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RAMMEBETINGELSER FOR NORSK SVINEPRODUKSJON 

1. BESKRIVELSE. 

1.1 LANDBRUKSPOLITISK GRUNNLAG. 

De naturgitte forholdene i Norge setter klare grenser for vår 
landbruksproduksjon. De fleste nyttevekster finner sin nord
grense her og enkelte viktige matplanter kan over hode ikke vokse 
her. Fram til vårt århundre var det de naturgitte forutsetningene 
som i hovedsak bestemte utvikling av bosetting og 
landbruksproduksjon. 
Det økonomiske nivå landet nå befinner seg på medfører også at 
det oppstår økonomiske grenser for landbruksproduksjonen og som 
fører til endret tilpassing i forhold til naturgitte 
betingelser. Tekniske hjelpemidler og ny teknologi har medført en 
produktivitetsvekst innen landbruket som få andre næringer kan 
oppvise. Alle disse utviklingstrekkene har medført konsekvenser 
som ikke alltid er like positive ut fra lokale eller 
samfunnsmessige målsettinger. I bestrebelsene på å styre bl. a. 
utviklingen innen landbruket har vi fått en landbrukspolitikk 
hvor en rekke målsettinger søkes oppfylt. 

Landbrukspolitikken som har vært ført i Norge etter 1975 har sitt 
fundament i St. meld. nr 14 (1976-77) "Om landbrukspolitikken'' og 
"opptrappingsvedtaket'' i Stortinget 1.12.1975. Stortingsmeldingen 
beskriver følgende målsettinger for norsk landbrukspolitikk: 

-produksjonsmål 
-inntektsmål 
-distriktsmål 
-effektivitetsmål 
-miljømål 

1.1.1 Produksjonsmål. 

Produksjonsmålet er to-delt, matvareproduksjon og 
grovforproduksjon. 
For den første delen av målet heter det: 

"Det er jordbrukets oppgave å dekke vårt eget behov for melk 
og melkeprodukter, kjøtt, egg, poteter og grove 
lagringssterke grønnsakslag. For mindre lagringssterke 
grønnsaker, frukt og bær er målet å dekke så mye som mulig 
av behovet." 

For melk og melkeprodukter er målet tallfestet til en 
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meierileveranse på 1.800 mill liter kumelk og 25 mill liter 
geitemelk. For de andre produktene er målet å dekke den 
innenlandske etterspørselen. 

Den andre delen av målsettingen lyder: 
"Produksjonen av grovf6r økes med sikte på å dekke så mye 
som mulig av f6rforbruket i produksjonen av melk, 
storfekjøtt og sauekjøtt. For korn bør det tas sikte på en 
betydelig økning av produksjonen. En vesentlig del av denne 
økning bør være matkornproduksjon. 
Jordbruksarealet i drift bør innen 1990 komme opp i 10 mill 
dekar. Av dette tas det sikte på et kornareal på 3,6 mill 
dekar." 

Kravet til grovf6rproduksjonen er konkretisert i tilknytning til 
inntektsmålet ved at minst 65% av det totale f6rbehov i melk- og 
kjøttproduksjon bør dekkes av egen f6rproduksjon. Det ble 
beregnet et behov for økning av grovf6rarealet med ca 300.000 
dekar til 1990. 
I en beredskaps og selvforsyningssammenheng er andelen av egen 
matkornproduksjon den faktoren som betyr mest. Derfor er det i 
målsettingen sterkt understreket behovet for en økning i 
matkornproduksjonen. 

1.1.2 Inntektsmålet. 

Inntektsmålet har følgende ordlyd i St meld 14 (1976-77): 

"Det skal føres en landbrukspolitikk som gir yrkesutøverne i 
landbruket økonomisk og sosialt likeverdige forhold med 
lønnstakerne i industrien." 

Ved sammenligningen mellom bønder og industriarbeidere skal det 
tas hensyn til levekårsforholdene gitt ved følgende faktorer: 

1. Skatteforhold 
2. Boligforhold og utgifter til bolig 
3. Utgifter til arbeidsreiser 
4. Bruk av egne produkter 
5. Deling av faste utgifter mellom næring og privat bruk 
6. Andre forbruksforhold knyttet til arbeidsplassen 
7. Ferie, fritid og sikkerhet ved sykdom 
8. Arbeidsbelastninger 
9. Ubekvem arbeidstid og skiftpreget arbeide 
10. Sikkerhet for arbeide 
11. Fleksibilitet i arbeide og fritid 
12. Familiens arbeids- og inntektsmuligheter 

Det forutsettes videre at "Såvel arbeidskraft som andre 
produksjonsfaktorer utnyttes på en måte som tilfredsstiller de 
krav til effektivitet som til enhver tid anses som rimelige." 

Inntektsmålet er knyttet til at inntektsmålet pr årsverk på 
modellbruk skal ligge på et nivå som gir jamstilling i levekår 
mellom bønder og industriarbeidere . 
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Inntektsmålet har da følgende elementer: 

levekårsmålsetting 
krav til effektivitet 
regnes pr årsverk 
knyttet til modellbrukene. 

Inntektsmålet er ikke et objektivt mål da innholdet i levekårene, 
effektiviteten og modellbrukene er politisk bestemt. 

1.1.3. Distriktsmål. 

Målet for landbruket i distriktspolitisk sammenheng har følgende 
utforming: 

"Landbrukspolitikken utformes med sikte på å øke inntektene 
og bygge ut gode og sikre arbeidsplasser i områder med svakt 
og ensidig næringsgrunnlag. 

Det legges opp til en økning av landbruksproduksjonen i alle 
områder, men det tas særlig sikte på å styrke landbruket og 
øke landbruksproduksjonen i de næringssvake områder. 

Ved lokalisering av landbrukets foredlingsindustri må 
siktepunktet være å gjøre den totale sysselsettings- og 
inntektseffekt i de næringssvake områder størst mulig. Det 
må i denne forbindelse foretas en avveining mellom på den 
ene side virkningene for landbrukets primærproduksjon - og 
på den annen side sysselsettings- og inntektsvirkningen av 
selve foredlingsvirksomheten. Det må også legges vekt på den 
service- og miljømessige virkning et foredlingsanlegg har 
for landbruksmiljø og det sosiale liv i bygdene. 

For å opprettholde bosettingen og sikre ressursutnyttingen 
vil det være nødvendig å legge opp til en variert 
bruksstruktur med såvel familiebruk som bruk som drives i 
kombinasjon med annen virksomhet. For å realisere dette vil 
det være nødvendig med tiltak både gjennom 
landbrukspolitikken og den generelle samfunnspolitikken." 

Distriktsmålsettingen kan ut fra dette oppsummeres slik: 
- styrket distriktsjordbruk 
- foredlingsindustrien bør legges til distriktene 
- sikre en variert bruksstruktur 

1.1.4. Effektivitetsmål. 

Målet for effektivitetsutviklingen har følgende ordlyd: 

"Effektivitetsutviklingen må foruten å tilfredsstille 
alminnelige samfunnsøkonomiske krav, vurderes i en samlet 
samfunnsmessig sammenheng der en gjennomfører en tilpasning 
av effektiviteten i forhold til den vekt som legges på de 
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enkelte mål i landbrukspolitikken. Innenfor de rammer disse 
mål setter bør en ta sikte på å gjøre produksjonen så 
effektiv som mulig både på det enkelte bruk og for næringen 
som helhet. En bør ta sikte på å føre en samordnet 
landbrukspolitikk slik at ressursene i hele landet blir best 
mulig utnyttet." 

1. 1. 5. Miljømål. 

Målet for landbruket i miljø- og ressurssammenheng fikk følgende 
formulering i St. meld. nr 14: 

"Gjennom landbrukspolitikken tas det sikte på å legge opp 
til en ressursutnyttelse som bidrar til å realisere de 
generelle mål for miljø- og ressurspolitikken. 

Landbrukets egne forurensninger søkes begrenset. Samtidig 
bør landbruket bidra til en reduksjon av forurensningen og 
en resirkulering av organisk materiale fra sektorer utenfor 
landbruket, i den utstrekning dette kan gjøres uten å påføre 
landbruket vesentlige økonomiske eller andre 
skadevirkninger, og uten å forringe produksjonsgrunnlaget. 

Landbruket bør økonomisere med energiressursene. 

Det legges stor vekt på å motvirke inngrep i naturen som 
reduserer mulighetene for framtidig biologisk produksjon. 
Dyrket og dyrkbar jord bør så langt som mulig forbeholdes 
landbruksproduksjon, og en stadig større del av utbyggingen 
bør lokaliseres til lite produktive arealer." 

Landbrukspolitikken er behandlet ved flere anledninger senere i 
Stortinget. Bl.ai forbindelse med "Ernæringsmeldingen", 
meldingen om inntekt og levekår i landbruket og løpende i 
forbindelse med gjennomgang av jordbruksavtalene. Vi vil ikke i 
denne sammenheng gå inn på de eventuelle endringer eller signaler 
om endringer i landbrukspolitikken som eventuelt kan leses ut av 
disse behandlingene i Stortinget. 
Vi vil heller ikke i denne sammenhengen gå inn på noen bred 
analyse av utviklingen innen norsk landbruk som følge av den 
førte landbrukspolitikk. Vi skal imidlertid i neste avsnitt se 
litt på hvordan svineproduksjonen har utviklet seg. 
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1.2 UTVIKLING OG STTUS FOR NORSK SVINEPRODUKSJON. 

Produksjonsmålsettingen forutsetter at vi er selvforsynt med 
svinekjøtt og at dette produseres på norskavlet for . Det skal 
ikke tas sikte på eksport og det betyr at den norske forbrukeren 
bestemmer omfanget av svineproduksjonen. 
En rekke faktorer som ernæringshensyn og endret 
matvaresubsidiering, har påvirket utviklingen av 
forbruksmønsteret. Som vist i tabell 1 økte forbruket av kjøtt 
fra 1969 til 1979, men har senere holdt seg relativt konstant på 
45 kg pr innbygger. Forbruket av svinekjøtt ser ut til å være 
stabilt rundt 20 kg pr innbygger. 

Tabell 1. FORBRUKSUTVIKLING AV KJØTT. Kg pr innb. 
Kilde: LS årbok 1988 

1969 1979 1984 1987 

Storfe 12,8 18,5 16,7 17,6 
Kalv 1,7 0,5 0,6 0,6 
Sau/lam 4,7 5,4 5,7 5,8 
Gris 17,4 20,9 19,5 20,9 

Sum 36,6 45,3 42,5 44,9 

Tabell 2 viser utviklingen innen salgsproduksjonen av kjøtt i 
Norge fra 1969 til 1987. Det fant sted en relativt kraftig 
volumøkning i første del av denne perioden basert på 
markedsmessig underdekning. Økningen de siste årene har ført til 
overskuddsproblemer og reduserte produsentpriser i forhold til 
jordbruksavtalens målsettinger. 

Tabell 2. SALGSPRODUKSJON AV KJØTT. Tonn 
Kilde: LS årbok 1988 

1969 1979 1984 

Gris 57.996 76.582 83.395 

Storfe/sau 67.878 88 . 568 92.117 

Sum 125.874 165.140 175.512 

1987 

91.659 

100.148 

191.807 

På grunn av overproduksjon ligger oppgjørsprisen til produsent 
under avtalepris. For svinekjøtt utgjorde denne prisreduksjonen 
kr 1,18 pr kg i 1987 og kr 2,35 i 1988. Det samlede inntektstap 
som følge av dette utgjorde ca 110 mill kr i 1987 og ca 215 mill 
kr i 1988. 
Dette tapet utgjør ca 10% av produksjonsverdien for slaktesvin 
dette året, jfr tabell 3. 
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Tabell 3. SVINEKJØTT - PRODUKSJON, PRIS OG INNTEKT 
Kilde: Budsjettnemda 1989 

1985 1986 1987 

Salg og hjemmeforbruk, mill kg 83,8 85,1 92,3 

Salgspris pr kg 23,87 25,76 25,90 

Inntekt slakteverdi, mill kr 2000 2193 2391 

Tilskudd til førtidsslakt 
av purker, mill kr - - 19 

1988 1989 

90,0 84,0 

24,94 24,61 

2234 2068 

37 -

Driftsgranskningene for jordbruket omfattet i 1987 57 bruk som 
drev svine- og kornproduksjon i kombinasjon. I gjennomsnitt var 
korn-arealet 225 dekar og besetningsstørrelsen var 18,6 
avlspurker. 
Salgbar smågris var 268 stk. Oppnådd salgspris pr kg svinekjøtt 
var kr 26,43. 
Familiens arbeidsfortjeneste pr årsverk utgjorde kr 137.700, det 
vil si kr 68,90 pr time. 

Budsjettnemdas modellbruksberegninger viser at i et balansert 
marked og med de forutsetninger som forøvrig inngår i modellen 
skulle vederlaget pr årsverk vært ca 174.000 kroner. 

Etter jamstillingsvedtaket i 1975 hadde landbruket en sterk 
positiv utvikling i sine inntekter, men dette snudde først på 
åtti-tallet og man er nå relativt sett tilbake til utgangspunktet. 
Vi skal ikke her gå inn på i hvor stor grad de distriktspolitiske 
målsettingene for landbrukspolitikken er blitt etterlevd. 
Tabell 4 gir imidlertid en oversikt over endring i tallet på bruk 
fra 1975 til 1986. 

Som en vil se er antall bruk nær uendret i Vestfold, Østfold og 
Akershus, mens en for Nord-Norge registrerer en tilbakegang på 
over 30%. De andre fylkene ligger mellom disse ytterpunktene og 
for landet under ett er tilbakegangen ca 14%. 

Det er åpenbart at mulighetene for arbeidet utenfor bruket spiller 
en stor rolle og trolig er det også slik at kornproduksjon, som er 
den dominerende driftsform i de mest sentrale områdene, også 
lettest lar seg kombinere med arbeide utenfor bruket. 
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Tabell 4. DRIFTSENHETER I JORDBRUKET 
Kilde: NOU 1988: 23 

Vestfold 
Østfold 
Akershus 

Rogaland 
Telemark 
Buskerud 
Hedmark 
Nord-Trøndelag 
Oppland 

Vest-Agder 
Hordaland 
Sør-Trøndelag 
Sogn og Fjordane 
Aust-Agder 
Møre og Romsdal 

Nordland 
Troms 
Finnmark 

Sum 101 

Antall bruk 
1986 

3627 
4989 
4983 

7809 
4433 
5633 
9328 
6325 
9366 

3041 
8036 
6550 
7281 
1925 
7784 

5833 
3592 

967 

502 

endring i % 
fra 1975 til 86 

- 2,9 
- 4,0 
- 6,1 
- 8,1 
- 9,7 
-11, 1 

-13,8 
-14,7 
-15,9 
-17,7 
-19,9 
-20,2 

-33,6 
-36,2 
-38,1 

I tabell 5 er gjengitt tall for endring i antall bruk med husdyr 
fra 1976 til 1986. Her ser en at de kraftfor-baserte 
produksjonene er blitt borte fra ca 50% av brukene, mens de 
grovfor-baserte produksjonene er blitt redusert med 30%. En går 
ikke i denne omgangen nærmere inn på forskjellene i utvikling 
mellom fylkene. 

Tabell 5. BRUK MED HUSDYR I 1986 
Kilde: NOU 1988: 23 

Antall bruk 
med husdyr 

Høner 7.600 
Gris 12.500 
Kyr 32.200 
Storfe 42.400 
Sau 34.000 
Geit 1.700 

Endring i % 
1976 - 86 

- 57 
- 46 
- 31 
- 29 
- 24 
- 6 
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Budsjettnemda har beregnet antallet effektive årsverk knyttet til 
svineproduksjonen til 4965 i 1986. Dette har øket til 5132 i 1988 
og må ut fra nedgangen i antall bruk med gris og økningen i 
salgsproduksjon kunne tolkes som uttrykk for økende 
besetningsstørrelser. Tall fra NKFs leveransestatistikk bekrefter 
meget klart denne utviklingen. 

Tabell . 6. FORDELING AV LEVERANDØRER OG LEVERTE SLAKTEGRIS. I % 
Kilde: NKF (NNS er ikke med i grunnlaget for 

statistikken) 

1976 1985 1988 

Årsleveranse Lever an- Levert Lever an- Levert 
dører slakt dører slakt 

1- 20 stk 65 8 42 3 33 
21- 50 stk 13 9 14 5 12 
51-100 stk 9 15 12 9 12 

101-300 stk 10 41 23 43 25 
301-500 stk 2 15 6 25 11 
501- 1 12 2 15 7 

Som vi ser av tabell 6 hadde 3% av leverandørene en årsleveranse 
på mere enn 300 slaktegris i 1976 og de sto for 27% av samlet 
leveranse. I 1985 var gruppen øket til 8,5% og sto da for 40,5% av 
årsleveransen. Tallene for 1988 omfatter også leveranser til Nord
Norges salgslag og en antar at utviklingen mot større besetninger 
ikke er kommet så langt i dette området. Likevel ser en at på 
landsbasis kom 60% av leverte slakt fra de vel 17% av 
leverandørene med årsleveranse over 300 dyr. 

Uten å gå nærmere inn på hvilke regionale forskjeller som har 
funnet sted i svineproduksjonen, tar vi med to tabeller som gir 
status pr idag. 

Tabell 7. AVLSGRIS ETTER BESETNINGSSTØRRELSE 
Kilde: Jordbruksavtalen 1989-90 

Antall dyr Sør-Norge Nord-Norge 

1 -11 37.956 1.364 
12 - 18 11.358 332 
over 18 13.185 213 

62.499 1.909 

Sum 

39.320 
11. 690 
13.398 

64.408 

1 
3 
6 

30 
28 
32 
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Tabell 8. REGIONAL FORDELING 1987. 
Kilde: LS årbok 1988 

Region Antall svin Andel 
i 1000 stk i % 

Østlandet 503 42 
Sørlandet 48 4 
Vestlandet 382 32 
Trøndelag 225 19 
Nord-Norge 32 3 

Sum 1.189 100 
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1.3 LANDBRUKSPOLITISKE TILTAK. 

1.3.1 Priser og tilskudd 

Gjennom jordbruksavtalen fastsettes maksimalpriser for 
representantvarer. For gris er dette stjernekvalitet og for 
jordbruksavtaleperioden 1989-90 er maksimalprisen satt til 
kr 31.71 pr kg. 

For å nå landbrukspolitiske målsettinger, benyttes forskjellige 
tilskuddsordninger: 

Grunntilskudd 
Distriktstilskudd 

sone 4 
sone 5 

Tabell 9. PRODUKSJONSTILLEGG 

45 øre pr kr 

. 620 øre pr kg 
620 øre pr kg 

PR DYR (kr pr dyr) 
Kilde: Jordbruksavtalen 1989-90 

Antall 10-75 76-150 

Slaktegris 
De første 100 i Sør-Norge 137,- 131,-
De første 100 i Nord-Norge 157,- 151,-
De neste 100 86,- 80,-
De neste 300 57,- 57,-

Avls12urker og råner 
Sør-Norge: 
De første 11 1224,- 1142,-
De neste 7 714,- 636,-
Andre 386,- 318,-
Nord-Norge: 
De først 11 1818,- 1760,-
De neste 7 952,- 874,-
Andre 588,- 522,-

151-250 251-

110,- 106,-
130,- 126,-
69,- 65,-
57,- 54,-

1070,- 1028,-
560,- 520,-
252,- 218,-

1682,- 1644,-
798,- 758,-
454,- 420,-

Tilskudd til refusjon av avløserutgifter for ferie og fritid er 
kr 18.500,- pr årsverk. 
Alle tilskuddsordningene er begrenset til det produksjonsomfang 
som 2 årsverk representerer. 

1.3.2 Markedsregulering 

Over jordbruksavtalen blir det bevilget midler til 
avsetningstiltak og reguleringsanlegg. For inneværende år beløper 
det seg til ca 250 mill kr for alle vareslagene. 

Til finansiering av markedsreguleringen trekkes det inn 
omsetningsavgift. For svinekjøtt er dette trekket for tiden 
kr 2,50 pr kg. 
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1.3.3 Effektivitetsnormer 

Som utgangspunkt for vurdering av økonomien i de enkelte 
produksjonene blir det foretatt modellbruksberegninger på i alt 32 
modeller. For svineproduksjonen er det 4 modeller som kommer inn 
i bildet: 

Modell nr 12: 13,5 årskyr og 3 purker, Jæren 
Modell nr 20: 254 slaktegriser, landet 
Modell nr 21: 22 årspurker og 210 daa korn, Trøndelags flatb. 
Modell ne 22: 24 årspurker og 244 daa korn, Østlandets flatb. 

Årsverket beregnes til 1875 timer ut fra følgende 
effektivitetsnormer for arbeidskraftforbruk: 

Avlsgris: 
De første 15 64,90 timer pr avlsgris 
overskytende 62,90 timer pr avlsgris 

Slaktegris: 
De første 100 3,24 timer pr slaktegris 
De neste 100 2,46 timer pr slaktegris 
overskytende 1,92 timer pr slaktegris 

1.3.4 Konsesjonsgrenser og spredeareal 

Lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold fastsetter følgende 
grenser for konsesjonsfri drift av svinehold: 

For anlegg med smågrisproduksjon - inntil 33 avlspurker 
For anlegg med slaktegriser - inntil 250 dyreplasser 

beregnet til 500 dyr pr år 

I kombinert produksjon skal en regne 1 avlspurke = 25 slaktegriser 
= 100 verpehøner = 300 kalkuner= 1750 broilere/slaktekyllinger. 
I kombinert smågris- og slaktegrisproduksjon må samlet produksjon 
ikke overstige det som tilsvarer 33 avlspurker etter disse 
forholdstallen. For alle andre konsesjonsbelagte kombinasjoner må 
samlet produksjon ikke overstige det som tilsvarer 20 avlspurker. 

Etter retningslinjer om lagring og spredning av husdyrgjødsel, 
skal det være tilstrekkelig disponibelt areal for spredning av 
husdyrgjødsla, normalt minimum 4 daa pr gjødsel-dyreenhet. 
En gjødsel-dyreenhet er: 3 avlspurker/råner = 8 slaktegris
dyreplasser. 
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2.0 MULIGE ENDRINGER I RAMMEVILKÅR. 

2.1 NASJONALE FORHOLD. 

Vi har tidligere kort gjort rede for de landbrukspolitiske 
målsettinger som ble lagt til grunn sist Stortinget hadde en 
"general"-gjennomgang av landbrukspolitikken. Vi har også vært 
inne på at de første årene etter at St. meld. nr 14 var vedtatt 
hadde landbruket en gunstig inntektsutvikling. Senere har dette 
bildet endret seg og det har vært tendenser til å se bort fra det 
formelle grunnlag Stortingets vedtak innebærer : Fra enkelte hold 
har man gått så langt at St. meld. nr 14 (1976 - 77) er erklært for 
død. Imidlertid er det så sent som i St . prp. nr 128 (1988-89), om 
jordbruksoppgjøret for 1989-90 henvist til St. meld. nr 14 som 
basis. · 

Signaler fra enkelte politikere, partier og regjeringen om 
ønskeligheten av endringer i landbrukspolitikken har ikke manglet. 
Ser vi på landbruksministerens "snuopperasjoner" i 1986-89 er det 
imidlertid vanskelig å få helt klart for seg om man har vært enig 
med seg selv om hvilke målsettinger som til enhver tid skulle veie 
tyngst. 
Disse signalene har dels avspeilt ønske om en reduksjon i de 
statlige overføringene til jordbruket og dels ønsket om å kunne gi 
etter for internasjonalt press i retning av liberalisering av 
landbruksvarehandelen. I denne sammenhengen har ønsket om 
strengere effektivitetskrav vært framme . 
Problemstillinger rundt forurensning fra landbruket og reversering 
av kanaliseringspolitikken som virkemiddel har vært oppe. Det har 
i denne sammenhengen også vært økende forvirring om landbrukets 
bidrag til forurensingen og hvordan dette best løses. 

Høsten 1987 satte man ned et landbrukspolitisk utvalg med 23 
medlemmer og med professor Håvard Alstadheim som formann. 
Utvalgets mandat er å utforme forslag til en landbrukspolitikk som 
gir positiv effekt for bosetting og sysselsettingen i distriktene. 
Samtidig skal den være forenlig med de økonomiske utfordringene 
landet står ovenfor . Mandatet er konkretisert i 45 punkter, men 
jordbrukets oppgave som matvareprodusent er ikke spesielt trukket 
fram. 

Utvalget er delt inn i fem arbeidsgrupper med forskjellige 
oppgaver: 

1 
2 
3 
4 
5 

markedsrettet næringskombinasjoner 
miljø- ressursvern og landbruk 
"perspektivgruppe" 
beredskap 
samfunnsøkonomiske konsekvenser av landbrukspolitikken 

"Perspektivgruppen'' skal bl. a. se på hvordan utviklingen vil bli 
dersom handelen med landbruksvarer liberaliseres. 

Utvalget fikk en tidsfrist på to år. Denne er senere forlenget med 
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ett år slik at utvalgets innstilling kan ventes mot slutten av 
1990. Sannsynligvis vil utredningen bli bearbeidet av regjeringen 
og trolig lagt fram for Stortinget i 1991-92. Det betyr at den 
nyvalgte stortingsforsamlingen får landbrukspolitikken opp til en 
ny "generaldebatt" og at dette vil falle sammen i tid med 
tilpassingsprosessen til EFs indre marked og oppfølgingen av GATTs 
Uruguay-runde som sluttføres i 1990. 

At den nåværende jordbruksavtaleperioden utløper 30. juni 1990 vil 
kunne vise seg å bli problematisk. Utredningsarbeidet vil ikke 
være kommet så langt at man får klare retningslinjer for arbeidet 
framover. Samtidig vil arbeidet i GATT forutsetningsvis være 
kommet så langt at den norske regjeringen må ha klare 
forestillinger om hvilke liberaliseringer som eventuelt kan komme 
på tale. 

Selv om opinionsmålinger viser er relativt høg og stabil 
tilslutning om landbruket, har endringene i partienes 
representasjon på Stortinget etter valget høsten 1989 trolig gitt 
oss en nasjonalforsamling som vil endre vektleggingen av de 
landbrukspolitiske målsettingene. Både partipolitiske og mere 
næringspolitiske miljøer ser en nasjonal landbrukspolitikk som en 
hindrene faktor for EF-medlemskap og som derfor bør ryddes av 
vegen. 
Mange aviser og tidsskrifter kjører ensidig på at vår 
landbrukspolitikk forutsetter for store statlige overføringer og 
at dette må erstattes av markedskreftene. 
Det er fra flere forskere og forskningsmiljøer gitt uttrykk for en 
oppfatning av at landbrukspolitikken ikke lenger er egnet som 
virkemiddel i distriktspolitisk sammenheng. 
Vi må også peke på mulige negative virkninger av at representanter 
for ulike deler innen landbruksnæringen er sterkt kritiske til 
praktiseringen av landbrukspolitikken. 

Skal man forsøke å gi en kort karakteristikk av situasjonen vil 
det være at ulike grupperinger kan ha svært ulike motiver, men i 
sum er det i ferd med å etableres en "tung trend'' i retning av å 
la markedskreftene ta styringen. 

2.2 INTERNASJONALE FORHOLD. 

2.2.1 OECD 

OECD - organisasjonen for økonomisk utvikling og samarbeide - er 
en videreføring av OEEC som ble etablert i 1948 av europeiske 
stater etter ønske fra USA bl.a. for å ta seg av Marshall-hjelpen. 
Da man utover i femti-årene ikke lyktes å utvikle et mere 
omfattende samarbeide innen denne organisasjonen 
- man fikk i stedet dannelsen av EF og senere EFTA - fikk man 
endringen til OECD i 1961. Organisasjonen består av de "vestlige" 
landene og Japan, tilsammen 24 land og med sekretariat i Paris. 
Norge var med fra starten . 
Organisasjonens formål er å arbeide for økonomisk vekst, høg 
sy~selsetting og høg levestandard. Man skal også arbeide for 



16 

økende grad av multinasjonal ikke-diskriminerende frihandel. 
Herunder er man også i økende grad opptatt av liberalisering av 
handelen med landbruksvarer. 

Som et ledd i dette arbeidet besluttet et ministerrådsmøte i OECD 
i 1982 å sette i gang et arbeide som skulle ; 

analysere metoder for reduksjon av landbruksbeskyttelse 
og en høyere grad av integrasjon av landbruket i en åpen 
multinasjonal handel 
undersøke nasjonale tiltak som påvirker samhandel med 
landbruksvarer 
analysere metoder som sikrer bedre funksjon av det 
internasjonale matvaremarked 

Som et ledd i dette arbeidet fant man det nødvendig å kartlegge i 
hvilket omfang medlemslandene faktisk beskytter sitt landbruk. Som 
målemetode valgte man å bruke PSE. 
PSE er forkortelse for ''Producer Subsidy Equivalent" -
subsidieekvivalenter til produsent. 
Dette uttrykker den betaling som måtte til for å kompensere 
bondens inntektstap ved fjerning av alle landbrukspolitiske 
tilskudd og beskyttelsesordninger. Den uttrykker i prosent den 
delen av produktverdien som stammer fra forskjellige former for 
støtte. 

Gjennomførte beregninger viser følgende PSE-verdier for 1986: 

Australia 
USA 
Canada 
EF - 10 
Japan 

15,3 
35,4 
45,7 
49,3 
75,0 

Beregninger for Norge foreligger ikke offisielt, men er i flg 
Nationen til uttalelse i Landbruksdepartementet og de vil trolig 
bli offentliggjort ved årsskiftet 1989-90. Nationen antyder at 
resultatene ligger på nivå med Finland og Japan. 

På et ministerrådsmøte i mai 1987 konkluderte man med at 
verdenshandelen med matvarer var i ubalanse og at dette skyldtes 
at flere land beskytter sitt landbruk og ''dumper" 
overskuddsproduksjon på verdensmarkedet. Man var derfor enige om 
at alle land måtte reformere sine landbrukspolitikker basert på 
følgende prinsipper: 

1 Langtidsmålsettingen er at landbruksstøtten skal 
reduseres og 11 markedssignalene" skal slå ut i de priser 
produsentene oppnår 

2 I tilpassingsperioden skal det tas hensyn til sosiale 
forhold, matvaresikkerhet, miljø og sysselsetting 

3 Overskuddsproduksjon må reduseres 
4 Produksjonsrestriksjoner må skje på en måte som ikke 

gir økonomiske vridninger 
5 Landbruksstøtte må legges om til produksjonsuavhengig 

personlig støtte 
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6 Landdistriktene må utvikles med tanke på alternativ 
sysselsetting 

7 Regjeringene har full handlefrihet til valg av løsninger 
for å nå sine forpliktelser 

GATTs Uruguayrunde utgjør etter ministerrådsmøtets oppfatning en 
hensiktsmessig ramme for å realisere · de beslutninger som er 
nødvendige for å gjennomføre reformer i landbrukspolitikken. 

Man forutsetter forøvrig gjennom årlige rapporter å følge opp de 
enkelte medlemslands arbeide med liberalisering av sin 
landbruksvarehandel. 

Uten å ha studert nærmer hvilke holdninger norske representanter 
har stått for i OECDs ministerråd kan en i alle fall slå fast at 
OECD som organisasjon klart arbeider for en utvikling som, i 
tilfelle den får gjennomslagskraft i Norge, vil medføre betydelige 
endringer i norsk landbruks rammebetingelser. Selv om det vil 
være GATT som ivaretar det formelle med avtaleverk etc vil det ha 
stor betydning for norsk landbruk hvordan PSE- beregningene slår 
ut og blir tolket. Det politiske opinionspresset har i denne 
sammenhengen en meget stor betydning. 

2.2.2 GATT 

GATT - General Agreement on Tariffs and Trade - generalavtalen om 
toll og handel, ble underskrevet i 1947 med det formål å fremme 
internasjonal handel og derved bidra til økonomisk vekst. 

Norge har hatt og har en åpen økonomi, det vil si at en relativt 
stor andel av vårt bruttonasjonalprodukt (BNP) er knyttet til 
internasjonal handel og tjenesteyting. Denne andelen ligger på ca 
en tredjedel av BNP i Norge, mens f. eks. USA har et omfang på sin 
utenrikshandel tilsvarende mindre enn 10% av sitt BNP. For oss er 
det derfor viktig at våre utekonkurrerende aktiviteter kan skje så 
fritt som mulig og at vi har god konkurransekraft innen disse 
feltene. Velstanden i Norge er i større grad enn de fleste andre 
vestlige land avhengig av vellykket samhandel med andre land. 

På denne bakgrunn var det naturlig for Norge å bli med i 
etableringen av GATT. Opprinnelig var det 23 land som tiltrådte 
avtalen, senere er dette øket til 93 land, samt et 32 land 
"etterlever" GATTs bestemmelser. Således skjer 85% av 
verdenshandelen med landbruksprodukter innen rammene av GATTs 
bestemmelser. Av land som ikke er tilknyttet GATT kan nevnes 
Sovjetunionen, Kina og Taiwan. 

GATT-avtalen bygger på frivillig tilslutning og egen disiplin i 
etterleving av bestemmelsene. Ved brudd på reglene eller tvil om 
fortolkning er man avhengig av at en "fornærmet part" setter fram 
en klage. Det blir så oppnevnt et dommerpanel i hver enkelt sak 
for å komme fram til en avgjørelse. 

GATT-avtalen bygger på "mestbegunstigelsesprinsippet". Det vil si 
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at et land i sin samhandel med andre land ikke kan favorisere 
enkelte land med spesielle import-betingelser. Unntak fra denne 
regelen gjelder land som inngår i et frihandelsområde som f. eks. 
EFTA, eller deltar i en handelsunion som f.eks. EF. Videre er det 
gitt adgang til favorisering av u-land. 

GATT forutsetter at alle handelsrestriksjoner, kvalitative og 
kvantitativ skal gjøres om til toll, og at tollen skal bygges ned. 
Man opererer med faste tollsatser som prinsipp, men aksepterer 
variable avgifter. Det finnes en rekke unntaksordninger hvorav den 
viktigste for oss er den såkalte "bestefarsklausulen". Denne 
forutsetter at de nasjoner som hadde et lovverk som forutsatte 
beskyttelse via kvantitative restriksjoner før 1948 skal kunne 
opprettholde disse. Videre er det anledning til å ta forbehold når 
man skriver under avtalen (unntaksordnig = "Wavers"). 
USA er eksempel på en nasjon som har tatt forbehold om å kunne 
bruke kvantitative restriksjoner når det er nødvendig. 

Etter artikkel 11, som forbyr bruk av kvantitative restriksjoner, 
er det også anledning til unntak ved statlig inngrep i forbindelse 
med overproduksjon. 

2.2.2.1 Uruguay-runden 

GATT-avtalen utvikles gjennom lange forhandlings runder, og man er 
nå i gang med den 8. runden, - Uruguayrunden. Den startet i 
september 1986 og forutsettes avsluttet i 1990. 
Uruguay-runden tar for seg handel med tekstiler, intellektuell 
eiendomsrett, særlige beskyttelses-tiltak og handel med 
landbruksvarer. Handel med landbruksvarer har vært oppe i flere 
forhandlingsrunder tidligere og hvor det er foretatt lempinger for 
begrensede kvanta på enkelte produkt. I denne forhandlingsrunden 
har man særlig fra USA og andre land med stor matvare-eksport tatt 
sikte på å oppnå full frihandel med landbruksvarer. 
På den annen side står Japan, EF og de nordiske landene som 
fortsatt vil ha muligheter til å føre en nasjonal 
landbrukspolitikk. 

Forhandlingene har vært harde og stått i stampe fram til et møte i 
Geneve i vår hvor man kom fram til det såkalte "konsensus
vedtaket" (konsensus= enighet). 

Konsensus-vedtaket er todelt. Den første delen forutsetter at 
støtte til jordbruket skal "fryses" ut 1990 på det nivå støtten 
hadde i april 1989. Dette skal skje innen rammen av det enkelte 
lands lovverk og dette er i Norge tolket slik at det ikke var til 
hinder for gjennomføringen av jordbruksavtaleforhandlingene i år. 
Som kjent er reguleringen for 1989-90 oppfølging av andre år i en 
to-årig avtaleperiode. Det er uvisst hvordan "frys-vedtaket" vil 
virke for avtaleperioden som normalt skulle følge fra 1. juli 
1990. 

Den andre delen av vedtaket innebærer at man er enig om på sikt å 
opprette et markedsorientert landbruk som forutsetter økende grad 
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av frihandel og nedbygging av støtteordninger. Målet skal nås ved 
at importadgangen økes og støtteordninger ved eksport skal bygges 
ned. 

Når Norge, sammen med flere land i lignende situasjon som vår, 
fant å kunne stemme for dette vedtaket, bygger det på en 
stemmeforklaring samt at det er åpnet for enkelte forbehold. Det 
ligger i dette et løfte - om at man skal legge vekt på en rekke ikke 
handelsmessige faktorer som matvaresikkerhet, landbrukets rolle i 
regionalpolitisk sammenheng, miljøvern og sosiale forhold. 

I forbindelse med årets jordbruksavtaleforhandlinger er det 
inngått en protokoll mellom partene om de fortsatte drøftingene i 
Uruguay-runden. Det ligger i denne en forutsetning om at det 
fortsatt skal være mulig å føre en nasjonal landbrukspolitikk 
innen rammen av nasjonale samfunnsmessige mål. 

"Konsensusvedtaket" forutsatte at landene i løpet av høsten 1989 
skulle gi melding til GATT (notifisere) om hvilke endringer de 
ville foreta i sin landbrukspolitikk for å liberalisere handelen 
med matvarer. Man skulle gi melding både om tiltak på kort sikt i 
henhold til "frys"-vedtaket og tiltak på lengre sikt. Regjeringen 
Brundtland gjennomførte ikke drøftinger med organisasjonene om 
disse spørsmålene som forutsatt i jordbruksavtalen og kom heller 
ikke så langt at notifisering ble foretatt. Imidlertid gikk man ut 
gjennom massemedia med melding om at man ville fjerne grensevernet 
på tomat, agurk, salat og blomster. Utspillet var åpenbart et 
taktisk forsøk på å forpurre regjeringsdrøftingene mellom 
Senterpartiet, Høyre og Kristelig folkeparti . Dette lyktes ikke, 
men det satte den avgående regjering i et merkelig lys, og det 
måtte også skape stor uklarhet innad i landbruket så vel som 
forundring i GATT. 
For den nye regjeringen ble utfordringen å få lagt utspillet dødt 
samt å finne fram til en notifikasjon som tilfredsstiller alle de 
motstridende hensyn samtidig som men beholder handlefrihet. 
Det er i denne forbindelse også verd å merke seg at de andre 
landene som er aktører i Uruguayrunden i sine notifikasjoner har 
begrenset seg til å beskrive hva man har foretatt av 
landbrukspolitiske endringer i senere tid og at man ikke går inn 
på forslag om nye ordninger. 
Den norske regjering har i en kort melding til GATT 20 . november 
1989 pekt på at man ved jordbruksforhandlingene i år har 
"dekoplet" støtte til korn- og melkeproduksjonen fra 
produksjonsomfanget ved å innføre en kulturlandskapsstøtte. Videre 
gir man uttrykk for i forbindelse med jordbruksforhandlingene for 
neste år å ville fjerne støtte til landbruksprodukter som 
eksporteres. 

2.2.2.2 "Eplepanelet" 

Den norske landbruksvareproduksjonen er beskyttet gjennom 
kvantitative ordninger som i utgangspunktet er forbudt etter GATT
avtalen. Da Norge ikke etterkom et ønske fra USA om å åpne for fri 
import av epler og pærer før jul, krevde USA saken gransket av 
GATT. Det ble derfor i GATTs rådsmøte i mars 1988 satt ned et 
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panel til å granske lovligheten av Norges kvantitative 
beskyttelse av eple- og pæreproduksjonen. 

Panelet konkluderte med at de norske importrestriksjonene ikke 
kunne forsvares ut fra at de bygde på lovgivning eldre enn GATT 
("bestefarsklausulen"). Etter behandling av denne konklusjonen i 
rådsmøte i juni i år, har Norge nå et press på seg til å bringe 
importrestriksjonene i tråd med GATTs regelverk. Hvilke muligheter 
man har til en fortsatt effektiv beskyttelse vil bli vurdert og 
drøftet mellom regjeringen og organisasjonene. 

Norge påberopte seg i denne saken midlertidig lov av 22. juni 1934 
om forbud mot import mv. som "bestefarsklausul". 
Panelet la vekt på at dette var en fullmaktslov som egentlig ikke 
var benyttet i denne sammenhengen og at Norge bl.a. i 1961 hadde 
pekt på negativ handelsbalanse som basis for importrestriksjoner 
på landbruksvarer. 
Det kan ikke trekkes konsekvenser av denne paneldommen over til 
andre produksjonsgrener i den forstand at dommen kun gjelder de 
varene som er vurdert. En gransking av hvordan importværnet har 
vært praktisert for andre varegrupper kan, muligens med unntak av 
korn, komme til å vise at "bestefarsklausulen" ikke holder. I 
tilfelle av nye panelklager på andre produkter, men også i 
forbindelse med forhandlingene i Uruguayrunden, kan eple-pære 
saken vise seg å skape vanskelige komplikasjoner for oss. 

2.2.3 EFTA, EF og det indre marked 

EFs indre marked og de "fire friheter" - det vil si fri bevegelse 
av varer, tjenester, kapital og personer - har opptatt norske 
media i økende grad det siste året. 

Går vi tilbake til Romatraktaten slik den ble formulert i 1957, 
vil vi finne at etablering av et indre marked med de fire 
frihetene er ført opp som noen av de viktigste virkemidlene for å 
nå målsettingene til EF. Da vi inngikk en frihandelsavtale med EF 
i 1973 lå det i kortene at det ville skje en utvikling i EF. For 
oss er det viktig å tilby varer og tjenester i alle markeder 
tilpasset de lokale krav. Det å fortløpende skulle tilpasse seg 
utviklingen i EF på de områder vi ønsket samhandel ligger derfor 
inne som en forutsetning. 

Da EF midt på åttitallet gjorde opp status for sin utvikling, 
måtte man erkjenne at tankene om et indre marked fra 1957 ikke var 
realisert. Man satte opp en "hvitbok'' som viste at ca 300 tiltak 
måtte gjennomføres før de fire frihetene var en realitet. Man 
måtte også erkjenne at man ikke kunne oppnå enstemmighet om alle 
disse forslagene og man ble enige om at mange tiltak skulle kunne 
gjennomføres med 3/4 flertall. Med flertallsbeslutning som det 
viktige nye instrumentet, vedtok man "Enhetsakten" som bl. a. 
forutsetter at de 300 forslagene skal være gjennomført innen 
utgangen av 1992. 
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Fra norsk side har man gjennom EFTA vært med på diskusjoner om 
sammen med EF å etablere et felles europeisk økonomisk rom (EES -
Luxemburerklæringen 1984). Dette leder i sin konsekvens til at 
EFTA-landene må gå lengre i sin tilnærming til EF enn hva som 
følger av frihandelsavtalen. Utviklingen konkret av samarbeidet i 
denne Luxemburg-prosessen er overlatt til ca 30 arbeidsgrupper 
hvorav to berører landbruket. Det gjelder bioteknologi og handel 
med bearbeidede landbruksvarer. 
Det har vært misnøye med treg framdrift i denne 
samarbeidsprosessen. 

I lys av tregheten i Luxemburg-prosessen inviterte EF-kommisjonens 
president, Jacques Delers, ved en tale i januar 1989 EFTA-landene 
til nytt initiativ. 
Delers gav uttrykk for at Luxemburg-prosessen la opp til et 
begrenset samarbeide og fra EFs side opplevde man det som 
arbeidskrevende å skulle forholde seg til hvert enkelt EFTA-land. 
Som alternativ inviterte han til et mere forpliktende samarbeide 
med felles beslutningsprosess. Dette foruts~tter en utbygging av 
EFTAs apparat og at man ble enige om felles domstolbehandling av 
tvistemål. Delers ønsket et samarbeide som ikke bare begrenset seg 
til det handelspolitiske, men også gikk inn på det sosiale og 
kulturelle. 

Statsminister Gro Harlem Brundtland satt som ministerformann i 
EFTA og fulgte opp dette utspillet på en statslederkonferanse i 
mars. Dette ledet fram til hva man omtaler som Oslo-Brussel
prosessen. 
I "Oslo-erklæringen" var EFTA-landene enige om å arbeide mot et 
"dynamisk og enhetlig europeisk økonomisk rom" hvor man i størst 
mulig grad skulle realisere "de fire friheter" innen EF og EFTA. 
Man sa seg videre villig til å sette i gang et arbeide for å finne 
fram til eventuelt felles beslutningsprosesser og felles 
administrative organer. 

Det er i denne prosessen satt ned tre arbeidsgrupper på "de fire 
frihetene" og en arbeidsgruppe på "andre spørsmål''. Rapporter fra 
disse gruppene forelå i juli 1989, men ble ikke offentliggjort. 
Stortingets utenriks- og konstitusjonskomite fikk en kort 
redegjørelse. 
Videre er det satt ned en femte gruppe som skal se på juridiske og 
konstitusjonelle spørsmål. Alle rapportene forelå til 20. oktober 
1989 og skal gjennomgås på et felles EFTA-EF utenriksministermøte 
i desember. Signaler fra forskjellig hold både i EFTA og EF tyder 
på at man forventer å kunne innlede reelle forhandlinger med sikte 
på i løpet av 1990 å komme fram til et "fundamentalt forbedret 
frihandelsområde". 

Det sonderingsarbeide som er foretatt mellom EF og EFTA dannet 
grunnlaget for handelsministerens redegjørelse for stortinget og 
stortingsdebatten 1. desember 1989. Denne behandlingen endte med 
tilslutning til regjeringens opplegg om å gå inn i 
realitetsdrøftinger mellom EF og EFTA med sikte på i løpet av 1990 
å komme fram til en utvidelse av vår nåværende handelsavtale til 
det man omtaler som "en fundamentalt forbedret handelsavtale". 
Uten å gå nærmere inn på intensjonene, kan vi slå fast at landbruk 
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er forutsatt holdt utenfor disse drøftingene. Utvidels av 
handelen med bearbeidede landbruksvarer vil kunne bli aktuelt, men 
vil ikke rokke ved den norske landbrukspolitikken. 

Tanken om norsk medlemskap i EF vil neppe bli tatt opp i fullt 
alvor før tidligst i forbindelse med stortingsvalget i 1993. 
Reaksjonene på Fremskritpartiets forslag om å søke medlemskap nå, 
viser at de andre partiene forutsette stor oppslutning i folket om 
et eventuelt medlemskap før man ''setter igang". 

2.2.4 Det globale perspektiv 

Norsk matvareproduksjon ble i forbindelse med oljekrisen først på 
70-tallet forstått i et globalt perspektiv. Dette har fortapt seg 
kraftig og norske politikere, "næringslivsfolk'' m fl er blitt 
blendet av en matvarerikelighet i den vestlige verden og en 
''verdensmarkedspris" som er urealistisk lav. Forsøk på varsel om 
global matvarekrise som også vil måtte få konsekvenser for oss har 
ikke nådd fram. 

Innholdet i advarslene slik de bl. a. presenteres av Worldwatch 
Institute omfatter en rekke forhold. Man peker på at den "grønne 
revolusjon" har stanset opp og at forestillingene om ny kraftig 
framgang gjennom bioteknologi ikke vil kunne realiseres i nær 
framtid. 
Dyrkningsarealet i verden går stadig tilbake som følge av 
forørkning, og jorderosjonen har et kollosalt omfang. Det er 
sterke indisier på at jordtemperaturen er stigende og at dette 
ytterligere vil forverre problemene med for lite nedbør eller 
mulighetene for vanning i store viktige landbruksområder. En 
klimaendring vil ha positive effekter i andre områder, men ikke i 
et tilstrekkelig omfang slik at nettoeffekten vil bli klart 
negativ. 
Verdens kornlagre er nå nede på et nivå tilsvarende 60 dagers 
forbruk, og USA hadde siste år større forbruk enn produksjon. 
Endelig peker man på befolkningsveksten. Folketallet øker med ca 
90 millioner pr år og vil øke med over 20% fra 1989 til år 2000. 
Med en betydelig underernæring i store deler av verden i dag, 
antar man at matvareproduksjonen må økes med ca 40% om det skal 
være rimelig balanse ved årtusenskiftet. Ingenting tyder på at 
dette kan skje. 

2.3. OPPSUMMERING. 

Norsk landbrukspolitikk har i hele etterkrigstiden vært rettet inn 
mot å tilfredsstille en rekke mål. Selv om det ikke har vært 
formulert noen tempoplan for strukturrasjonalisering har reduksjon 
av antall bønder vært et betydelig element for å opprettholde 
inntekten til de som til en hver tid har fortsatt. Overføringene 
via statsbudsjettet til næringen nådde et toppnivå først på 80-
tallet. Økonomisk stagnasjon og innenrikspolitiske forhold har 
ført til en relativ tilbakegang i bondens arbeidsvederlag. Forsøk 
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på kompensasjon gjennom øket produksjon har gitt oss kostbare 
overskudds-problemer. I den løpende debatt om landbrukets plass i 
samfunnet er matvarepriser, overføringer og forurensing elementer 
som opptar opinionen. På den internasjonale arena er øket 
liberalisering et gjennomgangstema. Både direkte og indirekte 
begrenser dette mulighetene og ikke minst viljen til å videreføre 
vår landbrukspolitikk uten endringer; En nærliggende konklusjon 
vil derfor være at landbrukspolitikken framover vil kunne bli 
begrenset til en næringspolitikk med redusert lønnsomhet og øket 
effektivisering som virkemiddel . Andre samfunnsmessige oppgaver 
som før har vært tillagt landbruket vil man i større grad ta sikte 
på å løse gjennom distrikts- og sosialpolitiske tiltak. 

Ut fra den oppsummering som her er foretatt, er det ikke noe som 
tyder på at vi på kort sikt skal ende opp med EFs 
landbrukspolitikk i Norge. Endringer som følge av forhandlingene i 
GATTs Uruguayrunde er mulige, men vil neppe i vesentlig grad endre 
rammebetingelsene for norsk landbrukspolitikk. Konsekvensene av 
paneldommen vil nødvendigvis måtte bli mere konkrete, men vil i 
alle tilfelle i første omgang ha begrenset rekkevidde. Dersom det 
blir innledet flere panelsaker kan man frykte at vår 
forsvarsposisjon vil være svak. 
Den nasjonale vilje til å videreføre vår nåværende 
landbrukspolitikk synes svekket og avtakende. Dette vil trolig 
føre til at overføringene reduseres (fryses) og kravet til 
omstrukturering og effektivisering tiltar. 

Det har alltid vært konflikt mellom våre landbrukspolitiske 
målsettinger og hvilken man vil vektlegge er et verdivalg. 
Institusjonelle rammebetingelser som f. eks. lovverket er ikke 
like raskt å endre, og vi kan komme til å oppleve at en omstilling 
av landbruket blir hemmet av dette uten at man oppnår økonomisk 
kompensasjon. For næringen vil det være at alvorlig valg å skulle 
ta initiativ til å bryte ned bestemmelser som har fungert godt så 
lenge samfunnet ville følge opp bevilgningsmessig. Ved eventuelt å 
innta en slik holdning betyr det at man gjør et valg om 
effektivisering og reduksjon av antall bruk i drift. 
Kombinasjonsbruk,- enten landbruksdelen er stor eller liten -, kan 
komme i et motsetningsforhold til eneyrkedelen. Den vanskelige 
situasjonen dette kan føre til, kan svekke landbruket ytterligere 
og fremme behovet for enda raskere strukturrasjonalisering. 

Å velge forutsetninger for et framtidsbilde på dette grunnlaget 
kan være vanskelig. Det mest realistiske synes å være en gradvis 
omlegging av virkemiddelbruken og en reduksjon i overføringene 
basert på interne nasjonale vurderinger. 
Vårt forhold til EF er regulert ved vår handelsavtale fra 1973, og 
eventuelle "fundamentale forbedringer" vil ikke berøre landbruket 
direkte. Et eventuelt medlemskap ligger minimum 6-8 år fram i tid, 
og med påregnelige overgangsordninger vil det ta ytterligere 5-10 
år før EFs felles landbrukspolitikk er innført. 
Den store forskjellen det er mellom Norge og EFs økonomi målt som 
brutto nasjonalprodukt pr innbygger medfører at å gjennomføre EFs 
landbrukspolitikk hos oss representerer det verst tenkelige 
tilfelle. (Vi forutsetter da at de politiske partier som vil 
fjerne alle overføringer, og legge landet åpent for 
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verdensmarkedets prisnivå på matvarer, ikke når fram med sine 
synspunkter.Vi regner det heller ikke som sannsynlig med en 
utvikling med basis i GATT som legger landet åpent) . 
Vi er derfor kommet til at det kan være av interesse å beskrive et 
framtidsbilde hvor vi setter EFs landbrukspolitikk inn i 
Budsjettnemdas modellbruksberegninger. 

Framstillingen i kapittel 3 baserer seg på resultatene i et 
prosjekt Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning har 
gjennomført på oppdrag fra og i samarbeide med Landbrukets 
Utredningskontor. 
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3.0. MODELLBRUKSBEREGNINGER. 

Vi har under avsnitt 2.3 trukket den konklusjon at det kan være av 
interesse å beskrive en situasjon hvor EFs felles lanbrukspolitikk 
kommer til anvendelse i Norge. I det følgende vil vi se på de 
konsekvenser dette måtte ha for vår svinekjøttproduksjon. 
Framstillingen vil basere seg på Budsjettnemdas 
modellbruksberegninger og enkelte kalkyler og bygger på en rapport 
som Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning har 
gjennomført på oppdrag fra Landbrukets Utredningskontor høsten 
1989. 

3.1 FORUTSETNINGER FOR PRISER 

3.1.1 Generelt 

Som grunnlag for justering av de norske produktprisene til EF
nivå har en nyttet prisserier fra EUROSTAT. Det er her stilt opp 
produsentpriser for de ulike EF-land i landenes lokale valuta og i 
ECU. 

Prisseriene i EUROSTAT-oversikten er forholdsvis grovt 
klassifisert og lite spesifisert. Dette er gjort med hensikt da 
det er en mengde ulike klasser, typer og kvaliteter, og 
inndelingen varierer tildels betydelig mellom de enkelte landene. 
En må derfor være varsom når en nytter tallseriene til 
sammenligninger mellom de enkelte EF-land. Den grove 
klassifiseringen gjør det også noe vanskelig å foreta 
sammenligninger med det norske prisnivået. 

En mener likevel at EUROSTAT-prisseriene kan nyttes til å finne 
forholdstall mellom norsk og EF-lands prisnivå i den type 
beregninger som her er gjort. 

Prisnivået i EF-landene varierer en del landene i mellom. Det er 
flere årsaker til dette. Det kan være effekter av valutaforhold, 
ulik markedsprisdannelse innenfor spennvidden mellom mål- og 
intervensjonspris, effekter av veterinære- og fytosanitære 
bestemmelser, effekter av transportavstander og produktenes 
lagringsdyktighet og hindre ved grensepassering. 

Beregningene er gjennomført med vest-tyske- og danske 
prisforutsetniger med bakgrunn i nivået fra 1986 til 1988. 

Den vest-tyske landbruksproduksjonen er for en stor del rettet mot 
hjemmemarkedet. I tillegg er deler av denne ''småbruksorientert", 
og av denne grunn i en viss grad sammenlignbar med det norske 
landbruket. Spesielt i Sør-Tyskland har landbruket mange 
likhetstrekk med det norske landbruket. I sammenligningene er det 
derfor lagt spesiell vekt på forholdene i delstaten Bayern. 
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Den danske landbruksproduksjonen er i hovedsak rettet mot 
eksportmarkedet. Danmark er også det EF-land som geografisk ligger 
nærmest Norge og av den grunn kan være en av de mest aktuelle 
eksportører av landbruksprodukter til Norge. De danske prisene vil 
dermed til en viss grad være bestemmende for de norske prisene. 
Dette er argument for å nytte de danske EF-prisene som grunnlag 
for å anslå et norsk prisnivå på landbruksvarer ved norsk EF
medlemskap. 

En har nyttet gjennomsnittlige produsentpriser for 1986-88 for 
Vest-Tyskland og Danmark deflatert til 1988-års prisnivå med det 
enkelte lands konsumprisindeks. De siste årene har 
produsentprisene på produktene gått nedover som følge av reformen 
av CAP. 

Tabell 10. Konsumprisindeks og valutakurs Danmark og Vest
Tyskland. For konsumprisindeks er 1980=100. For 
valutakurs, pris i norske kroner for h.h.v 100 
danske kr og 100 tyske mark. 

Norge 

KPI 1986 165,1 
1987 179,5 
1988 191,5 

Kurs 1986 
1987 
1988 

Danmark 

151,7 
157,8 
165,0 

91,70 
98,58 
96,90 

Vest
Tyskland 

120,7 
121,0 
122,4 

342,10 
375,04 
371,39 

Kilde: Statistisk sentralbyrå 

EUROSTAT-prisene er sammenlignet med norsk prisnivå som vist i 
tabell 11. I resultatberegningene har en endret modellenes norske 
priser med de relative tallene i tabell 11. 
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Tabell 11. Gjennomsnittlige produsentpriser 1986-88 i Norge, 
Danmark og Vest-Tyskland. 1988-NOK/kg og relative tall. 

V-Tyskland Danmark Norge 
NOK NOK REL. NOK REL. 

Hvete 3,25 1,50 0,46 1,40 0,43 
Bygg 2,69 1,37 0,51 1,34 0,50 
Havre 2,38 1,39 0,58 1,29 0,54 
Melk 3 J 19 2,41 0,76 2,52 0,79 
Storfekjøtt 37,42 25,01 0,67 25,49 0,68 
Svinekjøtt 27,33 13,82 0,51 11,46 0,42 
Smågris 0,33 0,37 
Sauekjøtt 37,04 25,77 0,70 27,10 0,73 
Ull 0,41 0,40 
Egg 14,60 10,24 0,70 7,99 0,55 
Potet 2,05 0,73 0,36 0,98 0,48 
Tomat 0,41 0,68 
Frukt 0,67 0,70 
--------------------------------------------------------------
Kilde: Eurostat 

For Vest-Tyskland inkluderer produsentprisen 5 prosent 
momskompensasjon som følge av bortfall av det monetære 
utligningsbeløp. 

3.1.2 Korn 

Korn er blitt en "problemvare" innen EF. Etter en stor 
produksjonsøkning under den felles landbrukspolitikken er det 
blitt et kostbart overskudd på det felles markedet. Dette har ført 
til at det er blitt innført avgifter på produksjonen. Disse 
avgiftene er trukket fra i de danske og vesttyske prisene. 

3.1.3 Svinekjøtt 

I EUROSTAT opereres det med tre kvalitetsklasser for svinekjøtt, 
klasse I, klasse II og en klasse for levende slaktegris. I tillegg 
er det en klasse for smågris. 

De to kvalitetsklassene for svinekjøtt (slaktevekt) er en 
forholdsvis grov inndeling, da det, som nevnt ovenfor, opereres 
med en rekke ulike klasser i de ulike EF-landene. Dette gjør det 
vanskelig å sammenligne de vest-tyske- og danske prisseriene med 
hverandre for disse to klassene. En har derfor valgt å nytte 
klassen for slaktegris, levende vekt, da en antar det er denne 
serien som er mest sammenlignbar landene i mellom. Denne 
prisserien ble også benyttet i den svenske LRF-rapporten. 

Når det gjelder prisen på smågris, nyttes det i EUROSTAT-serien en 
stykkpris ved 20 kg levende vekt, mens den norske noteringen 
gjelder 22 kg. Dette gjør det vanskelig å sammenligne prisnivået 
direkte, og en har derfor valgt å justere den norske prisen ned 
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direkte, og en har derfor valgt å justere den norske prisen ned 
til EF's vektklasse ut fra gjeldende praksis ved norsk 
prisfastsettelse. 

3.2 FORUTSETNINGER FOR STØTTEORDNINGER 

Hvilke norske støtteordninger som vil være konforme med EF's 
regelverk og hvilke støtteordninger innenfor EF's regelverk som 
vil være aktuelle å ta i bruk ved evt. EF-medlemskap er vurdert 
nedenfor. Støtteordningene innen EF vil bli vurdert med bakgrunn i 
EF's direktiver/forordninger og i forhold til hvordan en 
praktiserer disse i Bayern. En vil legge vekt på de støtte
ordningene som er relevante i forhold til modellbrukssystemet. 

3.2.1 Norske ordninger 

En har i modellberegningene tatt utgangspunkt i de ordningene som 
nå gjelder på modellene og strøket dem en regner med vil måtte 
falle bort. 

De som en antar vil måtte falle bort er i første rekke prisstøtte 
og tilskudd som gis etter produsert kvantum, da disse anses som 
konkurransevridende og ikke kan forenes med EF's felles 
landbrukspolitikk. Generelt gjelder at på områder hvor EF ikke 
fører en aktiv felles politikk, begrenses mulighetene til å 
støtte eget landbruk av artiklene 92-94 i Romatraktaten, som 
presiserer at ingen land kan gi sine bønder konkurransefortrinn i 
forhold til bønder i andre land. 

En har tatt ut de nåværende produksjonstillegg pr dyr, korntrygd 
for egenprodusert korn, distriktstillegg til korn samt 
produksjons-tilskudd og ferietilskudd for planteproduksjon. 

Lagringstillegg for korn er tatt bort. Eventuell lagrings
kompensasjon er inkludert i prisene i EF-alternativene. 

Fra 1990 innføres et areal-og kulturlandskapstillegg i Norge. Det 
er mulig at et slikt tilskudd vil kunne opprettholdes med 
tilpasning av kriteriene etter artikkel 19 i EF-forordning nr 
797/85. Denne artikkelen begrenser slik støtte til å gjelde 
arealer som er drevet "på en slik måte at miljøet bevares eller 
forbedres." Slike kriterier ligger ikke til grunn for det nor~ke 
tilskuddet og vil derfor foreløpig ikke kunne benyttes innen EF. 

En har beholdt tilskudd til avløserordningen, da dette er en 
ordning med et sosialt siktemål og som det antakelig vil kunne 
være mulig å opprettholde i en eller annen form. 

Når det gjelder investeringstilskudd til driftsbygninger, har 
dette de siste årene ligget på fra 15 - 20 prosent av 
investeringene. Dette har en beholdt. Selv om en del detaljer i 
reglene for utbetaling vil måtte bli endret, vil antagelig nivået 
på denne støtten kunne bli akseptert utfra EF's regelverk. 
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Det er på de modellene som har skog, ulike typer tilskudd til 
skog, f.eks. tilskudd til skogkultur og drifts-planlegging. EF har 
underskudd på trevirke og ingen begrensninger på støtte til skog, 
og en har derfor beholdt de norske tilskuddene i beregningene. 

Enkelte andre overføringer over jordbruksavtalen som ikke får 
direkte effekt på modellbruksinntekten, kan også tenkes å bli 
akseptert av EF. Dette gjelder bl.a. tilskudd til forsøksringer, 
forskning, tilskudd til inseminering o.l .. Dette har en ikke gått 
så grundig inn på. En har ikke regnet endrede utgifter til slike 
formål i disse beregningene, så på den måten er disse 
overføringene tatt med på norsk nivå. En del slike tilskudd 
eksisterer i dag også i Bayern. 

3.2.2 EF-støtteordninger 

Når det gjelder EF-støtteordninger og hvordan disse gir seg utslag 
på modellbrukene, bygger en, i tillegg til EF's 
direktiver/forordninger, også på hvordan disse blir praktisert i 
Bayern, Vest-Tyskland. 

En vil i denne omgang legge mindre vekt på hvordan de ulike 
støtteordningene blir finansiert, dvs. om det er EF-midler eller 
nasjonale midler. For utslaget på modellbruksinntektene har 
finansieringen ingen betydning. 

3.2.3 Pris- og markedsordninger 

Ca 95 prosent av EF's landbruksbudsjett er rettet mot pris- og 
markedsordningene. Denne støtten går til eksportstøtte, støtte til 
opplagring og støtte til oppkjøp av overskuddsproduksjon. En vil 
ikke gå nærmere inn på dette her, bare forutsette at denne støtten 
er tatt hensyn til ved at en i beregningene nytter EF's prisnivå 
på produsentprisene (dansk- og vest-tysk nivå). 

3.2.4 Investeringsstøtte 

Det kan, utfra EF's forordning nr 797/85 om "forbedring av 
landbruks-strukturen", gis investeringstilskudd/rentestøtte til 
investeringer i bygninger og maskiner ("bedriftsforbedrings
ordningen"). Denne støtten gis i hovedsak til heltidsbrukere (i 
Bayern gis dette i en viss grad også til deltidsbrukere). Også 
andre kriterier gjelder, og det er begrensninger på denne type 
tilskudd til svine- og fjørfehold samt melkeproduksjon. Som en 
generell regel gjelder at investeringsstøtten (tilskudd + rente
subsidier) ikke kan overstige 35 prosent av investeringen. En kan 
imidlertid gå utover denne grensen i særskilte tilfelle, f.eks. 
dersom en har å gjøre med yngre brukere, spesielt vanskeligstilte 
områder, miljøinvesteringer o.s.v. I vanskeligstilte områder kan 
den økes til 45 prosent. 

I de ordinære modellbruksberegningene tar en hensyn til den norske 
investeringsstøtten på følgende måte: 
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En beregner en tilskuddsprosent utfra totalkalkylens tall for 
bruttoinvesteringer (bygninger) og statstilskudd til dette formål. 
I praksis regner en her på grunnlag av lånesøknadene for 
driftsbygninger gjennom landbruksbanken og forutsetter således at 
alle som investerer i driftsbygning søker om lån gjennom 
landbruksbanken. Det blir i beregningene tatt hensyn til 
eventuelle maksimalgrenser for tilskott. En får på denne måten et 
nedskrevet investeringsbehov etter tilskudd som danner 
utgangspunkt for kapitalkostnadene i modellene. 

Når det gjelder renten på lånt kapital, blir denne beregnet i 
totalkalkylen der en også har tatt hensyn til eventuelle 
rentefrie/rente-subsidierte lån. Det er denne rentesatsen en 
nytter på lånt kapital i modellbrukssystemet. Rentestøtten er med 
andre ord tatt hensyn til i lånerenten. 

Å foreta en tilsvarende beregning på EF-nivå blir noe vanskeligere 
på grunn av .tilgangen på data og et noe mer sammensatt regelverk. 
Det blir i EF gitt investeringsstøtte-/rentestøtte til en rekke 
formål, selv om hoveddelen skjer utfra 
"bedriftsforbedringsordningen''. I Bayern finnes i tillegg bl.a. 
investeringsstøtte til gjødsellagringsanlegg og bolighus. 

En har ikke tilgjengelig data på totalt investeringsnivå og 
tilhørende tilskuddsnivå i EF, Vest-Tyskland eller Bayern. Fra 
Bayern har en likevel hentet inn data for den delen som går over 
"bedriftsforbedringsordningen" (Einzelbetribliches F6rderungs
programm). Tallene er fra 1987 (Kilde: Bayerischer Agrarbericht 
1988): 

Total investering innen "bedr.forbedr.ordn." 

Av dette: 

Offentlige lån 

Bygninger 
Maskiner 
Annet 

Andre lån, rentesubsidiert 
Tilskudd 
Tilskuddsprosent 50/410 

410 mill.DM 

342 mill.DM 
18 mill. DM 
51 mill. DM 

32 mill.DM 
60 mill.DM 
50 mill.DM 
12 % 

Den tilsvarende tilskuddsprosenten i Norge har de siste årene 
ligget på mellom 15 og 20 prosent av investeringene. Dette gjelder 
bare bygninger. Som en ser av oppstillingen ovenfor, nyttes 
bedriftsforbedringsordningen i Bayern i hovedsak til bygninger. 

En vesentlig del av kapitalstøtten i EF skjer i form av 
rentestøtte. I Bayern har en bl.a. et særskilt program, 
"Bayerisches Agrarkreditprogramm'', som kommer i tillegg til 
"bedriftsforbedringsordningen". Dette er en rentestøtte, med 
rentesubsidierte lån, avhengig av område, brukers alder og 
investeringstype. Effekten av rentestøtten kan en bl.a. måle i 
regnskapsstatistikk. I Bayern har dette gitt følgende utslag 
(Kilde: Bayerischer Agrarbericht 1988): 
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Rente på lånt kapital - landbruk 1986/87: 
Rente på lånt kapital - markedsrente 86/87: 

Forskjellen er her på ca 3 prosent, i Norge er denne på ca 1,5 
prosent. 

Som nevnt er det vanskelig å finne de riktige forutsetningene når 
det gjelder investeringsstøtte for EF. Til dette er data
materialet en har tilgjengelig noe knapt. En måte å løse dette på 
i beregningene er å regne på flere alternativer. Som et ytterpunkt 
kan en nytte norsk nivå på investeringstilskuddet og effekten av 
rentefrie/rentesubsidierte lån ~ Det andre ytterpunktet kan være å 
nytte den tilskuddsprosent en har regnet seg til ut fra 
"bedriftsforbedringsordningen" i Bayern samt å legge inn den 
ekstra effekten av rentestøtten en ser ut fra de tyske 
regnskapstallene i forhold til det norske nivået. I beregningene 
har en foreløpig benyttet det norske tilskuddsnivået. 

Forordning nr 797/85 gir også rom for støtte til 
miljøinvesteringer. I beregningene kommer denne støtten med i den 
generelle investeringsstøtte når en regner med norsk nivå på 
denne. 

3.2.5 Støtte til vanskeligstilte områder 

Denne støtten har sin bakgrunn i EF's direktiv om "forbedring av 
landbruksstrukturen". Støtten var i utgangspunktet tenkt til bruk 
som ligger i fjellområdene, men er senere utvidet til å gjelde 
bruk som ligger i andre områder der det bl.a. på grunn av klima 
eller terrengform er vanskelig å drive effektivt jordbruk. Utfra 
EF's regelverk kan det maksimalt gis ca NOK 1000 pr ha eller pr 
storfeenhet til bruk i vanskeligstilte områder. 

Denne type støtte er forholdsvis utbredt i Vest-Tyskland, der ca 
halvparten av arealet er definert som mer eller mindre 
vanskeligstilt. Definisjonen av hva som kan klassifiseres som 
vanskeligstilte områder har vært gjenstand for forhandlinger med 
EF, og har de siste årene blitt utvidet betraktelig. 

Beregning av støttebeløp foregår i Vest-Tyskland etter en 
inndeling i hvor ufordelaktig det er å drive jordbruk i de 
forskjellige områdene basert på et poengsystem (Vergleichzahl). 
Systemet, som er fra 1930-årene, beregner et poengtall mellom 0 og 
100, etter jordart, klima, hellingsgrad, høyde over havet, 
befolkningstetthet o.s.v .. Områder med gjennomsnittlig poeng-tall 
lavere enn 34 er definert som vanskeligstilte. I tillegg må det 
enkelte bruk innenfor et slikt område ha et poengtall lavere enn 
34. Høyeste tilskudd gis til bruk med poengtall lavere enn 16. 

Etter denne inndelingen varierte støtten i 1988 mellom DM 6 og DM 
29 (NOK 22 - 105) pr daa. I gjennomsnitt i Vest-Tyskland ble det i 
1988 utbetalt NOK 11000 pr bruk i vanskeligstilte områder. 

Hvis en sammenligner klima, driftsstruktur og terrengformer i 
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Norge med forholdene i Bayern er det å anta at svært mange av 
brukene i Norge også vil kunne motta støtte til vanskeligstilte 
områder. Selv om dette er et område det vil måtte forhandles om 
ved eventuelle EF-forhandlinger, er grensen klar med hensyn på det 
maksimale støttebeløpet. I beregningene har en regnet på følgende 
måte: 

Maks sats i alle modeller utenfor flatbygdene 
(105 Kr/daa). Halv sats på Østlandets flatbygder 
og Jæren (53 Kr/daa). 

3.2.6 Kulturlandskapsstøtte 

Også denne type støtte kan dekkes opp av EF's "struktur
direktiv". 

I Bayern opereres det med et "Bayerisches Alpen- und Mittel
gebirgsprogramm". Dette kan deles i tre deler: Del A, der det i 
spesifiserte områder kan gis et arealtilskudd for beiteareal til 
sau og geit. Dette gjelder brattlendte beiteområder der beitegras 
beskytter jorden mot erosjon eller hvor beitingen bidrar til å 
opprettholde verdifull plantebestand eller typiske 
landskapskarakterer. Dette beløper seg til inntil 60 DM pr daa, 
men helt spesielle forutsetninger gjelder for dette (helningsgrad 
på 35%). Del Ber investeringstilskudd, og går til sanering og 
nybygging av utmarksbygninger (setrer), tilslutningsveier og 
utstyr til beiteområder, og kjøp av maskiner/teknisk utstyr for 
utnytting av disse arealer. Del C er diverse tilskudd til 
bevaring, pleie og utvikling av kulturlandskapet (kalking, 
leplanting, økologisk betydningsfulle investeringer etc.). 

Det er vanskelig å regne disse tilskuddene inn i modellene, da de 
i hovedsak gjelder under helt spesielle forutsetninger. Omfanget 
av disse tilskuddene i Bayern er i tillegg forholdsvis beskjedent. 

Investeringstilskuddet (del B) kan en forutsette er dekket opp i 
den generelle tilskuddsprosenten en legger inn i kapitaldelen av 
modellberegningene. 

3.2.7 Direkte inntektsstøtte 

Dette er en ny ordning i EF-sammenheng. Programmet er ennå i 
støpeskjeen og har tre målsettinger: 

- Sosial målsetting (til områder med lav 
inntekt). 

- Strukturelt mål. 
Kompensasjon for lave priser. 

Ordningen er i prinsippet tidsavgrenset til 5 år og delfinansieres 
av Fellesskapet. Tidligere har denne støtten vært forbeholdt bruk 
i spesielt fattige regioner innen EF. Den har etterhvert fått et 
videre siktemål enn tidligere og rammen på 300 mill. ECU vil 
antagelig øke. En har ikke tatt med denne støtten under EF-
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betingelser siden det enda ikke er klart hvor mye man innen EF kan 
være villig til å gi som direkte inntektsstøtte og hvilke 
kriterier som skal gjelde for å få støtte. 

3.2.8 Produksjonstillegg pr dyr 

Det gis i enkelte EF-land produksjonstillegg pr dyr. 
Dette omfatter storfe og sau, men ikke svin. 

3.2.9 Annen støtte som ikke får direkte effekt på modellene 

I Bayern ytes det tilskudd til drift av produsentringer, 
maskinringer og produsentsamvirkelag. Det finnes produsentringer 
både i planteproduksjon og animalsk produksjon. Formålet med disse 
er at produksjonen skal bli mer rasjonell og få bedre kvalitet 
(tilsvarende våre forsøksringer). 

Maskinringene driver med utleie av maskiner til gårdbrukerne. En 
viss prosent av omkostningene får maskinringene dekt. 

Det satses på at produsentsamvirkelag skal få hånd om en større 
del av førstehåndsomsetningen av produktene. For å få til dette 
gis det støtte til oppstarting og investeringer i 
produsentsamvirkelagene. 

Disse tilskuddene kommer ikke direkte til uttrykk i 
modellbruksberegningene. Dette gjelder også andre typer tilskudd, 
f.eks. tilskudd til inseminering, tilskudd til forskning osv., som 
eksisterer i dagens norske støttesystem, og som en antagelig vil 
kunne opprettholde i en eller annen form i EF-sammenheng. 

Det gis også støtte til ekstensivering, brakklegging og avvikling 
av jordbruksdrift. Dette må ses på som en kompensasjon for tapt 
inntekt ved bortfall av produksjon, og ikke som en egen 
inntektskilde. Slik støtte er derfor ikke tatt inn i modell
bruksberegningene. 

3.3 NASJONALE ORDNINGER 

På enkelte områder har EF foreløpig ingen felles (landbruks)
politikk, selv om det på sikt er meningen å foreta en 
harmonisering også her. Dette gjelder i hovedsak skattesystemet og 
sosialpolitikken. Dette er områder som også får effekt på 
inntektsforholdene i landbruket - etter skatt. 

Det er vanskelig å forutsette EF-forhold i norsk landbruk på disse 
områder. For det første er det store ulikheter EF-landene i 
mellom, for det andre er dette ordninger som har en historisk 
bakgrunn og som må ses i sammenheng med det enkelte lands 
generelle skatte- og sosialpolitikk. 

En har ikke tatt hensyn til de enkelte EF-lands nasjonale 
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av enkelte avgiftsforutsetninger. Utgangspunktet har således i 
hovedsak vært de norske skatte- og sosialordninger som gjelder i 
dag. 

En vil imidlertid kommentere enkelte forhold på dette området 
som gjelder i Vest-Tyskland. 

3.3.1 Skattesystemet 

Skattesystemet i Vest-Tyskland fører til at storparten av bøndene 
ikke betaler inntektsskatt. I 1987/88 betalte bare 28 prosent av 
heltidsbrukerne inntektsskatt. Dette skyldes både fradragsregler 
og relativt høy inntektsterskel for bønder for å måtte betale 
skatt. I Vest-Tyskland har i tillegg ikke alle bruk 
regnskapsplikt, og fastsetting av den skattbare inntekten kan skje 
utfra normtall. Dette kan innebære et visst subsidieelement for 
små bruk, men dette blir ikke tillagt vesentlig vekt i EF
sammenheng. Også i andre EF-land kan skattesystemet for bønder 
bety en ikke uvesentlig del i form av skatte-subsidiering. 

3.3.2 Merverdiavgift 

For å unngå handelsvridninger og forstyrrelser i intervensjons
ordningene som følge av valutaendringer, nytter EF et system med 
monetære utligningsbeløp (MCA) ved handel mellom EF-land, og 
mellom EF-land og tredjeland. I 1984 vedtok EF's råd at disse 
skulle fjernes. For Vest-Tyskland, som har en sterk valuta, ville 
dette få negative konsekvenser for bøndene. 

Reduksjonene, og etterhvert bortfallet, av positive monetære 
utligningsbeløp i Vest-Tyskland ved reformen av 
landbrukspolitikken blir kompensert ved at bøndene får beholde en 
større del av merverdiavgiften i forhold til hva de skulle ha 
betalt inn. Denne kompensasjonen utgjorde 5 prosent på 
produsentprisen til 01.01.89. Fra 1989 er den 3 prosent pluss en 
kompensasjon pr arealenhet (90 DM/ha, og max 8000 DM/bruk). Fra 
1992 skal denne i prinsippet falle bort. Vest-Tyskland forhandler 
imidlertid om en kompensasjon for dette. 

Det kan diskuteres om dette skal trekkes inn i modell
beregningene, da dette er en ordning som skal falle bort. 
Imidlertid gjenspeiler dette også pris-, og dermed inntektsnivået 
i 1988. En har brukt 1988-nivået i de tyske prisalternativene 
inklusive momskompensasjonen på 5 prosent. I tillegg må det 
bemerkes at tidsfristen for når ordningen skal falle bort ikke 
bedømmes likt av alle. Bortfall av en type ordning har ofte 
resultert i at en ny ordning blir opprettet for å kompensere for 
den gamle. 

3.3.3 Sosiale ordninger 

De sosiale ordningene for bøndene i Vest-Tyskland blir finansiert 
over landbruksdepartementets budsjett og står for over halvparten 
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av dette. Hoveddelene er alderstrygd, syketrygd og 
ulykkesforsikring. Samlet beløper dette seg til ca 5 mrd. DM, noe 
som i gjennomsnitt utgjør ca 10 prosent av bøndenes nettoinntekt. 
Samlet sett er skattesystemet og de sosiale ordningene en 
betydelig del av støtten til bøndene i Bayern. 

3.3.4 Tilskudd til drivstoff 

Det blir i Vest-Tyskland gitt tilskudd til drivstoff i landbruket. 
Tilskuddssatsen er på 41,15 Pf pr liter (ca 1,54 NOK/l). Denne 
støtten skal imidlertid dekke en avgift som er lagt på dieselolje. 
Dette er noenlunde parallelt med situasjonen i Norge, ved at 
landbruket ikke betaler kilometer-avgift. Dieselprisen en har 
nyttet i beregningene er faktisk pris med avgift og fratrukket 
tilskudd. 

3.3.5 Arbeidsgiveravgift 

De forskjellige EF-landene har forskjellige ordninger angående 
arbeidsgiveravgiften. Dette er heller ikke en avgift som kommer 
inn under avgiftsharmoniseringen fram mot det indre marked. I 
Vest-Tyskland (Bayern) finansieres de sosiale avgiftene normalt i 
fellesskap av arbeidsgiver og arbeidstaker. For bøndene blir denne 
imidlertid finansiert over landbruksdepartementets budsjett. 

3.3.6 Investeringsavgift 

Også når det gjelder investeringsavgift er det forskjellige regler 
i de forskjellige EF-landa. I Vest-Tyskland er ikke investeringer 
pålagt investeringsavgift. 

3.4 KOSTNADER 

3.4.1 Ikke-varige innsatsfaktorer 

I tabell 12 har en vist prisene på noen viktige ikke-varige 
innsatsfaktorer i Danmark og Tyskland i NOK iflg. EUROSTAT . 



Tabell 12. 

Byggrøpp 
Kufor c 
Svinefor 3 
Diesel 
Fullgjødsel 

Kilde: Eurostat 
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Prisforutsetninger for en del kostnadsposter. 
Gjennomsnitt 1986-88, 1988-NOK. 

Norge 
NOK 

3,22 
5,44 
3,71 
2,20 
2,20 

V-Tyskland 
NOK REL. 

1,49 
1,39 
1,77 
1,52 
1,53 

0,46 
0,25 
0,48 
0,81 
0,69 

Danmark 
NOK REL. 

1,58 
1,68 
1,73 
1,50 
1,78 

0,49 
0,31 
0,47 
0,80 
0,81 

Prisene på byggrøpp, kufor c og svinefor 3 er pr forenhet. Prisen 
på diesel er pr liter og prisen på fullgjødsel er pr kg. 

Proteinrikt for er forholdsvis billigere i EF-landene enn 
kornbasert for, da proteinrike formidler som ikke produseres i EF 
kan importeres uten avgifter. 

For fullgjødsel har en lagt til grunn et uveid gjennomsnitt av 
priser på fullgjødsel fra Eurostat. 
Både på fullgjødsel og plantevernmidler har Vi i dag miljøavgift 
på 8 prosent av engrosprisen. Miljøavgifter er diskusjonstema i 
EF, bl.a. arbeider Nederland for miljøavgifter. Det er vanskelig å 
si hvor dette vil ende. En har derfor ikke tatt bort miljøavgiften 
på plantevernmidler, men nyttet norsk prisnivå. For kunstgjødsel 
har en nyttet de tilsvarende danske og vest-tyske prisene i 
beregningene. 

Dieselprisen er noe lavere i Danmark og Tyskland enn i Norge, og 
en har valgt å benytte disse prisene i beregningene. Det samme 
forholdsmessige prisforholdet er benyttet også for annet 
drivstoff- og oljeforbruk. 

Jordleie er redusert til en relativ pris som ligger mellom den 
relative prisen på bygg og melk. Prisen på leie av beite er satt 
relativt mellom prisen på melk og oksekjøtt. Dette fordi en antar 
at også disse prisene vil synke med prisen man får for 
sluttproduktene. 

Prisen på maskinleie er i dag påvirket av at det er 
investeringsavgift i Norge. Prisen er i beregningene senket med 
10% da en forutsetter at utleieprisen er proporsjonal med prisen 
på maskinene. 

Når det gjelder arbeidsgiveravgiften på leid arbeidskraft, har en 
tatt ut denne i basisalternativet. Det kan selvsagt diskuteres 
hvorvidt dette bør gjøres, da det ikke finnes felles EF-politikk 
på dette området. Her er også variasjon EF-landene i mellom med 
hensyn på arbeidsgiveravgift. En har derfor i tillegg sett på 
utslaget av å beholde den norske arbeidsgiveravgiften. 



37 

For de ikke-varige kostnadsfaktorene ellers har en i 
basisalternativet forutsatt det nåværende norske prisnivå, men i 
tillegg foretatt alternative beregninger med endret nivå på en del 
kostnadsposter. 

3.4.2 Kapitalkostnader 

Kapitalinnsatsen på bygninger og maskiner, er i det norske 
modellbrukssystemet normert. Videre skal disse investeringene pr 
definisjon ligge på et ''driftsøkonomisk forsvarlig nivå". Dette 
har selvsagt sammenheng med det nåværende inntektsnivået i 
jordbruket. 

Hvorvidt det generelle kostnadsnivået vil endre seg ved et evt. 
EF-medlemsskap vil være gjenstand for diskusjon. Reduksjon i 
kostnadene pr enhet vil være nødvendig når en legger EF's 
rammebetingelser på inntektssiden til grunn. Dette kan skje både 
ved lavere priser og ved å redusere investeringene. I beregningene 
har en ikke endret volumet på investeringene i bygninger, maskiner 
eller redskaper. 

I modellbruksberegningene nyttes en gjennomsnittsbetraktning for 
jordbruket. Varige innsatsfaktorer forutsettes halvt nedskrevet. 
Effekter av "EF-betingelser'' om en ser på et evt. første år etter 
tilslutning vil derfor ikke gi full effekt på kapitalkostnadene, 
da det meste av produksjonsapparatet vil være anskaffet til norske 
betingelser. 

Kostnadene til kapitalvarer er i beregningene redusert ved at en 
har tatt bort investeringsavgiften på maskiner og redskaper. For 
1988 gir dette en reduksjon i investeringskostnadene på 10 
prosentenheter. Dette gir reduksjon både i avskrivnings- og 
vedlikeholdskostnadene i forhold til de ordinære 
modellbruksberegningene. 

Prinsippet for kapitalgodtgjøring i modellbrukssystemet er at 
avskrivningene skal være så store at driftsapparatet kan fornyes 
uten at egenkapitalandelen endres. Den egenkapitalfinansierte 
delen avskrives etter gjenanskaffelsesverdi, mens den 
lånefinansierte delen avskrives etter anskaffelsesverdi. Ved å ta 
bort investeringsavgiften vil en få redusert avskrivningene til 
den egenkapitalfinansierte delen til det nye kostnadsnivået. For 
den lånefinansierte delen vil imidlertid virkningen bli mindre da 
det meste av maskiner/redskaper vil være kjøpt med 
investeringsavgift. En har i basisalternativet valgt ikke å endre 
IVA bakover i tid, bortsett fra beregningsåret. Det er ikke IVA på 
nybygging av driftsbygninger, men på materialer til vedlikehold 
(ikke på arbeidskostnadene). 

Samlet effekt av endret IVA vil med de nyttede forutsetninger være 
at det beregnes noe for store avskrivninger på maskiner og 
redskaper i EF-alternativet. 
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3.4.3 Status 

Statusverdiene for buskap og varelager er redusert i beregningene 
som følge av lavere prisnivå. Buskap er redusert med 40 prosent, 
kunstgjødsel med 30 prosent og kraftf6r med 50 pr6sent. Dette slår 
ut i beregningene på kapitalgodtgjøringen, men utslaget i 
absolutte beløp er små. · 

3.4.4 Rentenivå 

Det er i basisalternativet forutsatt nedgang i gjennomsnittlig 
rente på all lånt kapital på 2 prosentenheter. Dette tilsvarer en 
nedgang i markedsrenten på ca 2,3 prosentenheter da en del av 
lånene i beregningene ikke er rentebærende. I beregningene under 
EF-betingelser er gjennomsnittlig rente på all lånt kapital 9,72 
prosent. Dette betyr at eventuelle endringer i rentefrie/rente
subsidierte lån er forutsatt dekket opp av denne reduksjonen og 
således ikke vurdert særskilt. 

3.5 RESULTAT AV MODELLKJØRINGENE 

3.5.1 Beregningsalternativene 

Nedenfor følger en oversikt over de ulike beregnings
alternativene. Alle alternativene har en a)- og en b)-versjon, der 
a)-versjonen er tysk prisnivå mens b) er dansk prisnivå. Det er 
bare prisnivået som skiller a)- og b)-alternativene. 

Når det gjelder støtteordningene har en tatt utgangspunkt i EF's 
regelverk, og tillempet det etter hvordan det praktiseres i 
Bayern. 

En har i presentasjonen stilt EF-alternativene opp mot den 
nåværende norske modellbruksinntekten (1988-nivå). Det er her 
nyttet modellbruksinntekten ved faktisk marked. 

Alternativ 1 - Basisalternativet 

* 

* 

* 

* 

a): Tysk prisnivå+ 5 % tillegg på produsentprisene som 
følge av utligningsbeløp, 
b): Dansk prisnivå. 

Norsk niva på avløsertilskudd, 
Norsk nivå på tilskudd til skog, 
Norsk nivå på investeringstilskudd, 

EF-tilskudd til vanskeligstilte områder: Halvparten av 
maksimalsats på Østlandets flatbygder og Jæren. Maksimalsats 
i resten av landet, 

EF-tilskudd til sau (pr. v.f.s), 
EF-tilskudd til okser (pr. okse over 6 mnd.), 
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Bortfall av arbeidsgiveravgift på leid arbeidskraft, 

Følgende kostnadsposter er redusert til EF-nivå: 
- Innkjøpt for 
- Kjøp av livdyr 
- Såfrø o . l . 
- Handelsgjødsel 
- Drivstoff 
- Jordleie 
- Vedlikehold, maskinleie m.v. som følge av bortfall av 

investeringsavgift 

Bortfall av investeringsavgift i 1988 

Redusert statusverdi på husdyr og varelager 

Redusert rentenivå på lånt kapital 

Alternativ 2 - Produsentprisen økes med 10 prosent og diverse 
kostnader reduseres 

Produsentprisene i medlemslandene varierer. Videre er en del 
produkter vanskelig og/eller kostbare å transportere, f.eks. melk. 
Av denne grunn kan prisnivået på hjemmemarkedet i Norge bli høyere 
enn i både Danmark og Vest-Tyskland. 

En har således i dette alternativet økt prisene på salgsproduktene 
med 10 prosent, både for det tyske og det danske alternativet. En 
har også økt de kostnadspostene som har direkte sammenheng med 
produsentpris 10 prosent i forhold til basisalternativet . Dette 
gjelder f.eks. kraftforkostnader og livdyr. 

En har i basisalternativet allerede redusert en del 
kostnadsposter. Dette er kostnader som en ser klart vil bli 
redusert under forutsetning av EF-tilknytning . Eksempler her er 
innkjøpt for, livdyr o.l .. 

Men også andre typer kostnader kan bli redusert som følge av et 
evt. lavere kostnadsnivå generelt, eller som følge av at et 
redusert inntektsnivå ikke kan forsvare dagens bruk av 
innsatsfaktorer på en rekke poster. Det er selvsagt grenser for 
hvor langt en kan gå her, mye av kostnadene må opprettholdes på 
dagens nivå. 

Eksempler på hvilke kostnadstyper som kanskje vil bli redusert som 
følge av redusert inntektsnivå er "sekkeposter'' som diverse til 
husdyrholdet (bl.a. dyrlege-kostnader) og diverse 
forbruksartikler. Også kostnader til forsikring o.l. kan kanskje 
bli redusert. 

I alternativet har en redusert disse kostnadspostene med 20 
prosent i forhold til basisalternativet. 

Dette alternativet er kanskje mest relevant i forhold til de 
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danske produsentprisene, siden Danmark er et av de nærmeste 
eksportørland. Alternativet viser også hvor følsomme beregningene 
er for prisvariasjoner. 

Alternativ 3 - Uten tilskudd, med arbeidsgiveravgift og norsk 
rentenivå. 

I alternativ 1 har en tatt utgangspunkt i at det skal ytes visse 
tilskudd til landbruksproduksjonen. For å sammenligne med 
tidligere undersøkelser, og også for å se hva de endrede 
rammevilkårene under alternativ 1 utgjør, kan det være interessant 
å se på et alternativ uten tilskudd og med dagens norske avgifter. 
Dette gjøres ved å fjerne alle tilskudd som allerede finnes 
innenfor EF og norske tilskudd som vi sannsynligvis kan 
opprettholde innen EF. 

I forhold til alternativ 1 er en del poster forandret i dette 
beregningsalternativet. Tilskudd pr dyr (okse og sau), støtte til 
vansksligstilte områder og avløsertilskudd er tatt ut av 
beregningene. Videre er arbeidsgiveravgift på leid arbeidskraft og 
renter på lånt kapital tatt med på dagens norske nivå. 
Momskompensasjon på 5 prosent i de tyske produsentprisene er også 
fjernet i dette alternativet. 

En regner ikke dette som et realistisk uttrykk for hvordan 
inntekten i jordbruket vil bli ved et eventuelt EF-medlemsskap. 

3.5.2 Resultat alternativ 1 

Resultatet for alternativ 1 er vist i tabellene under. Resultatene 
er avrundet til nærmeste hele 1000 kr. Norsk nivå gjelder 1988 ved 
faktisk marked. Alle sammenveide tall er beregnet pr årsverk a 
1975 timer og omfatter samtlige 32 modeller. 

Tabell 13. Produksjonsinntekter pr modellbruk ved vest-tysk og 
dansk prisnivå, sammenlignet med norsk. Faktisk marked, 
alternativ 1. 1988-kroner pr modell. 

M 0 D E L L B R U K 

Nr Navn 

12 13,5 årskyr + 3 purker. Jæren 
20 254 slaktegris. Landet 
21 22 årspurker + 210 daa korn. 
22 24 årspurk.+244 daa korn.Flat 

Sammenveid for alle modellene 
Prosent av norsk 

OPERATIV MODELL BFJ 

Tyskl. 

275000 
243000 
322000 
389000 

165000 
65 

Danm. 

279000 
200000 
277000 
339000 

165000 
65 

Norge 

408017 
477178 
657886 
792597 

254198 

Sammenveid pr årsverk reduseres produksjonsinntektene med 35 
prosent i forhold til norsk nivå i 1988. Modellene med skog (8,11 
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og 25), og modell 6 som har utleiehytter, bidrar til at 
reduksjonen blir mindre enn den ville ha blitt, dersom en bare 
regnet med jordbruksproduksjonen. Reduksjonen er om lag 90000 
kroner sammenveid pr årsverk. 

En relativt mindre reduksjon i melkeprisen enn prisen på de andre 
produktene, gjør at reduksjonen i produksjonsinntektene blir minst 
for melkemodellene (mod. nr. 1-15). Noen av melkemodellene har 
også korndyrking. Disse modellene (nr. 5, 6, 9, 14 og 15) får noe 
større reduksjon i produksjonsinntektene enn de reine 
melkebrukene, p.g.a større reduksjon i kornprisene enn i 
melkeprisen. 

De fleste melkemodellene får en reduksjon i produksjonsinntektene 
på 25-30 prosent i dette alternativet. 

Modellene med svin, korn og korn/svin får produksjonsinntektene om 
lag halvert i dette alternativet. Reduksjonen er noe større med 
danske priser. 

Modellene 23 (høner/korn) og 30 (tomater) skiller seg ut med svært 
stor forskjell i produksjonsinntekter med vest-tyske og danske 
priser slik prisene foreligger i Eurostat. 

Tabell 14. Produksjonstillegg pr modell sammenlignet med norsk 
nivå, alternativ 1. 1988-kroner. 

M 0 D E L L B R U K 

Nr Navn 

12 13,5 årskyr + 3 purker. Jæren 
20 254 slaktegris. Landet 
21 22 årspurker + 210 daa korn. 
22 24 årspurk.+244 daa korn.Flat 

Sammenveid pr årsverk å 1975 timer 
Prosent av norsk 

OPERATIV MODELL BFJ 

Tyskl. 

30850 
3901 

41667 
30294 

25000 
27 

Danm. 

30850 
3901 

41667 
30294 

25000 
27 

Norge 

145306 
25933 

101203 
65585 

92219 

(Sammenveid resultat er for alle 32 modellene) 
Med de gitte forutsetningene om støtteordninger reduseres disse 
sammenveid pr årsverk i dette alternativet til om lag en fjerdedel 
av norsk nivå, eller med 67000 kroner pr årsverk. 

Den prosentvise reduksjonen er størst for modellene i Nord-Norge 
(nr. 1, 7 og 17) og frukt- og tomatmodellene (29 og 30). Korn- og 
potetproduksjonene får liten reduksjon under forutsetningene her, 
men disse får også lite direkte støtte i Norge. 

Sammenveid pr årsverk reduseres sum inntekter med om lag 157000 
kroner. Denne reduksjonen er større enn samlet arbeidsvederlag pr 
årsverk ved faktisk marked i 1988 (121198 kroner). 

Tabellen under inneholder alle variable kostnader samt vedlikehold 
og avskrivninger etter anskaffelsesverdi for kapitalen. 



42 

Tabell 15. Kostnader eksklusive leid arbeid pr modell, alternativ 
1. 1988-kroner. 

M 0 D E L L B R U K 

Nr Navn 

12 13,5 årskyr + 3 purker. Jæren 
20 254 slaktegris. Landet 
21 22 årspurker + 210 daa korn. 
22 24 årspurk.+244 daa korn.Flat 

Sammenveid pr årsverk å 1975 timer 
Prosent av norsk 

OPERATIV MODELL BFJ 

Tysk!. 

194000 
205000 
310000 
371000 

135000 
70 

Danm. 

201000 
215000 
314000 
372000 

139000 
73 

Norge 

307458 
469250 
505896 
559269 

191615 

Kostnadene reduseres sammenveid pr modell med ca 30 prosent, 
eller ca 55000 kroner. Kapitalgodtgjøringen er da ikke med. 
Hovedårsaken til kostnadsreduksjonen er kraftforprisen og til dels 
gjødselprisen. Det blir dermed de kraftforbaserte produksjonene 
som får den største reduksjonen i kostnadene. 

Kapitalgodtgjøringen reduseres med 6500 kr pr årsverk. 
Kapitalgodtgjøringen i modellbruksberegningene består av renter på 
lånt kapital, differansen i avskrivning mellom blandet prinsipp og 
anskaffelsesprinsippet, prisstigningsgevinst på jord, veier, 
buskap m.v. og rentegodtgjøring til varelager. 

Den beregnede kostnadsreduksjonen her skyldes endrede prisforhold. 

Tabell 16. Vederlag til arbeid. Faktisk marked, alternativ 1. 
Kroner pr modell. 

M 0 D E L L B R U K 

Nr Navn 

12 13,5 årskyr + 3 purker. Jæren 
20 254 slaktegris. Landet 
21 22 årspurker + 210 daa korn. 
22 24 årspurk.+244 daa korn.Flat 

Sammenveid pr modell 
Prosent av norsk 

OPERATIV MODELL BFJ 

Tysk!. 

71000 
31000 

0 
-14000 

24000 
23 

Danm. 

68000 
-21000 
-50000 
-64000 

21000 
20 

Norge 

194704 
18718 

183838 
220961 

103775 

Tallene i tabellen over og det sammenveide tallet er her regnet pr 
modellbruk (ikke pr årsverk) og sammenveiingen er gjort med antall 
bruk som veies inn på hver modell. At dette resultatet blir lavere 
enn resultatet sammenveid pr årsverk skyldes at det veies inn 
mange små bruk. 
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Tabell 17. Vederlag til arbeid pr årsverka 1975 timer. Faktisk 
marked, alternativ 1. 1988-kroner. 

M 0 D E L L B R U K 

Nr Navn 

12 13,5 årskyr + 3 purker. Jæren 
20 254 slaktegris. Landet 
21 22 årspurker + 210 daa korn. 
22 24 årspurk.+244 daa korn.Flat 

Sammenveid pr årsverk å 1975 timer 
Prosent av norsk 

OPERATIV MODELL BFJ 

Tyskl. 

43000 
90000 

0 
-8000 

27000 
22 

Danm. 

41000 
-61000 
-31000 
-36000 

24000 
20 

Norge 

117150 
53942 

114398 
125760 

121198 

Sammenveid arbeidsvederlag pr årsverk reduseres med knapt 100000 
kroner og gir omlag 25000 kroner pr årsverk. I dette resultatet 
ligger også skogen og utleiehyttene (modell 6) inne med uendrede 
inntekter. 

Arbeidsgiveravgiften på l~id arbeid som er tatt ut i dette 
alternativet utgjør sammenveid ca 4200 kroner pr årsverk i forhold 
til norsk nivå i 1988. 

Ser en på de enkelte modeller er reduksjonen minst for 
melkeproduksjonen. Modellene på Jæren får minst reduksjon i 
inntekt under EF-betingelser. Modell 13, med 23 årskyr, gir et 
arbeidsvederlag pr årsverk på om lag 55000 kroner med de gitte 
forutsetningene. Beregnet pr årsverk, kommer ikke de store 
Østlands-brukene bedre ut enn de mindre melkebrukene. Noe av 
årsaken til dette er at de har noe korndyrking, men også at de 
operative modellene nr 14 og 15 i 1988 ikke hadde høyere 
arbeidsvederlag pr årsverk enn mindre modeller. Alle priser er 
justert relativt til modellene 1988-nivå. 

Svinekjøttmodellen (nr. 20) er svært usikker og lite å legge vekt 
på. Den store forskjellen mellom tysk og dansk resultat 
illustrerer usikkerheten. Det er en liten modell (1/3) årsverk med 
svært stor omsetning i forhold til driftsresultatet og basert på 
innkjøpt for. Det skal derfor svært små feil til i 
prisforutsetningene før det gir store utslag. I forhold til 
kjøttprisen er smågrisprisen svært lav, ifølge Eurostat. I tillegg 
viser produsentprisene i Eurostat høyere svinekjøttpris i Vest
Tyskland, mens svineforet er billigere enn i Danmark for de tre 
årene en har nyttet. Fem prosent momskompensasjon i Vest-Tyskland 
bidrar også en del til den store forskjellen mellom Vest-Tyskland 
og Danmark, når den lille modellens resultat blåses opp til et 
resultat pr årsverk. 

Svinekjøttproduksjonen i kombinasjon med korn, (modell 21 og 22) 
får negativt arbeidsvederlag. Prisen både på korn og svinekjøtt 
blir i forutsetningene om lag halvert. 
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Planteproduksjonene sett under ett kommer dårligere ut enn 
husdyrproduksjonene. Av de store produksjonene gir korn- og 
potetmodellene de mest negative resultatene. Reduserte priser på 
produktene forklarer denne forskjellen. De store modellene får et 
noe mindre negativt resultat enn de små. Disse produksjonene får 
lite direkte støtte. 

3.5.3 Resultat alternativ 2 

Under har en vist resultatet for alternativ 2, der 
produsentprisene er økt 10 prosent, og diverse kostnadsposter 
redusert 20 prosent. 

Tabell 18. Vederlag til arbeid pr årsverk a 1975 timer. Faktisk 
marked, alternativ 2. 1988-kroner. 

M 0 D E L L B R U K OPERATIV MODELL BFJ 

Nr Navn 

12 13,5 årskyr + 3 purker. Jæren 
20 254 slaktegris. Landet 
21 22 årspurker + 210 daa korn. 
22 24 årspurk.+244 daa korn.Flat 

Sammenveid pr årsverk å 1975 timer 
Prosent av norsk 

Tyskl . 

60000 
114000 

18000 
13000 

45000 
37 

Danm. 

58000 
-56000 
-16000 
-19000 

40000 
33 

Norge 

117150 
53942 

114398 
125760 

121198 

Med disse forutsetningene blir vederlaget til arbeid pr årsverk 
knapt 20000 kroner høyere enn under alternativ 1. Når likevel en 
del av modellene kommer ut med negativt resultat, skyldes dette 
særlig at forkostnadene også er blitt økt som følge av de endrede 
forutsetningene (svinemodellene). 

3.5.4 Resultat alternativ 3 

Dette alternativet er likt alternativ 1 bortsett fra følgende: 

-Avløsertilskuddet er tatt ut. 
-EF-produksjonstillegg pr dyr (okse og sau) er tatt ut. 
-Støtte til vanskeligstilte områder er tatt ut. 
-Momskompensasjonen i Vest-Tyskland (5 prosent av 
produsentprisen) er tatt ut. 

-Arbeidsgiveravgift er satt til norsk nivå. 
-Norsk rentenivå (ingen reduksjon som i alt 1). 
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Tabell 19. Kroner pr årsverk a 1975 timer. Faktisk marked, 
alternativ 3. 1988-kroner. 

M 0 D E L L B R U K - OPERATIV MODELL BFJ 
--------------------------~------------------~------------------
Nr Navn 

12 13,5 årskyr + 3 purker. Jæren 
20 254 slaktegris. Landet 
21 22 årspurker + 210 daa korn. 
22 24 årspurk.+244 daa korn.Flat 

Sammenveid pr årsverk å 1975 timer 

Tyskl. 

9000 
42000 

-42000 
-43000 

-11000 

Danm. 

15000 
-82000 
-65000 
-62000 

-8000 

Norge 

117150 
53942 

114398 
125760 

121198 

Dette alternativet er altså uten direkte tilskudd. 
Momskompensasjonen i Vest-Tyskland er tatt ut fordi denne 
ordningen skulle være en overgangsordning. Imidlertid forhandler 
Tyskland for å få opprettholde en kompensasjon også etter 1992 
etter at de monetære utligningsordningene i prinsippet skal være 
fjernet. 

Rentenivået på lånt kapital er her satt likt med nivået i de 
ordinære modellbruksberegningene, det vil si to prosentenheter 
høyere enn i alternativ 1. Denne endringen gir sammenveid en 
reduksjon i vederlag til arbeid pr årsverk på 3800 kroner. 
Gjeldsandelene på modellene er av stor betydning for effekten av 
variasjon i rentenivået. I modellene varierer gjeldsandelene fra 
30,5 prosent på de minste modellene, til 49,2 på de største 
modellene. 

Vederlag til arbeid blir i dette alternativet negativt for de 
fleste modellene. Jærmodellene med melkeproduksjon kryper såvidt 
over null. Sammenveid resultat ligger h.h.v 38000 kr og 32000 kr 
lavere . enn alternativ 1. 

3.6 OPPSUMMERING 

Beregningsalternativene over gir resultat forutsatt tyske eller 
danske priser fra 1986 til 1988 regnet til 1988-nivå. Det er 
regnet på et fiktivt første år etter en EF-tilslutning uten 
spesielle overgangsordninger. 

Ut fra de gitte forutsetningene gir beregningene en betydelig 
reduksjon i sammenveid arbeidsvederlag pr årsverk. Det er 
forskjell mellom modellene. Melkeproduksjonsmodellene får i 
beregningene minst reduksjon i arbeidsvederlaget. Modellene med 
planteproduksjon og modellene med svin kommer dårligst ut. I alle 
de beregnede alternativene blir reduksjonen så stor at det er 
vanskelig å tenke seg et norsk jordbruk uten store tilpasninger på 
innsatssiden og på struktur. De sammenveide resultatene av de 
beregnede alternativene er stilt sammen i tabellen under. 
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Sammenveid vederlag til arbeid pr årsverk å 1975 
timer. Faktisk marked. Alle 32 modeller. 1988-
kroner. 

Med tyske Med danske Med norske 
priser priser priser 

27000 24000 121198 
45000 40000 121198 

-11000 -8000 121198 

Beregningsresultatene er meget avhengige av hvilke forut
setninger som legges til grunn. En har nyttet gjennomsnittlige 
produsentpriser for de siste tre årene for å jevne ut prisene på 
produkter med stor prisvariasjon. Særlig er dette viktig for 
svinekjøttproduksjonen der forprisene og kjøttprisene på kort sikt 
varierer uavhengig av hverandre. 

Hvorvidt tysk og dansk prisnivå er en riktig antagelse for Norge 
ved et evt medlemskap er usikkert. Prisene varierer en del mellom 
medlemslandene. Norge vil evt bli liggende som en utkant i EF og 
vi har i dag til dels betydelig høyere priser. Det kan derfor være 
en rimelig antagelse at vi vil ligge over gjennomsnittet på 
prisene. En har gjort en beregning bl.a. på effekten av det i 
alternativ 2. 

I alternativ 2 er også en del kostnadsposter, utover de en har 
prisregistreringer for i alternativ 1, redusert 20 prosent. Med så 
stor reduksjon i produktprisene som et evt EF-medlemskap vil 
innebære må en regne med at det vil måtte skje en tilpasning på 
innsatssiden. Kanskje vil en få et noe lavere prisnivå generelt, 
men innsparinger på bruken av kostnadsfaktorer, også maskiner, vil 
antagelig tvinge seg fram. Hvor mye dette kan bety er vanskelig å 
vurdere. 

Som nevnt har en ikke forsøkt å gjøre noen tilpasninger på 
kostnadssiden når det gjelder volum. Andre prisforhold vil kunne 
gjøre andre sammensetninger optimale. Bl.a. klima og arbeidsmiljø
bestemmelser gjør at vi har høye byggekostnader. Vårt kostnadsnivå 
gjør allikevel antagelig at oppføring at en bygning med samme 
standard blir dyrere hos oss enn i EF-land. 

Hvilke tilskudd som er relevant å regne med har vært gjenstand for 
diskusjon og må i stor grad bli vurderinger. I beregningene her 
har en tatt utgangspunkt i støtteordningene som praktiseres i 
Bayern, og forsøkt å vurdere hvilke av de vi har i dag som ikke er 
i konflikt med EF's felles landbrukspolitikk. Hvilke ordninger vi 
vil kunne praktisere, og på hvilket nivå, vil bli et resultat av 
evt medlemskapsforhandlinger. 

Utover de tilskuddene som er tatt med i beregningene er det flere 
som kanskje vil kunne få betydning for bøndenes inntekter. 
Fra 1990 vil vi få et areal- og kulturlandskapstillegg. Kriteriene 
for dette er ikke slik at en, ut fra EF's forordning nr 797/85, er 
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tatt med i disse beregningene. Man skal likevel ikke utelukke at 
et tilskudd av denne typen kan tilpasses EF-forordningen, om enn 
kanskje ikke i samme omfang. Med norsk 1990-nivå på tilskuddet 
ville dette utgjort om lag 5000 tusen kroner sammenveid pr modell. 

Kriteriene for tildeling av direkte inntektsstøtte innen EF er i 
støpeskjeen. Tidligere var dette en sosial ordning tenkt for 
områder med lav inntekt, særlig sør i EF. Den er i prinsippet også 
en overgangsordning med utbetalinger i 5 år . Målsettingen er 
imidlertid i ferd med å bli utvidet til bl.a også å være en 
kompensasjon for lave priser. Ordningen delfinansieres av EF og 
rammebevilgningene er foreløpig så små at ordningen vil kunne 
gjelde få bruk i fellesskapet. En har derfor ikke vurdert det som 
relevant å ta denne støtten med i beregningene . 

Andre ordninger, eller andre nivå på de som er lagt til grunn, kan 
være aktuelle. En ser det imidlertid som lite realistisk å regne 
med vesentlig høyere nivå på direkte støtteordninger. Differansen 
mellom alternativ 1 og alternativ 3 viser sumeffekten av de 
ordningene som er lagt til grunn. 

Ser en på hovedresultatene kan en spørre seg hvordan det kan være 
mulig å opprettholde jordbruket med EF-betingelser. I mange EF
land, deriblant også Danmark og Vest-Tyskland, finnes det en del 
bruk i samme størrelsesorden som de største av modellbrukene og 
som klarer seg økonomisk. 

Som nevnt er det ikke regnet på noen tilpasning til de nye 
rammebetingelsene. Slik sett viser beregningene først og fremst et 
stort tilpasningsbehov og ikke hva norske bønder vil tjene ved et 
evt EF-medlemskap. EF-land kan ha lavere kapitalkostnader og annen 
tilpasning på kostnadssiden generelt, høyere avlinger og lavere 
lønnsnivå i samfunnet ellers. 

Inntekt etter skatt og avgifter er selvsagt avgjørende for hvilket 
inntektsnivå bøndene vil kunne leve med. Skattereglene og de 
sosiale ordningene (syke- pensjons- og ulykkesordningene) er, som 
omtalt tidligere, en betydelig del av støtten til bøndene i Vest-

. Tyskland. 

Siden modellbrukene er statiske, får en ikke tatt hensyn til 
produsentreaksjoner som følge av endret inntekts- og kostnadsnivå, 
forandringer i struktur og driftsformer i jordbruket. Resultatene 
ovenfor viser at det vil måtte skje betydelige strukturendringer. 
Hvor store endringer som må til, hvor mange og hvor store bruk 
det er plass til er et annet spørsmål. For å kunne si noe om det 
må andre, og mer dynamiske, beregningsmodeller tas i bruk. 
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4.0 KALKYLE FOR 100 ÅRSPURKER OG 400 daa KORN 

I et forsøk på å kunne si noe om hvor store besetninger som ville 
være nødvendig for å kunne gi et arbeidsvederlag som kunne gjøre 
det interessant å drive under EF-betingelser, har en her forsøkt å 
beregne økonomisk resultat for en modell med 100 årspurker og ca 
400 dekar korn på Østlandet. Dette blir en modell dels med 
registrerte tall og dels beregnet på kalkylebasis. En har tatt 
utgangspunkt i modell 27 i modellbrukssystemet, som .har ca 400 
daa korn på Østlandets flatbygder, og i tillegg forutsatt en 
kombinert bygning for 100 årspurker og framforing av 1300 
slaktegriser pr år. Produksjon over dette er forutsatt solgt som 
smågris. Dette for å tilpasse produksjonen til spredearealkravet. 

Prisene i svineproduksjonen er hentet fra modell 22, som har 
korn- og svineproduksjon på Østlandets flatbygder. En har også 
sammenlignet en del kostnadsposter med modell 21, som har korn
og svineproduksjon i Trøndelag. Avdråttsforutsetninger er hentet 
fra purkekontrollen, og i følsomhetsanalysen har en brukt engelsk 
statistikk. Modellene har noen "diverse-kostnadsposter'' som 
tilsammen utgjør en del og er nokså forskjellig på modell 21 og 
22 i forhold til purketallet. For disse har en nyttet 
gjennomsnittet for modell 21 og 22 som utgangspunkt. 

Ved overgangen til EF-betingelser har en gjort de samme 
forutsetningene som i tidligere oversendt materiale. 
En vil understreke at beregningene er usikre, særlig fordi mange 
av forutsetningene bygger på antagelser om kostnadssammenhenger. 
Siden beregningene er så usikre har en til slutt utført en 
følsomhetsanalyse for de viktigste faktorene (unntatt 
bygningskostnadene). 

4.1 FORUTSETNINGER 

1. Modell 27 er basis. 

2. På modellen er det forutsatt en bygning for kombinert 
svinehold på 100 årspurker. Grunnlag for denne er, som for de 
andre modellene, hentet fra ''Melding nr. 100" fra IBT. Det er 
bygningsløsninger fra denne meldingen som brukes i 
modellbruksberegningene ellers, og meldingen har 
kostnadskalkyler for bygninger opp til 80 årspurker. 
Byggekostnadene er i denne beregningen ekstrapolert av oss 
til 100 årspurker. 

3. Slaktegristallet er tilpasset spredearealet på modellen etter 
de nye kravene. Smågrisproduksjon utover dette forutsettes 
solgt. 

4. Kornproduksjon som på modell 27. Ingen byttemaling. 

5. Det er forutsatt 18,2 smågriser pr årspurke. Dette er 
gjennomsnittsavdråtten i 1988 for de 11 største besetningene 
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i purkekontrollen. Gjennomsnittsstørrelse på disse er 104 
årspurker. Modellen setter på 1300 smågriser til slakt. 
Produksjon utover dette selges som smågris. Svinn på 
slaktegris etter 3 uker er anslått til 3,5 prosent (45 
griser). Slaktevekt: 74 kg for slaktegris og 135 kg for 
purker . I tabell 21 har en satt opp noen avdråttstall fra 
purkekontrollen. 

Tabell 21. 

Alle bruk 
De over 80 

Avdråttstall fra purkekontrollen. Gjennomsnitt for 
alle og for de 11 største besetningene (104 
årspurker). 1988-tall. 

Str 

18 
104 

Kull 
pr år 

1 I 9 
2,0 

lev. v/ 
3 uker 

9,2 
9 I 1 

smågris pr 
årspurke 

17,5 
18,2 

6. Prisene i svineproduksjonen er hentet fra modell 22. 

7. Det er lagt inn max avløsertilskudd og EF-tilskudd til 
vanskeligstilte områder (53 kr/daa). 

8. P- og K-gjødselbehovet er beregnet tilfredsstilt med 
svinegjødsel . N-behovet dekkes med kalksalpeter. 

9. Forutsetninger om forforbruk er hentet fra samtaler med NSA, 
FKØ og NKF samt ~åndbok for driftsplanlegging. Følgende 
forutsetninger er brukt i basisalternativet: 

Slaktegris, fra 22 kg levende til 74 kg slakt: 235 fe 
Forforbruk pr årspurke innkl. smågrisfor til 22 kg (18,2 
pr årspurke) og oppal av ungpurke: 1930 fe. 
Dette gir et samlet forforbruk nokså proporsjonalt med 
modell 22. 

10. Såkornpris og -kvantum er tatt direkte fra modell 27. 

11. Kvantumet for drivstoff og olje er tatt fra modell 27 med et 
tillegg på 600 liter for gjødselhåndtering. 

12. Branntrygd er økt relativt med økt totalkapital fra modell 
27. 

13. Modellen en beregner resultat for her har om lag fire ganger 
så stort purketall, fem ganger så stor slaktegrisproduksjon 
og dobbelt så stort kornareal som gjennomsnittet av modell 21 
og 22. I beregnignene av diverse samleposter på 
kostnadssiden har en forsøkt å gjøre vurderinger i forhold 
til proporsjonalitet med purketallet/kornareal . Elektrisk lys 
og kraft, og andre forbruksartikler er tredoblet fra 
gjennomsnittet av modell 21 og 22. Administrasjon og frakt er 
fordoblet, da det meste av denne posten er regnskap/adm. m.v. 
som ikke vil være direkte proporsjonale med bruksstørrelsen. 
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14. Kostnadene for mineralfor og tran og diverse til 
husdyrholdet er firedoblet i forhold til gjennomsnittet av 
modell 21 og 22 da en regner disse nærmest direkte 
proporsjonal med dyretallet. 

15. Alle avskrivninger, vedlikeholdskostnader og 
kapitalgodtgjøring er beregnet etter vanlig 
modellbruksprinsipp. Utvendig mekanisering er identisk med 
modell 27 + en 8000 liter stor tankvogn. 

16. Arbeidsforbruket er en sentral forutsetning, men vanskelig å 
finne gode tall for. Arbeidsforbruket vil være sterkt . 
avhengig av innvendig mekanisering i bygningen. 

For planteproduksjon nyttes tallene på modell 27. 
I 

Arbeidsforbruk i husdyrholdet er beregnet som følger: 

Framføring av tall fra de 8 største purkebesetningene i 
driftsgranskingene, med gjennomsnitt på 35,6 årspurker. En 
har redusert det oppgitte arbeidsforbruket for arbeid i 
planteproduksjonen med normtall for å forsøke å beregne 
arbeidsforbruket i husdyrproduksjonen. Dette arbeidsforbruket 
er så økt proporsjonalt med purketallet. 

I tillegg er det foretatt alternative beregninger der 
arbeidsforbruket er redusert for å se virkningen på 
årsverksinntekten når vi nærmer oss svenske og danske normer 
for arbeidsforbruk i så store besetninger, uten å vurdere evt 
annen kapitalinnsats. 

Merk at det beregnede vederlaget til arbeid er vederlag til 
alt arbeid, også det leide. 
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4.2 BEREGNINGER 

Tabell 22. Inntekter, kostnader og økonomisk resultat 100 
årspurker og 400 daa korn med EF-betingelser, 
Østlandet, 1988 kroner. 

Prod. inntekter Kvantum 
Hvete 45581 
Bygg 72559 
Havre 55042 
Lagr. til. salgsk. 155864 
Slaktegris 92900 
Slakt purke/råne 9450 
Salg smågris 450 , 
Sum Produksjonsinntekter 

Prod. tillegg Kvantum 
Avløserordn. 
Prod.til. dyr, avgrenset 
Prod.til. planteprod. 
EF-tilsk. vanskelig-
stilte områder 386 
Sum prod. tillegg 

Kostnader 
Arb.avg. 
Kalksalpeter 
Kalk 
Kraftf 6r 
Min. for og tran 
Såkorn 
Drivstoff og olje 
Jordleie 1 
Branntrygd 
El. lys og kraft 
Adm./frakt 
Diverse husdyrhold 
Andre forbr. art. 
AVSKRIVNINGER 
-grøfter 
-driftsbygninger 
-traktorer 
-skurtresker 
-mask/redskap 
VEDLIKEHOLD 
-grøfter 
-driftsbygninger 
-traktorer 
-skurtresker 
-mask/redskap 
Sum kostnader 

Kvantum 
3732 

12800 
7334 

493013 

7364 

N-verdi 
134181 
186353 
124252 

23489 
2348512 

204876 
361296 

3382959 

N-verdi 
28881 
39500 

4439 

72820 

N-verdi 
50158 
17754 

3300 
1880350 

11648 
37777 
12751 

733 
20816 
46988 
41551 
76892 
42228 

4132 
56081 
11330 
12255 
19205 

4969 
39000 
10235 

5638 
20000 

2425791 

DK-verdi 
57698 
93177 
67096 

986375 
86048 

133680 
1424074 

DK-verdi 
28881 

20458 
49339 

DK-verdi 

13848 
3300 

883764 
5824 

18889 
10201 

476 
20734 
46988 
41551 
76892 
42228 

4132 
56081 
11330 
12255 
19205 

4969 
37947 
10235 

5638 
20000 

1346486 

D-verdi 
61723 
95040 
72066 

1197741 
104487 
112002 

1643059 

D-verdi 
28881 

20458 
49339 

D-verdi 

13670 
3300 

902568 
5824 

18889 
10328 

440 
20734 
46988 
41551 
76892 
42228 

4132 
56081 
11330 
12255 
19205 

4969 
37947 
10235 

5638 
20000 

1365203 
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Økonomisk resultat N-verdi DK-verdi D-verdi 
Produksjonsinntekter 3382959 1424074 1643059 
Produksjonstillegg 72820 49339 49339 
SUM INNTEKTER 3455779 1473413 1692398 
Kostn. ekskl. leid arbeid 2425791 1346486 1365203 
Verderlag til arbeid og kapital 1029988 126926 327195 
Total kap 1807705 1800536 1800536 
Kapitalgodtgjøring 186161 147747 147747 
Vederlag til alt arbeid 843827 -20821 179448 
Vederlag til arbeid pr årsverk 
ved timetall: 7682 = 3.89 årsv. 216943 -5353 46135 
Vederlag til arbeid pr årsverk 
ved timetall: 7000 = 3.54 årsv. 240666 -5875 50630 
Vederlag til arbeid pr årsverk 
ved timetall: 65.00 = 3.29 årsv. 261221 -6327 54525 

N-verdi, DK-verdi og D-verdi angir verdi ved henholdsvis norsk, 
dansk og vest-tysk prisnivå. 

Under de valgte forutsetningene gir det danske prisalternativet 
negativ inntekt. Det tyske prisalternativet gir høyere inntekt 
enn det danske, men heller ikke det tyske prisalternativet gir 
særlig høy inntekt. 

4.3 FØLSOMHETSANALYSE 

I en modell med så stor omsetning blir prisforutsetningene 
viktige, og da særlig forholdet mellom kraftfor og 
svinekjøtt/smågris. Kraftforkostnaden står i denne beregningen 
for henholdsvis 77 (norsk alt.), 66 (dansk alt.) og 67 (tysk 
alt.) prosent av kostnadene. Inntekten for salg av grisekjøtt og 
smågris står for henholdsvis 85, 82 og 84 prosent av inntektene. 

Tabell 23 viser resultatet ved endring i en del forutsetninger. En 
har stort sett lagt bedrede forutsetninger til grunn for 
følsomhetsanalysen, da arbeidsvederlaget i utgangspunktet er så 
lavt at resultatet ved dårligere forutsetninger ikke ansees som 
interessant. 

For hvert alternativ har en satt opp hva som er endret i forhold 
til basisalternativet og økning i vederlag til arbeid. 

I alternativ 1 har en regnet med avdrått på 20,5 smågriser pr 
årspurke som, ifølge "Fig Management Scheme. Results for 1988" 
fra University of Cambrigde, er gjennomsnittet for besetninger i 
denne størrelsesgruppen i England. Grunnen er flere kull pr år enn 
tilfellet var for de største besetningene i purkekontrollen. En må 
her ta et forbehold om at årspurkebegrepet er noenlunde likt. 
Dette alternativet medfører også høyere forforbruk. Dette er det 
tatt hensyn til i beregningen. 

I alternativ 2 har en redusert smågrisprisen like mye i forhold 
til norsk pris som kjøttprisen (dvs 42 og 51 prosent). Ifølge 
Eurostat får en et relativt tall på 31 prosent for smågrisprisen 
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i Vest-Tyskland. En finner imidlertid en så stor uoverensstemmelse 
med kjøttprisen usannsynlig (og finner ingen forklaring på 
forskjellen). Denne forutsetningen blir viktig i beregningene 
her, da all økning i avdrått blir solgt som smågris. Sumeffekten 
av alternativ 1 og 2 er vist i alternativ 3. 

I alternativ 4, 5 og 6 ser en på isolerte virkninger av 
enkeltvise endringer i forutsetninger. I alternativ 4 er 
forforbruket senket 2,5 prosent. Forforbruket viser stor variasjon 
mellom forskjellige bruk. I alternativ 5 er forprisen senket 5 
prosent, uten at prisen på korn er satt ned tilsvarende. Dette kan 
være mulig ved stor import av for eksempel proteinrikt for fra 
land utenfor EF. 
I alternativ 6 er kun kjøttprisen økt. Prisene varierer innenfor 
EF-landene også i dag, det er dermed muligheter for at 
kjøttprisen kan forbli litt høyere i Norge enn den er både i 
Danmark og Vest-Tyskland. 

I basisalternativet er tilskudd til avløserordningen og et 
arealtilskudd med. Videre er arbeidsgiveravgiften . fjernet. I 
alternativ 7 ser en på virkningen av dette. 

Med lavere inntekter i jordbruket enn i dag må man også anta at 
kostnadene blir lavere. I alternativ 8 er noen "sekkeposter'' 
redusert med 20 prosent for å se på virkningen av dette. 

Alternativ 9 uttrykker et "bestealternativ" der flere bedrede 
forutsetninger slår til samtidig. 

Alternativ 10 uttrykker en endring både i priser på 
innsatsfaktorer og produkter. Prisene på gjødsel, for og enkelte 
andre kostnadsposter er, sammen med produktene, økt med 10 
prosent. Enkelte andre kostnadsposter er senket med 20 prosent 
som i alt. 8. 
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Tabell 23. Vederlag til arbeid for en stor purkemodell ved 
endring i noen forutstninger. 1988-kroner pr modell 
(bruk). 

Basisalternativ 

1. "Engelsk avdrått" 20,5/årspurke 

2. Smågrisprisen samme relative 
forhold som kjøttprisen 

3. Alt 1. + alt. 2 

4. Forforbruk ned 2,5 prosent 

5. Kraftforpris ned 5 prosent 

6. Kjøttpris opp 5 prosent 

7. Med arbeidsgiveravgift, 
uten arealtilskudd og 
avløsertilskudd. 

8. Diverse kostnader ned 20 prosent. 
-Diverse husdyrholdet. 
-Adm. og frakt. 
-Andre forbruksartikler. 

9. "Engelsk avdrått", 
samme relative smågris
pris som kjøtt, kjøttprisen 
opp 5 % og 
forforbruket ned 2,5 %. 

10. Priser opp 10 prosent. 
Div. kostn. ned 20 prosent. 

Dansk Tysk 
Prisnivå Prisnivå 

-20821 179448 

37000 226000 

-3000 251000 

64000 339000 

1000 202000 

24000 225000 

37000 263000 

-120000 80000 

11000 211000 

149000 451000 

57000 292000 

En ser at det er tildels store svingninger ved forholdsvis små 
endringer i forutsetningene. Tilskuddene og bortfall av 
arbeidsgiveravgift på leid arbeid (alt. 7) betyr alene 99000 kr 
på denne modellen. Særlig når flere forutsetninger endres 
samtidig, blir virkningen stor, som i alternativ 3 og 9. 

En har ikke satt opp hvor stor årsverksinntekten vil bli med de 
endrede forutsetningene, da en ikke har gode tall for 
arbeidsinnsatsen for så store besetninger. 
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5.0 KONKLUSJON OG VURDERING 

Modellbruksberegningene gjennomført av Norsk institutt for 

landbruksøkonomisk forskning viser at ingen av modellene for 

svineproduksjon vil gi et tilfredsstillende arbeidsvederlag under 

danske eller vest-tyske betingelser. En kalkulasjon for 100 

årspurker på et bruk med 400 daa korn viser også et resultat som 

ikke kan sikre varig drift ut fra danske forutsetninger. 

Følsomhetsanalysen viser at selv om alle forutsetningene skulle 

utvikle seg maksimalt positiv, forblir arbeidsvederlaget 

utilstrekkelig. For alternativet med tyske forutsetninger viser 

analysen at arbeidsvederlaget når et høyere nivå. Særlig om en 

også tar med i bildet de inntektsbeskatnings-regler som gjelder 

for bønder i Vest-Tyskland, og leveomkostningene forøvrig, kan det 

være mulig å overleve med dette produksjonsomfanget i Vest

Tyskland, men neppe i Norge. 

Den forskjell i resultatene man registrerer mellom danske og vest

tyske forutsetninger har klar sammenheng med nasjonale forhold, og 

må ses som det spillerom for lokal variasjon som i dag er til 

stede i EF. Dette er forhold som delvis ligger utenfor den felles 

landbrukspolitikk, og delvis som har sammenheng med tiltak 

iverksatt ut fra ulik utvikling av valutakurser m.v. Det meste av 

disse variasjonene vil bli utlignet i forbindelse med 

gjennomføringen av det indre marked. Enighet om veterinære forhold 

vil bl.a. være en forutsetning for fri vareflyt som i neste omgang 

vil føre til større likhet i oppgjørspriser til bøndene i de 

forskjellige medlemslandene. 

Forskjellene i skattebestemmelser er nå til utredning i EF

kommisjonen med sikte på at konkurransevridende elementer skal 

fjernes. 

Beregningene viser at arbeidsvederlaget under norske forhold er 

bedre i kalkylen for et stort bruksomfang enn for noen av 

modellberegningene. Dette er en bekreftelse på at vi rent 

bedriftsøkonomisk har en del å hente ved fortsatt 

strukturrasjonalisering. Vi har under den beskrivende delen sett 
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at det skjer en relativt sterk strukturendring i norsk 

svineproduksjon. Til tross for en landbrukspolitikk som søker å 

holde igjen, viser dette at driftsøkonomien tenderer mot at vi 

får færre og større enheter. 

Ser vi på de forskjellige formålene som norsk landbrukspolitikk 

skal oppfylle, ser vi at det lett vil kunne oppstå 

motsetningsforhold mellom kravet til effektivitet på den ene side 

og distrikts- og miljømål på den annen side. 

Dersom man forutsetter at EFs landbrukspolitikk skulle gjelde i 

Norge, måtte vi omgående gi avkall på f.eks. de konsesjons

begrensninger vi i dag har for driftsomfang i svineproduksjonen. 

Selv om man bare skulle tenke i retning av mindre beskyttelse av 

norsk landbruksproduksjon uten å gå så langt som til 

medlemskapsalternativet, vil spørsmålet om fjerning av både 

konsesjonsbestemmelsene og andre viktige politiske instrumenter 

tidlig måtte settes på sakskartet. 

I et framtidsbilde bygd på et norsk EF - medlemskap, vil man trolig 

ha en overgangsperiode på 5-10 år for å tilpasse seg den felles 

landbrukspolitikk. Dersom en forutsetter at svært store 

driftsenheter i Norge vil kunne klare seg i konkurransen, må en 

stille spørsmål om hva som skal til for en nødvendig 

strukturendring og om den eventuelt kan gjennomføres i løpet av 

den korte tiden som står til disposisjon. 

Holder vi fast ved spredeareal som en skranke som også vil gjelde 

i EF, betyr det at rene ''fleskefabrikker'' som vi finner i Danmark 

vil bli vanskelig å etablere. Det betyr at et stort svinehold 

også må være knyttet til driftsenheter som disponerer store 

kornarealer. 

I oppbyggingen av et stort svinehold vil tilgangen på kapital bli 

avgjørende. Det skal investeres i bygning og utstyr, areal må 

kjøpes eller leies på langtidskontrakt og det må investeres i 

besetning. Følsomhetsanalysene viser at svineproduksjonen har en 

lav fortjenestemargin og at små endringer kan avgjøre suksess 

eller fiasko. Dette betyr at en långiver må vurdere prosjektet 

som risikabelt og en må derfor ha en god egenkapitalbase for å 
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satse i en slik produksjon. 

Det er vanskelig å se at norsk landbruk i dag har en økonomisk 

status som muliggjør en rask og omfattende endring i 

driftsmønster. Omfanget av og tidsrammen for en omstrukturering 

vil angi kapitalbehovet . Selv om det vil bli slik at store 

aktivaposter i dagens regnskap må settes ned t il null, må det 

settes store kapitalbeløp inn i de brukene som skal leve videre. 

Med det utgangspunktet norsk landbruk har i dagens kostnadsnivå, 

er det utenkelig å kunne gjennomføre en omfattende endring i 

driftsform uten offentlig medfinansiering og nedskriving av 

nåværende verdier. Skulle en konkretisere dette til en 

forhandlingssituasjon om EF-medlemskap, ville det være snakk om et 

omstillingsfond på titalls milliarder av kroner. 

Spørsmålet om konkurransemessige fortrinn for en innenlands 

produksjon kan reises. Man kan anta at argumenter om dyrehelse, 

bedre veterinærmedisinske forhold, etiske regler for produksjonen 

og større kontrollerbarhet vil ha gyldighet, selv etter en sterk 

endring i vår produksjonsstruktur. Dette vil i tilfelle være 

markedsargumenter som kan tilsi en noe høyere produkt-pris enn for 

importerte varer. En må også anta at norske produsenter lettere 

skulle kunne etterkomme eventuelle særkrav med hensyn til kvalitet 

i det norske marked. Dette har en lagt til grunn for alternativet 

i modellbruksberegningene med 10% høgere pris. 

På den annen side kan det være vanskelig å se store forskjeller i 

kvalitetskrav på det vest-europeiske marked. Etterspørselen etter 

norske avlsdyr må kunne tas som et uttrykk for det. Likevel må en 

kunne anta at markedsføring av kvalitetsprodukt fra norsk landbruk 

vil gi bedre betalt enn importvarer. 

For all næringsvirksomhet har det generell gyldighet at en solid 

posisjon i hjemmemarkedet er en nødvendig forutsetning for å kunne 

tenke på en vellykket satsning i eksportmarkedet. 

Går en tilbake til følsomhetsanalysen for kalkylen for 100 

årspurker, ser en at det under gitte forutsetninger kan være mulig 

å oppnå et arbeidsvederlag som kan nå opp til minimumsnivå. Dette 

bygger bl.a. også på en forutsetning om at forbrukeren vil betale 
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mere for den norske varen. En slik villighet vil man trolig bare 

finne i en markedssituasjon hvor importert vare dekker en 

betydelig andel av markedet. Mulighetene for å oppnå høg pris ved 

eksport kan være til stede for "merkevarer" med et innebygd 

særpreg. Dersom vi har måttet tilpasse oss EFs landbrukspolitikk 

ut fra de forutsetninger vi har beskrevet tidligere, vil den 

gjenværende norske svineproduksjon bli ivaretatt av noen få hundre 

besetninger i sentrale områder. I en slik situasjon vil eksport av 

norske "spesialiteter" ha en relativt begrenset betydning i et 

bygdepolitisk perspektiv. 

Beskyttelse i form av transportavstand har vært pekt på som et 

betydningsfullt element. 

En relativt stor andel av den kraftfor-baserte produksjonen i EF 

bygger på import av billige formiddel. I den utstrekning dette 

fortsatt måtte bli tilgjengelig, må også en norsk produksjon 

baseres på slik import. Generelt vil det være relativt billigere å 

frakte en ferdigvare med høg verdi - som svinekjøtt - enn for. Om 

en tenker seg at innfraktkostnadene for formiddel til de største 

forbruksområdene i Norge vil ligge på nivå med kostnadene til 

importhavner på kontinentet, er det Stavanger og Oslo-regionene 

som peker seg ut som satsningsområder for svineproduksjon. Dette 

vil også falle sammen med nærhet til forbruksmarkedet. For de 

øvrige delene av landet vil det være billigere å transportere 

foredlet vare enn formiddel. 

Ut fra de mange målsettinger vår landbrukspolitikk skal oppfylle 

fører vi en landbrukspolitikk hvor bondens inntekt dels bestemmes 

ut fra oppgjørspris, dels ut fra overføringer. Tar man bort 

overføringselementet i råvarer som foredles til eksport, må 

nødvendigvis salgsprisen økes tilsvarende og markedsmulighetene 

reduseres. Dette illustrerer klart det dilemma vi befinner oss i 

når man setter vår komplekse landbrukspolitikk opp mot 

matvareprisene i andre land. Det er ikke mulig med utgangspunkt i 

norsk kostnadsnivå, tøffe naturgitte klimatiske og topografiske 

forhold og komplekse målsettinger som har styrt utviklingen av vår 

bruksstruktur, å videreføre landbruket i Norge om man vesentlig 

endrer skjermingen mot andre land. 
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Rammevilkårene er svært forskjellige i Norge sammenlignet med 

andre europeiske land både når det gjelder naturgitte forhold, 

landets økonomiske utvikling og ikke minst når det gjelder 

landbrukspolitikk. Forsøk fra landbrukets side på å forberede seg 

på en mere åpen situasjon, vil uvegerlig kunne være et angrep på 

de mange styringsinstrumentene vi har. Dette vil skape reaksjoner 

fra de bruksgrupper som blir truet. 

I hele etterkrigstiden har vi hatt en årlig reduksjon i antall 

bruk. Man har ikke på noe tidspunkt angitt hvor mange bønder man 

ville ta ut av produksjon. Dette har kommet som et resultat av den 

økonomi politikerne til enhver tid har villet gi landbruket. 

Behovet og mulighetene for sysselsetting i andre næringer har 

spilt inn. Opptrappingsvedtaket i 1975 forutsatte egentlig at 

samfunnet ville stabilisere bruksstrukturen. Imidlertid har man 

ikke satt inn en tilstrekkelig sterk styring av produksjonen til å 

unngå overproduksjon, og man har heller ikke vært villig til å ta 

kostnadene knyttet til en slik stabilisering. 

I en situasjon hvor enkelte politiske partier langt på veg vil 

fjerne en nasjonal landbrukspolitikk, og hvor andre land stiller 

spørsmålstegn ved vår politikk i relasjon til internasjonale 

traktater, er valget av strategi svært vanskelig. 

Den mest presise konklusjon man kan komme til er myndighetenes 

politiske vilje og dernest den finansielle evnen er avgjørende 

for styrken i landbrukspolitiske tiltak. 

Landbruket kan ikke alene innen rammene av "frosne'' overføringer 

forberede seg på en tid uten nasjonal landbrukspolitikk. 

For det første ville en slik prosess forutsette at landbruket 

internt maktet å gjennomføre en opprivende identifisering av 

produksjoner og bruk som skulle videreføres . Man måtte velge bort 

overføringer til deltidsbruk, sette grenser for 

distriktsutjamning og bygge ned skjermingsstøtten. 

For det andre er politikkutformingen avhengig av forhandlinger med 

staten. 

Man må i denne sammenhengen avklare behovet for å skille mellom 

et ''profesjonelt" landbruk på den ene side og et "mindre 
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profesjonelt" l andbruk på den annen side. Det er åpenbar t a t 

dersom en fra landbruket ensidig skulle ønske et landbruk som i 

større grad styres av markedskreftene, vil det fra det øvrige 

samfunn bare være en gradsforskjell mellom et landbruk som s t yres 

av en intern konkurranse eller om det styres . av konkurransen i et 

større marked . Landbrukets rolle i denne situasjonen må derfor 

fortsatt bli i løpende dialog med myndighetene å peke på mulige 

løsninger og konsekvensene av de valg som gjøres. 


