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Hvorfor ha 
landbrukspolitikk?

Hva er alternativet?



Stortinget setter mål. 
Avtalepartene følger opp

Matsikkerhet og 

beredskap

Landbruk over hele 

landet Økt verdiskaping

Bærekraftig landbruk 

med lavere utslipp av 

klimagasser

Sikre forbrukerne trygg mat
Sikre bruk av jord- og 

beiteressursene
Utnytte markedsbaserte 

produksjonsmuligheter

Redusere forurensingen og 

utslippene av klimagasser, 

økt lagring av karbon og 

klimatilpasning

Økt matvareberedskap

Sikre mulighetene for 

bosetting og 

sysselsetting

Sikre en konkurransedyktig og 

kostnadseffektiv verdikjede 

for mat med en jevnere 

maktfordeling

Bærekraftig bruk og et sterkt 

vern av landbrukets areal 

(jordvern) og 

ressursgrunnlag

God dyre- og plantehelse

Et mangfoldig landbruk med 

en variert bruksstruktur 

og geografisk 

produksjonsfordeling

Sikre en effektiv og lønnsom
utnyttelse av gårdens 

samlede ressurser

Sikre kulturlandskapet og 

naturmangfoldet

Satse på avl, forskning og 

utdanning for å øke bruken 

av de biologiske ressursene
Sikre rekrutteringen

Videreutvikle Norge som 

matnasjon
God dyrevelferd

Sikre bondens inntekter og 

evne til å investere i gården



Inntektsmål 
Arbeide for at næringsutøverne i alle 
produksjoner og på alle typer bruk skal ha reell 
mulighet til inntektsutvikling på linje med 
andre i samfunnet. For å sikre rekruttering og 
inntektsmuligheter for dem som bruker hele 
eller mesteparten av arbeidskraften sin i 
næringen, er det viktig å redusere 
inntektsgapet mellom jordbruket og andre i 
samfunnet. En bærekraftig kostnadsutvikling, 
god markedstilpasning og produktivitets-
utvikling vil være en forutsetning for inntekts-
utviklingen. Målet er at inntekter for bonden i 
størst mulig grad hentes fra markedet. 

For å sikre 

rekruttering, og for 

å løfte inntekts-

mulighetene i 

næringen, mener 

komiteen at 

inntektsmålet skal 

være å redusere 

inntektsgapet 

mellom jordbruket 

og andre grupper i 

samfunnet



Markedsordninger Importvernet

Juridiske 
virkemidler

Økonomiske 
virkemidler

Landbrukspolitiske verktøy

Årlige jordbruksforhandlinger



Forhandlinger innen landbruk

Tollsatser Importkvoter

Markedsadgang

Gul boks Blå boks Grønn boks

Internstøtte Eksportstøtte
Skriv inn tittel her

WTO Landbruk

http://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/dda_e.htm


Hvorfor høye tollsatser i Norge?

• Naturgitte og klimatiske 
forhold med kort vekst-
sesong og generelt lave 
avlinger

• Generelt høyt lønns- og 
kostnadsnivå drevet opp av 
oljeøkonomien

• Landbrukspolitiske mål 
knyttet til distriktspolitikk, 
miljø og struktur.

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKDujcvQy8cCFcJeLAodYW0H5Q&url=http://karrierestart.no/toll&ei=DUDgVeCzNMK9sQHh2p2oDg&psig=AFQjCNFEm_Df4O-6iCFIVcWYrmCfZVK4YA&ust=1440846171744115


Importvern

• Tollsatser (kr/enhet eller % av verdi)

– Kvoter

• WTO-avtalen: Velge det som 
beskytter best av krone eller 
prosenttoll.

• Viktig politisk grep: Fra 2013 ble 
tollen på biff og filet av storfe, 
lammekjøtt og faste oster 
(Norvegia / Jarlsberg etc) endret 
til prosenttoll. 



Det norske importvernet 

Høy toll Moderat toll (RÅK) Lav/ingen toll

kjøtt fisk

meieriprodukter

korn

potetprodukter

norske grønnsaker, 

frukt og bær

øl/mineralvann

tropiske produkter

sukker

syltetøy

pizza, pai

bakervarer

supper, sauser

iskrem

sjokolade

WTO og EØS Artikkel 19 EØS Protokoll 3



Ostekvoter
• EU-kvote 8 400 tonn (økt fra 7 200 tonn) 

➢ 5 000 tonn fordeles etter importørens andel av importen (historisk)

➢ 3 400 tonn selges på auksjon

• EFTA-kvote: 200 Tonn (SUI)

• Utenlandsbearbeiding
• Philladelpia

• Mc Donalds, Tine (600 Tonn), SF

 -

 500 000

 1 000 000

 1 500 000

 2 000 000

 2 500 000 Utenlands bearb. Kvote FULL TOLL



Norvegia ost

% toll brukt i dag 277 %

Tidligere kr toll 27,15 kr/ kg

Import + kronetoll: 30 + 27,15 = 57 kr/kg

Import + % toll: 30 + 85 = 115 kr/kg

Importpris 30 kr/kg
Norsk pris 80 kr/ kg??
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Importvernet svekkes med prisstigningen

Norge Importland

Pris 86-88 400 200

Tollsats (kr/kg el %) 300 150 %

Pris med toll 400 500 500

Beskyttelse 100

Prisstigning 100 % 100 %

Pris 2019 800 400

Tollsats (kr/kg el %) 300 150 %

Pris med toll 800 700 1000

Beskyttelse -100 200



Støtte WTO-begrensinger

• Gul støtte:
– Mest handelsvridende. Prisstøtte

– Tak 11,449 mrd. kr

– Skjermingsstøtte = Målprisene (storfe, sau/lam 
og egg tatt ut) utgjør nesten alt

• forskjell mellom våre målpriser og fastsatte 
verdensmarkedspriser (1986-1988)

• Blå støtte:
– Produksjonsbegrensende

– Husdyrtilskudd, driftstilskudd, distriktstilskudd

• Grønn støtte:
– Ikke produksjonsdrivende

– Velferdsordninger, investeringsstøtte, forskning

– Kan gis ubegrenset



Forhandlingsretten

• Hovedavtalen av 1950

• Forhandler om:

- administrerte priser (målpriser) på 
råvarer

- direkte støtte (tilskudd)

- utviklingsprogram (miljø, økologi, 
bygde- og nær.utvikl.)

• Forhandler ikke om:

- toll og importbestemmelser

- skatter og avgifter

- lover og forskrifter

• Gir oss en RETT, men også PLIKTER

Det forhandles om 

inntektsmuligheter 

Ikke garantert 

inntekt!



V
å
r Lokallag, fylkeslag og aktører 

i landbruksnæringa innspill til 
partene.

Budsjettnemnda ferdigstiller 
grunnlagsmaterialet

Representantskapet gir 
forhandlingsutvalget sitt 
mandat

Norges Bondelag og Norsk 
Småbrukarlag sammenstiller 
felles krav- Jordbrukets krav

Staten: Tilbud.
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Forhandle eller ikke??

Forhandle:

Partene argumenterer for 
forslagene

Sonderinger for løsninger

En eller alle partene kan 
velge å gå i brudd => 
forhandlingene fortsetter 
mellom gjenværende parter. 

Brudd

- Tilbud til Stortinget. 

- Vi; aksjoner

Uansett avtale eller 
brudd, det blir en ny 
jordbruksavtale

Jordbruksforhandlingens gang 



Ramme og hovedprioritering
• Hvor høye ambisjoner skal en ha?

– Tette gap? Hvor mye?

– Hvor mye midler skal gå til produksjoner 
med overproduksjon?

– Finansieringsandel målpris/tilskudd. 

– Økt jordbruksfradrag neppe aktuelt i år

• Prioritere produksjoner? Hvilke(n)?

• Prioritere bruksstørrelse? 
– Be om tak for 6 gang?

• Prioritere noen områder?

• Prioritere velferd?

0
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60000

80000

100000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Jordbruk Lønnsmottaker

Jordbruksavtale



Hva betyr vederlag til arbeid og egenkapital?

Beløpet som bonden sitter igjen med for å dekke eget og leid 
arbeid, samt forrentning av det bonden har satt inn av 
egenkapital. Kostnader til leid arbeid er ikke kostnadsført. 
Egenkapitalen er ikke gitt noen egen forrentning

Hva er et årsverk?

Arbeidsmengden som bonden, familien og leid hjelp 
legger ned i gårdsdriften i løpet av 1 år. I jordbruket 
definert til 1845 timer



Grunnlag Volum Pris Sum

Mill. kr Mill. kr

1. Økt produksjonsvolum 33 955 0,00 % 0

2. Prisøkning på varer uten målpris 13 790 1,20 % 160

3. Bedret markedsbalanse 195

4. Driftskostnader 22 036 -0,40 % 1,70 % 285

5. Kapitalslit og leasing 8 974 240

6. Normalisert realrentekostnad 854 365

7. Arbeidsforbruk 14 851 -1,40 % 3,50 % 305

A. Sum, forutsatt lik prosentvis vekst som andre grupper  840

B. Nivåheving ut over lik prosentvekst 400

Sum Ramme 1240



”Erna sjef har ei lønn på 2 mill. kroner og 

får økt lønna med 1 % eller kr. 20.000. 

Nils Dreng har ei lønn på 200.000 kroner 

og får økt lønna med 4 % eller kr 8.000. 

Spørsmål 1: Hvem får størst lønnsøkning? 

Spørsmål 2: Hvorfor?” 

% eller kroner?



Størstedelen av landbrukspolitikken 
i Norge handler om ?

• INNTEKTSUTJEVNING !!

• Produksjoner

• Områder

• Størrelse



Tilskuddsordning
Produk-

sjon
Distrikt Struktur

Husdyrtilskudd X (X) X

Tilskudd små/mellomstore melkebruk X X

Driftstilskudd. Melkeku, geit og kjøttfe X X X
Arealtilskudd X X

Distriktstilskudd. Kjøtt, melk, egg, grønt, potet X X

Frakttilskudd X X
Avløsningstilskudd ferie og fritid X X

Beitetilskudd 5) X

Grunntilskudd. Geitmelk, Sau/lam, Geit/kje X

Tilskudd til økologisk landbruk X
Fylkesvise BU-midler (18 fylkesstrategi) (X)

Differensiering



Referansebruk. (2006 & 2016)

Vederlag til arbeid og egenkapital pr årsverk

0
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300000
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500000

Melk og
storfe 29

årskyr

Korn. 386
dekar

Sau. 167 v.f
sauer

Geitmelk. 133
årsgeiter

Svin. 47
avlssvin+378

daa korn

Egg. 6596
høner+266
daa korn

Potet/korn.
125/432 daa

Storfeslakt.
32 ammekyr

Frukt og bær.
52 dekar

Andre grupper 2016: Kr. 524.400

Andre grupper 2006: Kr 358.000
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Sone 2 4,19 2,28 1,63 1,11

Sone 5A 5,69 3,74 3,08 2,55

Sone 7 7,93 5,69 4,98 4,41



Terrorbalansen



Arealendring 1989-2018. 
Korn- og grasområdet

-600000

-400000

-200000

0

200000

400000

600000

Korn Grovfôr

Kornområdet

Grasområdet

-17%

+35% + 9%

-48%

Andelen av grovfôrareal som er i  kornområdet: 

Økt fra knappe 20 % til drøye 23 %



Fordeler/ulemper med kanalisering

• Stor produksjon

• Bedre beredskapsevne

• Bosetting i distriktene

• Landbruk over hele 
landet

• Ikke gjengroing i 
distriktene

• Økt innenlandsk frakt

• Erosjon, åpen åker

• Husdyrgjødsel. P-
overskudd i distriktene

• Ensidig kulturlandskap 
med lite beitedyr i 
befolkningstett område



Korn og Kraftfôr

y = -0,7037x + 946,65
R² = 0,0009

y = 24,576x + 1549,3
R² = 0,9703
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Storfekjøtt
• Underdekning i lang tid

• 2012: Statsråd Brekk: Ekspertgruppe storfekjøtt

• Mandat: Gi statsråden råd om hvordan produksjonen av 
storfekjøtt kan økes

• Etter hvert sterkere fokus på regional utvikling av 
grovfôrbasert kjøtt

– Jordbruksoppgjøret 2017: 
• Driftstilskudd ammeku differensiert etter AK-soner. Mer økning sone 5+

• Fratrekk AK-tilsk. Sone 1 og 3.

– Jordbruksoppgjøret 2018:
• Bare økt arealtilskudd grovfôr i sone 5 og oppover

• Sone 5 B Vestlandet (+63 kr/daa)

• Ytterligere differensiering driftstilskudd ammeku. Bare økning i sone 5+



Utvikling i tilskudd. Bruk med 40 
ammekyr
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Oppsummert

Hvorfor økt grovfôrareal når dyretallet vokser lite/går ned?

• Økt avdrått, tyngre slakt, mer bruk av innmarksbeite, 
flere hester, liten avlingsframgang eng

Kornområdet Grasområdet

Grovfôrareal 400.000 420.000

Melkekyr -28.000 -93.000

Ammekyr 41.000 57.000

Netto kyr 13.000 -36.000

Sau 39.000 19.000

Flere ammekyr i kornområdet utgjør ca 400.000 dekar kornareal

Flere sau i kornområdet utgjør ca 40.000 dekar kornareal



Hvorfor jordbruksforhandlinger?

• Gir bøndene økt innflytelse 
over egne rammevilkår, 
samtidig som det gir 
landbruket en forpliktelse til å 
stå inne for inngått avtale.

• Gir økte inntektsmuligheter til 
bøndene.

• Setter landbruket på den 
politiske dagsorden og øker 
kunnskapen om 
landbrukspolitikken.



Ingen forhandlinger er like….. 

2017: Brudd+ Fordelingsforhandlinger

X
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Regjering Norges Bondelag
Norsk Bonde- og 

småbrukarlag
2019 H/Frp/V/Krf AVTALE AVTALE
2018 H/Frp/V AVTALE AVTALE

2017 1) H/Frp BRUDD BRUDD
2016 H/Frp AVTALE BRUDD
2015 H/Frp AVTALE BRUDD
2014 H/Frp BRUDD BRUDD
2013 AP/SP/SV AVTALE AVTALE
2012 AP/SP/SV BRUDD BRUDD
2011 AP/SP/SV AVTALE BRUDD
2010 AP/SP/SV AVTALE BRUDD
2009 AP/SP/SV AVTALE AVTALE
2008 AP/SP/SV AVTALE AVTALE
2007 AP/SP/SV AVTALE AVTALE
2006 AP/SP/SV AVTALE BRUDD



Takk for meg


