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Sluttprotokoll fra forhandlingsmøte 09.01.09 
Partene viser til sluttprotokoll fra forhandlingsmøte 16. mai, pkt. 4 Justeringsforhandlinger 
høsten 2008, og Utredning nr. 4 Ekstraberegning av gjødsel- og kraftfôrkostnader fra 
Budsjettnemnda for jordbruket, samt Tillegg til utredning nr. 4, datert 18.12.08.  
 
Det er behov for kostnadsreduksjoner i jordbruket. Prisnivået for mineralgjødsel er i dag over 
det som er akseptabelt ut fra utviklingen internasjonalt og kostnadene i norsk matproduksjon. 
Det er derfor viktig å legge et press på markedsaktørene for mineralgjødsel, slik at prisene kan 
bringes ned til et rimelig nivå, og med virkning for 2009. Partene finner det derfor ikke riktig 
å kompensere fullt ut nå.  
 
Partene legger til grunn at protokollen fra forhandlingsmøtet 16. mai 2008 skal oppfylles, slik 
at inntektsutviklingen i 2009, som Jordbruksavtalen for 2008-2009 legger til rette for blir 
realisert. Partene viser til at i Tillegg til utredning nr. 4 fra Budsjettnemnda for jordbruket 
18.12.08, er det beregnet en kostnadsøkning som innebærer et kompensasjonsbeløp på 615 
mill. kroner. Partene er enige om en foreløpig kompensasjon på 500 mill. kroner, som 
fordeles som vist i tabell 1.  
 
Partene er enige om at justeringene sluttføres gjennom en særskilt samlet gjennomgang av 
mineralgjødsel- og kraftfôrkostnadene, som en del av jordbruksforhandlingene våren 2009.  
 
Det følger av kompensasjonen på fôrkorn at råvarer til kraftfôr vil stige i pris fra tredje tertial 
2009. Dette gir økte kraftfôrkostnader, knyttet til norsk fôrkorn, for 2009 på noe over 40 mill. 
kroner som tas ut i 2009 på husdyrprodukter fordelt på leveranser gjennom hele 2009.  
 
Partene viser til at BFJ skal gjøre en samlet vurdering av alle inntekts- og kostnadsposter 
våren 2009. Dette vil gi partene grunnlag for å evaluere i hvilken grad forutsetningene i 
inneværende avtale er oppfylt. Det tas på ordinær måte hensyn til jordbrukets økonomiske 
ansvar for overproduksjon. 
 
Tabell 1. Fordeling av målprisøkninger på produksjonene, med virkning for 2009. 
  Kvantum Målpris Endring Endring Mill kroner Mill kroner 
  Mill. l/kg Kr/l el. kg fra 1. jan fra 1. juli 1) Fra 1. jan Fra 1. juli 
Melk, ku og geit 1581,6 4,31 0,10 0,00 158 0
Storfe 83,4 46,41 1,37 0,00 114 0
Gris 123,1 27,72 0,24 0,00 30 0
Sau/lam 23,7 55,00 1,75 0,00 42 0
Egg 55,6 15,05 0,20 0,00 11 0
Poteter 1) 219,5 2,75  0,06  13
Grønnsaker 1) 1324,1   0,6 %  8
Frukt  136,7   1,9 %  3
Norsk matmel 275,0   0,13  36
Norsk fôrkorn 966,5   0,13  126
Kraftfôr 3. tertial 325,9   -0,13  -42
Oljevekster 11,1     0,28   3
Sum markedsprisutslag            500
1) Endring i målprisene skal ta hensyn til tidligproduksjoner, med virkning fra 1. mai. 
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