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5. PRISTILSKUDD 

5.1 Innledning 

Alle foretak skal ha et driftssenter. Foretaket gis tilskudd etter den sone foretakets driftssenter 
er plassert i.  
 Driftssenteret stedfestes som hovedregel til den eiendommen der driftsbygningen ligger. 
Det kan registreres flere foretak med tilknytning til samme eiendom.  
 Dersom plasseringen av foretakets driftssenter i henhold til hovedregelen, ikke 
samsvarer med lokaliseringen av foretakets hovedproduksjon, legges driftssenteret til 
driftsbygningen på den eiendommen der den produksjonen med størst andel av foretakets 
omsetning er plassert. Dersom det fortsatt ikke kan utpekes noe driftssenter for foretaket, skal 
driftssenteret legges til den landbrukseiendommen som har størst jordbruksareal. 
 I tilfeller der plasseringen av foretakets driftssenter fører til økte tilskuddsutbetalinger, 
eller plasseringen ikke samsvarer med lokaliseringen av foretakets hovedproduksjon, kan 
forvaltningen fastsette annet driftssenter. 
 

5.2 Pristilskudd melk 

5.2.1 Grunntilskudd melk 

Grunntilskuddet for geitemelk økes med 0,14 kroner per liter til 2,91 kroner per liter.  

5.2.2 Distriktstilskudd melk 

Tabell 5.1 Distriktstilskudd for melk. 

Soner i henhold 
til vedlegg 2 

Sats 2008, kr/l Endring Sats 2009, kr/liter 

A1) 0,00 0,00 0,0 
B 0,09 0,02 0,11 
C 0,26 0,02 0,28 
D 0,35 0,02 0,37 
E 0,45 0,02 0,47 
F 0,58 0,02 0,60 
G 0,83 0,02 0,85 
 H  1,04 0,02 1,06 
I 1,62 0,02 1,64 
J 1,71 0,02 1,73 

1) omfatter landet utenom sone B-J  
 
Omsatt foredlet melkeprodukt regnes om til melk nyttet i foredlingsprosessen etter 
omregningsfaktorer fastsatt i forskrift om kvoteordningen for melk. Mengde liter omregnet 
melk er grunnlag for beregning av tilskudd. 
 



Det kan gis tilskudd for inntil 1 536 mill. liter melk. 
 

5.3 Pristilskudd kjøtt og egg 

5.3.1 Grunntilskudd kjøtt 

Tabell 5.2 Gjennomsnittlig sats for grunntilskudd til kjøtt. 

Dyreslag Sats 2008, kr/kg 
 

Endring Sats 2009, kr/kg 
 

Sau og lam 3,81 0,0 3,81 
Geit 5,15 0,0 5,15 

  
Det skal ikke gis grunntilskudd for lam med slaktevekt lavere enn 13,1 kg, med unntak av lam 
av rasen gammelnorsk sau.  
 Fastsettingen av variasjonen i satsene skal gjøres én gang per år. Satsene for 
grunntilskudd fastsettes av Landbruks- og matdepartementet etter samråd med Norges 
Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. I særlige tilfeller kan det gis dispensasjon til 
avvik fra den fastsatte variasjonen av tilskuddet, ved store endringer i markedet for eksempel 
grunnet utbrudd av alvorlige dyresykdommer m.m.  
 

5.3.2 Distriktstilskudd kjøtt  

Tabell 5.3 Distriktstilskudd for kjøtt 

Soner i henhold til 
vedlegg 3 

Dyreslag Sats 2008, 
kr/kg  

Endring Sats 2009, 
kr/kg  

 11) Storfe, sau og geit 0,00 0,00 0,00 
 2 Storfe, sau og geit 4,35 0,20 4,55 
 3 Storfe, sau og geit 6,85 0,20 7,05 
 4 Storfe og geit 10,80 0,20 11,00 
 4 Sau 12,80 0,20 13,00 
 4 Gris 5,40 0,00 5,40 
 5 Storfe og geit 11,40 0,20 11,60 
 5  Sau 13,30 0,20 13,50 
5 Gris 5,40 0,00 5,40 

Hordaland, Sogn og 
Fjordane og Møre og 

Romsdal 

Gris 0,84 0,10 0,94 

Agder-fylkene Gris 0,00 0,94 0,94 
Agder-fylkene, Hordaland, 

Sogn og Fjordane, Møre 
og Romsdal, Trøndelag 

Kylling og kalkun 0,30 0,10 0,40 

1) omfatter landet utenom sone 2-5 
 

For utbetaling av distriktstilskudd med grunnlag i sone 4 og 5, er det et krav at både 
produsenten og slakteriet har sin beliggenhet i Nord-Norge. Det kan likevel utbetales 
distriktstilskudd etter satsene i disse sonene dersom transport av slaktedyr til slakteri i Nord-
Norge ville være i strid med Mattilsynets transportregelverk for levende dyr. 
 



Dersom en produsent har mottatt gris, små- eller storfe fra en sone med lavere tilskuddssats, 
beregnes distriktstilskuddet ut fra den laveste tilskuddssonen, med mindre 
tilskuddsmottakeren senere har disponert og fôret fram mottatt gris og småfe i minst to 
måneder, kalv i minst tre måneder og øvrig storfe i minst seks måneder før slakting. 
 
Det kan gis tilskudd for inntil 186 mill. kg kjøtt. 
 

5.3.3 Distriktstilskudd egg 

Tabell 5.4 Distriktstilskudd for egg 
Område Sats 2008,  

kr/kg  
Endring Sats 2009, 

kr/kg  
Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, 
Hordaland, Nord- og Sør-Trøndelag  

0,45 0,0 0,45 

Nordland, Troms og Finnmark 1,05 0,0 1,05 
Det kan gis tilskudd for inntil 44 mill. kg egg.  
 

5.4 Tilskudd til norsk ull 

Statens landbruksforvaltning skal etter forslag fra Nortura og Kjøtt- og fjørfebransjens 
landsforbund fastsette kvalitetsklasser for klassifisering av norsk ull. Grunnlaget for tildeling 
av tilskudd til ull omfatter også ullmengden på ulne skinn og pelsskinn. Statens 
landbruksforvaltning har ansvaret for differensiering av satsene mellom kvalitetsklasser. Det 
gjennomsnittlige tilskuddsbeløpet til norsk ull videreføres med 31,00 kr per kg for 2009.  

 

5.5 Tilskudd til grønt- og potetproduksjon  

Vilkårene for å kunne motta tilskudd til grønt- og potetproduksjon står i forskrift om 
produksjonstilskudd i jordbruket § 6. 

5.5.1 Definisjoner 

• Frukt: Epler, pærer, plommer, kirsebær og moreller til konsum og konservesmarkedet. 
• Bær: Jordbær, bringebær, solbær, rips, stikkelsbær og hageblåbær til konsum og 

konservesmarkedet. 
• Veksthusgrønnsaker: Tomat, slangeagurk og salat til konsummarkedet (inkl. salat på 

friland).  
• Poteter: Matpotet: rå, uskrellet potet i vasket eller uvasket tilstand som frembys til 

forbruker, og potet til konsum som er bearbeidet gjennom oppdeling, skrelling og/eller 
koking. 

• Tilskuddsberettigede områder: Soner for distrikts- og kvalitetstilskudd for frukt, bær 
og veksthusgrønnsaker er lik soner for areal- og kulturlandskapstilskudd, jf. kapittel 
6.7.3. Distriktstilskudd for potetproduksjon i Nord-Norge gis for poteter dyrket i 
Nordland, Troms og Finnmark. 

• Omsetningsledd: Fruktlager, grossister og konservesindustri godkjent av Statens 
landbruksforvaltning. Godkjente foretak i markedsordningen for poteter. 



5.5.2 Grunnlag for tilskudd 

Grunnlaget for distrikts- og kvalitetstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker og 
distriktstilskudd for potetproduksjon i Nord-Norge, er produkter som er levert i perioden 
01.01. - 31.12. året før utbetalingsåret. Det er en forutsetning for utbetaling at kvantumet i 
årsoppgave samsvarer med eller er større enn kvantumet i søknaden.  
 Foretak som søker om distrikts- og kvalitetstilskudd for frukt, bær og 
veksthusgrønnsaker og som samlet leverer under følgende minstekvantum, er ikke 
tilskuddsberettiget: 

 
Tabell 5.5 Minstekvantum distrikts- og kvalitetstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker 
Produkt Minstekvantum 
Frukt 2 000 kg
Bær 1 000 kg
Samlet for tomat og slangeagurk 2 000 kg
Salat 5 000 stk

5.5.3 Satser 

Distriktstilskuddet for potetproduksjon i Nord-Norge er kr 1,05 per kg matpotet.  
 Distrikts- og kvalitetstilskuddet for frukt, bær og veksthusgrønnsaker differensieres 
mellom grupper av produkter og soner, og er satt lik null over maksimalt kvantum for den 
enkelte produktgruppe. Tilskuddet avgrenses i tillegg av et maksimalt beløp per foretak. 
Maksimalbeløpet er differensiert mellom soner, og gjelder alle produksjoner sett under ett. 
Ved ulike satser innenfor en produktgruppe med felles maksimalkvantumsavgrensing, 
prioriteres produkter med høyeste sats først ved tilskuddsberegningen. 
 
Tabell 5.6 Satser for distrikts- og kvalitetstilskudd frukt, bær og veksthusgrønnsaker 

Satser for distrikts- og kvalitetstilskudd for grøntproduksjon 20081

 Intervall   Arealsoner og sats i kroner per kg/stk.  
  Produksjon  Fra      Til  1 2 3 4 5 6 7 
  Epler        1,24 1,66 1,66 1,66 3,65 0,00 0,00
  Pærer  1,24 1,66 1,66 1,66 3,65 0,00 0,00
  Plommer  1,24 1,66 1,66 1,66 3,65 0,00 0,00
  Kirsebær  1,24 1,66 1,66 1,66 3,65 0,00 0,00
  Moreller 

 
 

1 

  
 
   50 000 kg 

 1,96 2,38 2,38 2,38 4,38 0,00 0,00
  Bær 1   38 000 kg  1,05 1,05 1,05 2,42 2,42 3,99 3,99
  Tomat 1   94 000 kg  1,04 1,04 1,04 2,08 2,08 3,12 3,12
  Slangeagurk 1 138 000 kg  0,61 0,61 0,61 1,23 1,23 1,84 1,84
  Salat 1 200 000 stk.  0,38 0,38 0,38 0,76 0,76 1,13 1,13
Maksimalbeløp     98 200 119 200 119 200 194 900 218 900 292 400 292 400
1) For utbetaling i 2009. 



5.6 Frakttilskudd  
Tabell 5.7 Frakttilskudd, mill. kroner 

Ordning 2008 2009 
Frakttilskudd for slakt 54,5 55,9 
Frakttilskudd for egg 7,0 7,0 
Frakttilskudd korn/kraftfôr  149,81) 158,81)

SUM 211,3 221,7 
1)Omfatter mellomfrakt korn og stedfrakt kraftfôr 

 
 

Tabell 5.8 Gjennomsnittlige tilskuddssatser i kr per kg for fraktordningene for kjøtt 

Fraktsatser kjøtt 2008 2009 
Innfrakt  0,236 0,240 
 
Innfrakttilskudd kjøtt omfatter innfrakt av dyr som leieslaktes. 
Statens landbruksforvaltning kan fastsette en fast sats pr. kg for hvert slakteri. 
Lengste avstand for beregning av innfraktstilskudd er 150 km i Sør-Norge og 
200 km i Nord-Norge. 
 
Tabell 5.9 Tilskuddssatser for frakt av egg fra produsent til nærmeste eggpakkeri (innfrakt 
egg), øre per kg 

 
Sone km-avstand1) Sats 2009, øre/kg 

  Landet Tillegg i Nord-Norge
0 0-100   0 0
1 101-150   11 56
2 151-200   18 88
3 201-250   24 121
4 251-300   32 153
5 301-350   39 189
6 over 350   44 216

1) Som grunnlag for utbetaling av tilskudd fastsetter Statens landbruksforvaltning sone for hver enkelt 
kommune, basert på gjennomsnittlig avstand fra kommunen til nærmeste eggpakkeri som formidler tilskudd. 
 
Strekninger med ferge i fraktruta gis to sonetillegg pr. ferge begrenset til to ferger. For 
kommuner hvor det nyttes fergetransport bare fra en del av kommunen kan denne delen av 
kommunen legges i en avvikende sone. 
 
 



Tabell 5.10 Satser for frakt av korn fra produsent eller mottaksanlegg i overskuddsområdet1) 
til nærmeste transittanlegg og tilskudd til frakt av matkorn fra mottaksanlegg i innlandet til 
produksjonsanlegg for matmel, 2009.  

Sone Avstand i km2) Sats, kr per tonn, 2009 
0 0 - 20 0
1 21 - 50 19
2 51 - 150  42
3 Over 150   Fastsettes individuelt 

1) Fylkene Akershus/Oslo, Vestfold, Østfold, Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland 
2) Kommunene i overskuddsområdet plasseres i soner. En kommunes sone fastsettes med utgangspunkt i 
avstanden i kilometer fra sentrum i kommunen hvor produsenten eller mottaksanlegget er lokalisert, til nærmeste 
transittanlegg. 

 
Tabell 5.11 Satser for frakt av økologisk korn fra produsent til nærmeste mottaksanlegg som 
kan ta imot den aktuelle arten, 2009.  
2009 0 1 2 3 4 5 6 7 
Sone, km 0 - 20 21 - 40 41 - 60 61 - 80 81 - 100 101-120 121-140 over 140 
Sats, kr per tonn 0 13 25 37 48 59 70 81 

 
 

Tabell 5.12 Satser for frakt av korn fra Oslofjorden1) til underskuddsområdet2) og ved 
frakt av kli3) og soya til Bergneset i Balsfjord 

 Sats, kr per tonn 2008 Sats, kr per tonn 2009 

Kristiansand 111 120
Stavanger/Fiskå 118 127
Vaksdal 128 138
Florø 136 147
Vestnes 142 153
Buvika/Trondheim 148 159
Steinkjer 153 165
Bergneset/Balsfjord 182 196

1) Kyststrekningen fra svenskegrensen t.o.m. Bamble-kommune 
2) Ved frakt til produksjonsanlegg for tilvirking av kraftfôr utenfor basissted fastsettes størrelsen på tilskuddet 
særskilt for de enkelte anlegg. 
3) Ved frakt av kli til Bergneset i Balsfjord fra møllesteder utenfor overskuddsområdet kan det fastsettes 
særskilte satser. 

 
Tabell 5.13 Satser for frakttilskudd til importert fôrkorn1) inklusive durra, mais og kli  

 Sats, kr per tonn 2008 Sats, kr per tonn 2009 
Vaksdal 10 11
Florø 18 20
Vestnes 24 26
Buvika/Trondheim 30 32
Steinkjer 35 38
Bergneset/Balsfjord 64 69

1) Det gis frakttilskudd til dekning av kostnader for sjøverts frakt av korn fra Stavanger og nordover i 
underskuddsområdet.  

 



Stedfrakttilskudd: Bevilgningen til tilskudd til frakt av kraftfôr økes med 4 mill. kr. Statens 
landbruksforvaltning fastsetter nytt stedfraktregulativ fordelt etter kommune med virkning fra 
01.01.09. 

5.7 Prisnedskriving av norsk korn 

Tabell 5.14 Satser for prisnedskriving av norsk korn 2008/2009 

Sats, øre per kg 1)Vekst  
Endret fra Endring 

01.07.08 
Endret til 

Korn 31,8 -6,0 25,8
Tillegg økologisk korn  34,2 20,0 54,2
Oljevekster, lupiner og 
åkerbønner 

165,0 -6,0 159,0

Tillegg økologiske oljevekster, 
lupiner, bønner  

 
- 

 
91,0 91,0

Fôrerter 73,0 -6,0 67,0
Tillegg økologiske fôrerter  - 43,0 43,0

1) Beregningsgrunnlag er kvantum med basis vanninnhold (korn 15 % og oljefrø 8 %). Ved vanninnhold over 
basis omregnes kvantumet til basis vanninnhold. Beregningen foretas på bakgrunn av tilskuddsmottakers 
innsendte kvalitetsanalyser av representative kornprøver fra hvert enkelt vareparti. Kvalitetsanalysene må 
tilfredsstille de krav til analysesikkerhet som Statens landbruksforvaltning fastsetter. 
 
 

5.8 Tilskudd til matkorn 

Satsen for matkorntilskuddet er 23,2 øre per kg. Beregningsgrunnlag er kvantum med basis 
vanninnhold (korn 15 % og oljefrø 8 %). Ved vanninnhold over basis omregnes kvantumet til 
basis vanninnhold.  
 

5.9 Prisnedskrivingstilskudd potetsprit og avrensordningen 

Innenfor rammen av en avsetning på 20 mill. kroner settes en maksimal sats på 9,50 kroner 
per liter potetsprit i prisnedskrivingstilskudd. Satsen gjelder fra og med 1. januar 2009. 

Markedsordningen for poteter omfatter også avrensordningen. Avrensprisen reduseres 
fra 0,72 til 0,55 kroner per kg avrenspotet fra og med avrenssesongen 2008-2009.  

Avrensprisen er basert på råvarer som inneholder 16 % stivelse. Priskorreksjon etter 
stivelsesinnhold foretas etter en egen formel som fastsettes av Statens landbruksforvaltning.  

Partene er enige om at avrensavtalen mellom Statens landbruksforvaltning og HOFF 
Norske Potetindustrier BA utløper 30.06.09, og erstattes av ny forskrift for 
prisnedskrivningstilskudd for potetsprit. 
 


	5. PRISTILSKUDD
	5.1 Innledning
	5.2 Pristilskudd melk
	5.2.1 Grunntilskudd melk
	5.2.2 Distriktstilskudd melk

	5.3 Pristilskudd kjøtt og egg
	5.3.1 Grunntilskudd kjøtt
	5.3.2 Distriktstilskudd kjøtt 
	5.3.3 Distriktstilskudd egg

	5.4 Tilskudd til norsk ull
	5.5 Tilskudd til grønt- og potetproduksjon 
	5.5.1 Definisjoner
	5.5.2 Grunnlag for tilskudd
	5.5.3 Satser

	5.6  Frakttilskudd 
	5.7 Prisnedskriving av norsk korn
	5.8 Tilskudd til matkorn
	5.9 Prisnedskrivingstilskudd potetsprit og avrensordningen


