Meld. St. 11
(2016 – 2017)

7 Avtalesystemet og inntekt
Oppsummering kapittel 7
Sentrale deler av virkemidlene i jordbrukspolitikken, og for inntektsdannelsen i jordbruket, utformes i jordbruksforhandlingene. Tilstrekkelig
lønnsomhet er nødvendig for å nå de landbrukspolitiske målene, og sikre rekruttering til næringen.
Regjeringen vil:
Ja

Nei

Til diskusjon

Ja

Nei

Til diskusjon

Opprettholde avtalesystemet og legge vekt på forutsigbarhet og reformer som kan gi økt lønnsomhet
Videreføre inntektsmålet for jordbruket
Måle inntektsutviklingen i forhandlingssammenheng på nivå før skatt, dvs. uten tillegg for beregnet
verdi av jordbruksfradraget ved ligningen
I større grad enn i dag avveie inntektsmålet mot andre målsettinger
Hva mangler?

8 Økt produksjon på norske ressurser
Oppsummering kapittel 8
Hovedformålet med jordbrukspolitikken skal være en kostnadseffektiv matproduksjon. Det er
forbrukernes etterspørsel som gir produksjonsmulighetene, med grunnlag i naturressursene og
det norske klimaet.
Regjeringen vil:

Legge til rette for økt effektivitet og for at jordbrukets produksjon av mat kan øke der det er
markedsmuligheter for det

Sikre grunnlaget for den geografiske produksjonsfordelingen
Legge til rette for økt bruk av norske fôrressurser, herunder utmarksbeite
Hva mangler?

9 Forenkling
Oppsummering kapittel 9
Forenkling av ordningene i jordbrukspolitikken er viktig for å bidra til en mer effektiv og lønnsom sektor og sikre legitimiteten til ordningene.
Det er avgjørende at myndighetenes eventuelle reguleringer er enkle og lite byråkratiske.
Regjeringen vil:
Ja

Nei

Til diskusjon

At avtalepartene i jordbruksoppgjøret skal vurdere og foreslå forenklinger ved hvert jordbruksoppgjør
Utnytte beiteressursene med vekt på bruk av utmark
Vurdere forenklede modeller for beitetilskudd og komme tilbake til dette i jordbruksoppgjøret
Avvikle tilskudd til avløsning ved ferie og fritid
Avvikle ordningen med tidligpensjon for nye tilskuddsmottakere og vri støtten til rekrutteringstiltak
At det regionale partnerskapet ikke lenger skal ha mulighet til å utforme regelverk og detaljerte
føringer for bruken av de bedriftsrettede midlene.
Hva mangler?

10 Markedsbalansering
Oppsummering kapittel 10
Markedsbalanseringssystemet har virket i over 85 år, og er en sentral del av norsk landbrukspolitikk. Behovet for blant annet forenkling og
styrket konkurranse
i verdikjeden gjør at regjeringen nå foreslår endringer i markedsbalanseringssystemene.
Markedsbalanseringsutvalget leverte et godt utgangspunkt for det videre arbeidet. Ettersom

sektorene er veldig forskjellige, har regjeringen sett behov for å vurdere sektorene ulikt. Regjeringen vil videreføre prinsippene i
markedsbalanseringssystemet for kjøtt og kumelk, men samtidig gjøre forenklinger og endringer i andre sektorer slik at ordningene blir mer
uavhengig av samvirkene, risiko for konkurransevridninger reduseres og virkemiddelbruken forenkles.
Regjeringen vil:
Ja
Opprettholde markedsbalansering for kumelk med TINE som markedsregulator
Be Omsetningsrådet vurdere å gjøre endringer i regelverket som forenkler ordningen og reduserer
risikoen for konkurransevridninger i melkesektoren
Gjennomføre en geografisk- og tidsavgrenset oppkjøpsordning av geitemelkkvoter
Avvikle markedsbalanseringen for geitemelk
Redusere antallet produksjonsregioner for kumelk til 10, med en innretting som sikrer fortsatt god
geografisk fordeling og utviklingsmuligheter for produsentene
Evaluere og foreslå endringer i de konkurransefremmende tiltakene i prisutjevningsordningen for
melk, med sikte på å gjennomføre eventuelle endringer fra 1. januar 2018
Opprettholde markedsbalansering i kjøttsektoren med Nortura som markedsregulator
Innføre en avgrenset mottaksplikt for Nortura fra uavhengige mottakere av slakt (dobbel mottaksplikt
Avvikle målprisen og innføre volummodell for markedsbalansering av svinekjøtt
Be Omsetningsrådet vurdere å gjøre endringer i regelverket som forenkler ordningen og reduserer
risikoen for konkurransevridninger i kjøttsektoren
Avvikle markedsbalanseringen i eggsektoren
Fortsatt finansiere sentrale virkemidler i eggsektoren gjennom omsetningsavgiften
Gi Landbruksdirektoratet ansvaret for administrering av nødvendige tiltak i eggsektoren
Avvikle markedsbalanseringen i kornsektoren
Fortsatt finansiere sentrale virkemidler i kornsektoren gjennom omsetningsavgiften
Gi Landbruksdirektoratet ansvaret for administrering av nødvendige tiltak i kornsektoren
Avvikle markedsbalanseringen for eple
Avvikle markedsbalanseringen for matpotet
Videreføre finansiering av faglige tiltak over omsetningsavgiften
Fortsatt finansiere opplysningskontoret for frukt og grønt over jordbruksavtalen
At finansieringen av opplysningskontorene over omsetningsavgiften skal opphøre
Hva mangler?

Nei

Til diskusjon

11 Rekruttering, utdanning og kompetanseheving
Oppsummering kapittel 11
Stabil rekruttering til næringen er viktig for å sikre at de landbrukspolitiske målene nås. Fra det offentliges side må det legges til rette for at den
enkelte bonde i størst mulig grad fritt kan disponere egen eiendom i tråd med egne valg og prioriteringer. Av virkemidlene over jordbruksavtalen
er særskilt investeringsvirkemidlene et målrettet virkemiddel for rekruttering. Arbeidsgruppen som ble nedsatt i etterkant av Stortingets
behandling av jordbruksoppgjøret. 2014 kom med forslag til tiltak på flere områder knyttet til kompetanse, bedriftsutvikling, sosiale forhold og
næringens omdømme. Blant de foreslåtte tiltakene var etablering av en nasjonal modell for voksenagronomutdanning og innføring av
kompetansekrav.
Regjeringen vil:
Ja

Nei

Til diskusjon

Komme tilbake til eventuell innføring av en slik modell når utredningen om innhold og format for en
nasjonal modell for voksenagronomutdanning er ferdig
Ikke innføre et pålagt myndighetsbestemt krav til kompetanse for næringsutøverne i landbruket
Hva mangler?

12 Miljø og klima
Miljø
Norsk jordbruk har lange tradisjoner for bærekraftig forvaltning som tar hensyn til miljø, kulturlandskap og biologisk mangfold. Det har vært økt
oppmerksomhet om ivaretakelse av miljøet i jordbruket de siste tiårene. Det er gjort en stor innsats for å få på plass de ulike miljøordningene for
jordbruket, der målretting av innsatsen på foretaksnivå har stått sentralt. Selv om andelen foretak som tar i bruk miljøvirkemidlene holder seg på
et relativt jevnt nivå, kan en gå utfra at økt målretting av virkemidlene gir bedre resultater og at virkemiddelbruken er mer effektiv enn tidligere.
Husdyrbeiting har vært en naturlig del av økosystemet i flere tusen år, og en virkemiddelbruk som fører til færre dyr på utmarksbeite vil ha negative
konsekvenser for det biologiske mangfoldet. I den nye nasjonale rødlista har nesten 35 pst. av de truede artene levested i kulturlandskapet.
Det er en utfordring å måle den konkrete miljøeffekten av tiltak og virkemidler ettersom endringer ofte skjer gradvis over tid. I tillegg påvirker
andre forhold enn selve jordbruksdriften miljøet, eksempelvis værforholdene. Generelt er miljøeffekten mer tydelig med økt presisjon i
virkemidlene. Det er for eksempel enkelt å vise resultat i form av at et element som et gammelt steingjerde i landskapet er restaurert, ivaretakelse
av en gårdsdam, en slåttemark, eller at erosjonsproblem er løst med nye kummer.

SSB produserer en årlig rapport om miljøstatus i jordbruket med statistikk for utvikling over 11 miljøområder blant annet kulturlandskap, utslipp
til luft og vann og økologisk landbruk. Fra 2013 er alle tiltak gjennom regionale miljøprogram kartfestet. Kartfesting gir bedre grunnlag til å se om
innsatsen blir satt inn på rett sted, der miljøutfordringene ligger.
Regjeringen vil:
Ja

Nei

Til diskusjon

Videreføre oppfølgingen av jordbruket sitt sektoransvar for miljøtiltak i jordbruket gjennom
miljøprogramsatsingen
Innlemme klima som et hovedtema under forurensningsformålet ved revidering av Nasjonalt
miljøprogram i 2017, med virkning fra 2018. Dette må videre følges opp ved revidering av
Regionale miljøprogram og kommunale tiltaksanalyser som danner grunnlag for prioritering av
SMIL-midlene
Arbeide videre med forenkling og målretting av Regionalt miljøprogram, herunder
en gjennomgang av hovedområder og tiltak med tanke på ytterligere målretting og forenkling for
forvaltning og bruker
Utarbeide revidert, nasjonal oversikt over RMP
Innføre en felles, nasjonal RMP-forskrift, til erstatning for de fylkesvise forskriftene
Jobbe for å oppnå miljømålene i henhold til vannforvaltningsplanene som ble godkjent i juli 2016
Hva mangler

Klima
Regjeringen har bestemt at Norge innen 2030 skal redusere sine utslipp av klimagasser med minst 40 pst., sammenlignet med 1990. Utslipp fra
jordbruket omfattes av Norges klimamål, og jordbruket må så langt som mulig ta sin del av reduksjonene. Det er få virkemidler som er innrettet
med hovedformålå redusere jordbrukets utslipp av klimagasser. Utslippene som bokføres på jordbrukssektoren er verken ilagt kvoteplikt eller
avgift. Videre mottar jordbruksproduksjonen med de høyeste utslippene mest støtte. Det finnes imidlertid også tiltak og virkemidler som
indirekte bidrar til å redusere klimautslippene, samtidig som de har positive effekter for andre miljømål og klimatilpassing. Jordbrukspolitikken
har blant annet bidratt til effektivisering i melkesektoren, noe som har ført til færre antall storfe, og klimagassutslippene fra jordbruket har
følgelig blitt betydelig redusert siden 1990. Det er også etablert ordninger som bidrar til reduserte utslipp og økt karbonbinding, men tiltakene er
ikke tilstrekkelige som bidrag til å nå norske utslippsmål frem mot 2030. Det må også gjennomføres utslippsreduksjoner i jordbruket som vil bli

bokført i andre sektorer enn jordbruk i det norske utslippsregnskapet, eksempelvis ved å redusere forbruk av fossil energi innen transport og
bygg. Disse utslippene er imidlertid i hovedsak omfattet av den generelle CO2-avgiften og vil påvirkes av endringer i avgiftsnivået. Det er ikke
mulig å produsere mat uten utslipp av klimagasser, men utslippene varierer mellom ulike produksjoner og produkter. Jordbrukets
produksjonsmulighet er å dekke etterspørsel fra markedet. Det er imidlertid viktig å redusere det samlede klimautslippet fra jordbruket. Allerede
iverksatte tiltak bør videreføres og utvikles, både gjennom utvikling av kunnskap, gjennomgang av regelverk og de økonomiske støtteordningene
som allerede er etablert. På en rekke områder mangler det beregninger av kostnadene knyttet til gjennomføring av tiltakene. Man har også
begrenset kunnskap om gjennomførbarhet og effekter av en del tiltak, spesielt er det behov for økt kunnskap om effekter av tiltak på den enkelte
gård. For å kunne prioritere de riktige tiltakene bør utvikling av kunnskapsgrunnlaget prioriteres høyt.
Regjeringen vil:
Ja
I lys av Norges 2030 forpliktelse arbeide for å redusere jordbrukets utslipp av klimagasser og gradvis
legge om jordbrukspolitikken i en mer klimavennlig retning
Tillegge klimahensyn større vekt i jordbruksoppgjørene
Etter dialog med næringen, utvikle en plan med konkrete tiltak og virkemidler for reduksjon av
klimautslipp fra jordbruket, hvor ambisjonene for utslippsreduksjoner tallfestes. Planen må stå i
forhold til våre klimaforpliktelser
I løpet av våren 2017 komme tilbake med konkrete tiltak for å redusere landbrukets klimautslipp og
hvordan landbruket kan kompenseres innenfor sektoren. Arbeidet skal blant annet baseres på
rapporten Landbruk og klimaendringer og Grønn skattekommisjon
Legge til rette for økt produksjon av biogass basert på husdyrgjødsel og avfallsressurser i jordbruket
Prioritere kunnskapsoppbygging og forskning knyttet til jordbrukets muligheter til å redusere sine
utslipp, om potensialet til lagring av karbon i jord og hvordan jordbruket kan tilpasse seg et klima i
endring
Etablere et effektivt system for klimarådgivning på gårdsnivå for å bidra til at kunnskap om
klimatiltak blir satt ut i praksis så raskt som mulig
Innlemme klimatiltak på gårdsnivå som en del av Kvalitetssystemet i Landbruket (KSL)
Ved behandling av søknader om investeringsstøtte skal energi, miljø- og klimavennlig teknologi
inngå som en del av vurderingene
Arbeide for å ferdigstille en bransjeavtale med matvarebransjen om reduksjon i matsvinnet.
Klimatiltak skal ikke innebære økte subsidier til jordbruket
Hva mangler?

Nei

Til diskusjon

12.3 Problemstillinger knyttet til myr oppdyrket til jordbruksformål
Regjeringen vil:
Ja

Nei

Til diskusjon

Prioritere forskning og utredning som kan bidra til økt kunnskap om klimaeffektene knyttet
til dyrking av myr- og torvjord
Bidra til økt kunnskap om metoder, effekter og kostnader knyttet til å restaurere myr og våtmark
Hva mangler?

13 Økologisk produksjon og forbruk
Oppsummering kapittel 13
I økologisk produksjon settes det ekstra krav til miljøhensyn og dyrevelferd. Ved at erfaringer fra økologiske driftsformer kan overføres fra
økologisk jordbruk til konvensjonelt jordbruk, kan dette bidra til at norsk jordbruk blir mer miljøvennlig og bærekraftig. Utviklingen i
produksjon og forbruk av økologisk mat henger tett sammen, og det er ønskelig at det er en balanse mellom produksjon og forbruk av økologisk
mat. Det legges derfor til grunn at produksjonen av økologisk mat det er forutsetninger for å produsere i Norge, økes i takt med forbruket for å
dekke etterspørselen etter økologisk mat.
Regjeringen vil:
Ja
At utviklingen av den økologiske produksjonen skal være etterspørselsdrevet. Dette innebærer at det
ikke lenger vil være et tallfestet mål for økologisk produksjon og forbruk
Utarbeide en strategi for økologisk jordbruk i samarbeid med relevante aktører
Hva mangler?

14 Forvaltningssystem produksjons- og avløsertilskudd
Oppsummering kapittel 14

Nei

Til diskusjon

Over tid er det avdekket svakheter ved tilskuddsforvaltningen. De tiltakene som er satt i verk har ikke vært tilstrekkelige for å redusere vesentlige
mangler og å oppnå en tilfredsstillende forvaltning. Regjeringen har derfor sett det som nødvendig å blant annet vurdere om endringer i
organiseringen av forvaltningen av produksjonstilskuddene vil kunne imøtekomme utfordringene på området.
Regjeringen vil:
Ja
Vurdere endringer i forvaltningen av produksjons- og avløsertilskuddene, med sikte på å
finne en modell som sikrer forsvarlig forvaltning av offentlige midler
Hva mangler?

Nei

Til diskusjon

