
Prop. 28 S
(2010–2011)

Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Endringer i statsbudsjettet for 2010 under 

Landbruks- og matdepartementet

Tilråding fra Landbruks- og matdepartementet av 19. november 2010, 

godkjent i statsråd samme dag.

(Regjeringen Stoltenberg II)

1 Innledning

Landbruks- og matdepartementet legger i denne 
proposisjonen fram forslag om endringer i bevilg-
ninger under enkelte kapitler og poster i statsbud-
sjettet for 2010.

2 Fordeling av midler knyttet til 
virkningen av lønnsoppgjøret 
i 2010

Virkningen av lønnsoppgjøret 2010 på statsbud-
sjettet for 2010 for Landbruks- og matdepartemen-
tet utgjør 27,558 mill. kroner. Dette er lagt inn i 
statsbudsjettet med følgende fordeling på virk-
somheter: 

3 Forslag til endringer i bevilgninger 
under kapitler og poster i 2010

Kap. 1100 Landbruks- og matdepartementet 

Post 01 Driftsutgifter

Posten foreslås redusert med 0,250 mill. kroner 
for å finansiere den pågående gjennomgangen av 
instituttsektoren under departementet, jf. omtale 
under kap. 1137, post 50. 

Post 45 Store utstyrskjøp og vedlikehold 

Landbruks- og matdepartementet har i løpet av 
2010 mottatt innbetalinger på 11,574 mill. kroner i 
oppgjør for eiendomssalg, jf. omtale under kap. 
4100, post 40. Bevilgningen over posten foreslås 
økt med 3,224 mill. kroner som følge av merinn-
tekter, til totalt 11,319 mill. kroner, jf. departemen-
tets Prop. 1 S (2009-2010), vedtak V.

Kap. 1115 Mattilsynet

Post 22 Reguleringspremie til kommunale og 
fylkeskommunale pensjonskasser

På posten føres bevilgninger til å dekke Mattilsy-
nets utgifter til reguleringspremie til kommunale 

(i 1 000 kr)

Kap. Post Virksomhet Beløp

1100 01 Landbruks- og matdeparte-
mentet 2 641

1115 01 Mattilsynet 21 477

1143 01 Statens landbruksforvaltning 2 643

1147 01 Reindriftsforvaltningen 797
Kap. 1100, 1115, 1137, 1143, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 4100, 4115, 4150, 

5576, 5651
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og fylkeskommunale pensjonskasser. Det var ved 
utgangen av september utgiftsført 5,4 mill. kroner 
på posten. Det foreslås derfor at posten reduseres 
med 1 mill. kroner, til 6,224 mill. kroner.

Post 71 Tilskudd til erstatninger

På posten føres utgifter til nødhjelp til dyr som 
etter dyrevernloven § 6 ikke kan drives inn fra 
eier. Utgiftene skal i medhold av lov dekkes av sta-
ten. Posten er en overslagsbevilgning. 

Det var ved utgangen av september utgiftsført 
vel 2,5 mill. kroner over posten. Bevilgningen 
foreslås økt med 2 mill. kroner, til 3,131 mill. kro-
ner i 2010.

Kap. 1137 Forskning og innovasjon

Post 50 Forskningsaktivitet

Over posten føres bevilgninger til forskningsakti-
vitet gjennom Norges forskningsråd. For å bidra 
til en best mulig struktur, rollefordeling og organi-
sering av forskningsinstituttene har departemen-
tet bedt Norges forskningsråd å gjennomgå insti-
tuttene og deres grenseflater mot forvaltningen. 
Departementet foreslår å øke bevilgningen over 
posten med 2,850 mill. kroner til 225,438 mill. kro-
ner for å finansiere denne gjennomgangen. Øknin-
gen foreslås dekket inn ved omdisponeringer fra 
henholdsvis kap. 1100, post 01, kap. 1137, post 53, 
kap. 1147, post 82 og kap. 1149, post 71, jf. omta-
len under disse postene.

Post 53 Omstillingsmidler instituttsektoren

Posten benyttes til å dekke instituttsektorens mer-
utgifter i forbindelse med utviklingen av Campus 
Ås. Det forventes noe lavere forbruk på posten 
enn budsjettert. Det foreslås å benytte 0,85 mill. 
kroner til arbeidet med instituttgjennomgangen, 
jf. omtale under kap. 1137, post 50. Post 53 fore-
slås derfor redusert med 0,85 mill. kroner, til 
3,246 mill. kroner.

Kap. 1143 Statens landbruksforvaltning

Post 73 Tilskudd til erstatninger m.m. ved dyre- og 
plantesykdommer

Utgifter over denne posten benyttes til å gi erstat-
ninger for visse utgifter i forbindelse med lovpå-
lagte tiltak mot sykdommer, smittestoff og skade-
gjørere hos dyr og planter. Posten er en overslags-
bevilgning.

Totalrammen for 2010 er på 45,610 mill. kro-
ner. Pr. august var 7,029 mill. kroner utgiftsført 
over posten, og årsprognosen er satt ned til 35,250 
mill. kroner. Bevilgningen foreslås derfor redu-
sert med 10,360 mill. kroner.

Post 75 Kompensasjon til dyreeiere som blir 

pålagt beitenekt

Posten finansierer kompensasjon til dyreeiere når 
Mattilsynet har gitt restriksjoner i bruk av 
utmarksbeite pga. rovvilt. Mattilsynet har pr. 
medio september ikke gitt restriksjoner i beitese-
songen 2010. For å sikre en mer realistisk budsjet-
tering og samtidig å ta høyde for eventuelle 
pålegg i inneværende år foreslås bevilgningen 
redusert med 0,8 mill. kroner, til 0,2 mill. kroner.

Kap. 1147 Reindriftsforvaltningen

Post 82 Radioaktivitetstiltak

Posten dekker kostnader som følge av radioaktivt 
nedfall etter Tsjernobyl-ulykken i 1986. Siden 
enkelte tiltak har blitt utsatt til 2011, er det et min-
dreforbruk på posten for inneværende år som 
foreslås benyttet til arbeidet med instituttgjen-
nomgangen, jf. omtale under kap. 1137, post 50. 
Bevilgningen foreslås derfor redusert med 1 mill. 
kroner, til 1,5 mill. kroner.

Kap. 1148 Naturskade – erstatninger og 

sikring

Post 71 Naturskade, erstatninger

Etter lov om naturskade utbetaler staten på visse 
vilkår erstatninger etter naturskade. En oppdatert 
prognose fra Statens landbruksforvaltning viser at 
forventede erstatningsutbetalinger vil bli på om 
lag 67 mill. kroner. Bevilgningen foreslås derfor 
redusert med 20 mill. kroner.

Kap. 1149 Verdiskapings- og utviklingstiltak 

i landbruket

Post 71 Tilskudd til verdiskapings- og klimatiltak 
i skogbruket

Posten benyttes til å gi tilskudd til ulike tiltak for 
økt verdiskaping og klima- og energitiltak i skog-
sektoren. Det foreslås at 0,75 mill. kroner benyt-
tes til arbeidet med instituttgjennomgangen, jf. 
omtale under kap. 1137, post 50. Det foreslås der-
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for å redusere bevilgningen for 2010 på post 71 
med 0,75 mill. kroner, til 65,735 mill. kroner.

Kap. 1150 Til gjennomføring av 

jordbruksavtalen m.m.

Post 50 Fondsavsetninger

Over posten føres avsetninger til skadefondet for 
landbruket, som har til hensikt å gi økonomisk 
kompensasjon til foretak i jordbruket som har lidd 
tap som følge av forhold foretaket ikke rår over. 

I 2010 har særlig jordbruket i Troms blitt 
påført store klimatiske skader. Partene i jord-
bruksavtalen har blitt enige om å dekke et eventu-
elt økt finansieringsbehov innenfor rammene av 
avtalen. Ut fra en samlet vurdering foreslår depar-
tementet derfor å øke bevilgningen over posten 
med 10 mill. kroner til om lag 1 131,4 mill kroner, 
mot tilsvarende reduksjon på kap. 1150, post 78.

Post 78 Velferdsordninger

Bevilgningen går til utgifter til velferdstiltak 
innenfor jordbruket. Prognosene for 2010 viser et 
underforbruk på om lag 10 mill. kroner. Innsparin-
gen over denne posten foreslås benyttet til å 
dekke økte utgifter på kap. 1150, post 50.

Posten foreslås derfor redusert med 10 mill. 
kroner, til om lag 1 675 mill. kroner.

Kap. 1151 Til gjennomføring av 

reindriftsavtalen

Post 51 Tilskudd til Utviklings- og 
investeringsfondet

Posten foreslås økt med 3 mill. kroner, til 35,9 
mill. kroner, se omtale under kap. 1151, post 75.

Post 75 Kostnadssenkende og direkte tilskudd

For å bidra til å løse den vanskelige markedssitua-
sjonen for reinkjøtt i Finnmark underskrev par-
tene i reindriftsavtalen 20. september 2010 under 
en tilleggsprotokoll der de ble enige om å etablere 
et ekstraordinært frakttilskudd, å inngå avtale 
med Nortura om ekstra oppkjøp av hele slakt, 
småkjøtt og finnbiff og å styrke satsingsområder 
over Verdiskapingsprogrammet for rein for økt 
slakting og omsetning av reinkjøtt. 

Partene ble enige om å finansiere disse ekstra-
ordinære tiltakene innenfor reindriftsavtalens gjel-
dende bevilgninger. Departementet foreslår der-
for en reduksjon av bevilgningen på kap. 1151, 

post 75 på 3 mill. kroner til 59,1 mill. kroner, og en 
tilsvarende økning over kap. 1151, post 51.

Kap. 4100 Landbruks- og matdepartementet

Post 40 Salg av eiendom

Posten foreslås økt med 6,074 mill. kroner til 
11,574 mill. kroner. Økningen i salgsinntekter er i 
hovedsak knyttet til salget av Møystad gård. 

Kap. 4115 Mattilsynet

Post 01 Gebyr m.m.

Gebyrinntektene under Mattilsynet for 2010 blir 
lavere enn opprinnelig budsjettert. Det foreslås 
derfor å redusere bevilgningen med 5,1 mill. kro-
ner.

Reduksjonen skyldes at det har tatt lenger tid 
å utarbeide retningslinjene for enhetlig praktise-
ring av de nye forskriftsbestemmelsene om gebyr 
for ytterligere offentlig kontroll enn tidligere 
antatt. Mattilsynet arbeider nå ut fra at innkrevin-
gen kan starte opp fra og med 1. november 2010. 
Det vil være et regnskapsmessig etterslep ved inn-
kreving av dette gebyret, og dette er tatt hensyn 
til ved vurdering av inntektsmuligheten fra 
gebyret i 2010.

Kap. 4150 Til gjennomføring av 

jordbruksavtalen m.m.

Post 85 Markedsordningen for korn

Over posten føres inntekter fra prisutjevningsord-
ningen for kraftfôrråvarer. Verdensmarkedspris 
på soya har for inneværende år ført til lavere sats i 
prisutjevningsbeløpet enn forutsatt i Prop. 1 S 
(2009-2010).

Bevilgningen foreslås derfor redusert med 
12,150 mill. kroner, til 41 mill. kroner.

Kap. 5576 Sektoravgifter under Landbruks- 

og matdepartementet

Post 70 Avgifter i matforvaltningen

Bevilgningen foreslås økt med 9 mill. kroner, til 
615,143 mill. kroner.

Avviket i forhold til statsbudsjettet skyldes 
først og fremst økte inntekter fra enkelte matpro-
duksjonsavgifter og drikkevannsavgiften, mens 
det blir reduserte inntekter fra avgiften på fôr til 
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selskapsdyr og pelsdyr som følge av endrede inn-
krevingsrutiner.

Kap. 5651 Aksjer i selskap under 

Landbruks- og matdepartementet

Post 85 Utbytte

Fra selskapene Graminor AS, Veterinærmedisinsk 
oppdragssenter AS og Kimen Såvarelaboratoriet 
AS, er det i 2010 utbetalt totalt 6,105 mill. kroner i 
utbytte til staten v/Landbruks- og matdeparte-
mentet. Det er budsjettert med 0,75 mill. kroner, 
og bevilgningen foreslås derfor økt med 5,355 
mill. kroner, til 6,105 mill. kroner.

4 Andre saker

Instrumenttjenesten AS, ny organisering

Gjennom behandlingen av St. prp. nr. 67 (2008-
2009) ga Stortinget sin tilslutning til omorganise-
ring av Instrumenttjenesten AS (ITAS) fra ett aksje-
selskap til et holdingsselskap med to datterselska-
per som retter seg mot henholdsvis det offentlige 
og det private markedet. Holdingsselskapet (nåvæ-
rende ITAS er ikke opprettet. Datterselskapet 
«ITAS 1» som kun driver virksomhet for de statlige 
eierne, er opprettet. Dette eies i dag av Bioforsk 
(40 pst.) og Instrumenttjenesten AS (ITAS) (60 
pst.). «ITAS 2», som ved opprettelsen skulle eies 
100 pst. av holdingsselskapet og utføre aktiviteter 
som ikke er rettet inn mot de statlige eierne, er 
ennå ikke opprettet. 

For å unngå de merkostnadene etablering og 
drift av tre selskaper vil påføre staten, foreslår 

departementet at det fremtidige ITAS kun skal 
bestå av to selskaper, «ITAS 1» og «ITAS 2» som til-
svarer dagens ITAS, og eies av Bioforsk, Universi-
tetet for miljøvitenskap, Institutt for skog og land-
skap, Norges veterinærhøgskole, Veterinærinstitut-
tet og Norsk institutt for landbruksøkonomisk 
forskning. Dette selskapet skal ha private og 
offentlige kunder.

Erstatning for skade voldt av norsk rein i 

Finland

I henhold til reinbeitekonvensjonen mellom Norge 
og Finland skal det betales erstatning for skade 
voldt av rein som oppholder seg ulovlig i det andre 
landet. I 2010 er det kommet inn et krav på 0,5 mill. 
kroner fra finske myndigheter, et beløp som er høy-
ere enn forventet. Departementet foreslår å 
benytte 0,5 mill. kroner innenfor bevilgningen på 
kap. 1147, post 45, som blant annet benyttes til å 
bygge gjerder som skal forhindre denne typen 
skade, til å dekke denne ekstrautgiften.

Departementet vil samtidig opplyse om at nor-
ske og finske myndigheter er enige om at det er 
behov for å reforhandle konvensjonen.

Landbruks- og matdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver 
under et framlagt forslag til proposisjon til Stor-
tinget om endringer av bevilgninger på statsbud-
sjettet for 2010 under Landbruks- og matdeparte-
mentet.

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2010 under 
Landbruks- og matdepartementet i samsvar med et vedlagt forslag.
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Forslag

til vedtak om endringer i statsbudsjettet for 2010 
under Landbruks- og matdepartementet

I

I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap. Post Formål Kroner

1100 Landbruks- og matdepartementet

01 Driftsutgifter, nedsettes med ..................................................................... 250 000

fra kr 131 201 000 til kr 130 951 000

45 Store utstyrskjøp og vedlikehold, kan overføres, kan benyttes under  
post 50, forhøyes med ................................................................................ 3 224 000

fra kr 8 095 000 til kr 11 319 000

1115 Mattilsynet

22 Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjons-
kasser, nedsettes med ................................................................................ 1 000 000

fra kr 7 224 000 til kr 6 224 000

71 Tilskudd til erstatninger, overslagsbevilgning, forhøyes med .................  2 000 000

fra kr 1 131 000 til kr 3 131 000 

1137 Forskning og innovasjon

50 Forskningsaktivitet, forhøyes med ........................................................... 2 850 000

fra kr 222 588 000 til kr 225 438 000

53 Omstillingsmidler instituttsektoren, nedsettes med .............................. 850 000

fra kr 4 096 000 til kr 3 246 000

1143 Statens landbruksforvaltning

73 Tilskudd til erstatninger m.m., ved tiltak mot dyre- og plantesykdom-
mer, overslagsbevilgning, nedsettes med .................................................. 10 360 000

fra kr 45 610 000 til kr 35 250 000

75 Kompensasjon til dyreeiere som blir pålagt beitenekt, nedsettes med 800 000

fra kr 1 000 000 til kr 200 000

1147 Reindriftsforvaltningen

82 Radioaktivitetstiltak, kan overføres, nedsettes med ................................ 1 000 000

fra kr 2 500 000 til kr 1 500 000
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Inntekter:

1148 Naturskade – erstatninger og sikring

71 Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning, nedsettes med .............. 20 000 000

fra kr 87 000 000 til kr 67 000 000

1149 Verdiskapnings- og utviklingstiltak i landbruket

71 Tilskudd til verdiskapnings- og klimatiltak i landbruket,  
kan overføres, nedsettes med .................................................................... 750 000

fra kr 66 485 000 til kr 65 735 000

1150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

50 Fondsavsetninger, forhøyes med ..............................................................   10 000 000

fra kr 1 121 386 000 til kr 1 131 386 000

78 Velferdsordninger, kan overføres, nedsettes med ................................... 10 000 000

fra kr 1 685 003 000 til kr 1 675 003 000

1151 Til gjennomføring av reindriftsavtalen

51 Tilskudd til utviklings- og investeringsfondet, forhøyes med ............... 3 000 000

fra kr 32 900 000 til kr 35 900 000

75 Kostnadssenkende og direkte tilskudd, kan overføres, nedsettes med 3 000 000

fra kr 62 100 000 til kr 59 100 000

Kap. Post Formål Kroner

4100 Landbruks- og matdepartementet

40 Salg av eiendom, forhøyes med ................................................................ 6 074 000

fra kr 5 500 000 til kr 11 574 000

4115 Mattilsynet

01 Gebyr m.m., nedsettes med ...................................................................... 5 100 000

fra kr 117 142 000 til kr 112 042 000

4150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

85 Markedsordningen for korn, nedsettes med .......................................... 12 150 000

fra kr 53 150 000 til kr 41 000 000

5576 Sektoravgifter under Landbruks- og matdepartementet

70 Avgifter i matforvaltningen, forhøyes med .............................................. 9 000 000

fra kr 606 143 000 til kr 615 143 000

5651 Aksjer i selskap under Landbruks- og matdepartementet

85 Utbytte, forhøyes med ............................................................................... 5 355 000

fra kr 750 000 til kr 6 105 000

Kap. Post Formål Kroner
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MILJØMERKET

241
Trykksaker

344

Grafisk produksjon: 07 Oslo AS  11/2010
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