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Jordbruksforhandlingene 2010 

Sluttprotokoll fra forhandlingsmøte 15. mai 
 

1 Avtalemessige forutsetninger 

Partene viser til regjeringens politiske plattform, Stortingets behandling av St.meld. nr. 19 

(1999-2000) Om norsk landbruk og matproduksjon og Stortingets behandling av 

jordbruksoppgjøret i 2009. Jordbruksavtalen for 2010-2011 er basert på dette grunnlaget.  

For saker som ikke er omtalt i denne protokollen, vises det til statens tilbud av 

07.05.2010. Vedlagt sluttprotokollen følger fordelingsskjema med detaljerte endringer i 

avtalepriser og tilskuddsordninger. 

Den inngåtte jordbruksavtalen gjelder for perioden 01.07.2010-30.06.2011 for målpriser, 

mens den for bevilgninger over statsbudsjettet, kapitlene 1150 og 4150, gjelder for 

kalenderåret 2011. Samtidig er avtalen basert på prognoser for kalenderåret 2011, for de 

endringer i inntekts- og kostnadsposter som ikke er avtalebestemt, jf. tabell 2.1. 

Variasjon i inntektene mellom år gjør at det er behov for å vurdere inntektsutviklingen 

over noe tid. Partene viser til at resultatet for perioden 2008-2010, iflg. Budsjettnemnda 

for jordbruket, ble om lag som forutsatt under forhandlingene i 2009. Årets regnskapstall 

for 2008 er imidlertid høyere enn det foreløpig regnskap viste i fjor. Det innebærer bl.a. at 

inntektsutviklingen for perioden 2006-2010 nå er beregnet til å være høyere enn lagt til 

grunn tidligere.  

Partene viser til brev fra Finansdepartementet datert 14. mai 2010, hvor det informeres om 

at Regjeringen vil foreslå overgang til å anvende prosenttoll for meieriprodukter under 

tolltariffens kapittel 04.01, som omfatter flytende melk og fløte. Partene har lagt denne 

informasjonen til grunn og på dette grunnlaget avtalt en økning av målprisene med til 

sammen 140 mill. kroner ut over statens tilbud. Partene er på det grunnlaget enige om en 

samlet økning av målprisen for melk med 13 øre per liter. Prisøkningen tas ut ved 

endringer for ulike grupper av meierivarer som omtalt i pkt. 8. 

2 Økonomisk ramme og fordeling 

Partene er enige om en ramme for avtalen på 950 mill. kroner med grunnlag i prognoser 

for utviklingen i viktige indikatorer som vist i tabell 2.1. 
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Tabell 2.1 Oppbygging av økonomisk ramme for avtalen, mill. kroner. 

  Grunnlag  Volum Pris Sum  
 mill. kr     endring 

0. Markedsinntekter  25 576 0,6 % 0,4 % 260 
1. Driftskostnader 16 748 -0,5 % 2,0 % 255 
2. Kapitalslit og leasing 917   85 
3. Normalisert realrentekostnad    570 
4. Redusert arbeidsforbruk 2011 11 959 -2,5 % 3,4 % 100 

A. Sum, mill. kroner       750 

B. Nivåheving i 2011 ut over lik prosentvis vekst  200 

SUM, mill. kr.       950 

Partene er enige om en finansiering av rammen som vist i tabell 2.2. Det gjennomføres 

målprisøkninger fra 01.07.2010 med en årsvirkning på 420 mill. kroner, og som gir om lag 60 

pst. utslag i 2010. Bevilgningene til gjennomføring av jordbruksavtalen økes med 375 mill. 

kroner i 2011. Rammen og forutsetningene i tabell 2.1 gjør at utnyttingen av jordbruks-

fradraget vil øke med om lag 95 mill. kroner.  

Tabell 2.2 Finansiering av rammen, mill. kroner.  

   Mill. kr 

 - netto endring i målpriser fra 01.07.2010 420 

 - endret bevilgning på kapittel 1150 i 2011 375 

 - overførte midler fra 2009 60 

 - økt verdi av jordbruksfradraget 95 

SUM 950 

Samtidig som jordbruket har hatt en større inntektsvekst enn lagt til grunn i fjor, gir rammen 

grunnlag for en inntektsvekst på om lag 5 pst., om lag 11 500 kroner per årsverk i 2011, i 

forhold til 2010 før oppgjør, når verdien av jordbruksfradraget er inkludert.  

Deler av rammen får inntektseffekt allerede i 2010. Inkludert verdien av jordbruksfradraget 

økes inntektsnivået i 2010 med vel 2 ¼ pst., eller om lag 4 500 kroner per årsverk, dersom 

økningene i målpriser realiseres fra 1. juli. 

Tabell 2.3 viser utslaget av avtalen på referansebrukene. Tabellen viser både det isolerte 

utslaget av målpris- og tilskuddsendringer og utslag inkludert pris- og kostnadsvekst som 

anslått i tabell 2.1. 
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Tabell 2.3 Beregnet utslag på referansebrukene av pris- og tilskuddsendringer, og endring 

inkl. anslåtte pris- og kostnadsendringer til 2011, kroner per årsverk. 

       2010 2011 Utslag i 2011 

   
før Utslag av inkl. kostnads- 

    Årsverk oppgjør fordeling endring 

1 Melk og storfe, 20 årskyr 1,87 274 100 22 700 19 200 
2 Korn, 333 daa 0,50 170 800 3 200 -9 700 
3 Sau, 136 vinterfôra 1,17 211 700 21 400 16 800 
4 Melkegeit, 87 årsgeiter 1,73 295 700 15 400 12 300 
5 Svin og korn, 46 avlssvin 1,68 292 600 26 300 15 000 
6 Egg og planteprodukter, 4600 høner 1,68 299 600 26 500 20 200 
7 Poteter og korn, 103 daa poteter 1,25 321 900 27 800 18 400 
8 Ammeku/storfeslakt, 25 ammekyr 1,25 185 500 23 900 20 300 
9 Frukt/bær og sau, 47 daa frukt 1,81 283 100 19 500 16 700 
10 Fjørfekjøtt og planteprodukter 1,17 372 100 3 000 9 300 

11 Økologisk melk, 20 årskyr 1,89 286 300 20 500 16 800 
12 Melk og storfe, 12 årskyr  1,54 231 100 21 400 18 100 
13 Melk og storfe, 24 årskyr 2,01 285 500 23 300 19 700 
14 Melk og storfe, 40 årskyr 2,36 288 600 27 400 22 100 

15 Melk og storfe, 23 årskyr Østl. Flatb. 1,95 291 900 22 900 18 600 
16 Melk og storfe, 18 årskyr Østl andre 1,85 270 800 24 400 21 200 
17 Melk og storfe, 34 årskyr Jæren m.m. 2,03 316 300 25 600 21 600 
18 Melk og storfe, 20 årskyr Agder/Roga. 1,68 263 800 28 000 24 500 
19 Melk og storfe, 19 årskyr Vestlandet 1,76 261 400 26 300 23 200 
20 Melk og storfe, 21 årskyr Trøndelag 1,98 268 800 24 900 21 700 
21 Melk og storfe, 18 årskyr Nord-Norge 1,90 285 200 25 500 22 100 

22 Korn, 233 daa, Østlandet 0,41 94 600 2 900 -11 100 
23 Korn, 689 daa, Østlandet 0,79 241 400 4 200 -12 700 

24 Korn og korn/svin, Trøndelag 1,09 280 500 15 100 6 600 

25 Sau. 100 vinterfôra, Vestlandet  0,99 203 000 18 200 14 400 
26 Sau. 177 vinterfôra, N-Norge 1,31 254 100 26 000 21 000 
27 Sau. 229 vinterfôra, landet  1,39 288 100 32 000 25 900 

Omdisponeringer i 2010 

I alt kan 116,5 mill. kroner omdisponeres i 2010. Partene er enige om at det omdisponeres 

10 mill. kroner som økt bevilgning til Landbrukets skadefond, kapittel 1150 post 50.12. 

Videre er partene enige om at 7,1 mill. kroner disponeres til utvikling av elektronisk 

fagsystem for regionale miljøprogram, post 74.19 og at 1 mill. kroner overføres til post 

77.15 for informasjonskampanje om GMO. De resterende udisponerte midlene tilsvarende 

98,4 mill. kroner tilføres LUF, kapittel 1150 post. 50.11.  
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3 Næringsmiddelindustrien 

Partene har lagt til grunn at næringsmiddelindustriens konkurransekraft  skal opprett-

holdes. Bevilgningen på post 70.12 Tilskudd til råvareprisutjevning skal ta hensyn til 

svingninger i volumer, endringer i målpriser og tilskuddsendringer som påvirker 

råvareprisene til industrien, samt virkninger som følge av mulige svingninger i valuta-

kurser. På dette grunnlag kan bevilgningen reduseres med 54,1 mill. kroner i 2011. 

4 Næringsutvikling 

Partene er enige om at Landbrukets utviklingsfond (LUF) tilføres 98,4 mill. kroner gjenn-

om omdisponering av midler i 2010, og at bevilgningen til fondet økes med 31,9 mill. 

kroner i 2011. Av udisponerte midler fra 2009 og 2010, benyttes 8 mill. kroner i 2010, jf. 

tabell 4.1. Resterende midler på 90,4 mill. kroner tilføres fondets kapital. Videre er 

partene enige om at bevilgningen på 31,9 mill. kroner danner grunnlag for endring av 

tildelingsrammer for ulike ordninger slik det fremgår av tabell 4.1. Partene er enige om at 

samlet innvilgningsramme for LUF, økes til 1 135 mill. kroner i 2011, inkludert 

disponering av tilbakeførte reguleringsmidler. Strategien ”Ta landet i bruk!” skal legges 

til grunn for bruk av midlene. Innvilgingsramme for LUF 2010 og 2011 framgår av tabell 

4.1. 
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Tabell 4.1 Innvilgningsramme for LUF 2010 og 2011, mill. kroner 

 
2010 

Ekstra 
bevilgning 

2010 
2011 

KSL Matmerk           46,0             46,0  
Kompetanseprogrammet i landbruket (KIL)         6,0               6,0  
Rekruttering, likestilling og kompetanse1)           20,0  4,5           20,0  
Utviklingsprogram for matspesialiteter fra landbruket2)           67,0             62,0  
Fylkesvise bygdeutviklingsmidler         418,0           444,5  

Herav bedriftsretta midler (IN)          353,0          384,5 
Herav utviklings- og tilretteleggingsmidler (FM)           65,0             60,0  

Sentrale bygdeutviklingsmidler3)           18,0             17,0  
Inn på Tunet             8,0               9,0  

Utviklingsprogram for grønt reiseliv           18,0             18,0  
Mat langs Nasjonale Turistveger             2,0               2,0  
Utviklingsprogram for innlandsfiske             4,0               4,0  
Verdensarv             3,0               3,0  

Skogbruk og bioenergi          218,0           228,0  
Utviklingstiltak for geit/Friskere geiter            15,0             15,0  
Forskning           44,0             48,0  
E-sporing, fagpiloter4)             2,0              2,0 
Nasjonalt beiteprosjekt             6,5               5,0  
Fotråte - Prosjektet Friske føtter              2,0                
Sametingets midler til næringsformål og 
konfliktforebyggende tiltak jordbruk/reindrift5) 

            2,0  
 

            3,0  

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)         120,0           115,0  
Investeringsstøtte til organisert beitebruk6)             6,0  2,0            11,0  
Informasjons- og utviklingstiltak, miljø           10,0             10,0  
Nasjonalt utviklingsprogram for klimatiltak             6,0               6,0  
Utvalgte kulturlandskap             8,0               8,0  
Andre utviklingstiltak i landbruket7)             4,5               3,5  
Morsa/Vestre Vansjø             1,0                 

Utviklingstiltak innen økologisk landbruk            43,0             44,0  

Sum LUF, tilskudd 1 098,0  1 130,0 
Rentestøtte 69,3  69,3 

Sum LUF, tilskudd og rentestøtte 1 167,3  1 199,3 
Tilbakeførte reguleringsmidler8) 5,0 1,5 5,0 

Innvilgningsramme inkl. reguleringsmidler 1 172,3  8,0 1 204,3  
1) 20 mill. kroner er avsatt til ordningen som fylkeskommunene administrerer. 2010: 4,5 mill. kroner til 

rekrutteringsprosjekt til landbruksutdanning.    

2) Tidligere VSP mat. 2011: Det settes av 1 mill. kroner til Måltidets hus innenfor rammen av programmet. 

3) 2011: Reduksjon på 1 mill. kroner tilsvarer konfliktforebyggende tiltak jordbruk/reindrift som er flyttet til 

Sametingets midler til næringsformål og konfliktforebyggende tiltak jordbruk/reindrift.  

4) 2010: 2 mill. kroner over jordbruksavtalen og 2 mill. kroner over statsbudsjettet utenom kapittel 1150. 

5) Se note 3. 

6) 2010: Det avsettes inntil 2 mill. kroner til finansiering av kjøp av radiobjeller.   

7)   2010: 2 mill. kroner til setersatsing, 2,5 mill. kroner til beiteareal for gås. 2011: Setersatsingen er avsluttet, 

dermed gjenstår kun bevilgningen til beiteareal for gås som økes til 3,5 mill. kroner. 

8)   2010: Det avsettes 1,5 mill. kroner til nasjonalt program for landbruksbygg og kulturlandskap, jf. tabell 4.2. 
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Rekruttering, likestilling og kompetanse 

Partene er enige om en samlet satsing for å fremme rekruttering til landbruket, som 

inneholder følgende elementer: 

 økt tilskudd til generasjonsskifte til personer under 35 år, 

 å igangsette et treårig prosjekt på til sammen 4,5 mill. kroner for å styrke rekrutteringen 

til landbruksutdanning, 

 at fylkeskommunenes ansvar for rekruttering, kompetanseheving, likestilling og 

etterutdanning i landbruket videreføres med 20 mill. kroner i 2011, 

 at ungdom prioriteres ved kjøp av nyetableringskvote for melk.  

Utviklingsprogram for matspesialiteter fra norsk landbruk  

Partene er enige om at det etableres et Utviklingsprogram for matspesialiteter fra norsk 

landbruk som en videreutvikling av Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon (VSP 

mat). Det vises i den sammenheng til arbeidsgrupperapporten ”VSP mat etter 2010? – 

virkemidler til innovasjon, verdiskaping og mangfold på matområdet”, fra  mars 2010. 

Anbefalingene i rapporten legges til grunn for arbeidet med å etablere utviklings-

programmet. Det etableres en styringsgruppe for utviklingsprogrammet bestående av 

Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukerlag, 

Fylkesmannen og Fylkeskommunen. Støtte til Bondens marked, Internationale Grüne 

Woche (IGW) og Måltidets Hus i Stavanger avsettes innenfor ordningen. Disponibel 

ramme til arbeid med omdømmebygging fordeles av styringsgruppen. Partene er enige om 

at det avsettes en ramme på 62 mill. kroner til Utviklingsprogram for matspesialiteter fra 

norsk landbruk i 2011. 

Fylkesvise BU-midler 

Partene er enige om å øke avsetningen til fylkesvise bygdeutviklingsmidler  i 2011 med 

26,5 mill. kroner til 444,5 mill. kroner, hvorav bedriftsrettede midler er økt med 31,5 mill. 

kroner, og utviklings- og tilretteleggingsmidlene er redusert med 5 mill. kroner. Partene er 

videre enige om at utlånsrammen for lån med rentestøtte videreføres med 1 000 mill. 

kroner i 2011, og at nivået for maksimal sats til rentestøtte videreføres på 4 pst.  

Sentrale bygdeutviklingsmidler 

Det legges til grunn at 1 mill. kroner til konfliktforebyggende tiltak mellom reindrift og 

jordbruk trekkes ut av ordningen og samordnes med Sametingets midler til næringsformål. 

Partene er enige om at rammen for de sentrale BU-midlene i 2011 blir 17 mill. kroner. 

Partene er videre enige om at fordelingen av halvparten av de sentrale BU-midlene gjøres 

i et separat møte mellom avtalepartene, etter tilsvarende praksis som tidligere år.  

Inn på tunet 

Partene er enige om å øke avsetningen til Inn på tunet med 1 mill. kroner til 9 mill. kroner 

for 2011. Av dette avsettes det 4 mill. kroner til nasjonale og regionale utviklings-

prosjekter og pilotprosjekter med nasjonal overføringsverdi i 2011. Avsetningen til 

kommunesatsingen i Inn på tunet-løftet videreføres med 5 mill. kroner for 2011. Partene 
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er enige om etablering av statistikk for Inn på tunet. Dette følges opp i arbeidet med ny 

melding om landbruks- og matpolitikken. 

Utviklingsprogram for innlandsfiske 

Utviklingsprogrammet for innlandsfiske tar sikte på å utvikle en samlet, offentlig politikk 

på innlandsfiskeområdet og å gjøre tre verdikjeder til velfungerende næringer, herunder 

næringsfiske, innlands fiskeoppdrett og fisketurisme. Tildelingen skjer i tråd med 

handlingsplanen for innlandsfiske. Det legges til grunn en tett kobling til 

utviklingsprogrammet for grønt reiseliv gjennom Faglig møtearena reiseliv. Partene er 

enige om en videreføring av programmet med 4 mill. kroner i 2011.  

Skogbruk og bioenergi 

Skogressursene er viktige i klimasammenheng. Partene er enige om å øke bevilgningen 

med 10 mill. kroner til 228 mill. kroner i 2011. Med denne økningen vil det være mulig å 

styrke bevilgningen til klimarelaterte tiltak som skogkultur og bioenergi.   

Forskning 

Partene er enige om å øke bevilgningen til forskning med 4 mill. kroner til 48 mill. kroner 

i 2011.  

E-sporing, fagpiloter 

Partene er enige om å sette av 2 mill. kroner til finansiering av pilotprosjekter i 2011.   

Nasjonalt beiteprosjekt 

Partene er enige om en bevilgning til Nasjonalt beiteprosjekt på 5 mill. kroner i 2011, 

inkludert en videreføring av arbeidet med beiterelaterte sjukdommer. Det tas sikte på å 

avslutte prosjektet i 2012. 

Disponering av tilbakeførte reguleringsmidler 

Partene er enige om at 5 mill. kroner disponeres i 2011 slik det fremgår av tabell 4.2.  

Tabell 4.2 Tilbakeførte reguleringsmidler disponert i 2010-2012, mill. kroner 

Tiltak 2010 2011 2012 

Nasjonalt program for landbruksbygg og kulturlandskap1) 3,5 2,0 2,0 

Utviklingsprogram for frukt og grønt 2,0 2,0 2,0 

Energi i veksthusnæringen 1,0 1,0  

SUM 6,5 5,0 4,0 

1) 1,5 mill. kroner tilføres programmet i 2010, jf. tabell 4.1. 

5 Miljø 

Partene er enige om en samlet økning til miljøtiltak på om lag 157 mill. kroner. Nasjonalt 

miljøprogram økes med om lag 150 mill. kroner. Miljøvirkemidler over LUF økes med 

4,5 mill. kroner inkludert ekstra satsing i 2010. 
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Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler 

Partene er enige om å sette av 9 mill. kroner til post 77.15 til Handlingsplan for redusert 

risiko ved bruk av plantevernmidler. Innenfor bevilgningen kan det brukes inntil 1,5 mill. 

kroner til utprøving av plantevernmidler i småkulturer. Forslag til fordeling av midler 

skjer i den partssammensatte arbeidsgruppen som følger opp handlingsplanen.  

Regionale miljøprogram (RMP) 

Partene er enige om en bevilgning til regionale miljøprogram på 410 mill. kroner. 

Tildeling av midler fordelt på fylker blir som vist i tabell 5.1.  

Tabell 5.1 Fylkesvis fordeling av midler til regionale miljøprogram for 2010 med 

utbetaling 2011. 

Fylker Mill. kr Fylker Mill. kr 

Østfold 1) 39,0 Rogaland  24,0 

Akershus 2) 50,0 Hordaland  19,4 
Hedmark  42,0 Sogn og Fjordane  24,0 
Oppland  53,3 Møre og Romsdal  17,7 

Buskerud  21,9 Sør-Trøndelag  24,0 
Vestfold  16,9 Nord-Trøndelag  26,4 

Telemark  11,6 Nordland  17,7 
Aust-Agder    3,7 Troms  9,3 
Vest-Agder    6,0 Finnmark  3,1 

  Sum post 74.19  410,0 
1) Hvorav minimum 5,9 mill. kroner til Morsa  

2) Hvorav minimum 1,7 mill. kroner til Morsa 

Sentrale føringer til regionale miljøprogram 

Rulleringen av de regionale miljøprogrammene i fjor ga noen uheldige forskjeller i 

ordninger mellom fylker. Partene er derfor enige om at det er behov for å foreta en viss 

harmonisering mellom fylker med ellers like miljøutfordringer, slik at det ikke er s tore 

forskjeller i utmåling av miljøtilskudd for samme miljøutfordring. Konkret innebærer 

dette at tilskudd til bratt areal blir gjeninnført i de fylkene som har fjernet denne 

ordningen, og som har disse landskapsutfordringene. SLF får i oppgave å tilse at  dette 

gjennomføres.  

Det har videre vært noe ulik praksis på hvordan beslutningene har blitt tatt når de 

regionale miljøprogrammene skulle fastsettes. Endelig fastsettelse av disse gjøres av 

fylkesmannen etter samråd med fylkeslagene til Norges Bondelag og Norsk Bonde- og 

Småbrukarlag i et eget møte. 

Elektronisk løsning for innlevering og behandling av søknader til RMP 

Partene er enige om å igangsette et prosjekt for lage en ny elektronisk løsning for RMP. 

Det avsettes 7,1 mill. kroner av udisponerte midler for oppstart av prosjektet høsten 2010. 

SLF gis fullmakt til å belaste post 74 for videre finansiering for 2011.  
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Nasjonalt pilotprosjekt for mer miljøvennlig håndtering av husdyrgjødsel 

Partene er enige om å avsette 14 mill. kroner til prosjektet for 2011. Partene er også enige 

om å gi SLF i oppdrag å evaluere prosjektet. Evalueringen skal munne ut i en anbefaling 

om ordningen bør gjøres allment tilgjengelig eller avvikles. Dersom det foreslås en 

videreføring av ordningen, bør også aktuelle satser og totalkostnader vurderes. Dersom 

SLF har behov for kjøp av tjenester knyttet til evalueringen, skal dette finansieres over 

posten for Nasjonalt utviklingsprogram for klimatiltak i jordbruket. 

Partene er videre enige om at pilotordningen gjelder også for neste vår. Det innebærer at 

det i jordbruksoppgjøret 2011 avsettes midler for aktivitetsåret 2011 med utbetaling i 

2012. Ordningen videreføres på samme nivå som foreslått for 2010/2011. 

Investeringsstøtte organisert beitebruk 

Partene er enige om å øke avsetningen til organisert beitebruk med 5 mill. kroner til 11 

mill. kroner for 2011. Økningen innrettes mot finansiering av kjøp av radiobjeller. 

Tilskudd til innkjøp av radiobjeller rettes mot beitelag med store rovvilttap og som har en 

helhetlig strategi for å redusere tap til rovvilt. I tillegg er det mulig å søke tilskudd til kjøp 

av radiobjeller over Miljøverndepartementets midler til forebyggende og konflikt -

dempende tiltak. 

Utvalgte kulturlandskap 

Midler til utvalgte kulturlandskap videreføres med 8 mill. kroner for 2011. Det forutsettes 

samtidig at Miljøverndepartementet samfinansierer ordningen innenfor rammen av de 

årlige budsjetter. Videre kan det søkes om midler over Kulturminnefondet til landbrukets 

kulturminner og kulturmiljø. Partene er enige om at det ikke åpnes for nye områder i 

2011. 

Nasjonalt program for landbruksbygg og kulturlandskap 

Partene er enige om å avsette 2 mill. kroner til prosjektet for 2011. I tillegg avsettes 1,5 

mill. kroner ekstra for bruk i 2010. 

Beiteareal for gjess 

Partene er enige om å øke avsetningen til ordningen med tilskudd for tilrettelegging for 

beitearealer for gås med 1 mill. kroner til 3,5 mill. kroner i 2011. 

6 Økologisk produksjon og forbruk 

Partene er enige om en samlet økning på økologisk jordbruk på om lag 20 mill. kroner. 

For å sikre forutsigbarhet og stabilitet legger partene vekt på å videreføre ordningene på 

eksisterende nivå.  

Utviklingsmidler 

Partene er enige om å avsette 44 mill. kroner til utviklingstiltak innen økologisk landbruk 

i 2011.  
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7 Korn, kraftfôr og mel 

Partene er enige om at målprisene for hvete, bygg, erter og oljevekster videreføres 

uendret. Målprisen for havre reduseres med 3 øre per kg fra 01.07.2010. Satsene for 

prisnedskrivingstilskudd norsk korn og tilskudd til matkorn videreføres uendret. Partene 

er enige om en økning i bevilgningen til stedfrakttilskudd for kraftfôr med 8 mill. kroner. 

Partene er videre enige om at Felleskjøpet Agri sitt anlegg i Trondheim også blir 

målprisanlegg. Endringer i arealtilskudd framgår av fordelingsskjema. 

8 Melk 

Prioritering av melkeproduksjonen 

Partene er enige om at det er behov for å styrke økonomien i melkeproduksjonen, bl.a. ut 

fra det store behovet for investeringer i driftsbygninger som følge av nye krav til 

dyrevelferd, modernisering i forbindelse med rekruttering til næringen og nye 

driftsformer. På bakgrunn av dette har partene prioritert melkesektoren i årets jordbruks-

oppgjør gjennom å styrke tilskuddsordningene. 

Partene er enige om at den geografiske differensieringen av driftstilskuddet endres på en 

slik måte at fylkene i Nord-Norge fortsatt er én sone, som gis sats på 99 000 kroner per 

foretak. Jærkommunene skilles ut som en egen sone og gis sats på 88 000 kroner per 

foretak, mens resten av Sør-Norge gis en sats på 93 000 kroner per foretak. Alle soner gis 

en økning i driftstilskudd melkeproduksjon i forhold til gjeldende satser. Enkeltbruk og 

samdrifter får med disse endringene likt driftstilskudd i de enkelte sonene.  

Videre er partene enige om å øke tilskudd husdyr for melkekyr, øke beitetilskuddet for 

storfe, styrke satsene for avløsertilskudd ferie og fritid for både melkekyr og ammekyr og 

heve satsene for arealtilskudd grovfôr i enkelte soner, jf. fordelingsskjema.  

Prisuttak 

For å realisere tilsiktet prisuttak for ulike grupper av meierivarer økes avgiftene i 

prisutjevningsordningen for gruppe 2 (ikke smakstilsatt melk, dagligvare) og B2 (fløte til 

kremfløteprodukter, dagligvare). Denne økningen i avgifter finansierer reduserte 

avgifter/økte tilskudd i andre grupper slik at økt råvarekostnad i disse gruppene ikke blir 

større enn om lag 5 øre per liter melk, som en følge av jordbruksoppgjøret 2010.  

9 Frukt, grønt og poteter 

Målpriser og målprisordningen 

Partene er enige om at målprisen på potet økes med 15 øre per kg og at målprisene for 

frukt og grønt økes med 3,1 pst. Noteringsgrunnlaget for representantvaren for matpoteter 

knyttes til 8 feilenheter istedenfor 12. Partene er videre enige om at pærer tas ut av dagens 

målprisordning.  
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Tilskudd til frukt og bær 

Partene er enige om å endre satsene i distrikts- og kvalitetstilskuddet for frukt og bær med 

10 pst., tilsvarende en samlet økning i bevilgningen til ordningen på 6,3 mill. kroner. 

Partene er videre enige om å øke arealtilskuddene for potet, grønnsaker og frukt og bær, 

jf. fordelingsskjema. Partene er enige om å øke tilskuddet til fruktlager med 1 mill. 

kroner. 

Avrens potet 

Partene er enige om at eksportstøtte til glukose avvikles fra 01.01.2011. Det innføres et 

pristilskudd for salg av potetstivelse og videreforedlet potetstivelse til industrien på 2,50 

kroner per kg stivelse innenfor en bevilgningsramme på 16 mill. kroner og med 

iverksetting fra 01.01.2011. Partene er videre enige om å redusere avrensprisen med 10 

øre per kg, fra 55 øre per kg til 45 øre per kg, med iverksetting fra 01.07.2010. 

Produsentsammenslutninger 

Partene er enige om å avvikle ordningen med tilskudd til produsentsammenslutninger. Det 

gis ikke tilskudd til nye sammenslutninger fra 2011. 

10 Kjøtt og egg 

Tiltak for grovfôrbasert husdyrproduksjon 

Partene er enige om å prioritere grovfôrbasert husdyrhold. Målprisene for sau/lam er økt, 

jf. fordelingsskjema. Satsene for husdyrtilskudd til melkekyr, ammekyr og sau over 1 år 

heves. Videre økes satsene for både beitetilskuddet og tilskuddet til dyr på utmarksbeite. 

Arealtilskudd grovfôr heves i flere soner. Maksimalbeløpet og satsene for tilskudd til 

avløsning til ferie og fritid blir også økt. De nye satsene for ordningene framgår av 

fordelingsskjema.  

Kompensasjon for kostnadsøkning i konsumeggproduksjon 

For å gjenspeile kostnadene knyttet til omleggingen av driftssystemer i eggproduksjonen, 

er partene enige om å øke målprisen for egg, jf. fordelingsskjema.  

Nytt innfrakttilskudd for slakt 

Partene er enige om å følge forslagene i rapporten fra arbeidsgruppen for ny modell for 

innfrakt slakt, slik de er gjengitt i jordbrukets krav og statens tilbud. Anlegg med 

slaktevolum mindre enn 1 500 tonn per år defineres som små slakterier og behandles 

særskilt i innfraktordningen. Partene er videre enige om å øke bevilgningen til ordningen 

med 60 mill. kroner. Partene legger til grunn at SLF og aktørene i kjøttsektoren bidrar i 

arbeidet med å etablere grunnlaget for implementering av ny ordning fra 01.01.2011. 

Distriktstilskudd gris  

Partene er enige om at satsen for distriktstilskudd gris reduseres med 0,30 kroner per kg i 

sone 4, men videreføres uendret for sone 5.  
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Distriktstilskudd fjørfekjøtt   

Partene er enige om å avvikle distriktstilskuddet for fjørfekjøtt i Trøndelag. 

Tilskuddssatsen halveres for Vestlandet (ekskl. Rogaland) og Agder til 0,20 kroner per kg. 

Gjennomgang av markedsregulatorrollen - mottaksplikt 

Partene er enige om å foreta en gjennomgang av markedsregulatorrollen, med hovedvekt 

på innholdet i mottaksplikten. Gjennomgangen skal omfatte alle jordbrukssektorer med 

markedsregulering. Det nedsettes en partssammensatt arbeidsgruppe som framlegger 

rapport til jordbruksoppgjøret 2011. 

Sonebeskrivelser for distriktstilskudd melk og kjøtt 

Med grunnlag i pkt. 7.8.4 i statens tilbud, og forslag fra SLF, foretar partene en 

presisering av sonebeskrivelsene for distriktstilskudd melk og kjøtt ved utarbeidingen av 

nytt avtaledokument. 

11 Produksjonstilskudd 

Det vises til pkt. 8 om melk og pkt. 10 om kjøtt for omtale av endringer i satser for 

produksjonstilskuddene og, fordelingsskjema. 

Arealtilskudd  

Laveste intervall for arealtilskudd grovfôr utvides med 50 daa til 0 – 250 daa i sonene 1-6. 

Tilskudd til dyr på beite 

Beiting er en vesentlig faktor for å bevare et åpent kulturlandskap og kulturbetinget 

biologisk mangfold. Partene er derfor enige om å styrke beitetilskuddet og 

utmarksbeitetilskuddet, jf. satsene i fordelingsskjema.  

Pilot for bruk av husdyrregisteret ved utmåling av produksjonstilskudd  

Ved jordbruksoppgjøret 2008 la SLF og Mattilsynet fram en felles framdriftsplan for 

implementering av Husdyrregisteret i forvaltningen av tilskudd husdyr. Før søknads-

omgangen i august 2009 ble det etablert et prosjekt for å identifisere årsaker til avvik i 

dyretall for storfe mellom registreringer knyttet til produksjonstilskudd og Husdyr-

registeret. Prosjektet utvides til også å omfatte kommunene som dekkes av Mattilsynets 

distriktskontor for Valdres og Gjøvik-regionen. 

Digitalt markslagskart (DMK) 

Partene er enige om at digitale markslagskart er et nyttig og nødvendig verktøy, og at 

kvaliteten derfor må opprettholdes gjennom ajourhold. Partene er enige om å foreta en 

rammeoverføring på 7 mill. kroner fra kapittel 1150 - underpost 74.17 til kapittel 1139 

Genressurser, miljø og ressursregistreringer - Post 70 Tilskott til miljø og ressurstiltak. 

Denne overføringen er knyttet til framtidig vedlikehold av DMK/AR5-kartgrunnlaget. 

Forutsetninger for rammeoverføringen er: a) Det skal ikke lenger avsettes midler til DMK 

over underpost 74.17. b) Jordbruket skal fortsatt ha rett til gratis kartdata.  
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Tilskudd husdyr for produksjon av svin  

Partene er enige om å redusere husdyrtilskuddet for avlsgris på Jæren med 300 kroner og i 

resten av Sør-Norge og Nord-Norge med 150 kroner. Partene er videre enige om å 

redusere husdyrtilskuddet for slaktegris på Jæren med 12 kroner, mens resten av landet får 

en reduksjon på 8 kroner. 

12 Velferdsordninger 

Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 

Partene er enige om at det er viktig å ha gode ordninger med kostnadseffektive rutiner for 

utbetaling av avløsertilskuddet ferie og fritid. Partene er enige om å øke satsene for 

tilskudd til avløsning ved ferie og fritid med 5 pst. Maksimalbeløpet for tilskudds-

ordningen økes tilsvarende med 3 000 kroner til 64 000 kroner per foretak. Endringene av 

satser og maksimalbeløp gjøres gjeldende for avløsergrunnlaget allerede i 2010, slik at 

økningene får effekt på utbetalingene av tilskuddet i 2011.  

Partene er enige om å gjennomgå juridiske og forvaltningsmessige sider med sikte på delt 

utbetaling av avløsertilskudd ferie og fritid.  

Tilskudd til avløsning ved sykdom 

Partene er enige om en økning av maksimal dagsats for tilskudd til avløsning ved sykdom 

m.v. fra 1 200 til 1 250 kroner.  

Landbruksvikarordningen 

Partene viser til at heving av maksimal dagsats for tilskudd til avløsning ved sykdom, vil 

bidra til å styrke finansieringen av produsentenes bruk av landbruksvikarordningen.  

Tilskudd til tidligpensjon for jordbrukere 

Partene er enige om å endre forskriften for ordningen, slik at mottaker av tidligpensjon 

samtidig kan motta fleksibel alderspensjon etter Folketrygden. 

Landbrukets HMS-tjeneste 

Partene er enige om å følge opp forslagene i arbeidsgrupperapporten av mars 2010 om 

”Helse, miljø og sikkerhet i landbruket – Organisering og arbeidsformer”. Partene er 

videre enige om en reduksjon av bevilgningen til Landbrukets HMS-tjeneste med 2 mill. 

kroner til 14 mill. kroner i 2011. Dette er knyttet til økt omsetning i stiftelsen Landbrukets 

HMS-tjeneste, og at det i tillegg foreslås å prioritere midler til forskning på dette området 

innenfor bevilgningen til forskning over avtalen. 

13 Andre politikkområder 

Tilskudd til dyreavl mm. 

Partene er enige om å øke avsetningen til delordningen tilskudd til veterinærreiser med 0,7 

mill. kroner i 2011.  
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Finansiering av opplysningskontoret for egg og kjøtt 

For å sikre en effektiv, nøktern og kritisk bruk av midler til opplysningsvirksomhet for 

kjøtt og egg, er partene enige om at bevilgningen til generisk markedsføring for 2010 

settes lik 85 pst. av 2009-nivået. Dersom bransjen ønsker at aktiviteten skal være større, 

vil det kunne sikres gjennom direkte bidrag. 

Norsk landbruksrådgivning 

Partene er enige om å øke bevilgningen til Norsk landbruksrådgivning (NLR) for 2011 med 

1,1 mill. kroner til 47,5 mill. kroner. Av bevilgningen avsettes 1,5 mill. kroner til 

maskinteknisk rådgivning. Tilskuddet til dette formålet trappes gradvis ned over 5 år. 

Skadefondet for landbruksproduksjon 

Partene er enige om å styrke fondets kapital med 10 mill. kroner gjennom omdisponering av 

midler i 2010. For øvrig gjøres endringer i ordningen i samsvar med utredning fra SLF. 
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