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Landbruks- og matdepartementet 

Program 
• 10.00-10.05 Åpning v/e-sjef Hanne Yssen 

 
• 10.05-10.50 Hovedinnledning dep.råd Leif Forsell 

+ Avdelingsinnledning ved MP 

• 10.50-11.40 Lunsj 
 

• 11.40-12.30 Innledninger fra avdelingene 
(Rekkefølge: LP, AFIR, ASR, AØ) 

• 12.30-13.15 Spørsmål og avklaringer 
 

• 13.15-13.30 Eventuelt 
 

• 13.30-15.30 Særskilt om forskningsbudsjettet 
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Landbruks- og matdepartementet 

Ny politisk ledelse 
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Landbruks- og matdepartementet 

Statsbudsjettet 2013 - hovedlinjer 
• Utgiftsbudsjettet for staten - vel 1 billion (…) kr 
• Budsjettet ligger godt innenfor handlingsregelen 

– Hensynet til presset i norsk økonomi 
– Hensynet til det konkurranseutsatte næringslivet 
– Generasjonskontrakten 
– Usikkerhet og behov for marginer 

• Prioriterte områder 2013 
– Helikopterberedskap 
– Vekst i kommunenes frie inntekter 
– Økt aktivitet i helseforetakene 

• Om lag 2/3 av budsjettet på HOD, KRD og AD 
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Landbruks- og matdepartementet 

Budsjettprofil 2013 – LMD 
• Første budsjettprop etter landbruks- og matmeldingen 
• Viderefører inntektspolitikken innenfor 

jordbruksoppgjøret 
• Den gode profilen og de sentrale prioriteringene fra 

2012-budsjettet er i hovedsak videreført i 2013, men i 
tillegg kommer:  
– Økt satsing på forskning 
– Økt satsing på skogbruk og bioenergi 
– Prosenttoll på utvalgte landbruksvarer 

• Lønns- og prisjustering innarbeidet på de fleste poster 
 

• Men: VI og Bioforsk har fått en viss reduksjon i 
kunnskapsutviklingsmidlene 
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Landbruks- og matdepartementet 

Budsjett 2013 – utgifter 

84 % 

9 % 

2 % 2 % 3 % Næringsavtaler 

Ordinære 
forvaltningsorganer 
Institutter 

Forskning og innovasjon 

Tilskudd m.m. 
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Landbruks- og matdepartementet 

LMDs budsjettramme 2013 

Budsjettrammen for LMDs område 
foreslås økt med 494 mill. kroner. 

Formål 2012 2013 Endring i % 

Administrasjon m.m. 148,0 147,7 -0,2 

Matpolitikk 1 341,7 1 377,7 2,7 

Forskning og innovasjon 409,5 425,9 4,0 

Næringsutvikling, ressursforvaltning og 
miljøtiltak 

14 708,0 15 149,9 3,0 

Totalt 16 607,2 17 101,2 3,0 
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Landbruks- og matdepartementet 

Driftsutgifter og 
kunnskapsstøtte 

Virksomhet 2012 2013 %-vis 
endring 

Veterinærinstituttet 87 306 85 022 - 2,6 

Bioforsk 63 760 60 699 - 4,8 

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning 23 142 23 906 3,3 

Norsk institutt for skog og landskap 94 970 98 104 3,3 

Landbruks- og matdepartementet 144 121 143 763 - 0,2 

Mattilsynet 1 162 596 1 201 166 3,3 

Statens landbruksforvaltning 174 995 180 411 3,1 

Statens reindriftsforvatning 42 723 44 203 3,5 
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Landbruks- og matdepartementet 

Prosenttoll 
• Gjelder for faste/halvfaste oster med 14 

unntak som kommer på ny toll-linje 
• Gjelder for biff/filet av storfe, fersk, fryst 
• Gjelder for lammeslakt, fersk, fryst 
• Innebærer en kraftig økning av tollvernet for 

disse varene og dermed mulighet til å sikre 
norsk salgsvolum og norske priser i årene 
framover 

• Ikke noe prishopp fra nyttår 
• Ikke redusert vareutvalg i butikkene 
 

8. oktober 2012 Statsbudsjettet 2013 9 



Landbruks- og matdepartementet 

Justert målstruktur som følge av 
Landbruks- og matmeldinga 
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Matsikkerheit Landbruk over heile 
landet 

Berekraftig landbruk Auka verdiskaping 

Auka berekraftig 
matproduksjon 
 
Trygg mat og fullverdig 
kosthald 
 
Ivareta forbrukerinteresser 
 
Etisk forsvarleg hald av dyr 
 
Noreg som konstruktiv 
internasjonal aktør 
 
Vidareutvikle Noreg som 
matnasjon 

Konkurransedyktige verdikjeder 
og robuste einingar 
 
Gode kompetansemiljø 
 
Konkurransedyktige inntekter 

Beskytte arealressursane 
 
Produksjon av miljøgode 
 
Sikre naturmangfald 
 
Klimautfordringane – 
landbruket ein del av løysinga 
 
Redusere forureininga frå 
jordbruket 

Sikre bruk av landbruksareal 
 
Styrkje og bidra til 
sysselsettjng og busetjing 
 
Politikk tilpassa regionale 
moglegheitar og utfordringar 
 
 



Landbruks- og matdepartementet 

Endringer i prop som følge av ny 
målstruktur 
• Del 1 Hovedinnledning: Noe justert, ny målstruktur 

presenteres på overordnet nivå. 
• Del 2 Selve budsjettforslaget: Noe kortere 

kategoriomtaler. 
• Del 3 er endret, nå med rapportering på hovedmålene: 

– Matsikkerhet 
– Landbruk over hele landet 
– Økt verdiskaping 
– Bærekraftig landbruk 
 
– Forskningen skal bidra til at de overordnede landbruks- 

og matpolitiske målene blir nådd 
– En omstillingsdyktig, effektiv og robust forvaltning 
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Landbruks- og matdepartementet 

Forskinga skal bidra til at dei overordna 
landbruks- og matpolitiske måla blir 
nådd 
• Auka berekraftig produksjon av nok og trygg mat 

innanfor eit endra klima 
• Auka berekraftig produksjon av skog innanfor eit endra 

klima 
• Reduksjonar i utslepp til luft og vatn og eit høgt opptak 

av CO2 i skog og jord 
• Auka innovasjon og konkurranseevne  
• God kunnskapsutvikling for forvaltninga 
• Høg kvalitet og relevans i forskinga  
• Høg internasjonalisering av forskinga 
• Effektiv kommunikasjon og formidling 
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Landbruks- og matdepartementet 

Ei omstillingsdyktig, effektiv og 
robust forvaltning 
• Forenkling, effektiv ressursbruk og auka 

brukarvennlegheit 
• Betre system for samfunnstryggleik og auka 

beredskap 
• Betre kommunikasjon med brukarane og meir 

openheit 
• Betre og meir målretta styring 
• Oppdatert kompetanse og rett ressursbruk 
• Kjønnsmessig balanse- og at mangfaldet i 

samfunnet blir spegla blant dei tilsette 
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Landbruks- og matdepartementet 

Prop. 1 S (2012-2013) 
Matområdet 

Gunnar Hagen 

8. oktober 



Landbruks- og matdepartementet 

Matpolitikk 

Kapittel Formål 2012 2013 

1112.50 Veterinærinstituttet 87,3 85,0 

1115.01 Mattilsynet 1 162,6 1 201,2 
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Landbruks- og matdepartementet 

Veterinærinstituttet 
Forventninger 2013 

• Sentral kunnskapsleverandør innen helse og velferd hos 
dyr, samt innen fôr og mattrygghet – særlig til 
Mattilsynet 
 

• Beredskap, diagnostikk og rådgivning 
 

• Referansefunksjoner 
 

• Mattrygghet, videreutvikle diagnostikk og kunnskap 
 

• Dyrevelferd, fortsette arbeid med velferdsindikatorer 

 
8. oktober 2012 Prop. 1 S (2012-2013) Matpolitikk 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Veterinærinstituttet er den viktigste faglige kunnskapsleverandøren innen sitt ansvarsområde til Mattilsynet og departementene.Vet.inst er også en sentral leverandør til Vitenskapskomiteen for mattrygghet som grunnlag for sine risikovurderingerKvalitetssikret diagnostikk er grunnleggende for oppgaver innenfor blant annet beredskap, overvåkning og oppklaring av dyresykdommer. Endringer i samfunnsforhold og klima kan føre til endringer i dagens sykdomsbilde og Veterinærinstituttet må møte dette.Instituttet har viktige referansefunksjoner innenfor dyrehelse og mattrygghetVidereutvikling av diagnostikk og kunnskap for å medvirke til oppklaring av sjukdommer som smitter gjennom mat er et viktig område.Sopp og soppgifter i fôr og mat kan være aktuelle eksempler her.Dyrevelferd er et viktig område og kunnskap om velferd hos landdyr er viktig slik at det kan komme til nytte både for myndighetene og næringen.



Landbruks- og matdepartementet 

Mattilsynet 
Forventninger 2013 
• 4 områder med særskilt oppmerksomhet 

o drikkevann, dyrevelferd, fiskehelse og import av vegetabilske 
næringsmidler 

• Arbeide videre med mer enhetlig tilsyn slik at regelverket blir 
tolket og håndhevet likt i like saker og i tråd med 
internasjonale plikter. 

• Bruke skjønn og være løsningsorienterte der regelverket 
åpner for dette. Nærhet til virksomhetene er viktig. 

• Rovviltforliket i Stortinget øker behovet for godt samspill 
mellom Mattilsynet og rovviltforvaltningen 

• Delta i utviklingen av internasjonalt regelverk i samsvar med 
norske interesser. 
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Landbruks- og matdepartementet 

LP-avdelingen i statsbudsjettet for 
2013 

Anne Marie Glosli - ekspedisjonssjef 

Adamstua 8. oktober 2012 



Landbruks- og matdepartementet 

Jordbruksoppgjøret – finansiering 
av rammen 

 
 
 
 
 
 
 

• 1) Det regnes med at varer uten målpris får en prisøkning på 
linje med KPI. 

• 2) Totalt styrkes kap. 1150 med 502 mill. kr. i 2013 
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  Mill. kroner 
Netto endring i målpriser fra 01.07.12   1) 330 
Endret bevilgning på kap. 1150 og 4150 i 2013   2) 227 
Overførte midler fra 2011 33 
 Endret verdi av jordbruksfradraget 35 
SUM ramme med inntektsvirkning i 2013 625 
Tilføres LUF i 2013   2) 275 
Total ramme, inkl. styrking av LUF 900 



Landbruks- og matdepartementet 

Inntektsutvikling i jordbruket 
Kroner per årsverk, inkludert verdi av jordbruksfradraget 
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Landbruks- og matdepartementet 

Prioriteringer i oppgjøret 
• Oppgjøret følger opp den nye landbruks- og 

matmeldingen på flere viktige områder 
– Viderefører en god inntektsutvikling (men ikke godt 

nok for avtale)  
– Prioriterte storfekjøtt, korn og grøntsektoren, hvor 

markedsmulighetene er gode 
– Bidra til økt produksjon og arealproduktivitet: 

• Tilskudd til grøfting 
• Styrker agronomi, rådgivning og forskning 

– Styrking av kapitalen i LUF. Nødvendig og legger til 
rette for å prioritere investeringsvirkemidler. 

– Styrker distriktsprofilen og legger til rette for en 
mer regionalt tilpasset politikk 
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Landbruks- og matdepartementet 

Kap. 1150, post 50 LUF 
• Økt bevilgning til fondet på 120 mill. kr 
• Nye Regionale bygdeutviklingsprogram, økning på 

65 mill. kr 
• Områderettet innsats – arktisk landbruk, 7 mill. kr 
• Nytt Utviklingsprogram for lokalmat og grønt reiseliv 
• SMIL-midlene økning 100 mill. kr 
• Skogbruk, økning 10 mill. kr 
• Klima- og miljøprogram - 18 mill. kroner 
• Biogassordning – tilskudd til levering av 

husdyrgjødsel 
• Bioenergi økning 5 mill. kroner 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Økt tilførsel skyldes engangsbevilgning på 275 mill. kr til styrking av fondet, og 111 mill. kr fra omdisponerte midler 2012. Økt bevilgningsramme til de ulike ordningene på 121,4 mill. kr samlet.Regionale BU-program: Styrking av bedriftsretta midler innen mat, reiseliv og bioenergi (55 mill. kr) + 10 mill. kr økning til fylkesvise bedriftsretta BU. Styrke det regionale handlingsrommet, se midlene i sammenheng samt øvrige midler til regional utvikling. FM ansvarlig for det regionale strategiarbeidet. LMD vil revidere forskriften ila. 2013 og kommunisere noen overordnede nasjonale føringer innen årsskiftet.Regionale miljøprogram	Nytt program fra 2013 med utbetaling 2014.	Meny system – gir likehet mellom fylker for like tilskudd	Nytt elektronisk søknads- og saksbehandlingssystem	Økning i rammene for fylkene på Sør- og Sør-Vestlandet for å redusere nitrogentap (ammoniakk) til luft fra husdyrgjødsel. 	Ammoniakk: Pilotprosjekt for mer miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel avsluttes i 2013, og fylkene med nedfall av nitrogen som overskrider naturens tålegrenser har fått økt RMP bevilgning. Andre fylker kan ha tilsvarende 	ordninger om ønskelig.Områderetta innsats: Oppfølging av meldinga - Som et ledd i en mer regionalt tilpasset landbruks- og matpolitikk, skal landbruksavhengige kommuner få særskilt oppmerksomhet i prioritering av virkemidler og innsats. 3 mill. kroner gjennom omdisponerte midler i 2012, og 7 mill. kr fra 2013, inkl. Sametingets midler til næringsformål. Disse midlene må sees i sammenheng.  Utviklingsprogrammet for lokalmat og reiseliv: fra 2013 slås Lokalmatprogrammet og Utviklingsprogrammet for Grønt reiseliv sammen til Utviklingsprogrammet for lokalmat og grønt reiseliv. Dette vil bidra til bedre samordning mellom de to satsingsområdene. SMIL: Tilskudd til grøfting	100 mill kroner	SMIL-ordningen	Regelverk skal utarbeides i løpet av høstenSkogbruk: Bevilgningen til skogbruk ble økt med 10 mill. kroner. Fordelingen av midlene skal drøftes med avtaleparteneJordbruksavtalen følger opp Stortingets ønske om å satse på biogass. Innfører tilskudd til levering av husdyrgjødsel i biogassanlegg. Det trengs bedring i rammevilkår for øvrig for at biogass skal bli lønnsomt.Bioenergi: Bevilgningen til Bioenergiprogrammet ble økt med 5 mill. kroner. Fra 2013 er programmet delt inn i en regional og en nasjonal del. Den nasjonale delen omfatter 22 av de 55 mill



Landbruks- og matdepartementet 

Oppfølging av jordbruksoppgjøret 
• Arbeidsgruppe om tydeligere distriktsprofil i 

de nasjonale ordningene. 
• Arbeidsgruppe utreder overgang til 

”volummodellen” i markedsordningene for 
lam og egg. (uten målpris og begrenset 
regulering) 

• Evaluering av produksjonstilskudd og midler 
til utviklingstiltak innen økologisk jordbruk.  

• Evaluering av miljøplanarbeidet. 
• Statsråden har nedsatt ekspertgruppe for økt 

kornproduksjon og er på trappene med en 
tilsvarende for storfekjøtt. 
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Landbruks- og matdepartementet 

Reindriftsavtalen 
• Ramme: 104,5 mill. kroner. Økning på 2,5 mill. kroner. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Prioriterer: 
- Tiltak for økt markedsrettet produksjon og verdiskaping. 
- Tiltak for å legge til rette for økt slakting og omsetning av 

reinsdyrkjøtt. 
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Post Endring fra 2012 
(tusen kroner) 

Budsjett 2013  
(tusen kroner) 

51 Utviklings- og investeringsfondet 1 300 34 100 

72 Organisasjonsarbeid 0 6 100 

75 Kostnadssenkende og dir. tilsk. 2 400 62 400 

79 Velferdsordninger - 1 200 1 900 

SUM KAP. 1151 2 500 104 500 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Avtalepartene kom fram til en forhandlingsløsning 23. februar.  Med enkelte satsøkninger videreføres de produksjonsavhengige tilskuddene. Denne videreføringen legger til rette for økt slakting og produksjon, samt skaper en forutsigbarhet for den enkelte reindriftsutøver. Den fremforhandlede avtalen gir grunnlag for fortsatt en positiv utvikling av reindriften. Samtidig underbygger den fremforhandlede avtalen den dreining man har hatt i reindriftsavtalens virkemidler de senere årene, med et større næringsrettet fokus og en tilrettelegging for de reindriftsutøverne som har reindrift som hovedvirksomhet.



Landbruks- og matdepartementet 

Reindriftsforvaltningen 
• Driftsbudsjettet øker med fra 42,7 til 43,1 mill. kroner.   
• Omorganisering: to parallelle prosesser: 

– Administrativ overføring av lokalkontorer til 
fylkesmannen 

– Områdestyrene avvikles 
• Oppfølging av bruksreglene 

– Reindriftslovens bestemmelser om bruksregler 
– Ved utgangen av 2011 hadde alle sommer- og 

helårsdistriktene fått godkjent sine bruksregler.  
– Oppfølging av bruksreglene er en av de viktigste 

oppgavene for Reindriftsforvaltningen framover 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Reindriftsforvaltningen – Omorganisering:SM II ”Evaluering av reindriftsforvaltningen” – 2 evalueringer i 2010 – behov for betydelige endringerTo prosesser som pågår parallelt:    - administrativ overføring av lokalkontorer til fylkesmannen    - områdestyrene avviklesProsessen ned endringer av organiseringen av reindriftsforvaltningen har tatt lenger tid enn ventet. Av den grunn vil ikke endringene med en avvikling av områdestyrene og overføring av områdekontorene til fylkesmannen tre i kraft før i løpet av 2013. Budsjettendringene vil ikke komme før i 2014.Det er gjennomført egne prosesser for å sikre de ansattes medbestemmelse – skal gjennomføres fylkesvise prosesser før overføringen til fylkesmennene. Høsten 2011: forslag på høring om avvikling av områdestyrene. Høringen ble avsluttet i januar 2012, Sametinget behandlet lovforslaget i plenum i februar 2012. Har hatt to konsultasjonsmøter med Sametinget og NRL. Sametinget og NRL ønsker omfattende utredning. Nytt konsultasjonsmøte oktober 2012. Reindriftsforvaltningen - Oppfølging av bruksreglene:Bruksreglene regulerer bl.a. beitebruk og reintall i distriktene. Utarbeides av næringen godkjennes av myndighetene.Ved utgangen av 2011 hadde samtlige sommer- og helårsbeitedistrikter fått godkjent sine bruksregler. Ut fra bruksreglene må reintallet reduseres med om lag 40.000 dyr. I all hovedsak skal reduksjonen skje i Finnmark. Reduksjonen skal skje i samsvar med reindriftsloven § 60 tredje ledd, primært gjennom en reduksjonsplan, sekundert gjennom en forholdsmessig reduksjon. Eventuelle brudd på bruksregler og reduksjonsavtaler vil bli sanksjonert, fortrinnsvis gjennom økonomiske virkemidler (eks tvangsmulkt).Reindriftsavtalens virkemidler støtter opp om dette gjennom avkorting av tilskuddene til de siidaandelene som ikke gjennomfører reduksjonen av reintallet som forutsatt.



Landbruks- og matdepartementet 

Andre saker 
• SLF 
• NILF 
• Matmaktarbeidet 
• Prosenttoll 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
SLFBudsjettøkningen som tilsvarer lønns- og prisjusteringenMå fortsette med effektivisering og streng prioriteringNILFBevilgningen til næringsøkonomisk dokumentasjon økes tilsvarende prisjusteringSkal videreføre de faste oppgavene for forvaltningaDepartementet vil fremdeles ha et behov for utredninger av særskilte problemstillinger i landbruks- og matpolitikken



Landbruks- og matdepartementet 

Statsbudsjettet 2013 
Forskning, innovasjon og 

regionalpolitikk 

Frøydis Vold 

Adamstua, 8. oktober 2012 



Landbruks- og matdepartementet 

LMD – Forskning og innovasjon 
Kap. 1137      Forskning og innovasjon                                                  (i 1 000 kr.) 
Post Nemning Rekneskap 

2011 
Saldert 

bud. 2012 
Forslag 

2013 

50 Forskingsaktivitet, Noregs forskingsråd 217 528 219 271 233 893 

51 Basisløyvingar m.m., Noregs forskingsråd 181 147 186 147 187 774 

53 Omstillingsmidlar instituttsektoren mv. 4 096 4 096 4 231 

Sum kap. 1137 402 771  409 514  425 898 

8. oktober 2012 

• 42 mill. kroner til klimaforskning over budsjettene til KD, MD, FKD og LMD 

Kap. 1112 
51 Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling 

og beredskap, Bioforsk 
65 846 63 760 60 699 



Landbruks- og matdepartementet 

LMD – Forskning og innovasjon (2) 
• Økning på 16,4 mill. kroner – prioritering: mat/klima, i tillegg 

til 5 mill.kr. i jordbruksoppgjøret 
 
• Styrke satsing på å øke matproduksjonen, herunder bedre 

agronomi, og tilpasse produksjonen til et endret klima 
 

• Styrking av forskning for å øke konkurranseevnen i 
næringsmiddelindustrien 

 
• Bevilgningen over kap. 1137 har hatt en nominell vekst på vel 

76 mill. kroner fra 2008, økningen i hovedsak rettet mot klima 

8. oktober 2012 



Landbruks- og matdepartementet 

Campus Ås 
• Budsjettmidler 2013, 4,2 mill.kr. 

–  Veterinærinstituttet 
–  Samarbeidsprosesser i instituttsektoren 
– Samarbeid instituttsektoren – NMBU 
– Økt næringslivssamarbeid og innovasjon 

8. oktober 2012 



Landbruks- og matdepartementet 

Forskningspolitiske tema 
• Horizon 2020 
 
• Campus Ås 

 
• Instituttgjennomgangen 

 
• Ny forskningsmelding 

 
• Basisbevilgningsgjennomgangen 
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Landbruks- og matdepartementet 

Fylkesmannen 
• Kap 1510, redusert driftsbudsjett 10 mill. kr. 
• Kap 1144.77 – videreføring 
• Arktisk landbruk 

 
• (Rekruttering, likestilling og kompetanse) 
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Landbruks- og matdepartementet 

Støtte til organisasjoner – 1138.70 
• 24, 737 mill kroner, nominell økning på 3,3 % 
• Gjennomgang av ordningen, jf Innst. 8 S 
 (2011-2012) 
• Mål, målgruppe og kriterier for støtte er presisert i nytt 

regelverk 
• Bevilgningen er fordelt på 24 organisasjoner 
• Samarbeidsavtaler for inntil 3 år med 14 
 av de 24 organisasjonene  

 

8. oktober 2012 



Landbruks- og matdepartementet 

Statsbudsjettet 2013:  
Skog og ressurspolitikk 

Ekspedisjonssjef Pål Vidar Sollie, LMD 

Adamstua 8.10.2012 



Landbruks- og matdepartementet 

Skog- og ressurspolitikk 
Kapittel Formål 2011 2012 2013 

Mill. kr Mill. kr Mill. kr 

Kap 1138.70 Organisasjonsstøtte 20,6 23,6 24,7 

Kap 1138.71 Internasjonalt skogsamarbeid 16,8 5,2 5,3 

Kap 1139 Miljø og ressurs 39,6 37,7 38,9 

Kap 1141.52 Skog og landskap 95,0 95,0 98,1 

Kap 1148 Naturskade 90,0 88,0 117,2 

Kap 1149 Skog, klima, energi 65,8 73,2 75,6 

Kap 1150.50 Skogbruk 229 244,0 204 

Bioenergi - - 55 

Kap 1161.70 Statskog 12,7 12,7 13,1 

Kap 1161.75 Fjelloppsyn 9,3 9,3 9,6 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
I all hovedsak videreføring av budsjett og prioriteringer fra 2012Prisjustering av statsbudsjettposterØkningen i tilskudd til skog og bioenergi kommer over jordbruksavtalen. Skogbruk og bioenergi har tidligere vært i en samlepott. Fra 2013 skilles Bioenergiprogrammet ut fra de øvrige skogbruksvirkemidlene (se neste plansje). Tekniske endringer på kap 1149 – tidligere post 71 deles i 3 poster; skog (infrastrukturtiltak – ordning som administreres av SLF, tresatsingstiltak og klima/energi)



Landbruks- og matdepartementet 

Skog og bioenergi 
• Samlet økning på 17 mill. kr til skogbruk og bioenergi  

fra 2012 (totalt 331 mill. kr) 
• 15 mill. kroner kommer over Jordbruksavtalen: 

– 10 mill. kr til styrking av skogbruksvirkemidlene1) 

– 5 mill. kr til Bioenergiprogrammet  
• Prioriterte tiltak: 

Skogkultur, skogplanteforedling og bioenergi 
• Bioenergiprogrammet deles opp (55 mill. kr i 2013):  

– 22 mill. kr til IN til sentrale prosjekter  
– 33 mill. kr inn i RNP  

• Trebasert innovasjonsprogram videreføres 
 
1) Fordeling av skogbruksmidlene drøftes med avtalepartene 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
 Virkemidlene overfor skogbruket ligger delvis under kap. 1149 på statsbudsjettet og delvis under Jordbruksavtalen kap. 1150.  Økningen på 17 mill. kr samlet til skogbruk og bioenergi for 2013, kommer i hovedsak over Jordbruksavtalen, dvs. 15 mill. kr�   - 2 mill. kroner kommer over kap. 1149 og tilsvarer prisjusteringen.  Midlene til skogbruk og bioenergi over Jordbruksavtalen har tidligere vært fastsatt som en samlet pott. Fordelingen på de ulike virkemidlene har blitt foretatt senere på høsten etter drøftinger med Jordbruksorganisasjonene.  Fra 2013 ble Bioenergiprogrammet skilt ut fra den samlede potten til skogbruket, og bevilgningsnivået ble fastsatt under årets Jordbruksoppgjør – dvs. 55 mill. kr for 2013 (en økning på 5 mill. kr fra 2012)  Bevilgningen til de øvrige skogbruksvirkemidlene ble økt med 15 mill. kr (fordelingen skal fastsettes i oktober).  Kapittel 1149, post 73: Flisordningen 29 mill. kr (uendret) Bioenergi, flisproduksjonsutstyr 7 mill. kr (undret) Skogkultur 2 mill. kr (pluss 1 mill. kr) Skogplanteforedling 4 mill. kr (pluss 1 mill. kr)  Bevilgningen til Trebasert innovasjonsprogram (kap. 1149, post 72) forblir uendret på 28 mill. kr for 2013�



Landbruks- og matdepartementet 

Eiendomspolitikken 
• Jordskifteloven 
• Naturskadeloven 
• Oppfølging av landbruks- og matmeldingen 

– Endre jordloven - delingsbestemmelsen 
– Heve beløpsgrensen ved priskontroll ved konsesjon 
– Innskrenke odelskretsen 
– Regelen om odelsfrigjøring av tilleggsjord oppheves 
– Endringer i jordloven - dødsbo 
– Driveplikten: Krav om 10 års bortleie reduseres til 5 

år 
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Landbruks- og matdepartementet 

Videreføre et sterkt jordvern 
• Et sterkt jordvern og en politikk som utnytter 

jordbruksarealet er avgjørende for matsikkerheten 
• Målsetting om å begrense omdisponering av dyrka 

mark til under 6000 dekar pr år  
• Virkemidler i plan- og bygningsloven 
• Statlige planretningslinjer 
• Innsigelse en plikt 
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Landbruks- og matdepartementet 

Statskog SF 
• Oppfølging av kjøpet av Orkla-skogene 

– Omtale av avkastnings- og utbyttepolitikk i 
proposisjonen 

• Arronderingssalg pågår – stor interesse 
• Statskog har allerede solgt eiendommer 

på til sammen 87 500 daa  
• To salgsrunder per år fram til 2017  
• Gir muligheter for både private og 

kommuner 
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Landbruks- og matdepartementet 

Forvaltning, administrasjon  
og økonomi 

Hanne Yssen 

Adamstua, 8. oktober 2012 



Landbruks- og matdepartementet 

Administrasjons- og økonomiavdelingen 

Mål: Ei omstillingsdyktig, effektiv og robust forvaltning 
– Forenkling, effektiv ressursbruk og auka 

brukarvennlegheit 
– Betre system for samfunnstryggleik og auka beredskap 
– Betre kommunikasjon med brukarane og meir openheit 
– Betre og meir målretta styring 
– Oppdatert kompetanse og rett ressursbruk 
– Kjønnsmessig balanse- og at mangfaldet i samfunnet blir 

spegla blant dei tilsette 
 
Delmålene =”minste felles multiplum” for alle virksomhetene 
 
Virksomhetstilpasning av mål og ambisjoner tas i styringsdialogen 
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Landbruks- og matdepartementet 

Noen særskilte punkter 

  
Landbruksbyråkratidebatten 

– I 2013: Inkludert i omtalen av forvaltningsmålet ” Ei 
omstillingsdyktig, effektiv og robust forvaltning” 

 
Samfunnssikkerhet og beredskap 

– Forventning og krav om økt oppmerksomhet om 
beredskap og samfunnssikkerhet i alle virksomheter 
(etter 22. juli) 

 
Likestillingsrapportering  

– videreføres som før 
– omfattende, men obligatorisk 
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