøy slik at
kunnskap og kompetanse om miljøtiltak i ulike driftsformer blir lett tilgjengelig for den
enkelte gårdbruker.
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener at Klima- og miljøprogrammet for 2014 bør
prioriterer prosjekter som vil utvikle lett tilgjengelige verktøy for miljørådgivning og
kunnskapsoppbygning hos gårdbruker om miljøtiltak på foretaksnivå. Forhandlingsutvalget foreslår at midlene til Klima- og miljøprogrammet videreføres med 18 mill.
kroner. Fordeling av midlene foretas i eget møte mellom avtalepartene.

11.7 Skogbruk
Bevilgningen til skogbruk er for 2013 på 204 mill. kroner – en økning på 10 mill. kroner fra
2012.
I de tradisjonelle skogstrøkene er behovet for modernisering av eksisterende veinett stort, og
dette forsterkes av endringer i klimaet og større drifter. I skogreisingsstrøkene står man i fare
for å spolere mulighetene for å få på plass et godt veinett i dette omløpet. Grunnen er at man
har ligget på etterskudd med planlegging og utbygging på veinettet.
Hovedplanarbeidet som nå er utført i regi av kystskogbruket og kommunene har lagt
forholdene til rette for at veibyggingsaktiviteten skal kunne økes. I dette arbeidet har man
avdekket at konfliktene rundt skogvegbygging lokalt oppfattes som små. I denne situasjonen
er det viktig at tilskuddsrammene gir rom for økt vegbyggingsaktivitet.
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å øke bevilgningen til skogbruk med 10 mill.
kroner til 214 mill. kroner. Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår videre at bevilgningen til bygging av skogsbilveier økes med 20 mill. kroner innenfor bevilgningen på
214 mill. kroner. Bevilgningen forøvrig fordeles i eget møte mellom avtalepartene.
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11.8 Bioenergiprogrammet
Bevilgningen til bioenergiprogrammet er for 2013 på 55 mill. kroner hvorav 33 mill. kroner
fordeles regionalt.
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å videreføre bevilgningen til Bioenergiprogrammet.

11.9 Biogass
I Klimameldingen (Meld. St.21 (2011 – 2012) besluttet regjeringen at det skal utvikles en
nasjonal tverrsektoriell strategi for å øke produksjon og anvendelse av biogass i Norge. I
november 2012 fikk Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) i oppdrag fra
Miljøverndepartementet å utarbeide et underlagsmateriell til denne strategien.
I utredningen, «Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi», som kom den 10/4 d.å.
drøftes det mange nye virkemidler for å få fart på produksjon og bruk av biogass til drivstoff.
Virkemidlene er delt opp i to kategorier «pull» for å øke markedet for biogass og «push» som
er tiltak rettet mot å øke produksjonen av biogass. I sum dekker disse virkemidlene hele
verdikjeden noe Klif konkluderer med er helt nødvendig for å få utløst så mange positive
effekter som mulig. Klif konkluderer også med at forutsigbarhet i rammebetingelsene er
spesielt viktig for å få aktørene til å satse på å bygge opp en verdikjede for biogass.
Skal vi klare å løse problemet med klimagassutslip i jordbruket må vi få det meste av
husdyrgjødsle gjennom en biogassreaktor. Biogass vil også bli en verdifull ressurs som
kortreist drivstoff for jordbrukets driftsapparat etterhvert som fossilt drivstoff blir dyrere.
Ved fjorårets jordbruksoppgjør ble det vedtatt innført et tilskudd på 15 kr pr tonn
husdyrgjødsel som ble brukt til biogass produksjon. Dette tilskuddet har økt interessen for å
sette i gang slik produksjon og ble mottatt med tilfredshet av næringen. Det er imidlertid
beklagelig at regelverket for tilskuddet ennå ikke er på plass. Flere matavfallsanlegg er
under bygging og planlegging. I mange av disse anleggene er husdyrgjødsel tenkt brukt som
et substrat for å få ut mer gass. På Jæren er man i gang med å utrede mulighetene for å
etablere en egen gassledning for biogass. I Telemark er man snart i gang med å ferdigstille
ulike lavkost biogassraktorer, og på biogasslaboratoriet ved UMB forskes det på en rekke nye
substratkombinasjoner for biogass fra kulturlandskapet.
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å øke tilskuddet til 30 kr pr tonn husdyrgjødsel
som anvendes i biogassreaktorer. En slik økning vil forsterke interessen for
biogassproduksjon i landbruket og føre til at flere kommer i gang. Samtidig som det vil
understøtte det mål regjeringen har satt seg om 30 prosent av husdyrgjødsla gjennom en
biogassreaktor innen 2020. Økningen krever ikke økt bevilgning for 2014.
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12 Næringsvirksomhet på gårdens ressurser
12.1 Matmerk
Matmerk arbeider innenfor:
• Drifting av kvalitetssikringssystemet i landbruket (KSL)
• Profilering og drift av merkeordninger (Nyt Norge med mer.)
• Forvaltning av Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket (KIL)
• Markedstjenester
• Generisk markedsføring av økologisk mat

12.1.1 Drifting av kvalitetssikringssystemet i landbruket (KSL)
Matmerk gjennomførte 4745 revisjoner i 2012. 36 228 produsenter gjennomførte KSLegenrevisjon i 2011.
Det er ønskelig å styrke og å videreutvikle KSL-systemene for å sikre at hensynet til dyrevelferd
og mattrygghet blir ivaretatt. For å øke revisjonsfrekvensen er det behov for en økning på 1,5 mill.
kroner til 21,5 mill. kroner til KSL.

12.1.2 Profilering og drift av merkeordninger
Nyt Norge
Nyt Norge merkeordningen omfatter nå 38 virksomheter og 1700 produkter i butikk. Det vil
fortsatt være viktig å opprettholde kjennskap og kunnskap blant forbrukeren om hva Nyt Norge
står for. Videre er rekruttering av nye merkebrukere, oppfølging og god dialog med eksisterende
prioritert for 2014.
Matspesialiteter
Det er blitt jobbet mye de siste årene med å synliggjøre og få fram et større matmangfold og
kunnskap om norsk matkultur. I dette arbeidet er det viktig å fremheve matspesialitetene. En
undersøkelse i norsk dagligvare viser at det var en vekst i omsetningen av norske matspesialiteter i 2012 på 6,7 prosent. Dette viser at etterspørselen er stigende og at forbrukeren etterspør matmangfold. Det er 46 bedrifter og 234 produkter som har spesialitet/beskyttet
betegnelse. Selv om etterspørselen er stor er kjennskapen til merkeordningene spesialitet og
beskyttet betegnelse lav. Derfor er det behov for å styrke markedskommunikasjonen.
Generisk markedsføring av økologisk mat
Matmerk har ansvaret for generisk markedsføring av økologisk mat, og får 2 mill. kr over
jordbruksavtalen for dette. Det er i 2011 etablert et samarbeid med SLF som bidrar til mer
effektiv bruk av de markedsmidler som SLF og Matmerk har ansvaret for.
12.1.3 Bevilgning Matmerk
Matmerk fikk tildelt 52 mill. kroner over LUF i 2013. I tillegg kommer 6 mill. kroner til KILmidler.
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at bevilgningen til Matmerk økes med 0,5 mill.
kroner til 52,5 mill kroner for 2014.
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12.2 Sentrale Bygdeutviklingsmidler
De sentrale BU-midlene skal gå til prosjekter av landsomfattende og fylkesovergripende
karakter med innovasjon og næringsutvikling som siktemål. Midlene kan også finansiere
nødvendig utredningsarbeid og profileringsaktiviteter for å styrke arbeidet med
landbrukspolitikken. Ansvaret for midlene er delt mellom Innovasjon Norge og Landbruksog matdepartementet. Innovasjon Norge har ansvar for tilskuddsmidler til prosjekter og
satsinger av overordnet nasjonal karakter, mens Landbruks- og matdepartementet har ansvar
for omdømmemidler til diverse prosjekt, satsinger, utredninger og evalueringer.
I midlene til Innovasjon Norge finansieres bl.a. satsingen på Inn på tunet. Etter at den treårige
satsingen på Inn på tunet ble avsluttet finansieres nå denne satsingen over de sentrale BUmidlene. Bl.a. derfor ble midlene til Innovasjon Norge økt med 5 mill. kroner for 2013.
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at det etableres en egen programsatsing på Inn
på tunet på 5 mill. kroner for 2014. Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å redusere
de sentrale BU-midlene med 4 mill. kroner til 13 mill. kroner hvorav 9 mill. kroner
forvaltes av LMD og 4 mill. kroner av Innovasjon Norge.

12.3 Inn på tunet
Alle aktører og partnere er samla om følgende definisjon av Inn på tunet (IPT):
Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk.
Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Gårdsbruk er en eiendom som
benyttes til jord-, skog-, eller hagebruk. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til
gården, livet og arbeidet der.
Landbruksnæringa har over flere år vært pådriver for og fått introdusert avgjørende
forutsetninger for å videreutvikle Inn på tunet som landbrukets tilbud av velferdstjenester mot
det øvrige samfunn:
• Formulert en dekkende og omforent definisjon som tydeliggjør og avgrenser IPT mot
andre tjenestetilbud
• En beskytta logo
• En særskilt kvalitetsstandard innenfor KSL-systemet som også aksepteres av kjøperne,
og som revideres av KSLs revisorer.
• En godkjenningsordning i regi av Matmerk bygd på de tre elementa nevnt ovenfor
Som eier av godkjenningsordninga har Matmerk ansvaret for å følge opp denne og påse at de
tilbudene som blir godkjent, er i overensstemmelse med definisjonen av IPT.
Landbruks- og matdepartementet koordinerer arbeidet med ny handlingsplan for IPT, på
grunnlag av den vedtatte strategien. Handlingsplanen skal være ferdig høsten 2013.
Økonomiske virkemidler for å iverksette konkrete tiltak under planen bør være tilgjengelig fra
og med budsjettåret 2014. Innsatsen på IPT-området bør koordineres og målrettes i en
programsatsing.
Utviklingsområder i programmet er:
1. Konseptutvikling
2. Utdanning/kompetanse
3. Markedsføring
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Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å etablere en sentral programsatsing på IPT,
som følger opp den nye handlingsplanen for IPT. Økonomisk ramme for programmet
foreslås satt til 5 mill. kroner i 2014. For å forsterke programsatsingen bør programmet
også kunne tilføres midler fra Arbeidsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og
Helse- og omsorgsdepartementet.
Styring av det sentrale programmet legges til en styringsgruppe sammensatt av
avtalepartene. Partene vurderer deltaking fra relevante fagmiljø i tillegg.

Skatt, avgift
IPT-inntekt bør inngå som en del av jordbruksinntekten, og som grunnlag for
jordbruksfradrag. I dag må IPT resultatberegnes spesielt for seg, da blir det et problem å
synliggjøre alle kostnader i drifta, og man får heller ikke nyttet jordbruksfradraget for denne
næringsvirksomheten. IPT er basert på å utnytte gårdens samla ressurser og bør derfor klart
falle innenfor jordbruksfradragets virkeområde.

12.4 Områderetta innsats – arktisk landbruk
I jordbruksoppgjøret 2012 blei det satt av 3 mill. kr. årlig fra og med 2012 over tre år til ei
satsing på arktisk landbruk. Midlene blir fordelt med 1 mill. kroner pr. år til de tre nordligste
fylka ved fylkesmannsembetene. Jordbrukets forhandlingsutvalg forventer at disse midlene
blir organisert som ei programsatsing slik det er forutsatt, med årlig prioritering for bruken av
midlene. Avtalepartenes fylkesledd trekkes med i arbeidet med å utforme og styre
programmet.
Avsetninga til Sametingets midler til næringsformål ble styrka med 2 mill. kr til 4 mill. kr for
2013. Midlene sees i sammenheng med den øvrige satsinga på arktisk landbruk.
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at bevilgning på 7 mill. kr videreføres for 2014.
Av dette 3 mill. kr til programsatsinga på arktisk landbruk og 4 mill. kr. til Sametinges
midler til næringsformål.

12.5 Utviklingsprogrammet for lokalmat og grønt reiseliv
De siste årene har salget av lokalmat hatt en stor økning i dagligvarehandelen. Ifølge en
undersøkelse gjennomført av AC Nielsen ble det i 2012 solgt matspesialiteter for 2.8 mrd
kroner. Dette er en økning på 6,7 prosent fra 2011. I tillegg har Bondens marked hatt en
økning siste året på 11,2 prosent og omsatte for 41,2 mill i 2012.
Lokalmat og regional matkultur og grønt reiseliv er noe hele det norske landbruket tjener på
gjennom økt forståelse av hva norsk matproduksjon er.
Fra avtaleåret 2013 ble Lokalmatprogrammet, Utviklingsprogram grønt reiseliv og
Utviklingsprogrammet for innlandsfisk slått sammen til Utviklingsprogrammet for lokalmat
og grønt reiseliv. I tillegg ble 22 mill kr fra de bedriftsretta midlene fra lokalmatprogrammet
overført til de fylkesvise BU- midlene med føringer om at midlene skal prioriteres til lokalmatbedrifter. Det er med disse endringene viktig at ikke noen områder kommer dårligere ut
enn andre med hensyn til satsing på bedriftsutvikling innen lokalmat.
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Reiselivet er en sektorovergripende næring der et levende landbruk over hele landet utgjør en
vesentlig del av det totale reiselivsproduktet. Landbrukets ressurser i form av kulturlandskap,
gårder, lokal mat, infrastruktur og utmarksarealer utgjør den fremste arena for det grønne
reiselivet. Reiseliv er en del av inntektsgrunnlaget for mange bønder og grunneiere og bidrar
til å forankre reiselivsnæringen som en viktig distriktsnæring. Det grønne, bygdebaserte
reiselivet har sitt fundament i nærhet til natur og norsk matkultur, og ivaretar disse elementene
på en bærekraftig måte.
Det har vært betydelig vekst i markedet naturbaserte opplevelser. Norsk senter for bygdeforskning anslo i en rapport fra 2008 omsetningen innen reiseliv i distriktene til å være minst
35 milliarder kroner. Dette utgjør 37 prosent av all reiselivsomsetning i landet. I alt er over
60.000 personer sysselsatt innen reiseliv i distriktene. Av dette står gårdsturisme for nærmere
1 milliard kroner i omsetning og ca 2.500 årsverk. Det er grunn til å tro at det fortsatt er vekst
i dette markedet, men det behov for oppdatert tallmateriale på tilbudssiden. Det er satt i gang
en større kartlegging av naturbaserte reiselivsbedrifter i regi av Universitetet for Miljø og
Biovitenskap i 2012. Det er ingen resultater fra dette per dags dato.
Målgruppen for utviklingsprogrammet er bønder (råvareleverandører og gardsmatprodusenter), og forpliktende produsentsammenslutninger, samt reiselivsbedrifter som har fokus på
mat. Programmet ledes av en egen styringsgruppe. I 2013 ble det grønne reiselivet
representert i Styringsgruppen med Hanen.
Programmet har tre delområder:
1. Bedriftsfinansiering for vekstbedrifter og forpliktende
produsentsammenslutninger/bedriftsnettverk.
2. Kompetansetilbud
3. Omdømmebygging

12.5.1 Markedstjenester
I 2011 fikk Matmerk tildelt prosjektet markedstjenester til lokalmatprodusenter med 2 mill.
kroner. Prosjektet finansieres over Utviklingsprogrammet for lokalmat og grønt reiseliv. Det
er forutsatt at prosjektet gjennomføres som et prøveprosjekt over tre år.
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at det over Utviklingsprogrammet bevilges 2
mill. kroner til en videre satsing på markedstjenester i Matmerk i 2014.
12.5.2 Mat langs nasjonale turistveger
Denne treårige satsingen i samarbeid med Samferdselsdepartementet v/Statens vegvesen
startet opp i 2010. Prosjektet hadde en forsinket oppstart og vil avsluttes oktober 2013.
Mat langs nasjonal turistvei har gjennomført flere samlinger og antallet bedrifter som har
meldt seg på har økt det siste året. Det vil være viktig å få til en videreføring som kan
innlemme de andre strekningene, men da i samarbeid med prosjektet Nasjonal turistveg.
Det skal gjennomføres en evaluering av prosjektet. Jordbrukets forhandlingsutvalg
legger til grunn at styringsgruppa for utviklingsprogrammet foretar en vurdering av
prosjektet.
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12.5.3 Database over lokalmatprodusenter
Det er fra næringen og forbrukere av lokalmat et ønske om å opprette/utvikle en nasjonal
database med en totaloversikt over lokalmatprodusenter i Norge. Matmerk estimerer at det er
mellom 1500 og 1700 lokalmatprodusenter i Norge.
Forhandlingsutvalget forslår at de skal settes av 0,5 mill kroner til å opprette en
nasjonal database for lokalmatprodusenter. Dette bør gjennomføres i et samarbeid
mellom Matmerk, Hanen og Bondens marked.
12.5.4 Fisketurisme i laksevassdrag
Jordbrukets forhandlingsutvalg mener det er behov for å finansiere tiltak som har til hensikt å
utvikle forvaltning og næringsutvikling knyttet til moderne sportsfiske etter laks. Dette vil
gjøre det mulig å realisere verdipotensialet for laksefisketurismen i Norge.
Laksefisketurisme er en betydelig inntekt for mange bønder, grunneiere, fiskerettighetshavere,
lokalsamfunn og reiselivsnæringen. I dag står laksefisketurismen for en omsetning på over 1,1
mrd. Det er et klart uttalt mål fra Landbruks- og matdepartementet om å øke omsetningen til 2
mrd. innen kort tid gjennom fokus på nærmarkedet og bredden i laksefisketilbudet for å
rekruttere flere laksefiskere. For å nå disse politiske målene er det nødvendig å finansiere
tiltak som fremmer og utvikler laksefisketurisme og grunneiersamarbeid.
Jordbrukets forhandlingsutvalg vil foreslå at lakseturisme også kommer inn under
Utviklingsprogrammet for lokalmat og grønt reiseliv på linje med innlandsfiske.
12.5.5 Kompetansenettverk for småskala matproduksjon
Oxford Research og Vista Analyse leverte høsten 2012 en evalueringsrapport av kompetansenettverk for småskala matproduksjon. Kompetansenettverket består av fem kompetansenav,
og finansieres over utviklingsprogrammet for lokalmat og grønt reiseliv. Kompetansenavene
utarbeider tilbud til lokale matbedrifter som kurs, seminarer, studieturer, hospitering,
besøksordning, mentorordning og tilknytning til nettverket. Kompetansenettverkets
målgruppe er små matbedrifter med mindre enn ti ansatte.
Utviklingsprogrammet for lokalmat og grønt reiseliv er organisert med et eget programstyre.
Forhandlingsutvalget forutsetter at programstyret tar tak i de utfordringer som
evalueringen peker på. Forhandlingsutvalget vil spesielt peke på behovet for å avklare
hvem som skal ha ulike roller opp mot lokalmatprodusentene.
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12.5.6 Samlet forslag
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at bevilgningen til Utviklingsprogrammet for
lokalmat og grønt reiseliv økes med 5 mill. kroner til 75 mill. kroner. I denne ramma
bør det prioriteres:
• Forpliktende samarbeid mellom lokalmatprodusenter
• Å få opp andelen relevante prosjekter fra bønder og grunneiere spesielt innen det
grønne reiselivet.
• Synliggjøre samarbeidseffekten mellom lokalmaten og det grønne reiselivet
• Å utvikle målrettede reiselivsprodukter rettet mot en mer spesialisert kunde, med
gode salgbare produkter

12.6 Informasjon om GMO i matproduksjonen.
Landbruks- og matdepartementets miljøstrategi for 2008 – 2015 har som tiltak «Videreføre en
restriktiv politikk for å unngå utilsiktet innblanding av GMO og ivareta produsentenes og
forbrukernes rett til å kunne velge GMO-fritt». Nettverk for GMO-fri mat og fôr, som består
av 18 miljø-, bonde- og solidaritetsorganisasjoner samt Coop Norge Handel, deler dette målet.
Formålet til nettverket er å bidra til å opprettholde en restriktiv praksis overfor GMO i Norge i
en situasjon hvor lovgivning og næring er under press, og gjennom informasjon og andre
tiltak bidra til å spre denne føre-var-baserte tilnærmingen til GMO.
Fra august 2011 til november 2012 gjennomførte Nettverket en vellykket informasjonskampanje. Kampanjen ble møtt med stor interesse og ønske om ytterligere informasjon.
Samtidig opplever nettverket stadig henvendelser fra enkeltpersoner, organisasjoner og skoler
med ønske om mer informasjon. Også meningsmåling utført under kampanjen avdekket store
kunnskapshull der den store majoriteten mener at de har liten kunnskap om GMO.
Norske forbruket er godt koordinert gjennom Nettverk for GMO-fri mat og fôr og sikrer
forbrukerens stemme i debatten om GMO. Nettverket når bredt ut med informasjon via
etablerte kanaler til organisasjonenes medlemmer og media. Nettverket kan bidra til å øke
kunnskapen hos norske forbrukere på et felt der det råder stor usikkerhet.
For å bidra til økt kunnskap blant norske forbrukere om GMO ber Jordbrukets
forhandlingsutvalg at det avsettes 1 mill. kroner over sentrale BU-midler til
gjennomføring av informasjonstiltak for 2014-2016 i regi av Nettverk for GMO-fri mat
og fôr. Sentrale BU-midler tilføres 1 mill. kroner av ledige midler til prosjektet.
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13 Forskning og rådgivning
13.1 Forskning
Forskning er nødvendig for at landbruket skal få kunnskap til å møte framtidige
klimaendringer og behovet for økt matproduksjon. Forskning og utvikling innen landbruket
må være på et høyt nivå for å sikre et konkurransedyktig norsk landbruk i årene som kommer.
Målene i Meld. St. nr. 9 (2011-2012) om landbruks- og matpolitikken er sentrale
utgangspunkt for forskningsprioriteringer de kommende årene. Jordbrukets
forhandlingsutvalg vil understreke betydningen av at det legges langsiktige og strategiske
hensyn til grunn ved utlysning og innvilgning av forskningsprosjekter. Etter
forhandlingsutvalgets oppfatning er dette helt nødvendig for at målsettingen om en prosent
årlig økning i matproduksjonen de neste 20 årene skal la seg realisere.
For 2014 prioriterer forhandlingsutvalget følgende:
• Økt matproduksjon på norske ressurser. Bærekraftige agronomiske løsninger som
styrker landbrukets produksjonsevne og muligheter for bruk av norske ressurser som
grovfôr, beite og korn.
• Økt lønnsomhet i husdyrproduksjonen gjennom avl, fôring, bedre driftsopplegg,
forebyggende dyrehelsearbeid og optimal utnyttelse av norske fôrressurser, herunder bruk
av grovfôr, innmarks- og utmarksbeite og nye tekniske løsninger.
• Tilpasning til endringer i klima. Kunnskap om hvordan produksjonen skal takle at det
blir varmere, våtere og mer ekstremvær. Utvikle kunnskap om bedret gjødselhåndtering,
bedre driftsteknikk, utstyr og endret agronomi, tiltak for å redusere utslipp av klimagasser
og økt bruk av biologisk materiale som kilder til fornybar energi.
• Dyrevelferd - hvordan forene dyrevelferdsbehov med driftsopplegg, fornying av
driftsapparatet på norske gårdsbruk, økonomi og effektive bygningsløsninger i landbruket.
• Sortsutvikling og dyrkningsmetoder for korn, frukt, bær, potet og grønnsaker med
fokus på produksjonssystemers effekt på sluttproduktet og økt markedsverdi.
• Kjønnseparering av sæd fra storfe.
Et gjennomgående behov innenfor temaene over er økt kunnskap om løsninger som gir bedre
lønnsomhet for bonden, samt ivaretakelse av bærekraft og styrket robusthet i produksjonen
som følge av økt intensivering og klimautfordringer.
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at bevilgningen til forskning over jordbruksavtalen økes med 2 mill. kr til 55 mill. kr for 2014.

13.2 Norsk Landbruksrådgiving
Bondens kunnskap og kompetanse er av stor betydning når det gjelder å møte utfordringer
knyttet til klimaendringer, miljø- og kvalitetskrav. Dette krever et styrket rådgivningsapparat.
Vi har i dag et godt utbygd, uavhengig rådgivningsapparat i hele landet gjennom Norsk
landbruksrådgivning (NLR). NLR er et viktig verktøy for å møte de utfordringene landbruket
står overfor.
Det foregår nå en prosess for sammenslåing av Landbrukets HMS-tjeneste og NLR.
Jordbrukets forhandlingsutvalg støtter modell og framgangsmåte som er valgt.
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Jordbrukets forhandlingsutvalg ønsker en rapport fra NLR innen utgangen av året,
hvor det gjøres rede for bruken av jordbruksavtalens midler og hvor det foretas en
vurdering av organiseringen av rådgivningsenhetene med formål å oppnå en effektiv
drift av rådgivningstjenesten og best mulig rådgiving for bonden.
Byggteknisk planlegging
Fra 1. januar 2010 har NLR hatt ansvar for et landsdekkende nett av byggtekniske planleggere. Dette er det bevilget midler til over jordbruksavtalen. Jordbrukets forhandlingsutvalg
følger opp ”Rapport om byggteknisk rådgiving i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) – Behov
for tilskudd fra 2012” av 15. mars 2011 fra NLR. Forhandlingsutvalget foreslår en
bevilgning på 6,0 mill. kroner i 2014 til byggteknisk planlegging.
Landbruksbygg og kulturlandskap
Det 5-årige utviklingsprogrammet ”Landbruksbygg og kulturlandskap” ble avslutta i 2012.
Programmet har hatt som formål å sikre at det blir tatt landskaps- og miljøomsyn ved
oppføring av store landbruksbygg, stimulere til ny bruk av ledige bygg og utvikle metode for
kartlegging av kulturhistorisk viktige landbruksbygg. Styringsgruppa for programmet
anbefaler sterkt å få samla kunnskapen om temaet på et sted, som er lett tilgjenglig for alle.
Til dette er programmets nettsted, www.landbruksbygg.no, et egnet sted. Her er informasjon,
resultat og eksempel fra arbeidet gjort i programmet publisert, og det skal fortsette å publisere
materiale her i 2013. Det er viktig at dette nettstedet blir oppdatert med informasjon om
temaet, også etter at programperioden nå er over.
Det er innvilget midler til videre drift av nettstedet i 2013, sammen med NLR, og i tillegg
har TINE, Nortura og Felleskjøpet Agri alle gitt signal om at de vil bidra med midler. Det er
viktig at et organ (for eksempel NLR) får et videre ansvar for å vedlikeholde og organisere
nettstedet, og at midler til dette blir videreført. Styringsgruppa for prosjektet foreslår at det i
første omgang blir satt av ressurser til et slikt prosjekt gjennom jordbruksavtalen over en
femårsperiode, og at midlene deretter blir evaluert.
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at det bevilges 0,5 mill. kroner over ledige
midler for utvikling og drift av nettstedet gjennom NLR.
Maskinteknisk rådgiving
Ved jordbruksoppgjøret 2010 ble partene enige om:
”Av bevilgningen avsettes 1,5 mill. kroner til maskinteknisk rådgiving. Tilskuddet til
dette formålet trappes gradvis ned over 5 år”
Jordbrukets forhandlingsutvalg legger enigheten fra 2010 til grunn.
Grønn vekst
Kunnskap er helt avgjørende for å kunne utvikle grøntnæringa videre. Økonomi, konkurranse
og marked setter stadig sterkere krav til produsenten. Det krever kompetanse og den bør det
være mulig å hente innenlands.
Rådgiving til frukt og grønt gjennom Norsk Landbruksrådgiving foreslås styrket. Det stilles
krav til at økte midler skal gå til rådgivningsoppgaver hvor det er et utstrakt samarbeid og
erfaringsutveksling mellom de ulike rådgivningsenhetene, gjerne også over landegrensene.
Det skal spesielt legges vekt på maskin og driftsteknisk rådgivning for frukt og grøntsektoren.
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Samtidig må den agronomiske kunnskapen styrkes og spesialiseres i takt med utviklingen i
næringen og de økte krav til rådgiving det innebærer.
Jordbrukets forhandlingsutvalg forutsetter at rådgivingen til frukt- og grønt gjennom
Norsk Landbruksrådgiving styrkes i 2014.
Deler av utviklingsprogrammet under ”Grønn vekst” finansieres under post 77.13.
Oppsummering
NLR får for 2013 et generelt tilskudd på 44 mill. kroner – en økning på 4 mill. kroner fra
2012. Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at bevilgningen på post 77.13 økes med
5,0 mill. kr for 2014 og fordeler seg som følger:
Tabell 31

Forslag til bevilgning til Norsk Landbruksrådgivning. Mill.kr.
2013
Forslag 2014
Grunntilskudd til rådgivingsaktivitet, NLR
44,0
46,0
Byggteknisk planlegging, NLR
6,5
6,0
Maskinteknisk rådgiving, NLR
1,5
1,0
Utviklingsprogram Grønn vekst
4,0
SUM
52,0
57,0

Side 105

14 Landbrukets utviklingsfond (LUF)
14.1 Kapitalsituasjonen i LUF
Det vises til SLFs statusrapport om Landbrukets Utviklingsfond (Rapport nr 3/2013).
Egenkapital
For å styrke egenkapitalen er fondet i år tilført en engangsbevilgning på 275 mill. kr. Dette gir
et prognostisert positivt resultat på ca 63 mill. kr.
Fondskapitalen i LUF består av utestående investeringslån og innskudd i Norges Bank.
Utestående investeringslån er ikke likvide, samtidig som det til enhver tid tilligger fondet et
betydelig ansvar i form av innvilga, ikke utbetalt tilskudd/rentestøtte. Ansvaret framkommer
ikke i fondets balanse, men i statusrapportens tabell 5.5 framkommer det at ansvaret har økt i
2012 med knapt 30 mill. kr. Økningen er primært knytta til rentestøtteordninga. Egenkapitalen
fratrukket ansvaret er pr. 31.12.2012 på -204,3 mill. kr.
Om inneværende års bevilgning for LUF blir videreført i 2014, og en regner den mot
prognostisert utbetalt, vil fondet igjen få et underskudd i 2014. Det forventes et underskudd på
ca 196 mill. kr. i 2014 med en tilsvarende svekkelse av egenkapitalen. Egenkapitalen er
prognosert til 1.994 mill. kroner i 2013.
Likviditet
Likviditeten i fondet er imidlertid styrka de siste åra, og spesielt fra 2012 til 2013 pga. den
nevnte kapitaltilførselen på 275 mill. kr. For 2013 er det prognostisert ei styrking av
likviditeten på 165 mill. kr.
Fra 2010 til 2013 er disponibel likviditet økt fra 1 244 mill. kr. til 1 574 mill. kr. For 2014 er
prognosen en reduksjon på knapt 100 mill. kr. (SLF-rapport nr. 3/2013, tabell 5,13).

14.2 Styring, regionalt partnerskap
Forhandlingsutvalget forutsetter at faglaga har reell innflytelse på utforminga av de regionale
strategiene og bruken av BU-midlene, medregna prioritering/fordeling av utviklings- og
tilretteleggingsmidlene.
Vi forventer at det regionale partnerskapet som inkluderer faglaga, Innovasjon Norge,
fylkesmannen og fylkeskommunen, samarbeider om utforming og innhold for Det regionale
bygdeutviklingsprogrammet (RBU). Jordbrukets forhandlingsutvalg forutsetter at RBU
fastsettes i samråd med faglaga.
Når det gjelder delprogrammene under RBU viser vi også til behandling og vedtak ved
jordbruksoppgjøret 2010 (Prop. 133 S (2009-2010)), der det blir fastsatt sentrale føringer for
hvordan beslutningene skal fastsettes for de regionale miljøprogrammene (RMP).
(…). Beslutningene bør foregå på samme måte i alle fylker gjennom at fylkesmannen
fastsetter disse etter samråd med fylkeslagene til Norges Bondelag og Norsk Bondeog Småbrukarlag i et eget møte. Programmene planlegges for fire år av gangen, og
endelig godkjenning av programmene foretas sentralt i møte mellom avtalepartene.
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Denne beslutningsprosessen er videreført i åra etterpå, med den endring at programmene ikke
lenger skal endelig godkjennes av de sentrale partene. Siden RMP nå inngår som en del av
Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU), presiserer forhandlingsutvalget at den fastlagte
beslutningsprosedyren må gjelde for alle tre delprogrammer i RBU:
1. Regionalt miljøprogram (RMP)
2. Regionalt næringsprogram (RNP)
3. Regionalt skog- og klimaprogram (RSK)

14.3 Samlet forslag over innvilgningsramme for LUF
I kapitlene 5 til 13 har Jordbrukets forhandlingsutvalg kommet med en rekke forslag til
endringer i innvilgningsrammen for ordninger under LUF. Et sammendrag av dette er gjort i
tabellen under. I tillegg kommer 5 mill. kroner finansiert med ledig midler, jfr kap 4.2.4 til
prosjektet ”Bli agronom”
Tabell 32 Oversikt over innvilgingsramme for LUF 2012 – 2013, samt krav 2014

Matmerk
Rekruttering, (likestilling) og kompetanse i landbruket
Fylkesvise bygdeutviklingsmidler
Bedriftsrettede midler
Utviklings- og tilretteleggingsmidler
Sentrale bygdeutviklingsmidler
Tilskuddsmidler til nasjonale prosjekt (IN)
omdømmemidler (LMD)
Områderettet innsats- arktisk landbruk
Inn på tunet
Utviklingsprogram for lokalmat og grønt reiseliv
Bioenergiprogrammet
Skogbruk
Helse- og utviklingstiltak, sau og geit
Forskning
Midler til konfliktforebyggende tiltak jordbruk/reindrift
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Investeringsstøtte til organisert beitebruk
Klima- og miljøprogram
Støtte til leveranse av husdyrgjødsel til biogassproduksjon
Støtte til verdensarvområdene og Utvalgte kulturlandskap2
Spesialrådgiving energi i veksthusnæringen
Utviklingstiltak innen økologisk landbruk
SUM innvilgningsramme LUF

2

I tillegg kommer 9,0 mill kr fra MD

2013

Krav 2014

Endring

52,0
26,0

52,5
26,0

0,5
0

508,0
60,0

513,0
60,0

5,0
0

8,0
9,0
7,0
0,0
70,0
22,0
204,0
17,0
53,0
1,5

4,0
9,0
7,0
5,0
75,0
22,0
214,0
20,5
55,0
1,45

-4,0
0
0
5,0
5,0
0
10,0
3,5
2,0
-0,05

220,0
11,0
18,0
1,0
11,0
1,0
44,0
1343,5

220,0
15,0
18,0
1,0
11,0
1,0
45,0
1375,45

0
4,0
0
0
0
0
1,0
31,95

