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(2013-2014) Jordbruksoppgjøret 2014 

l. "] Prop 106 legges det opp til en reduksjon på Post 70.12 - RÅK-ordningen, på 26,3 
mill. Reduksjonen begrunnes med nye prognoser for forbruk. Kan departementet 
utdype dette nærmere, og anslå hvilke konsekvenser det ev. har for 
næringsmiddelindustrien?" 

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 nonnalt 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. 

RÅK-ordningen består av 2 hovedelementer: eksportrestitusjon og prisnedskriving for 
bearbeidede landbruksprodukter med hjemmel i protokoll 3 til EØS-avtalen. 
Bevilgningsbehovet er en funksjon av omsatte volumer og differanser mellom norske 
råvarepriser og tilsvarende priser på verdensmarkedet. Verdensmarkedsprisene har steget 
vesentlig for mange av de aktuelle råvarene. Derfor viser prognosene fra SLF et behov i 2015 
på 165 mill. kroner med uendret regelverk. Det er 51 mill. kroner lavere enn budsjettet for 
2014. Som følge av økte målpriser i jordbruksoppgjøret er det isolert sett lagt til grunn et økt 
bevilgningsbehov på ca 25 mill. kroner, slik at bevilgningen i 2015 blir foreslått satt til 190 
mill. kroner. I dette beløpet er det også tatt en viss høyde for usikkerhet, særlig omkring 
fremtidig prisutvikling på verdensmarkedet. Dette gir uendrede rammebetingelser for 
konkurransekraften til norsk næringsmiddelindustri. 
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2. "Bunnfradraget for husdyrtilskudd heves fra 3 000 kr til 6 000 kr, noe som gir en 
innsparing på 44,5 mill. Hvilke prosentvise inntektsutslag vil dette gi for de ulike 
referansebrukene? " 

Bunnfradraget omfatter de samlede utbetalinger av produksjonstilskudd, og består av flere 
delordninger. Økningen i bunnfradraget fra 3 000 kroner til 6 000 kroner er samlet beregnet å 
utgjøre 127 mill. kroner. Fordi man i ulike sammenhenger har behov for å fordele 
bevilgningen på post 74 på de enkelte delordninger, foretas det en teknisk relativ fordeling av 
bunnfradraget. Derfor er økningen i bunnfradraget fordelt med 44,5 mill. kroner på tilskudd 
husdyr og 82,6 mill. kroner på arealtilskudd. Hos den enkelte vil bunnfradraget uansett være 
6 000 kroner, enten tilskuddet kommer fra husdyr eller areal. 

Tabellen nedenfor viser beregninger på referansebrukene av de samlede inntektsutslag pr. 
årsverk av Prop 106S (2013-2014), og av avtalen mellom samarbeidspartiene. I tillegg er det 
det isolerte utslaget av bunnfradraget vist i kroner pr. årsverk og i prosent av inntekt 2015 
inkludert utslag av avtalen mellom partiene. 

Beregnet helårsvirkning på referansebrukene av pris- og tilskuddsendringer, inkl. 
kostnadsendringer til 2015 Kroner per årsverk 

Prop 106 
Års- s Avtalen 

verk Partiene 

l Melk. 24 årskyr, landet 1,95 8 300 10 700 

2 Korn. 337 dekar, landet 0,43 -21 100 -3 900 

3 Sau. 153 vinterf6ra, landet 1,30 10 400 14 600 

4 Melkegeit. 115 årsgeiter, landet 1,78 4 700 9400 

5 Svin/korn. 50 avlssvin, landet 1,70 -12 900 -7 900 

6 Egg/planteprod.7000 høner, landet 1,57 -9 100 -4 900 

7 130 daa poteter + 429 daa korn, landet 1,45 21600 27 500 

8 29 ammekyr, landet 1,24 6 700 10600 

9 50 dekar frukt og bær, landet 1,90 6100 10 200 

lO Fjørfeslakt og planteprodukter, landet 1,12 33 000 39000 

11 Økologisk melk. 23 årskyr, landet 1,99 14 500 17100 

12 Melk. 13 årskyr, landet 1,59 300 2800 

13 Melk. 37 årskyr, landet 2,29 22 700 24 500 

14 Melk. 54 årskyr, landet 2,42 40 200 42 000 

15 Melk. 26 årskyr, Østlandets flatbygder 2,07 9 700 12 300 

16 Melk. 22 årskyr, Østl. andre bygder 1,92 10 000 12 300 

17 Melk. 34 årskyr, Agder/ Rogal. Jæren 1,84 16 600 19000 

18 Melk. 20 årskyr, Ag./Ro. andre bygder 1,70 7 700 10 200 

19 Melk. 22 årskyr, Vestlandet 1,93 6600 8 900 

20 Melk. 26 årskyr, Trøndelag 2,06 11 700 13 700 

21 Melk. 23 årskyr, Nord-Norge 1,95 17 400 19 400 

22 Korn. 228 dekar, Østlandet 0,33 -12 500 2 600 

23 Korn . 707 dekar, Østlandet 0,73 -16 600 2 200 

24 320 dekar korn + 26 avlssvin, Trøndelag 1,01 -17 700 -10 500 

Side 2 

Økt 
bunnfradrag Bunnfradrag 
i kr/årsverk i pst. 

-1600 -0,5 % 

-8 600 -4,6 % 

-2 500 -0,9% 

-1800 -0,5 % 

-1900 -0,9% 

-2 100 -0,8 % 

-2 300 -0,5 % 

-2 700 -0,8% 

-1700 -0,5% 

-2 900 -0,7% 

-1600 -0,4 % 

-2 000 -0,7 % 

-1300 -0,3 % 

-1200 -0,3% 

-1600 -0,4 % 

-1700 -0,5 % 

-1800 -0,4 % 

-1900 -0,6% 

-1700 -0,5 % 

-1600 -0,5 % 

-1700 -0,5 % 

-11000 -18,1% 

-4 500 -1,3% 

-3 200 -1,0% 



25 Sau. 133 vinterfora, Vestlandet 1,44 3 200 8900 -2 300 -1,1% 

26 Sau. 155 vinterfora, Nord-Norge 1,13 12 700 17 600 -2 900 -0,8% 

27 Sau. 257 vinterfora, landet 1,69 44400 41000 -2 000 -0,6% 

28 Samdrift melk. 43 årskyr, landet 2,63 30800 32 400 -1100 -0,3 % 

3. Kravet til andel kvote som må selges til staten reduseres fra 50 %til 20 %av omsatt 
kvotemengde. Hvordan vil dette påvirke markedsprisen på omsettelig kvote, og 
hvordan vil det slå ut i de ulike fylkene? 

En reduksjon i andel kvote som må selges til staten vil føre til at det blir mer kvote til salgs på 
det private markedet. Dette er også hovedintensjonen med forslaget, noe som vil gjøre det 
enklere for enkeltprodusenter å kjøpe større mengder kvote på det private markedet, 
istedenfor å kreve at en stor andel av kvoten skal selges gjennom staten for deretter å fordeles 
likt på alle som ønsker å kjøpe. 

Isolert sett vil økt tilbud av kvote på det private markedet føre til redusert pris. Det vil 
imidlertid være en rekke andre faktorer som kan spille inn på prisen, som økt etterspørsel, 
økonomi i melkeproduksjon, etc. I de produksjonsregionene der prisen på det private 
markedet i dag er høyere enn statlig kvotepris (kroner 2,50) kan man anta at prisen på kvote 
solgt privat vil gå ned. Samtidig vil andelen kvote solgt fra staten gå betydelig ned, noe som 
vil bidra til at gjennomsnittsprisen på melkekvote i regionen kan gå opp. I produksjons
regioner der etterspørselen etter kvote er lav og andelen som selges til staten også i dag er 
betydelig høyere enn kravet på 50 prosent, må man anta at endringen vil få liten betydning. I 
dag gjelder dette fylker som Buskerud, Hordaland, Troms og Telemark. 

Med hilsen 

~~~~-
Sylvi Listhaug ~ 
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