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INNLEDNING 

EF ~ landene har sidan tidlig •på sekstitallet hatt en felles 
landbrukspolitikk. Utformingen av denne politikken ble preget av 
at man hadde et betydelig underskudd på landbruksprodukter i 
Europa på dette tidspunktet. Rasjonalisering og effektivisering 
av jordbruket ble sett på som et middel til å øke produksjonen og 
derigjennom både få billige produkter og å sikre inntekten til 
de bøndene som "overlevde". 

Produksjonsveksten skjedde raskere enn forventet og på grunn av 
store overskuddsproblemer sist på syttiårene ble det foretatt 
visse endringer i landbrukspolitikken. Det viktigste som skjedde 
var at man forlot linjen med garantert avsetning til minstepris 
og i større grad lar bonden bære de økonomiske konsekvensene av 
overskuddsproduksjonen . 

Virkemi dlene i EFs landbrukspolitikk tok sikte på å fremme 
strukturrasjonaliseringen. Ut fra forskjell i naturgitte forhold, 
markedsnærhet etc ville dette naturligvis slå noe forskjellig ut. 
Adgangen til å føre en nasjonal politikk med sikte på å utligne 
vanskelige forhold falt bort. 
Det har likevel vært hevdet at det innen rammene av den felles 
landbrukspolitikk er mulig på nasjonal eller regional basis å 
støtte det lokale landbruket . For å se nærmere på dette har 
Landbrukets Utredningskontor sammen med Norsk institutt for 
landbruksøkonomisk forskning gjennomført et studiebesøk i Bayern 
i Vest-Tyskland. Framstillingen i dette notatet er en 

. oppsummering av de samtaler som fant sted med representanter for 
bondelag, statsadministrasjon og forskere. 

1.0 LANDBRUKET I BAYERN 

1.1 Grunnleggende forhold. 

Bayern er arealmessig den størst delstaten i Vest-Tyskland og 11 
av en samlet befolkning på ca 61 mill bor her. Folketettheten er 
155 personer pr kvadratkm. mot 245 i Vest - Tyskland og 143 i EF. 

Bayern er administrativt delt i 7 regjeringsområder og 71 
landkretser samt 25 bykretser. 
Landskapet veksler fra sletteland til fjellområder. Årsnedbøren 
varierer fra ca 500 i de tørreste områdene til 2 . 000 mm pr år i 
Alpene. Middeltemperaturen i Munchen er over 20 grader -
sommermånedene og nede på +2 grader C i desember. 

Landbruksarealet i Vest-Tyskland er 120 millioner dekar og i 
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Bayern 34,4 millioner dekar. (Til sammenligning er arealet i 
Norge ca 9 millioner da). Antall bruk er halvert etter krigen og 
utgjør ca 700.000 i Vest-Tyskland og ca 230.000 i Bayern (bruk 
over 10 da jordbruksareal). Gjennomsnitsstørrelsen er henholdsvis 
170 da og 145 da. Vel 50% av landarealet i Bayern er dyrket og ca 
35% er skog. 2/3 av arealet brukes til korn og radkulturer og ca 
1/3 til ··eng" og · beit:e .: ·1 Produksjonen·" avfrukt og grønnsaker er mere 
beskjeden. I sum har Bayern et betydelig overskudd av 
landbruksprodukter og Italia er det viktigste eksportmarkedet. 

Antall bruk i Bayern i 1987 etter størrelse i dekar: 

10-50 dekar 
50-100 dekar 

100-200 dekar 
200-250 dekar 
250-300 dekar 

over 300 dekar 
Sum 

59.466 
50.605 
66.039 
20.320 
13.516 
24.120 

234.066 

Antall bruk i Bayern med husdyr og tallet på dyr i 1987 er vist i 
følgende tabell: 

Antall 

Bruk Dyr 

Storfe 157.700 ca 5 mill 
Kyr 137.200 ca 1,9 mill 
Gris 115.100 ca 4 I 1 mill 
Sau 14.800 ca 0,3 mill 
Hest 17.200 63.000 
Høns 117.000 ca 8 mill 
Slaktekylling 22.300 ca 4 mill 

1.2 Regnskapsplikt, skatt og avgift. 

I forbindelse med ligning og skatteoppgjør er det nødvendig også 
for bøndene i Vest-Tyskland å gjøre rede for inntekt og formue. 
For de som er regnskapspliktige legges det faktiske regnskap til 
grunn. For de som ikke er regnskapspliktige blir inntekten 
fastsatt ut fra normtall. Man antar at inntektene ette~ normtall 
kommer ut på ca 80% av hva som er det faktiske nivå og at det 
således ligger en skattemessig fordel i å bli lignet etter 
normtall. De brukene som lignes etter regnskap oppnår ikke denne 
fordelen. Det er trolig rett å si at skattefordelen først og 
fremst kommer de svakere drevne bruk til gode. 

Dersom virksomheten har et omfang som overstiger visse grenser 
oppstår det regnskapsplikt. Likeledes blir man regnskapspliktig 
dersom man mottar investeringsstøtte selv om driftsomfanget 
skulle ligge under de generelle grenseverdiene. 
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Regnskapsplikt oppstår ved: 

Omsetning over 360.000 DM (ca 1,3 mill kr) 
Formuesverdi over 40.000 DM (ca 150 . 000 kr) 
Nettoinntekt over 36.000 DM (ca 130.000 kr) 

Ca halvparten- av brukene er regnskapspliktige·; · 

Husdyrhold som har karakter av fabrikkproduksjon skattelegges som 
selskap og ikke som landbruk. Forskjellen på dette blir sagt å 
bety lite. 
Hvorvidt produksjonen blir betraktet som fabrikkproduksjon 
avhenger av jordarealet og antall storfeenheter . Alle dyrene 
regnes om til storfeenheter og på bruk med inntil 200 dekar jord 
kan man ha 1 storfeenhet pr da. For de neste 100 da settes tallet 
til 0,7 storfeenheter og så ned til 0,3 storfeenheter. På et bruk 
med 400 da jord kan man ha 300 storfeenheter. For areal ut over 
400 da kan man ha 0,15 storfeenhet pr da. (NB: Dette er en del av 
skattesystemet og har ikke noe med miljøvern å gjøre). 

I Bayern samles det årlig inn ca 2.800 regnskap, hvorav 2.200 fra 
heltidsbruk. Dette er bruk hvor det er inngått avtale om at 
bruket skal inngå i driftsgranskninger. I tillegg samles det inn 
ca 1.000 regnskap etter en stikkprøvemetode. Alle disse 
regnskapene brukes til å studere den økonomiske utviklingen i 
landbruket. 
Det er verd å merke seg at det fra delstaten Bayern sendes ca 
1.000 regnskapsoversikter til EF-kommisjonen i Brussel . EF samler 
inn tilsammen ca 30 . 000 regnskap fra alle medlemslandene til 
statistiske formål og for analyse . 

Selve skattesatsene er de samme for lønnsmottakere og bønder. 
Man har et system med progressiv inntektsskatt som når 
toppnivået på 53% marginalskatt ved 123.000 DM ( ca 455.000 kr). 

Sosialforsikring og alderspensjon koster for lønnsmottakere ca 
30% av lønnen og dette dekkes som hovedregel med halvparten på 
arbeidsgiver og halvparten på lønnsmottaker. 
For bøndene er de sosiale ordningene delt på tre systemer; 
ulykke, sykdom og pensjon. Ordningen finansieres med ca 2/3 av 
det offentlige og det er antatt at ordningen i gjennomsnitt 
representerer en inntektsoverføring på ca 2.500 DM (ca 9.000 kr) 
pr bonde i forhold til lønnsmottakerne. 

Merverdiavgiftssystemet forutsetter i utgangspunktet at det føres 
regnskap og at man i avgiftsregnskapet får tilbake betalt 
merverdiavgift på driftsmidler og at man betaler inn oppkrevd 
avgift ved salg av produkter. For ikke å måtte utvide 
regnskapsplikten kom man ved innføringen av m.v.a.-systemet til 
at de som ikke var regnskapspliktige ikke kunne få fradrag for 
merverdiavgiften på driftsmiddel, men at dette skulle kompenseres 
ved at man krevde halv merverdiavgift på produktene og kunne 
beholde dette beløpet . Dersom salget av produkter var dobbelt så 
stort som kjøpet av driftsmidler kom man ut i balanse. 

Ved investeringer ville man komme skjevt ut og man kan da velge 
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å føre regnskap for en femårs-periode. 

1.3 Årsverkbegrepet - AK (arbeidskraftenhet) 

I norsk landbrukspolitisk sammenheng står årsverkbegrepet og 
utregning av arbeidsvederlag pr •time •sentralt. 
I EF eller Bayern er man mere opptatt av at driftsinntekten på 
bruket har et slikt omfang at man får den ønskede utvikling. For 
statistiske formål har man likevel et system for å kunne vurdere 
arbeidskraftforbruket. I Tyskland opererer man med en 
"arbeidskraftenhet" (AK) som svarer til 2.400 timer utført av en 
voksen mann. Arbeid utført av kvinner, barn og eldre regnes om 
etter bestemte faktorer til AK. 

Gjennomsnitsinntekten for bøndene i Bayern er etter 
regnskapsanalysen for 1986/87 ca 23.000 DM (ca 85.000 kr). Dette 
bygger på regnskap fra 3.350 bruk med en gjenomsnitsstørrelse på 
235 dekar. Familiens arbeidsinnsats var 1,5 AK (ca 3.600 timer) 
og inntekten pr bruk var ca 34.000 DM (ca 126.000 kr). 
Til sammenligning er lønnsvederlaget for lønnsmottakere ca 38.000 
DM (ca 140.000 kr) for en arbeidsinnsats på ca 1.900 timer. 

1.4 Gården som erverv 

I tysk statistikk finner vi brukene delt inn i tre klasser etter 
hvor stor betydning det har for familieinntekten. Det er grunn 
til å understreke at det er samlet inntekt for mann og kone på 
bruket som legges til grunn. Det betyr f.eks. at en mann som er 
fullt ut sysselsatt på bruket, men gift med en lærerinne som 
tjener mere enn det bruket kaster av seg, oppfattes å drive 
bruket som bierverv. 

Hovederverv (vollerwerb) betyr at inntekt utenfor bruket ikke 
overstiger 10% av den samlede inntekt på gården. 

Sideerverv (zoerwerb) betyr at inntekt utenfor bruket er over 
10%, men under 50% av samlet inntekt. 

Bierverv (nebenerwerb) betyr at mere enn halvparten av den 
samlede inntekt hentes fra arbeide utenfor bruket. 

I 1986 var det i Vest-Tyskland 707.700 landbrukseiendommer med i 
gjennomsnitt 168 dekar jordbruksareal. Bruksstørrelsen varierer 
mellom delstatene og var f .eks i Schleswig-Holstein 359 da og 142 
da i Bayern. 
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Fordelt etter den økonomiske betydningen får vi følgende 
fordeling av antall bruk og areal i Vest-Tyskland: 

Hovederverv Sideerverv Bierverv 

Antall bruk i 1.000 
Fordeling i ,, % , ··' 
Fordeling i % 
av jordbruksarealet 

1.5 Områder med driftsulempe 

350,8 
. '49,6 '.' 

78,2 

68,5 
·"' '.- « '. •9 I 7 

9 / 1 

288,4 
40,7 

12,7 

I 1930-årene foretok man en verdiklassifisering av alt 
jordbruksareal i Tyskland etter et poengsystem (Vergleichzahl). 
Dette systemet vurderer jorda etter produksjonsevne, topografi, 
klima m.v. og opererer med verdier fra 0 til 100 hvor 100 er 
best. Dette systemet brukes bl. a. i forbindelse med 
landbrukspolitiske ordninger hvor det gis støtte med sikte på å 
styrke inntektsgrunnlaget i vanskeligstilte områder. 

Allerede tidlig i EFs landbrukspolitikk var man klar over at 
ensidig krav til strukturrasjonalisering ville føre til tap av 
kulturverdier med stor rekreativ verdi. Man innførte derfor 
enkelte støtteordninger for områder med "driftsulempe''. 
Dette systemet med tiltak har utviklet seg videre og i Bayern har 
man en stadig diskusjon med sentrale myndigheter om å få nye 
områder inn under dette begrepet. 

Man legger nå tre forskjellige kriterier til grunn for 
godkjenning av område med driftsulempe (benachteiligtes Gebiet): 

områder som ligger høyere enn 800 m over havet 
områder med en befolkningstetthet under 100 pr 
kvadratkm. 
områder hvor jordkvaliteten ligger under 35 poeng 

Ca 65% av jordbruksarealet i Bayern er etter disse kriteriene 
klassifisert som områder med driftsulempe og kommer dermed inn 
under visse tilskuddsordninger. 
Man definerer disse områdene på landkretsnivå og det er mange 
bruk med lave poengverdier i områder som i gjennomsnitt ligger 
over grenseverdien. Dette har ført til stor misnøye og stadige 
diskusjoner med Bonn og Brussel om godkjenning på bruksnivå. 

I forbindelse med enkelte landbrukspolitiske program kan det være 
andre kriterier som også kommer inn i bildet. 
F.eks. kan områder mellom 600 og 800 m over havet og hvor 50% av 
arealet har en stigning på over 18% komme inn under visse 
ordninger. 
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2.0 PRIS OG MARKEDSORDNINGER I EF 

Man legger i EF stor vekt på at den felles landbrukspolitikk med 
felles prisnivå og markedsordninger skal gjelde likt i alle 
medlemslandene. Landbruksministrene fastsetter årlig en målpris 
for en · rekke :varer, en terskelpris ~ for ~mportvarer og en 
intervensjonspris som representerer en nedre prisgrense for når 
markedsregulerende oppkjøp iverksettes. (For nærmere orientering 
om dette henviser vi til temahefte nr 2/89 fra Landbrukets 
Utredningskontor). Hva som blir den faktiske oppgjørsprisen 
bestemmes av hvorvidt man har markeds balanse eller overskudd på 
vedkommende vare. Garantielementet i markedsordningene er svekket 
etter reformene i 1985 og dette har ført til reduserte inntekter 
for landbruket i EF . 

Landbruksprisene fastsettes i EFs felles penge-enhet; ECU. 
Valutakursene mellom medlemslandene kan svinge en del. Det betyr 
at om kursen på tyske mark (DM) stiger i forhold til ECU, ville 
oppgjørsprisen til bonden uttrykt i DM synke. Om franske franc 
(Ff) samtidig synker vil oppgjørsprisen til den franske bonden 
stige. For å unngå dette har man innført "det grønne monetære 
system". 
Pr 1. januar 1989 måtte man betale 2,06 DM for 1,0 ECU 
i det monetære systemet. I "det grønne " systemet var kursen 
samtidig 2,39 DM for melk. Kursene er produktavhengige og svært 
differensiert. 
Ved handel mellom landene virker dette slik at det ved salg fra 
Frankrike til Tyskland kreves opp en avgift, og ved salg av 
landbruksvarer fra Tyskland til Frankrike betales det et 
tilskudd. Regnskapet med denne utligningsordningen er meget 
komplisert og ordningen er kostbar. Den vil heller ikke være 
mulig å opprettholde hvis man skal etablere et indre marked uten 
grensekontroll. Man iverksatte derfor en reduksjon av ordningen i 
1984 og forutsetter å oppheve den helt i 1992 . Det inntektstapet 
som ville oppstå for tyske bønder ble i 1984 kompensert (se side 
10), men det er uvisst om og i tilfelle hvordan en kompensasjon 
skal skje etter 1992. 

På spørsmålet om det er rom for lokal manøvrering innen EFs pris-
_og markedssystem kan man kategorisk slå fast at så ikke er 
tilfelle. De forskjeller man finner har sammenheng med 
markedskreftene, - tilbud, etterspørsel og fraktkostnader, samt 
visse effekter av "det grønne monetære system". 

Vi går ikke i denne sammenhengen inn på de mange ordningene som 
gjelder for begrensning av produksjon og handtering av 
lagringsordninger, eksportstøtte etc. 
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3.0 LANDBRUKSPOLITISKE TILTAK 

Den felles landbrukspolitikk i EF bygger på Romatraktatens 
bestemmelser og har som målsetting at matvareproduksjonen skal 
skje så rasjonelt som mulig. Bondens inntektsutvikling skal 
sikres gjennom -stadig ' større · produksj·on; .. , · · ·· 
Da disse prinsippene ble omformet til praktisk politikk rundt 
1960 var det stort underskudd på mat i EF. Politikken ble 
utformet med et garantert minsteprissystem som grunnlag og 
baserte seg på beskyttelse av markedet mot import gjennom 
variable importavgifter. Ved eksport skulle det betales subsidier 
slik at man ble konkurransedyktig på verdensmarkedet. 

Strukturrasjonalisering og teknologisk utvikling førte til meget 
rask produksjonsvekst og EF fikk utover i 1970-årene et voksende 
matvareoverskudd. Dette førte til budsjettmessige problemer for 
den felles landbrukspolitikk og en omlegging av prissystemene 
med større produsentansvar for overskuddene. Inntektene til 
bøndene i EF har som følge av dette sunket kraftig de siste 
årene. 

Landbrukspolitikken i EF styres gjennom et felles organ - FEOGA. 
Ca 95% av budsjettet er rettet mot pris- og markedsordningene 
mens det vi kaller landbrukspolitiske tiltak er tilgodesett med 
ca 5% av budsjettet. 
I jordbruksoppgjøret i Norge ble i 1989 ca 55% av rammen tatt ut 
i form av høyere priser og 45% i form av forskjellige tiltak. 
Dette illustrerer først og fremst at vi er opptatt av en 
utjamningspolitikk. Inntektsellementet for bonden er avgjørende i 
norsk politikk mens det i EF i hovedsak forutsettes at 
forbrukerprisene bestemmer inntekten. 

De landbrukspolitiske tiltakene i EF er begrunnet i tre siktemål, 
1) effektivisering av produksjon 
2) overgangsstøtte av sosial karakter 
3) miljø og kulturaspekt. 

Det er et absolutt krav i EF at landbrukspolitiske ordninger som 
har betydning for produksjon og konkurranseutvikling skal være i 
samsvar med den felles landbrukspolitikk. Sosiale ordninger har 
vært holdt utenfor dette kravet. 
Dersom medlemsland ønsker å benytte tiltak som ikke er med i den 
felles landbrukspolitikk, må dette tas opp med EF-kommisjonen og 
det vil i enkelte tilfeller være mulig å få aksept på ordninger 
som fullt ut finansieres nasjonalt. 

3.1 Nasjonale ordninger 

Skattesystemet er forskjellig i flere av EF-landene og er til nå 
ikke trukket inn under EF-fellesskapet. 
I Vest-Tyskland fastsettes den skattbare inntekten for bøndene ut 
fra normtall for de med lavest inntekt og ut fra regnskap for de 
som er regnskapspliktige. Det gjelder en rekke 
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fradragsbestemmelser som resulterer i at skatteplikt først 
oppstår ved inntekter over 32.000 DM (ca 118.000 kr). Ca 30% av 
bøndene betalte inntektsskatt i 1987, mens 70% ikke nådde opp i 
skattepliktig inntekt. 

Sosiale ordninger for bøndene blir i Vest-Tyskland del-finansiert 
over · statsbudsjettet ~ Samlet~ dreier dette · seg om en kostnad på ca 
5 milliarder mark og dette utgjør i gjennomsnitt ca 10% av 
nettoinntekten til bøndene i Vest-Tyskland. Dersom ordningen 
skulle avvikles, ville det neppe være mulig for tyske bønder 
innen rammen av dagens prisnivå på privat basis å finansiere 
tilsvarende dekning. Resultatet ville være dårligere sosial 
dekning og lavere disponibel inntekt. 
Sosiale ordninger har vært holdt utenfor den felles 
landbrukspolitikk i EF. 
Likevel er det fra EF-hold gitt uttrykk for at ordningen må 
vurderes, noe den tyske landbruksministeren også skal ha sagt seg 
villig til. 

Merverdiavgiften er løst på en spesiell måte for bønder som ut 
fra skattemessige hensyn ikke er pliktig å føre regnskap. 
Ordningen gir en fordel dersom driftsmiddelkjøpet er under 50% av 
salgsverdien av gårdens produkter. Dette vil sjelden være 
tilfelle og det er ikke forutsatt å skulle ligge noe 
subsidieelement i dette opplegget. 

Drivstoffavgift benyttes generelt i Vest-Tyskland. For kjøp av 
diesel til bruk i landbruket finnes det en refusjonsordning som 
fører til at driftsomkostningene reduseres. Dette slår ut i 
tilsvarende høgere nettoinntekt som kommer til uttrykk i 
regnskapet og man oppfatter ikke dette som subsidiering av 
landbruket. Refusjonen bestemmes ut fra bilag og kontroll mot 
normtall ut fra driftsform. For 1987 utgjorde refusjonen 0,41 DM 
pr liter (ca kr 1,50), totalt utgjorde dette 662 mill DM i Vest
Tyskland. 

Vi har tidligere omtalt at man for å utligne forskjellig 
utvikling av valutakursene innførte et "grønt monetært system" 
hvor det brukes et utligningsbeløp for at ikke stigende 
valutakurs skal føre t~l fallende oppgjørspriser· som er fastlagt 
i ECU når disse regnes om til nasjonal valuta . 
Denne ordningen må avvikles når grensekontrollen som følge av 
"det indre marked" ikke lenger skal finnes. 
Allerede i 1984 foretok man en reduksjon i utligningsbeløpet. 
Dette ville ført til et inntektstap for tyske bønder og man 
valgte å kompensere dette ved at bøndene fikk beholde en større 
del av merverdiavgiften man krevde inn. Imidlertid har det vært 
diskusjon om denne løsningen og man reduserte i 1988 den andelen 
av merverdiavgiften som bonden kunne beholde. Samtidig ble dette 
delvis kompensert ved at man innførte en EF-godkjent 
strukturstøtte. Fra 1992 er det forutsatt at bøndene ikke skal 
kunne beholde noe ekstra av merverdiavgiften. Om, og i tilfelle 
hvordan dette vil bli kompensert, er ikke avklart. 
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3.2 "Der Bayerische Weg" 

"Bayerns vei" i landbrukspolitisk sammenheng blir av mange i 
Bayern betegnet som 90% ord og 10% penger. Det prinsipielle 
grunnlaget er imidlertid viktig å understreke; man aksepterer at 
strukturrasjonaliseringen går sin gang, men man skal ikke 
framskynde co den . . , Det er • således · en motsatt holdning av hva som er 
innebygget i EFs felles landbrukspolitikk. 
Når det gjelder å omsette Bayerns holdning til praktisk politikk 
melder det seg både et spørsmål om penger til aktuelle tiltak, og 
det melder seg spørsmål om tiltakene kan aksepteres av EF. Det vi 
har kunnet avdekke gjennom samtaler, årsberetninger og 
regnskapsanalyser viser at man i liten grad finner ordninger som 
går ut over EFs felles landbrukspolitikk . Vi skal i det følgende 
gå nærmere inn på ordninger som brukes i Bayern. 

3.2.1 Landbrukspolitiske tiltak i Bayern - medfinansiert av EF 

Under dette avsnittet skal vi se nærmere på landbrukspolitiske 
ordninger som benyttes i Bayern. Dette vil være ordninger som har 
til formål dels å fremme strukturrasjonaliseringen 
(investeringsstøtte), dels er det snakk om ren inntektsstøtte. 
Disse tiltakene er stort sett i overensstemmelse med EF
kommisjonens ønsker. Hvor dette ikke er tilfelle har vi presisert 
det. 

Tyskland er nettobidragsyter til finansieringen av EF. Dette har 
bl.a. sammenheng med at EFs finansielle bidrag til tiltak i Vest
Tyskland generelt ligger på ca 25% av kostnadene, mens man i sør
Europa er oppe i 70% finansieringsbistand. (Det er også av 
betydning at man er nettoimportør av landbruksvarer). 

Investeringsstøtte 

Til investering i driftsbygninger eller fast utstyr i slik 
bygning gis det etter EFs regler en investeringsstøtte til 
hovedervervsbruk med inntekt under 41.000 DM (ca 152.000 kr). 
Støtten gis som rentestøtte tilsvarende 4% av lånet. Lånebeløpet 
er begrenset til 100.000 DM (ca 370.000kr) til bygninger og 
50.000 DM til maskinelt utstyr. 
I de vanskeligstilte områdene er støtten øket til 6%. 
For "unge bønder" - under 40 år - gis det ytterligere rentestøtt 
på 1% ved investering innen 5 år etter overtakelse av bruket. 

Bayern har gjennomført at også bønder med bruket som sideerverv 
skal få investeringsstøtt. EF-kommisjonen har godkjent at denne 
kan være 3/4 av den generelle ordningen. Inntektsgrensen er her 
satt til 65.000 DM. 

Årlig støttebeløp i Bayern er 110 mill DM (ca 400 mill kr) til 
hovedervervsbrukere og 15 mill DM (ca 55 mill kr) til 
sideervervsbruk. 
Lånerammen for 1987 var 265 mill DM (ca 980 mill kr) som er noe 
over gjennomsnittet for 10-års perioden fra 1978. 
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Bayern finansierer fra 1984 et eget investeringsprogram for 
Gillle-anlegg. Dette er en tilskuddsordning som i 1987 utgjorde ca 
65 mill DM (ca 240 mill kr) fordelt på ca 8.000 anlegg. 
Ordningen har et miljøpolitisk siktepunkt . 

Spesielt for Bayern finner vi også investeringsstøtte til 
våningshus. · Det '' gis her 1 lån · til "nybygg eller restaurering til 3% 
og 4% p.a. avhengig av omstendighetene. Det gis årlig ca 700 lån 
med et samlet beløp på ca 60 mill DM (ca 220 mill kr). 

Jordskifte og landsbyfornyelse (Flurbereinigung und 
Dorferneuerung) 

Programmet tar sikte på å legge til rette for rasjonell drift på 
den ene side og bevare og utvikle kulturlandskapet på den annen. 
Programmet omfatter en lang rekke mindre tiltak og går inn under 
EFs opplegg for "forbedring av landbruksstruktur og 
kystbeskyttelse". 
I 1987 ble det brukt 396 mill DM (ca 1,45 milliarder kr) fordelt 
på tilskudd og midler til utlån. 
Veibygging har vært den største posten i dette programmet og det 
inneholder også tiltak mot erosjon, opprensking av kanal- og 
elveløp, tilplanting etc. Mye av dette har karakter av 
landskapspleie som ikke uten videre kan sies å være spesifikt 
rettet mot landbruket. 
Programmet innebærer omfattende bygg- og anleggsaktivitet og 
konjunktur- og sysselsettingseffekten oppgis å være svært høg. 60 
- 80% av midlene kommer håndverkere og tjenesteytende næringer i 
distriktene til gode . 

. Landskapsvern (Erhaltung der Kulturlandschaft) 

Inn under denne EF-ordningen går Bayerns Alpe og "berg"-program 

Ca 14 mill dekar av jordbruksarealet i Bayern er definert til å 
ligge i områder hvor man kan oppnå driftsstøtte ut fra EFs 
landskapsvernbestemmelser. 
Støtte kan ~is med inntil 60 DM (ca 220 kr) pr dekar. Man må ~kke 
ha større husdyrhold enn 1,5 storfeenhet pr 10 dekar, og ikke 
mere enn 30 storfeenheter totalt. Bruken av jorda er begrenset, 
bl. a. kan man ikke dyrke mais og første innhøsting må ikke skje 
før 20 . juni . 
Det ble i 1987 benyttet ca 15 mill DM (ca 55 mill kr) til tiltak 
under dette programmet. 

Det finnes en lang rekke støtteordninger av mindre omfang under 
dette programmet. Støtten pr dekar kan være opp til 190 DM. 

Inntektsstøtte (Einkommensausgleich) 

Vi har tidligere nevnt at "det grønne monetære systemet" skal 
bygges ned. For å kompensere det inntektstap tyske bønder lider 
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har EF godtatt at det gis en utjamningsstøtte fram til 31.12.92. 
Ordningen finansieres av den vest-tyske stat med 65%, EF dekker 
25% og delstatene dekker resten. 
Det gjelder en rekke betingelser for å oppnå denne støtten. 
Det ytes et beløp på 9 DM pr dekar, likevel minst 1000 DM (ca 
3.700 kr) og høyest 8.000 DM (ca 29.000 kr) . 

. : l . \', ." " . :,, I• : .. ~- ' . 

Utjamningastøtte (Ausgleichszulage) 

Under avsnitt 1.5 har vi beskrevet etter hvilke kriterier områder 
i Vest-Tyskland og dermed også i Bayern blir klassifisert som 
"vanskeligstilte'' i en eller annen sammenheng. Ordningen 
delfinansieres under EFs program for "forbedring av 
landbruksstrukturen og beskyttelse av kysten". 
Utjamningsstøtten gis med fra 6 DM til 28,6 DM (ca 105 kr) pr 
dekar avhengig av poengverdien. Høgeste tilskudd gis til bruk med 
poengtall lavere enn 16. 

I 1987 ble det utbetalt støtte etter denne ordningen til 96.500 
bruk i Bayern med i gjennomsnitt 2.530 DM (ca 9.360 kr). 
Tilsammen utgjorde dette 244 mill DM. 

Brakklegging 

Dette er et EF-tiltak for å redusere overskuddsproduksjonen. 
Medlemslandene er pliktig å ha tilbud om dette som et 
landbruklspolitisk tiltak, men det er opp til bøndene selv å 
delta eller ikke. Ordningen forutsetter at minst 20% av arealet 
tas ut av produksjon og støtten kan variere mellom 75 og 450 kr 
pr dekar. Dette er et tiltak som har lite omfang i Bayern, men 
som har fått et visst omfang i Nord-Tyskland. 

Førtidspensjonering 

EFs regler legger opp til at bønder over 55 år kan tilbys en 
inntektsstøtte basert på redusert produksjon. I Vest-Tyskland har 
man satt aldersgrensen for å delta i dette programmet til 58 år. 
Ordningen forutsetter at jorda på bruket tas ut av produksjon for 
minst 5 år. 

3.2.2 Tiltak i Bayern uten medfinansiering av EF 

I samtaler med representanter for Bayerns landbruk og ved 
gjennomgang av statistisk materiale har vi vært opptatt av å 
finne fram til ordninger som ikke kan sies å være forenlig med 
EFs felles landbrukspolitikk. 
Det er pekt på den forskjell i holdning til 
strukturrasjonalisering som finnes og det er pekt på at man har 
hatt ordninger som EF har motsatt seg. Imidlertid er holdningen 
den at man i dag ligger innen rammene EF setter. De ordningene 
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som EF ikke deltar i finansieringen av er enten godkjent av EF 
eller ligger inn under sosialpolitikken eller skatte- og 
avgiftspolitikken. Dette er nasjonale myndighetsområder. 

Produsentringer •(Erzeug$rring$) '' I . " , .. ·• .. 

I 1987 var det i Bayern 283 produsentringer med 155.000 
medlemmer innen husdyr- og planteproduksjon. Produksjonsverdien 
på medlemmenes produkter var ca 6 milliarder DM og driften av 
disse ringene ble støttet av det offentlige med 61 mill DM (ca 
225 mill kr). 

Produsentforeninger (Erzeugergemeinschaften) 

Disse fellesskapene har til oppgave å samle førsteutbudet av 
landbruksprodukter og det var i 1987 257 foreninger med 216.000 
medlemmer. Det ble benyttet ca 4 mill DM (ca 15 mill kr) til 
disse foreningene. 

Maskin og driftshjelperinger ( Maschinen- und Betriebshilfsringe) 

I 1987 var det 90 ringer med 92.500 medlemmer i Bayern. 79% av 
medlemmene hadde bruket som hovederverv. 
Samarbeidet hadde et omfang tilsvarende 250 mill DM. 
Foruten maskinsamarbeide forestår ringene avløserhjelp i 
forbindelse med sykdom. Det ble utført ca 2.700 årsverk beregnet 
etter 1.900 timer pr år, (lønnsmottakere !). 
Driften støttes av Bayern med 80% av personalkostnadene til 
administrasjon og 50% av driftskostnadene, tilsammen 7,5 mill DM 
(ca 28 mill kr) i 1987. 

Hjemmehjelp (Dorfhelferinnen und Betriebshelfer) 

Dette er en sykeavløserordning med ca 400 ansatte som finansieres 
av trygdeordningene, egenandel og tilskudd. Tilskuddet utgjorde i 
1987 ca 8,5 mill DM (ca 31 mill kr). 

Annet 

Det finnes en rekke mindre tiltak og ordninger som har karakter 
av støtte til landbruket. Som eksempel kan nevnes fri 
landbruksskoleutdanning og former for faglig veiledning og 
etterutdanning. 
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4.0 OPPSUMMERING 

Etter samtaler med sentrale personer i Bayerns landbruk og 
gjennomgang av omfattende statistisk materiale, sitter en igjen 
med inntrykket av Bayern som et landbruksområde rikt på 
forutsetninger, men med dårlige økonomiske og sosiale kår for 
bonden ,u· vest·~Tyskiand 1 har samlet eh · stor matvareimport mens 
Bayern er et overskudsområde. Lønnsvederlaget til bonden er under 
35 kr pr time mot over 70 kr pr time i industrien. Selv om en tar 
hensyn til de positive elementer som skatte og avgiftssystemet 
innebærer, er det en slående forskjell i arbeidsvederlag. 
Inntekten i landbruket målt i faste kroner ligger på nivå med det 
den var i 1980, noe som representerer en vesentlig økonomisk 
tilbakegang i forhold til andre samfunnsgrupper . Gjeldsgraden er 
som følge av dette økende. 

Bayerns landbruksmyndigheter og politikere har prinsipielt den 
holdning at strukturrasjonalisering i landbruket ikke kan unngås, 
men at man ikke skal framskynde den. Den generelle holdningen i 
EF er at strukturrasjonaliseringen i landbruket skal påskyndes . 
Denne forskjell i holdning kan til en viss grad finnes igjen når 
det gjelder landbrukspolitiske tiltak ved at Bayern i et visst 
omfang har benyttet ordninger som har gått ut over EFs 
virkemiddelsystem . Ser en på omfanget av støtte til landbruket 
finner en i Bayern at ca 28% av lønnsvederlaget i et normalår 
kommer fra tiltak og ikke fra priser. Imidlertid finner en også 
at det vesentligste av disse ordningene har sin basis i 
forordninger fra EF. 
De sosiale ordningene har ikke vært en del av EFs 
kompetanseområde. For tyske bønder er finansieringen av 
alderstrygd, syke- og ulykkesforsikring en vesentlig del av de 
overføringer man finner at bonden får . Signaler fra EF
kommisjonen går i retning av at også denne type ordninger nå må 
trekkes inn i sammenligningsgrunnlaget for å unngå 
konkurranseforvridning mellom bøndene i de forskjellige EF
landene. Det ligger også et element av usikkerhet i avviklingen 
av det ''grønne monetære system" som skal skje i forbindelse med 
etableringen av det indre marked. 

Hovedintrykket av denne gjennomgangen blir derfor at "der 
Bayerische Weg" i hovedsak er ord og lite penger. For norsk 
landbruk ville denne vegen ikke lede til en stabil utvikling. 
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