
Kurs Landbrukspolitikk
25. oktober 2019

Anders J. Huus



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



Markedsordninger Importvernet

Juridiske 
virkemidler

Økonomiske 
virkemidler

Landbrukspolitiske verktøy

Årlige jordbruksforhandlinger



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



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





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.
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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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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


Avtale nedskalere melkeproduksjon
• 2020: Produksjonen tas ned med 

forholdstall på disponibel kvote. 
Fastsettes nov/des 19

– Økt overproduksjonsavgift

• 2021: Produksjonen tas ned med 
kombinasjon forholdstall på 
disponibel kvote og utkjøp av 40 
mill. liter kvote

• Staten finansierer utkjøp med 200 
mill. kr (av 550 mill. kr totalt). 
Resten omsetningsavgift



Midlertidig oppkjøpsordning
• 40 mill. liter. Fordelt på 

produksjonsregionenes andel av 
grunnkvote

• 80 % selges staten. 20 % privat

• Innmelding fra 1.jan -31mars 2020

• «Førstemann til mølla»

– Ordningen suspenderes når volumet 
er nådd

• 4 ulike priser på statlig kvote

• Fra 2022 innføres ordinær 
omsetningsordning

– Vurdere pris og statlig andel



Mer Støtte til produksjon? 
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



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

400000

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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Terrorbalansen



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



Arealendring 1989-2018. 
Korn- og grasområdet

-600000

-400000

-200000

0
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Korn Grovfôr

Kornområdet

Grasområdet

-17%

+35% + 9%

-48%

Andelen av grovfôrareal som er i  kornområdet: 

Økt fra knappe 20 % til drøye 23 %



Kornareal og avlinger
• Kornareal

– 1989: 3.530.000 dekar

– 2018: 2.824.000 dekar

– -20 %

• Normalårsavling korn:

– 1989: 360 kg/daa

– 2018: 433 kg/daa

– +20 %

• «Normalårsproduksjon»:

– 1989: 1.271.000 tonn

– 2018: 1.223.000 tonn

– - 3,8 %



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



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.

F
o
rh

a
n

d
li

n
g
er

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 



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



”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?



Differanse

År Lavtlønnet Høytlønnet I prosent I kroner

0 80 100 80 % 20

1 88 110 80 % 22

2 97 121 80 % 24

3 106 133 80 % 27

4 117 146 80 % 29

5 129 161 80 % 32

6 142 177 80 % 35

7 156 195 80 % 39

8 171 214 80 % 43

9 189 236 80 % 47

10 207 259 80 % 52

Aggregert 1482 1852 80 % 370



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. 
- Forventninger til bedra markedsbalanse er redusert fra 250 mill. kr til 195 mill. 

kr i 2020 i rammeoppsettet.
- Har passert kronemessig lik utvikling for første siden rødgrønn regjering.



Etterspørsel

Mengde

Pris

P1

P2

M1 M2

Reduseres prisen kraftig 

(går fra P1 til P2), øker 

salget lite (fra M1 til M2). 

Å rette opp en ubalanse i 

markedet er. Det skal store 

prisendringer til før salget 

øker og/eller utbudet av 

varer reduseres.

Derfor, markeds- og 

produksjonsregulering 

Priselastisitet - Basisvarer



Markedsordninger
• Fordel for bønder og forbrukere

• Virkemidler: 

➢ Mottaksplikt

➢ Forsyningsplikt

➢ Unntak fra konkurranseloven

➢ Markedsreguleringstiltak

• Målpris, planlagt engrospris, 
referansepris

• Effektivt: Finansieres av bønder – utøves 
av markedsaktør.



Målprissystemet i praksis!

Tidsakse

P
ri

s

Verd. mrk.-

pris + toll

Øvre 

prisgrense

MÅLPRIS

Noteringspris

Markedstiltak blir gjennomført

Etter 2 uker: Adm. tollnedsettelse

v.m.-pris

01.07 30.06



Takk for meg



Markedsregulators roller

Ta ut målpris Gjennomføre 
markeds-
regulering

Vurdere 
markeds-
balansen

Jordbruks-
avtalen

L.dir
kontrollerer

L.dir
senker toll

Jordbruksorganisasjonene påtar seg gjennom markedsregulerende 

tiltak og prisnoteringer å holde gjennomsnittsprisene på de enkelte 

varegrupper for avtaleperioden på eller under de avtalte målprisene. ”

MOTTAKSPLIKT

FORSYNINGSPLIKT
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Pris på solgt kvote

Kr/liter

Hedmark, Rogaland, Agder: 15,50

Oppland, Møre og Romsdal, Trøndelag: 14,00

Vestland, Nordland, Østfold/Vestfold, 

Akershus/Oslo:
12,50

Buskerud, Telemark, Troms, Finnmark 10,00



Fordeling av utkjøp på kvoteregionene.

Produksjonsregion Grunnkvote

Mill. l

Andel grunn-

kvote pr region Utkjøp. Mill.l

1 Oslo, Akershus 30,5 1,9 % 0,75

2 Østfold, Vestfold 54,3 3,3 % 1,34

3 Hedmark 93,6 5,8 % 2,30

4 Oppland 181,7 11,2 % 4,47

5 Buskerud 35,7 2,2 % 0,88

6 Telemark 14,9 0,9 % 0,37

7 Agder 51,1 3,1 % 1,26

8 Rogaland 290,3 17,8 % 7,14

9 Vestland 199,0 12,2 % 4,89

10 Møre og Romsdal 149,1 9,2 % 3,67

11 Trøndelag 353,3 21,7 % 8,69

12 Nordland 113,0 6,9 % 2,78

13 Troms 37,2 2,3 % 0,92

14 Finnmark 23,0 1,4 % 0,57

LANDET 1626,6 100,0 % 40,0

For å unngå regional forskyvning i produksjon og sentralisering



Mottaksplikt

• Markedsregulator har plikt til å 
ta i mot leveranser fra bonden i 
hele landet

– Fra et landbrukspolitisk 
ståsted, trolig det viktigste 
markedsregulerende tiltaket

– Private aktører kan velge 
hvilke bønder eller områder 
de vil ta i mot fra

Forsyningsplikt

• Markedsregulator har plikt til å 
forsyne forbruker og 
næringsmiddelindustri i hele landet

– sikrer lik tilgang på råvarer til 
alle aktører, dermed også 
forsyninger til dagligvarebutikker 
og forbrukere over hele landet

– Markedsregulator må anmode 
myndighetene om å sette ned 
tollen for å øke importen ved 
underdekning. 

– Landbruket er unntatt fra 
konkurranseloven, selv om 
markedsregulator har 
dominerende markedsmakt


