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Mat og landbruk i fokus
• Samfunnskontrakt

– Matsikkerhet – beredskap

– Trygg mat

– Dyrehelse og dyrevelferd

– Mindre klimautslipp

– Arbeidsplasser i jordbruk og 
næringsmiddelindustri

– Bosetting, levende bygder og 
kulturlandskap

• Mer oppmerksomhet

– må tåle søkelys



Politisk situasjon

• Flertallsregjering

• Ny plattform fra Granavollen

• Påvirker mange politikkområder

– Jordbruksforhandlingene

– Pelsdyrsaken

– Klimaforhandlinger

– osv



Hovedprioriteringer i årets 
jordbruksavtale:

• Unngå økte inntektsforskjeller mellom 
jordbruket og andre grupper

• Styrke grøntnæringa og kornøkonomien

• Styrke distriktene

• Skattelette gjennom økt jordbruksfradrag



Jordbruksavtale 2019

Det forutsettes at 
prisene økes med 
195 mill kroner i 
2020 for varer 
uten 
markedsbalanse

I tilbudet legger partene opp til en inntektsvekst 
på 20 600 kr pr årsverk, etter kostnadsdekning, 
forutsatt bedra markedsbalanse

For første gang 
siden de rødgrønne 
har vi fått en 
inntektsvekst utover 
kronemessig lik





Finansiering av avtalen
Mill kr

Endring i målpriser fra 01.07.19 249

Endret bevilgning på kap 1150 720

Utvida jordbruksfradrag 150

Overførte midler fra 2018 49

Endret verdi av jordbruksfradraget 72

- Jordbruket har fått gjennomslag for skattelette gjennom økt jordbruksfradrag
- Budsjettbevilgning har økt med 79 millioner kr fra tilbudet. 
- Har passert kronemessig lik utvikling for første gang siden rødgrønn regjering.



Innovasjon- og vekstprogram i 
grøntnæringa
• Forsterket FoU og teknologiutvikling  øremerket grøntsektoren.

• 65 mill kr øremerkes investeringer i grøntsektoren over investerings- og 
bedriftsutviklingsordningen.

• Det settes av 9 mill. kroner av IBU-midlene til produsenter som ønsker å etablere 
småskalaproduksjon av grønnsaker, frukt og bær. 

• Satsøkninger for frukt og grøntproduksjonen.
• Etablerer et rådgivende utvalg som skal legge fram en langsiktig plan for styrket 

innovasjon, vekst og økt norskandel for grøntproduksjoner



Et løft i kornøkonomien
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Jordbruksavtalen og korn

• Norske Felleskjøp kaller årets oppgjør et «nulloppgjør». 

Mill. kr Øre/kg NFK

Kornpris 154,1 12,3 10,0

Arealtilskudd 39,9 3,2 10,9 *

Kulturlandskapstilskudd 11,6 1,0

RMP 17,5 1,5

Jordbruksfradrag 44 3,5

SUM 267,1 21,5 20,9

* 136,6 mill. kr/1249,8 mill. kg korn= 10,9 øre/kg (Ikke 12 øre/kg som NFK hevder)



Kraftfôr
• Prisnedskrivingstilskuddet benyttes for å skrive ned 

kostnadene på råvarene til kraftfôr. Forventa økning i 

kraftfôrprisen som følge av jordbruksoppgjøret er i snitt 2 

øre pr kg.

• Øke frakttilskudd til kraftfôr med 15 mill kr

• Unngå ekstra kostnadsvekst på kraftfôr i ei tid med 

krevende markedssituasjoner for flere jordbruksprodukter 

har vært svært viktig.



Grasbaserte produksjoner er styrka i 
distriktene

• Økning i distriktstilskudd melk

• Differensiert driftstilskudd melk og ammeku

• Økt tilskudd til beite på utmark og innmark

• Arealtilskudd grovfôr økt i sone 5 til 7



Nedskalering av melkeproduksjon
• Nedskaleringen skal skje ved bruk av forholdstall på 

disponibel kvote og oppkjøp av melkekvoter.

• Stortinget har tidligere sagt at utfasing av eksportstøtte 
skal finansieres med omsetningsavgift. 
– I høringa i næringskomiteen i forbindelse med jordbruksavtalen 2019 er det 

vist til at dette vil gi næringa kostnader opp mot 1 mrd kr, og en forventning 
fra Bondelaget om at politikerne tar kostnadene inn over seg.

• Ikke mulig å tegne avtaler for kjøp/salg mellom 1/8 og 
1/10-19

• Nytt midlertidig regelverk for kjøp/salg skal være etablert 
1/10-19 etter en prosess med partene

• Kvoteleie går som normalt



Frivillig klimaavtale for jordbruket?



Hva tenker regjeringa på?
Aktuelle tiltak – oppsummering 2021-2030 Akkumulert i 

2030.

Effektivisering og optimalisering av produksjonen –
tiltak på gårdsnivå (Jordbrukssektoren)

415 000

Redusert matsvinn.(Jordbrukssektoren) 1 310 000*

Endret kosthold, overgang fra kjøtt til mer 
vegetabilsk mat og fisk. Kostholdsråd følges i 2050. 
(Jordbrukssektoren)

2 660 000*

Stans i nydyrking av myr (CO2). (LULUCF) 920 000**

Biogass til oppvarming/transport. (Byggsektoren, 
transportsektoren)

280 000

SUM 5.585 000



Jordbrukets klimadokument
• Ivareta landbrukspolitiske mål 

– ØKT matproduksjon på norske ressurser, landbruk i 
hele landet

– Kan ikke sette tak på norsk husdyrhold

• Vi kan kun forplikte jordbruket til tiltak bonden 
rår over

• Må telle med alle tiltak jordbruket gjør
– Jordbrukets positive klimabidrag må telles med

• Sikre maks fleksibilitet i forhandlingene med 
EU

• Kunnskapsbaserte forhandlinger
– tiltak for tiltak



Viktige klimasatsinger for norsk 
landbruk framover

• Klimaoptimalisering av gårdsdrifta. Små og store tiltak.
– 40 000 bønder tar beslutninger

– Klimakalkulatoren blir et viktig hjelpemiddel

– Fossilfritt

• Mer husdyrgjødsel må bli til biogass 
– 1 prosent => 30 prosent

– Virkemidler for økt produksjonen og bruk

• Bedre og mer klimavennlig fôring
– Grovfôrkvalitet og tilsettingsstoffer

– FoU – stort potensial

• Avl 
– ku med lavere klimaavtrykk

– GENO:  teoretisk potensial 20 prosent redusert metanproduksjon



Handelsavtaler påvirker landbruket

• EØS – artikkel 
19

• EFTA-Mercosur

• WTO

- 8000 tonn ost

- 2500 tonn 

storfekjøtt

- Import utover 

kvote

- Brasil –

storfe

- Sluttfase

- Eksportstøtte: 8% av norsk 

melkeproduksjon

- Tak for målpriser: 11,4 mrd

- Internstøtte diskutert – ikke 

glem WTO!

- Liberalisering fortsatt 

overordnet mål!



Bærekraft + handel kan være 
risikabelt

- «Klima kan aldri bli et argument 

mot import i Mercosur-

forhandlingene»

- Gir bærekraftsargument lavere

import?

- Hvordan slår det ut for Norge?

EFTA:
Ifølge Nærings- og fiskeridepartementet må partene gjennom dette kapitelet 
sørge for å:

håndheve egen lovgivning på disse områdene på en effektiv måte, samt til ikke å
senke beskyttelsesnivået for å oppnå en konkurransefordel i forhold til 
produsenter hos motparten eller for å tiltrekke seg investeringer. Videre bekrefter 
partene sine forpliktelser under miljøvernavtaler og i ILOs erklæringer og 
kjernekonvensjoner. Kapitlet forplikter partene til å fremme handel med varer, 
tjenester og investeringer som er miljøvennlige og bidrar til en bærekraftig 
utvikling (NFD, 2016a).



WTOs tolkning av bærekraft
How trade contributes to delivering key Sustainable

Development Goals

SDG 1: No Poverty

• There is increasing evidence that well planned and strategically executed trade 

policy initiatives can impact positively on sustainable poverty reduction. Trade 

opening has also generated higher living standards through greater productivity, 

increased competition and more choice for consumers and better prices in the

marketplace

SDG 2: Zero Hunger

• Eliminating subsidies that cause distortions in agriculture markets will lead to 

fairer more competitive markets helping both farmers and consumers while

contributing to food security. The WTO’s 2015 decision on export competition

eliminated export subsidies in agriculture, thereby delivering on Target 2.B of this

goal.

Like most economic 

activity, trade is often 

linked to carbon 

emissions, but the world 

cannot stop trading – not 

least as trade is 

essential in achieving 

many other shared goals 

(Azevedo)



2017 % EX % EX % IM % IM % Selv-

mill nok * Produksjon Import (IM) Eksport (EX) Forbruk av prod av forbr  av prod av forbr forsyning

Basisvarer 41 100          44 000          6 700            78 400 16 % 9 % 107 % 56 % 44 %

Kjøtt 16 415          1 470            260               17 625 2 % 1 % 9 % 8 % 92 %

Ost 5 400            810               600               5 610   11 % 11 % 15 % 14 % 86 %

Poteter 800               230               -                1 030   0 % 0 % 29 % 22 % 78 %

Grønsaker 3 050            2 400            3                    5 447   0 % 0 % 79 % 44 % 56 %

Frukt og bær 1 000            6 000            40                 6 960   4 % 1 % 600 % 86 % 14 %

Animalske prod 341

Kjøttprodukter 45 *Beregnede produkjonstall på engrosnivå 

Rå huder og skinn 267 er hentet fra totalregnskapet for 2017, 

Pelsskinn m prod 350 verdiene på gårdsnivå oppskrevet med  

Ull etc 41 kostnadsmargin til  engrosnivå.

Sum 1 947            Andre tall  Landbruksdirektoratet/SSB

Eksport utgjør liten del

• Pga WTOs utfasing av 

eksportsubsidier og evt

utfasing av 

pelsdyrnæringa vil norsk 

eksport gå ned i mange 

år

• Lønnsom eksport tar tid 

å etablere og vil selv med 

en vellykket satsing bare 

kunne utgjøre 

begrensede volumer i 

forhold til norsk jordbruks 

totalvolum (Ruralis/AA)


