
St.prp. nr.  11
(1999-2000)

Om endringer av bevilgninger på 
statsbudsjettet for 1999 under 

Landbruksdepartementet

Tilråding fra Landbruksdepartementet av 19. november 1999, 
godkjent i statsråd samme dag.

Kap. 1100, 1102, 1107, 1110, 1114, 1145, 1146, 1147, 1150
2411, 4150, 5545, 5571 og 5651



Kapittel 1 St.prp. nr. 11 2
Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 1999 under Landbruksdepartementet
   
Landbruksdepartementet legger i denne proposisjonen fram forslag om end-
ringer av bevilgninger under enkelte kapitler og poster i statsbudsjettet for
1999.

Reduksjon i driftsutgifter

Under behandlingen av St. prp. nr. 67 (1998-99) Omprioriteringer og tilleggs-
bevilgninger på statsbudsjettet 1999 ble driftsutgiftene under Landbruksde-
partementet redusert med 3 mill. kr. Reduksjonen ble vedtatt på kap. 1100 post
01. Som oppfølging av vedtaket foreslår Landbruksdepartementet at reduksjo-
nen fordeles forholdsmessig på driftsbevilgningene til institusjonene som lig-
ger under departementets ansvarsområde. Ut fra dette foreslår departementet
følgende fordeling av budsjettreduksjonen 1999:

Kap. 1100 post 01 foreslås derfor økt med 2,689 mill. kr, mens øvrige pos-
ter i tabellen ovenfor foreslås redusert med angitt beløp.

Kap. 1107 Statens dyrehelsetilsyn

Post 73 Tilskudd til tiltak mot dyresykdommer
Posten dekker utgifter til lovpålagte tiltak etter utbrudd av alvorlige smitt-
somme dyresykdommer. Det er i 1999 bevilget 3,215 mill. kr på posten. Samlet
behov for 1999 er anslått til 15 mill. kr. Utgiftene er i hovedsak knyttet til lov-
pålagte tiltak etter påvisning av sauesjukdommen Scrapie.

Landbruksdepartementet foreslår at bevilgningen over kap. 1107 post 73
økes med 11,785 mill. kr fra 3,215 mill. kr til 15 mill. kr.

Kap. Post Benevnelse Reduk-
sjon

1100 01 Landbruksdepartementet 311 000

1102 01 Fylkesmannens landbruksavdeling 786 000

1107 01 Statens dyrehelsetilsyn 545 000

1110 01 Statens landbrukstilsyn 237 000

1114 01 Statens næringsmiddeltilsyn 337 000

1145 01 Jordskifteverket 391 000

1146 01 Norsk institutt for jord- og skogkartlegging 179 000

1147 01 Reindriftsforvaltningen 64 000

2411 01 Statens Landbruksbank 150 000

Sum 3 000 000
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Kap. 1150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m. m.
Landbruksdepartementet foreslår nedenfor endringer i noen av de volumav-
hengige bevilgningene under jordbruksavtalen.

Post 73 Pristilskudd
På posten bevilges bl. a. pristilskudd til melk, kjøtt, frukt, bær og grønnsaker.
Bevilgningen er en overslagsbevilgning fordi bevilgningsbehovet er volumav-
hengig. Økt slaktevolum, spesielt i soner med høyere tilskuddsats enn gjen-
nomsnittlig, medfører økte utgifter på 30 mill. kr. Økt melkeleveranse gir en
utgiftsøkning på 3 mill. kr. For frukt, bær og grønnsaker er det en nedgang i
omsatt kvantum som medfører en innsparing på 6 mill. kr.

Departementet foreslår derfor at bevilgningen på kap. 1150 post 73 økes
med 27 mill. kr fra 1 752,37 mill. kr til 1 779,37 mill. kr.

Post 76 Markedsordninger
Under posten bevilges bl. a. midler til prisnedskriving av norsk korn. En ny
gjennomgang etter at kornet er høstet viser at kornavlingene i 1999 ble høyere
enn i et normalår. Dette medfører økt behov for prisnedskriving av norsk
korn.

Landbruksdepartementet foreslår derfor at bevilgningen under kap. 1150
post 76 økes med 25 mill. kr fra 797,673 mill. kr til 822,673 mill. kr.

Kap. 4150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m. m.

Post 80 Markedsordningen for korn
Under posten blir det bl. a. bevilget inntekter fra prisutjevningsbeløp på prote-
inråvarer og karbohydratfôr som ikke er importert med toll. Det har vært
lavere verdensmarkedspriser på korn enn antatt. Inntektene fra prisutjevning
ser derfor ut til å bli 68,9 mill. kr høyere enn budsjettert.

Landbruksdepartementet foreslår derfor at bevilgningen over kap. 4150
post 80 økes med 68,895 mill. kr fra 76,105 mill. kr til 145 mill. kr.

Kap. 5545 Miljøavgifter i landbruket
Under kapitlet bevilges inntekter fra miljøavgifter på kunstgjødsel og plante-
vernmiddel.

Post 70 Miljøavgift, kunstgjødsel
I 1999 er det budsjettert med 165,175 mill. kr i miljøavgift på kunstgjødsel. Mil-
jøavgifta på kunstgjødsel er foreslått fjernet fra 1.1 2000 og en stor del av gjød-
selsalget i høst antas å bli fakturert etter nyttår. Dette vil redusere inntektene
fra miljøavgiften på kunstgjødsel. Inntektsreduksjonen er anslått til om lag 56
mill. kr.

Landbruksdepartementet foreslår derfor at bevilgningen på kap. 5545 post
70 reduseres med 56 mill. kr fra 165,175 mill. kr til 109,175 mill. kr.
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Post 71 Miljøavgift, plantevernmidler
For 1999 er det budsjettert med 45 mill. kr i miljøavgift på plantevernmidler.
Landbruksdepartementet antar at inntektene fra avgiften vil bli 15 mill. kr
lavere enn tidligere forutsatt. Dette som følge av at kjøpere av plantevernmid-
ler har tilpasset seg omleggingen av avgiftssystemet og at innføringen av nye
satser ble iverksatt 2 måneder senere enn forutsatt.

Landbruksdepartementet foreslår derfor at bevilgningen på kap. 5545 post
71 Miljøavgift, plantevernmidler reduseres med 15 mill. kr fra 45 mill. kr til 30
mill. kr.

Kap. 5571 Totalisatoravgift

Post 70 Avgift
Det er budsjettert med en avgift på 67 mill. kr fra totalisatorspill i 1999. Omset-
ningen har hittil vært større en forventet og ser ut til å nå 2,3 mrd kroner. Dette
medfører inntekter fra totalisatoravgift på 80 mill. kr.

Landbruksdepartementet foreslår derfor at bevilgningen over kap. 5571
post 70 økes med 13 mill. kr fra 67 mill. kr til 80 mill. kr.

Kap. 5651 Aksjer i selskap under Landbruksdepartemen-
tet

Post 80 Utbytte
For 1999 er det budsjettert med et utbytte på 41 mill. kr fra Statkorn Holding
ASA. Regnskapet viser et årsresultat etter skatt på 12,3 mill. kr. Ut fra gjel-
dende utbyttepolitikk har generalforsamlingen fastsatt utbyttet for 1998 til
9,267 mill. kr.

Landbruksdepartementet foreslår derfor at bevilgningen på kap. 5651 post
80 reduseres med 31,733 mill. kr fra 63,2 mill. kr til 31,467 mill. kr.

Post 90 Salg av aksjer (NY)
I 1949 tegnet Statens Kornforretning seg for en andel pålydende kr 15 000 i
daværende Utstillingsplassen AL på Hamar. Andelslaget er siden omdannet til
aksjeselskap og Statens Kornforretning har på vegne av staten solgt aksjene
for kr 315 000.

Landbruksdepartementet foreslår at det bevilges kr 315 000 på kap. 5651
ny post 90 Salg av aksjer i Utstillingsplassen AS.

Landbruksdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til pro-
posisjon til Stortinget om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 1999
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Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 1999 under Landbruksdepartementet
under kap. 1100, 1102, 1107, 1110, 1114, 1145, 1146, 1147, 1150, 2411, 4150,
5545, 5571 og 5651.

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r:

Stortinget blir bedt om å gjøre økning/reduksjon på statsbudsjettet for
1999 i samsvar med et framlagt forslag.

Tilråding fra Landbruksdepartementet ligger ved.
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Forslag til vedtak om endringer i 
statsbudsjettet for 1999

I

Utgifter:

Kap. Pos
t

Formål Kroner

1100 Landbruksdepartementet (jf. kap. 4100)

01 Driftsutgifter, økes med 2 689 000

fra kr 100 228 000 til kr 102 917 000

1102 Fylkesmannens landbruksavdeling (jf. kap. 4102)

01 Driftsutgifter, reduseres med 786 000

fra kr 258 696 000 til kr 257 910 000

1107 Statens dyrehelsetilsyn (jf. kap. 4107)

01 Driftsutgifter, reduseres med 545 000

fra kr 178 691 000 til kr 178 146 000

73 Tilskott til tiltak mot dyresykdommer,  overslagsbevilgning,økes 
med

11 785 000

fra kr 3 215 000 til kr 15 000 000

1110 Statens landbrukstilsyn (jf. kap. 4110)

01 Driftsutgifter, reduseres med 237 000

fra kr 77 628 000 til kr 77 391 000

1114 Statens næringsmiddeltilsyn (jf. kap. 4114)

01 Driftsutgifter, reduseres med 337 000

fra kr 110 044 000 til kr 109 707 000

1145 Jordskifteverket (jf. kap. 4145)

01 Driftsutgifter, reduseres med 391 000

fra kr 128 650 000 til kr 128 259 000

1146 Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (jf. kap. 4146),

01 Driftsutgifter, reduseres med 179 000

fra kr 58 588 000 til kr 58 409 000

1147 Reindriftsforvaltningen (jf. kap. 4147)

01 Driftsutgifter, reduseres med 64 000

fra kr 21 049 000 til kr 20 985 000

1150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m. m. (jf. kap. 4150)

73 Pristilskudd,  overslagsbevilgning,økes med 27 000 000
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Inntekter:

fra kr 1 752 370 000 til kr 1 779 370 000

76 Markedsordninger,  overslagsbevilgning, økes med 25 000 000

fra kr 797 673 000 til kr 822 673 000

2411 Statens Landbruksbank (jf. kap. 5311 og 5614)

01 Driftsutgifter, reduseres med 150 000

fra kr 47 633 000 til kr 47 483 000

Kap. Pos
t

Formål Kroner

4150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m. m. (jf. kap. 1150)

80 Markedsordningen for korn, økes med 68 895 000

fra kr 76 105 000 til kr 145 000 000

5545 Miljøavgifter i landbruket

70 Miljøavgift, kunstgjødsel, reduseres med 56 000 000

fra kr 165 175 000 til kr 109 175 000

71 Miljøavgift, plantevernmidler, reduseres med 15 000 000

fra kr 45 000 000 til kr 30 000 000

5571 Totalisatoravgift

70 Avgift, økes med 13 000 000

fra kr 67 000 000 til kr 80 000 000

5651 Aksjer i selskaper under Landbruksdepartementet

80 Utbytte, reduseres med 31 733 000

fra kr 63 200 000 til kr 31 467 000

(NY) 90 Salg av aksjer, bevilges med 315 000
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