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l. "Hvordan er fordelingen av arealtilskudd til de forslg"ellige fylkene ihht. dagens 
modell, og hvordan forventes fordelingen på .fylker å bli med den nye modellen? " 

Jeg vil minne om at Stortinget aldri har fastsatt noen fylkesmål for landbrukspolitikken. 
Hovedinnretningen på den geografiske differensieringen av tilskuddene tar sikte på 
inntektsujevning på grunnlag av variasjon i produksjonskostnader og markedsinntekter. 
Derfor differensieres virkemidlene hovedsakelig etter sonegrenser som i liten grad samsvarer 
med fylkesgrensene. Det er også geografiske forskjeller mellom produksjoner i hvor stor 
andel av inntektene som kommer fra markedet og hvor mye som kommer fra tilskudd. I et 
oppgjør som endrer både priser og tilskudd, vil en fylkesvis fordeling av endringer i 
tilskuddene gi begrenset informasjon. 

Nedenfor er det gjort beregninger for de fylkesvise utbetalinger av AK-tilskudd basert på 
datagrunnlaget fra 2013, henholdsvis med gjeldende satser, og med forslaget til nye satser. De 
satsendringer som ligger i samarbeidsavtalen er til sammen beregnet å gi økte utbetalinger på 
56,8 mill. kroner av en samlet bevilgning til AK-tilskudd på 3 212 mill. kroner. Det må 
gjøres en del forutsetninger for beregningene som innebærer at summene ikke stemmer helt 
eksakt. Det gjelder for eksempel beløp i bunnfradrag og trekk for manglende miljøplan. 
Tabellen nedenfor kommer ut med en fordeling på 55,2 mill. kroner. Det er da ikke beregnet 
utslag av økningen i bunnfradraget. 
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AK gjeldende AK foreslåtte 
satser 2014 satser 2015 Endring 

Mill. kroner Mill. kroner Mill. kroner 
01 Østfold 220,0 224,3 4,3 
02 Akershus 253,9 264,7 10,8 
03 Oslo 2,2 2,2 
04 Hedmark 343,1 354,4 11,3 
05 Oppland 348,2 352,0 3,8 
06 Buskerud 168,4 176,4 8,0 
07 Vestfold 124,1 131,0 6,9 
08 Telemark 87,1 88,3 1,2 
09 Aust-Agder 42,5 42,9 0,4 
10 Vest-Agder 66,7 67,0 0,3 
11 Rogaland 250,3 251,8 1,5 
12 Hordaland 146,3 144,0 -2,3 
13 Sogn og Fjordane 158,6 154,5 -4,1 
14 Møre og Romsdal 199,0 201 ,2 2,2 
15 Sør-Trøndelag 258,0 259,0 1,0 
16 Nord-Trøndelag 313,6 310,8 -2,8 
17 Nordland 210,1 219,8 9,7 
18 Troms 98,1 101,6 3,5 
29 Finnmark 43,0 42,5 -0,5 

Sum 3 333 3 388 55,2 
Bunnfradrag 83,0 83,0 

Sum etter bunnfradrag 3 251 3 306 55,2 

2. "Hvordan forventes fJerning av grensen for dyretall for ku, storfe og sau å påvirke 
fordelingen av tilskuddene mellom fYlker?" 

Jeg antar at man med "fjerningen av grensen for dyretall" mener at det foreslås å innføre en 
lav tilskuddsats til alle dyr uavhengig av foretakenes størrelse. Naturlig nok vil det være de 
geografiske områder som har høyest andel av foretak med mange dyr som får relativt mest av 
denne endringen. Jeg vil imidlertid minne om at satsen for melkeku hos produsenter med mer 
enn 50 kyr og mer enn 250 andre storfe øker fra O kroner til 800 kroner, og satsen for de som 
har mer enn 300 sauer øker fra O kroner til 250 kroner. Samlet sett kan bevilgningsbehovet for 
de husdyr som til nå har hatt "nullsats" beregnes til knapt 14 mill. kroner med de foreslåtte 
endringer. Tar man hensyn til at noen av de foretakene som har høye dyretall vil avkortes av 
det foreslåtte taket på 560 000 kroner i tilskudd husdyr, blir utslaget vel 9 mill. kroner. Sett i 
sammenheng med at den totale bevilgning til tilskudd husdyr er på ca 2 500 mill. kroner, blir 
det helt marginale utslag av denne endringen i en fylkesvis beregning. 

I tabellen nedenfor er det gjort en beregning av hvordan beløpet fordeler seg på fylker, og 
hvor mange foretak som er berørt. Det siste er svar på spørsmål 4. Totalt utgjør endringen 
9,176 mill. kroner og omfatter 763 foretak. 

Mill. kr Antall foretak 
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Østfold 0,382 23 

Akershus 0,295 17 

Oslo 0,012 1 

Hedmark 0,533 42 

Oppland 0,880 90 

Buskerud 0,247 19 

Vestfold 0,212 13 

Telemark 0,057 8 

Aust-Agder 0,026 4 

Vest-Agder 0,121 12 

Rogaland 2,556 174 

Hordaland 0,353 31 

Sogn og Fjordane 0,304 29 

Møre og Romsdal 0,882 80 

Sør-Trøndelag 0,763 73 

Nord-Trøndelag 1,059 92 

Nordland 0,317 42 

Troms 0,088 6 

Finnmark 0,088 7 

Sum 9,176 763 

3. "Kan departementet gi en utfyllende forklaring på tabell1.15 i proposisjonen om 
justert bevilgningsbehov for post 7 4.11 - driftstilskudd til melk og ammeku? " 

Jordbruksforhandlingene er lagt opp etter et system der Statens landbruksforvaltning 
utarbeider prognoser for bevilgingsbehovet både for inneværende år og kommende år ut fra 
gjeldende regelverk og satser. Prognosene som utarbeides danner grunnlag for et justert 
bevilgningsbehov som partene normalt er enige om. For alle de overførbare postene på 
jordbruksavtalen dreier forhandlingene seg derfor om endringer sammenlignet med det 
justerte bevilgningsbehovet. I fordelingsvedlegget til proposisjonen fremkommer dette som 
"justert bevilgningsbehov ved gjeldende satser" for de ordningene som har detaljerte tabeller. 

Post 74.11 er et tilskudd som, for de aller fleste melkeprodusenter, er et tilskudd pr. bruk. Det 
vil si at når antall melkeprodusenter går ned, reduseres bevilgningsbehovet med 116-131 000 
kroner pr. foretak. Fra 2011 til 201 2 var det en nedgang på ca 600 produsenter, mens det er 
lagt til grunn en nedgang på 475 produsenter i 2014 og 2015. Prognosen gir derfor et redusert 
bevilgningsbehov i 2015 på 51 mill. kroner sammenlignet med budsjett for 2014. Den 
foreslåtte satsøkningen på l 000 kroner pr. foretak gir et økt bevilgningsbehov på ca 11 mill. 
kroner, slik at bevilgningsbehovet totalt går ned med ca. 40 mill. kroner. 

4. "Hvor mange gårdsbruk vil bli omfattet av de nye grensene for dyretall, fordelt på 
fylker?" 

Spørsmålet er besvart under spørsmål 2. 
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5. "Det foreslås å øke tallet på totalt husdyrtilskuddfra 280 000 kr til 560 000 kr. 
Hvordan vil dette slå ut for de forskjellige fylkene? Hvor mange gårdsbruk vil bli 
omfattet av denne økningen? Her bes det også omfordeling på fylker." 

Tabellen nedenfor viser en beregning av den fylkesvise fordeling av det isolerte 
bevilgningsmessige utslag av å heve taket for tilskudd husdyr, basert på de satser som ligger i 
forslaget fra partiene. Totalt er dette beregnet å slå ut med 13,6 mill. kroner fordelt på 234 
bruk. Samlet budsjett tilskudd husdyr for 2014 er 2 513 mill. kroner. Det er her bare gjort 
beregninger for alle typer storfe og for sau > l år. Evt. tilskudd til gris, fjørfe, hester hos 
foretak som har stort totalt omfang på husdyrproduksjon kan komme i tillegg. 
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Mill. kroner Antall foretak 

Østfold 0,368 8 

Akershus 0,705 9 

Oslo 

Hedmark 2,295 25 

Oppland 2,785 37 

Buskerud 0,261 12 

Vestfold 0,661 12 

Telemark 0,317 8 

Aust-Agder 0,019 2 

Vest-Agder 0,135 7 

Rogaland 2,937 46 

Hordaland O, 111 3 

Sogn og Fjordane 0,001 

Møre og Romsdal 0,627 15 

Sør-Trøndelag 0,426 11 

Nord-Trøndelag 1,089 26 

Nordland 0,827 11 

Troms 0,028 1 

Finnmark 

Sum 13,591 234 

6. "Det foreslås å øke maks melkekvote for alle typer bruk til 900 000 liter. Kan vi få en 
oversikt over hvor mange gårdsbruk det er pr fylke innen følgende intervaller for 
produksjon: 
O - 200,000 liter 
200.000 - 400.000 liter 
400.000 - 600.000 liter 
600.000- 750.000liter 
Over 750.000liter" 

I tabellen nedenfor presenteres fylkesvis oversikt over antall aktive melkeproduksjonsforetak i 
Norge i 2014 med produksjon av kumelk, inndelt i intervaller for produksjon. Intervallene er 
oppgitt i liter disponibel kvote. Disponibel kote er den produksjonskvoten det enkelte 
melkeproduksjonsforetak har fått beregnet for et kvoteår. 
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Intervall - disponibel kvote- liter 

Fylke <200 000 200 000 400 000 600 000 >800 000 Sum 
-400 000 -600 000 -800 000 

ØSTFOLD 73 50 18 6 1 148 

AKERSHUS 76 42 17 2 1 138 

OSLO 1 1 - - - 2 

HEDMARK 425 116 28 4 - 573 

OPPLAND 972 183 66 6 1 1228 

BUSKERUD 155 34 15 5 - 209 

VESTFOLD 41 19 10 5 - 75 
TELEMARK 79 16 8 - - 103 

AUST-AGDER 84 15 2 - - 101 

VEST-AGDER 214 42 8 2 - 266 

ROGALAND 822 391 125 46 1 1385 

HORDALAND 484 84 25 5 - 598 

SOGN OG 788 90 32 1 - 911 
FJORDANE 
MØRE OG 618 179 71 17 - 885 
ROMSDAL 
SØR- 612 200 70 8 - 890 
TRØNDELAG 
NORD- 581 263 74 12 - 930 
TRØNDELAG 
NORDLAND 483 163 25 4 - 675 

TROMS 187 41 7 2 - 237 

FINNMARK 64 36 9 1 - 110 
6 759 1965 610 126 4 9 464 

7. På korn økes tilskuddet for sone 1-4. Hvor mange kornprodusenter og hvor mye areal 
er det som faller utenfor denne økningen, som befinner seg i sone 5-7? 

Basert på data fra søknad om produksjonstilskudd i 2013 var det 1181 foretak med 
kornproduksjon i sone 5-7. Kornarealet i disse sonene var 152 000 dekar, hvorav 149 000 
dekar var i sone 5. 
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