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FORORD 

Bestrebelsene på å etablere et fritt indre marked uten 
grensehindringer mellom de 12 medlemslandene i EF har aktualisert 
spørsmålet om nærmere tilknytning for Norge til EF. 

I denne utredningen har en søkt å utrede konsekvensene av EF
medl emsskap for jordbruksinntektene. Beregningene er utført på 
bruksnivå for forskjellige driftsformer og produksjoner. 
Modellbrukssystemet, som nyttes under jordbruksforhandlingene til 
beregning av jordbruksinntektene, er lagt til grunn. 

Utredningen er utført av Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk 
Forskning (NILF) på oppdrag fra Landbrukets Utredningskontor 
(LU). LU har betalt halvparten av kostnadene. NILF, som har flere 
beregningsopplegg som er egnet for slike problemstillinger, har 
sett behov for å bygge opp kompetanse på EF-spørsmål og har 
dekket resten av kostnadene. 

Forutsetningene som er lagt til grunn i beregningene er basert 
på studier av offisielle dokumenter og offisielt regnskaps
materiale fra EF, Vest-Tyskland og Danmark. Forutsetningene er 
drøftet ved besøk i Bayern i Vest-Tyskland. I denne forbindelse 
vil vi rette en spesiell takk til Bayerische Bauernverband 
("bondelaget"), Institut fur Agrarpolitik der Fakultat fur 
Landwirtschaft und Gartenbou der Technische Universitat Munchen, 
Bayerische Staatsministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und 
Forsten ( "delstatslandbruksdepartementet") og Bayerische 
Landesanstalt fur Betriebswirtschaft und Agrarstruktur. 

En spesiell takk rettes også til Ditlef Eckhart i EF-kommisjonen 
og Leif Forsell ved den faste norske EF-delegasjonen i Bruxelles 
som også tok seg tid til å drøfte forutsetningene med oss. Takk 
rettes også til Landbrukets Utredningskontor og Oddvar M. Nordnes 
for et interessant oppdrag. 

Arbeidet med utredningen er gjennomført av Steinar Helgen, Nils 
Kristian Nersten eig Oddbjørn Riseth. Kjell Aksnes og Anton 
Haglerød har lest manuskriptet og gitt kommentarer underveis. 

Oslo, November 1989 

Kjell Aksnes 
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1 SAMMENDRAG 

I denne utredningen har en beregnet vederlaget til arbeid på 
modellbrukene under EF- forutsetninger . En har tatt utgangspunkt 
i modellbruksberegningene i 1988. 

EF-forutsetningene er tatt fra Vest- Tyskland og Danmark. En har 
nyttet priser på produkter og innsatsfaktorer fra 1986- 1988 
deflatert til 1988- nivå med det enkelte lands konsumprisindeks. 
De kostnadene en har sett vil bli forandret som følge av EF
medlemsskap er forandret, mens de øvrige er beholdt på norsk 
nivå. Når det gjelder forskjellige tilskudd, avgifter o.l. har 
en prøvd å finne ut hvilke av tilskuddene bøndene mottar i Norge 
i dag, som kan være aktuelle også ved et EF-medlemsskap. En har 
videre sett på hvilke tilskudd bøndene i Bayern i Vest-Tyskland 
mottar, og forsøkt å overføre disse til norske forhold. 

Det er beregnet tre alternativ, med forskjellige forutsetninger. 
Under hvert alternativ er det både et vest- tysk og et dansk 
prisalternativ. En har sammenlignet dette med inntekten ved 
faktisk marked på modellbrukene i 1988. Inntektene fra skogbruk 
og utleiehytter er opprettholdt på norsk nivå. 

I alternativ 1 har en beholdt tilskudd en antar vil kunne 
opprettholdes innen EF, tatt med tilskudd som bøndene i Bayern 
får, redusert rentenivået, tatt bort arbeidsgiveravgift og 
investeringsavgift og de tyske produsentprisene er økt med 5% 
fordi tyske bønder får beholde en del av merverdiavgiften. 

I alternativ 2 har en økt prisene på jordbruksproduktene og en 
del innsatsfaktorer med 10% og en har redusert prisene på en del 
innsatsfaktorer som ikke var redusert under alternativ 1, med 20 
prosent. 

I alternativ 3 har en tatt bort tilskuddene som er med under 
alternativ 1. En har i dette alternativet også kalkulert inn 
avgiftene som var tatt bort i alternativ 1. 

Tabell 1 

Alternativ 
Alternativ 
Alternativ 

Sammenveid vederlag til arbeid pr årsverk a 1975 
timer. Faktisk marked. 1988-kroner. 

Med tyske Med danske Med norske 
priser priser priser 

1 27000 24000 121198 
2 45000 40000 121198 
3 -11000 -8000 121198 

Beregningsresultatene viser at med danske og tyske produktpriser 
vil det sammenveide vederlaget til arbeid pr årsverk bli 
negativt, forutsatt at direkte støtte ikke blir gitt (alternativ 
3) . Medregnet de nåværende norske støtteordninger som antas 
akseptert av EF, og støtteordninger innen EF, vil sammenveid 
årsverksinntekt bli på 25000 - 30000 kr (alternativ 1). Med 10 
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prosent høyere produktpriser enn i Vest-Tyskland og Danmark og 
med reduksjon i prisene på en del innsatsfaktorer, vil sammenveid 
modellbruksinntekt bli 40000 - 45000 kr (alternativ 2). 

Disse resultatene gjelder den sammenveide inntekten. Det er 
betydelige forskjeller modellbrukene i mellom. Av de rene 
jordbruksmodellene mister modellene med storfe og sau en mindre 
del av inntekten ved EF-forutsetninger enn modeller med 
planteproduksjon og svin. 

Beregningene tyder på at jordbruket vil stå ovenfor store 
omstillinger, hvis Norge etter eventuelle medlemsskaps
forhandlinger ikke kan nytte større beløp til eksisterende 
ordninger eller oppnå ordninger som ikke er lagt til grunn ved 
beregningene. 
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2 INNLEDNING 

2 . 1 Innledning 

Ved et eventuelt EF- medlemsskap vil jordbruket komme under den 
felles landbrukspolitikken i EF, CAP. Dette vil innebære et annet 
prisn1va og t ildels andre støtteordninger/regler for 
støtteordninger enn de vi har i Norge i dag. I denne utredningen 
vil konsekvensene av EF- medlemsskap for jordbruksinntekten bli 
søkt beregnet ved hjelp av modellbrukssystemet. 

I beregningene vil en benytte produsentpriser fra Vest- Tyskland 
og Danmark som to mulige alternativ for hvilke priser bøndene 
vil oppnå . Videre vil en forsøke å vurdere hvilke av dagens 
norske støtteordninger som vil kunne opprettholdes, og hvilke 
EF- støtteordninger som kan komme norske bønder til gode. Disse 
forutsetningene vil bli lagt inn i modellbruksberegningene for 
å se hvordan de endrede forutsetningene påvirker resultatet for 
modellbrukene. 

A tallfeste priser og tilskudd vil måtte bli beheftet med en 
stor grad av usikkerhet. Det blir derfor beregnet flere 
alternativer. 

Ved EF- medlemsskap vil sannsynligvis jordbruket kunne få en del 
overgangsordninger for å lette tilpasningen. Slike 
overgangsordninger blir ikke tatt med i beregningene. 
Beregningene vil derfor uttrykke et tenkt resultat 1. år etter 
at Norge har kommet med i EF uten overgangsordninger. 

Modellbrukene er statiske. En vil i beregningene beholde alle 
volumtall uendret fra modelibruksberegningene for 1988. En må 
forvente at ved et eventuelt EF-medlemsskap vil det oppstå en 
del endringer i jordbruket, som en ikke får tatt hensyn til i 
disse beregningene. Dette vil skje, blant annet som følge av 
forandring i prisforholdet mellom innsatsfaktorene og endrede 
produsentpriser. A klarlegge hvilke tilpasninger som vil finne 
sted, og hvilke økonomiske konsekvenser disse vil få, vil være 
en såvidt komplisert oppgave at dette eventuelt må tas opp i et 
eget prosjekt. 

2.2 Andre undersøkelser 

Konsekvensene for norsk jordbruk av EF-medlemsskap er undersøkt 
tidligere, om enn ikke på samme måte som i denne utredningen. 
Noen av de tidligere undersøkelsene blir kort presentert i det 
følgende. 

Morten Sollerud har laget en utredning for Norges Kjøtt og 
Fleskesentral, med tittelen "EF og norsk politikk - Forskjeller 
og likheter, konsekvenser av en nærmere tilnærming mellom EF og 
Norge". Sollerud sammenligner politikken i Norge og EF på mange 
områder. Det er forsøkt å regne ut inntekten på en del modellbruk 
ved EF-betingelser på pris. Dette er gjort ved hjelp av en 
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regnearkmodell, og med 80%, 100% og 130% av prisene på 
landbruksprodukter i EF i 1988. Eventuelle tilskudd innen EF
jordbruket er ikke regnet inn i modellene. Det er heller ikke 
sett så mye på kostnadsreduserende effekter. 

Konklusjonen i utredningen er, for landbrukets del, at ingen av 
de modellbrukene en beregner inntekten til, oppnår et tilfreds
stillende arbeidsvederlag. 

Lantbrukarnas Riksforbund i Sverige har laget en utredning om 
svensk jordbruks stilling ved et eventuelt svensk medlemsskap i 
EF. Jordbruket i EG er tittelen på utredningen. På grunnlag av 
utviklingen på -80 - tallet forsøker en å gi et bilde av svensk 
jordbruk innenfor EF's rammebetingelser. I denne utredningen er 
det også med et dynamisk perspektiv, idet en prøver å finne ut 
hvordan den svenske jordbruksproduksjonen vil bli under de gitte 
forutsetninger . 

Konklusjonen på den svenske utredningen er at Sverige vil kunne 
opprettholde en stor del av sitt jordbruk også under EF' s 
rammevilkår. 

Jan Ivar Maråk ved Universitetet i Bergen kom med en 
arbeidsrapport med tittelen "Jordbrukets stilling ved et norsk 
EF-medlemsskap:' I denne undersøkelsen benyttes en 
simuleringsmodell for å finne ut hvor stor jordbruksproduksjonen 
vil bli under et norsk EF-meldemsskap. 

Konklusjonen på denne simuleringen er at det skal være mulig å 
opprettholde et tilfredsstillende nivå i det norske jordbruket 
ved et EF-medlemsskap. Dette blir mulig ved hjelp av nasjonale 
støtteordninger som etterhvert godtas innen EF. Man må likevel 
regne med en viss nedgang i sysselsettingen i jordbruket, og 
også en dreining i produksjonen. 
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3 PRISER 

3.1 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 prissnivået. 

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 
fytosani tære 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. 

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. I vedlegget har en tatt med figurer over utviklingen i 
prisene på de viktigste produktene for Vest- Tyskland og Danmark 
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de siste 10 årene. 

Tabell 2 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 Danmark Vest-Tyskland 

KPI 1986 165,1 151,7 120,7 
1987 179,5 157,8 121,0 
1988 191,5 165,0 122,4 

Kurs 1986 91,70 342,10 
1987 98,58 375,04 
1988 96,90 371,39 

Kilde: Statistisk sentralbyrå 

EUROSTAT-prisene er sammenlignet med norsk prisnivå som vist i 
tabell 3. I resultatberegningene i kap 6 har en endret modellenes 
norske priser med de relative tallene i tabell 3. 

Tabell 3. 

Hvete 
Bygg 
Havre 
Melk 
Storfekjøtt 
Svinekjøtt 
Smågris 
sauekjøtt 
Ull 
Egg 
Potet 
Tomat 
Frukt 

Gjennomsnittlige produsentpriser 1986-88 
Danmark og Vest-Tyskland. 1988- NOK/kg og 
tall. 

i Norge, 
relative 

Norge 
NOK 

3,25 
2,69 
2,38 
3,19 

37,42 
27,33 

37,04 

14,60 
2,05 

V-Tyskland 
NOK REL. 

1,50 0,46 
1,37 0,51 
1,39 0,58 
2,41 0,76 

25,01 0,67 
13,82 0,51 

0,33 
25,77 0,70 

0,41 
10,24 0,70 

0,73 0,36 
0,41 
0,67 

Danmark 
NOK 

1,40 
1,34 
1,29 
2,52 

25,49 
11,46 

27,10 

7,99 
0,98 

REL. 

0,43 
0,50 
0,54 
0,79 
0,68 
0,42 
0,37 
0,73 
0,40 
0,55 
0,48 
0,68 
0,70 

--------------------------------------------------------------
Kilde: Eurostat 

For Vest-Tyskland inkluderer produsentprisen 5 prosent 
momskompensasjon som følge av bortfall av monetære 
utligningsbeløp. Dette er nærmere kommentert i avsnitt 4.3.2. 
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3.2 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 trekt fra i de danske og vesttyske prisene. 

3.3 Melk 

Det er oppgitt priser i to melkeklasser i EUROSTAT, melk med 
3,7% fett og melk med faktisk fettinnhold. En har brukt prisen 
for faktisk fettinnhold i disse beregningene. Prisen i EUROSTAT 
er oppgitt pr 100 kg. For at prisene skal bli sammenlignbare er 
norsk pris omregnet fra pris pr liter til pris pr 100 kg. 

3.4 Storfekjøtt 

For storfekjøtt er det oppgitt pris i mange klasser i EUROSTAT. 
For å finne et forholdstall for EF-prisen er følgende EUROSTAT
kategorier brukt: 

Norsk kategori EUROSTAT-kategori 

Kuslakt Kuslakt, alle klasser 
Okseslakt Ungokser, alle klasser 
Kvigeslakt Kviger, alle klasser 
Mellomkalv Samme relative pris som for 

okseslakt. 
Spekalvslakt Samme relative pris som for 

okseslakt. 
Livdyr, kalv Samme relative pris som for 

okseslakt. 

De norske prisene gjelder for gjennomsnittskvalitet innen de 
forskjellig kategoriene. 

3.5 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 
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prisserien ble også benyttet i den svenske LRF-rapporten. 

Når det gjelder prisen på smågris, nyttes det i EUROSTAT-seri~n 
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 
til EF's vektklasse ut fra gjeldende praksis ved norsk 
prisfastsettelse. 

3.6 Sauekjøtt og ull 

Den norske prisen omfatter både lamme- og sauekjøtt. I EUROSTAT 
er det prisen på lammekjøtt som er oppgitt. Prisen gjelder for 
levendevekt. Ved omregning til pris for slakt har en forutsatt 
en slakteprosent på 40. Den vest-tyske prisen er ikke oppgitt i 
EUROSTAT. Denne er derfor tatt fra Bayerische Agrarbericht, og 
gjelder for sau og lam under ett. 

Ullpris er ikke oppgitt for Danmark i EUROSTAT. En har regnet 
med samme pris i de danske beregningene som i de vest-tyske. 
Prisen som er brukt er fra auksjonsmarkedet. 

3.7 Egg og fjørfe 

Eggprisen i EUROSTAT gjelder for 100 egg av gjennomsnittstørrelse 
og gjennomsnittskvalitet. En har i beregningene brukt en pris 
omregnet til å gjelde pris pr kg. Prisen er regnet om med den 
forutsetningen at 100 egg veier 5,75 kg. 

EUROSTAT oppgir engrosprisen på høneslakt. For å unngå å regne 
på omsetningsmarginene for hønekjøtt for å finne produsentpris 
er den relative prisforskjellen på kylling brukt for å anslå 
høneslaktprisen. 

3.8 Poteter 

Matpotetprisen i EUROSTAT er utgangspunktet for beregningene. 
Den vest-tyske prisen gjelder for sene og middels sene sorter. 
Den danske prisen gjelder sorten Bintje dyrket på Jylland. 
Prisene på poteter, grønnsaker og frukt varierer mye mellom år 
og mellom land i EF. Tre års gjennomsnitt som er brukt i 
beregningene blir derfor et usikrere anslag for disse prisene 
enn for husdyrproduktene og korn. Det finnes ingene 
markedsordning for poteter i EF. 

3.9 Grønnsaker 

Den eneste grønnsaken som er med i modellbruksberegningene er 
tomat. Prisen som brukes for EF her er for 1. kvalitet. En har 
ikke fått oppgitt priser for 1988. EF-prisene bygger derfor på 
et gjennomsnitt fra 1986 og 1987. 
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3.10 Frukt 

Fruktprisene er heller ikke oppgitt for 1988 i EUROSTAT, så EF
prisene bygger på prisene fra 1986 og 1987. I beregningene kommer 
epler, pærer og moreller med (modell 29). 

3.11 Tømmer 

En forutsetter norsk nivå på tømmerprisene. 

3.12 Kort om utviklingen i prisene 

Reformen av CAP, med en strammere prispolitikk fra midten av 80-
tallet, har ført til at produsentprisene har gått nedover for 
de fleste produkter de siste årene både reelt og nominelt. Dette 
innebærer at gjennomsnittet for 1986- 1988 gir en lavere pris enn 
de som var gjeldende tidlig på 80 - tallet. Den stramme 
prispolitikken vil antagelig bli ført videre. En ser det derfor 
som riktigst å velge de siste årenes priser i beregningene. 
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4 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. 

4. 1 Nåværende norske støtteordninger i forhold til EF' s regel verk 

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, bergrenses mulighetene til å 
støtte eget landbruk av artiklene 92 - 94 i Romtraktaten, 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 korn samt produksjons
tilskudd og ferietilskudd for planteproduksjon. 

Lagringstilskudd 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 norske 
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. 

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 
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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 .1. . 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. 

4.2 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. 

4.2.1 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) . 

4.2.2 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: 

En beregner en tilskuddsprosent utfra totalkalkylens tall for 
bruttoinvesteringer (bygninger) og statstilskudd til dette 
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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. 

A 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 
"bedrifts forbedr ingsordningen" ( Einz elbetr ibl iches Forderungs
programm). Tallene er fra 1987 (Kilde: Bayerischer Agrarbericht 
1988) : 

Total investering innen "bedr.forbedr.ordn." 410 mill.DM 

Av dette: 
Bygninger 
Maskiner 
Annet 

Offentlige lån 
Andre lån, rentesubsidiert 
Tilskudd 
Tilskuddsprosent 50/410 

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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landbruk 1986/87: 4,2 % 
markedsrente 86/87: 7,3 % 

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. 

4.2.3 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 o 
og 100, etter jordart, klima, hellingsgrad, høyde over havet, 
befolkningstetthet o.s.v .. Områder med gjennomsnittlig poeng
tall lavere enn 34 er definert som vanskeligstilt. 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. 
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Hvis en sammenligner klima, driftsstruktur og terrengformer i 
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). 

4.2.4 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. 

4.2.5 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 
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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-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. 

4.2.6 Produksjonstillegg pr dyr 

Det gis i enkelte EF- land produksjonstillegg pr dyr. 

* Tilskudd pr okse 

Intervensjonsprisen på oksekjøtt har ikke vært virksom, slik at 
det har blitt en produsentpris lavere enn intervensjonsprisen. 
For at dette ikke skal ramme bøndene for hardt er det kommet et 
tilskudd pr okse. Det er begrensning på at dyrene må være over 
6 mnd og det er en maksgrense på 50 dyr pr besetning. Tilskuddet 
er i Bayern på 59,63 DM (ca NOK 220) pr dyr i 1987. Denne satsen 
er fast og gjelder for hele EF. 

* Tilskudd pr vinterfora sau 

En lav produsentpris på lam forsøkes utlignet ved at det gis en 
mordyrpremie. Denne kan gis til produsenter med mer enn 10 
v.f .sauer. I 1987 var beløpet i Bayern på 41,57 DM (ca NOK 154) 
pr dyr. I Bayern gis det ikke støtte til sauer som enda ikke har 
født. 

* Tilskudd pr ammeku 

Det kan gis tilskudd til kyr som ikke brukes i melkeproduksjonen. 
Dette er ikke aktuelt innen modellbruksberegningene. 

4.2.7 Annen støtte som ikke får direkte effekt på modellene 

I Bayern ytes det tilskudd til drift av produsentringer, 
rnaskinringer 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 saksomkostningene 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. 
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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. 

4.3 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 enkel te lands 
generelle skatte- og sosialpolitikk. 

En har ikke tatt hensyn til de enkelte EF-lands nasjonale 
ordninger på disse områdene i modellbruksberegningene, med unntak 
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. 

4.3.1 Skattesystemet 

Skattesystemet i Vest-Tyskland fører til at storparten av bøndene 
ikke betaler inntektsskatt. I 1987/88 betalte bare 28 prosent av 
hel tidsbrukerne inntektsskatt. Dette skyldes gunstige 
fradragsregler og 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. 
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4.3 .2 Merverdiavgift - utligningsbeløp 

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 får negative konsekvenser for bøndene. 

Reduksjonene, og etterhvert bortfallet, av positive monetære 
utligningsbeløp i Vest- Tyskland ved reformen av CAP 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. 

4.3.3 Sosiale ordninger 

De sosiale ordningene for bøndene i Vest- Tyskland blir finansiert 
over landbruksdepartementets budsjett og står for over halvparten 
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. 

4.3.4 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 parallellt 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. 
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4.3.5 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, se også 4.3.3. 

4.3.6 Investeringsavgift 

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

5.1 Ikke-varige innsatsfaktorer 

I tabell 4 har en vist utviklingen i prisene på noen viktige 
ikke-varige innsatsfaktorer i Danmark og Tyskland i NOK iflg. 
EUROSTAT. 

Tabell 4. 

Byggrøpp 
Kufor c 
svinefor 3 
Diesel 
Fullgjødsel 

Prisforutsetninger på 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 

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

REL. 

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

Kilde: Eurostat 

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. I følge Birkelund (1987) er 
fullgjødselprisene blitt lave i Europa de senere år blant annet 
på grunn av dumpingsalg fra Østeuropeiske leverandører. I tiden 
1980 til 1986 var prisen i følge Birkelund høyere i resten av 
Europa. 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 
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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. 

For de ikke-varige kostnadsfaktorene 
basisalternativet forutsatt det nåværende 
i tillegg foretatt alternative beregninger 
del kostnadsposter. 

5.2 Kapitalkostnader 

ellers har en i 
norske prisnivå, men 
med endret nivå på en 

Kap i talinnsatsen 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 reduskjon 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 egenkapital finansierte 
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 
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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 forutsetniger 
være at det beregnes noe for store avskrivninger på maskiner og 
redskaper i EF- alternativet. 

5.2.1 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 kraftfor med 50 prosent. Dette 
slår ut i beregningene på kapitalgodtgjøringen, men utslaget i 
absolutte beløp er små. 

5.2.2 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. 
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6 RESULTATER 

6.1 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. 

De to skogmodellene (modell 31 og 32) som er med i modellbruks
beregningene er tatt ut av resultattabellene. Disse gir omlag 
samme resultat som ved norske forutsetninger. Modellene er 
egentlig et uttrykk for gårdsskogbruket på de modellbrukene der 
skog ikke er innarbeidet, med bruk av jordbrukets maskiner . 
Resultatet på disse modellene gir derfor ikke et uttrykk for 
inntekten på en selvstendig skogeiendom. Resultatet fra modell 
31 og 32 er imidletid med i det sammenveide resultatet, og høyner 
sammenveid inntekt pr årsverk. 

Alternativ 1 - Basisalternativet 

* a): Tysk prisnivå+ 5 % tillegg på produsentprisene som 
følge av utligningsbeløp, jmf 4.3.2. 
b) : Dansk prisnivå. 

* Norsk nivå på avløsertilskudd, jmf 4.1. 
Norsk nivå på tilskudd til skog, jmf 4.1. 
Norsk nivå på investeringstilskudd, jmf 4.2.2. 

* EF-tilskudd til vanskeligstilte områder: Halvparten av 
maksimalsats på Østlandets flatbygder og Jæren. 
Maksimalsats i resten av landet, jmf 4.2.3. 

* EF-tilskudd til sau (pr. v.f.s), jmf 4.2.6. 
EF-tilskudd til okser (pr. okse over 6 mnd.), jmf 4.2.6. 

* Bortfall av arbeidsgiveravgift på leid arbeidskraft, jmf 
5 .1. 
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* Følgende kostnadsposter er redusert til EF- nivå, jmf 5.1: 
- 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, jmf 5.2. 

* Redusert statusverdi på husdyr og varelager, jmf 5.2.1. 

* Redusert rentenivå på lånt kapital, jmf 5 . 2.2. 

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. 
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Dette alternativet er kanskje mest relevant i forhold til de 
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 vansksligstil te 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. 

6.2 Resultat Alternativ 1 

Resultatet for alternativ 1 er vist 
Resultatene er avrundet til nærmeste hele 
gjelder 1988 ved faktisk marked. Alle 
beregnet pr årsverk a 1975 timer. 

i tabellene under. 
1000 kr. Norsk nivå 

sammenveide tall er 
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Produksjons inntekter pr modellbruk ved vest-tysk og 
dansk p r isnivå, s ammenlignet med nors k . Faktisk 
marked, alternativ 1. 1988 - kroner pr modell. 

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

----------------------------------------------------------------
Nr Navn Tyskl. Danm. Norge 
----------------------------------------------------------------
01 7,1 Årskyr . Nord- Norge 
02 7,9 Årskyr. Vestlandet 
03 8,5 Årskyr+42 sauer.Vestlandet 
04 7,1 Årskyr+l3 sauer Dal - fjell. 
05 9,4 Årskyr. Skogsbygdene,Østl. 
06 9,4 Årskyr + 9 utleiehytter.Ø. 
07 12,1 Årskyr . Nord- Norge 
08 12,0 Årskyr+ 667 daa skogsb.Tr. 
09 11,5 Årskyr . Flatbygdene,Tr.lag 
10 12,2 Årskyr. Vestlandet 
11 11,0 Årskyr+ 802 daa skog . Agd 
12 13,5 Årskyr + 3 purker . Jæren 
13 23,0 Årskyr. Jæren 
14 16,3 Årskyr. Flatbygdene, Østl. 
15 24,4 Årskyr. Flatbygdene, Østl. 
16 64 okser. sør- og Østl. 
17 68 Årsgeiter. Nord- Norge 
18 49 vinterfora sauer. Vestl. 
19 118 vinterfora sauer. Landet 
20 254 slaktegris. Landet 
21 22 Årspurker + 210 daa korn. 
22 24 Årspurk.+244 daa korn.Flat 
23 2367 hønepl. + 188 daa korn.Ø. 
24 155 daa korn. Flatb. Østlandet 
25 188 daa korn+l635 daa skog.Ø. 
26 226 daa korn + 62 daa potet.Ø. 
27 386 daa korn. Flatb. Østlandet 
28 58 daa potet. Østlandet 
29 29 daa frukt + 34 sau. Vestl. 
30 1,9 daa tomat i veksth. Regal. 

Sammenveid pr årsverk a 1975 timer 
Prosent av norsk 

109000 
134000 
177000 
120000 
172000 
547000 
198000 
236000 
205000 
208000 
224000 
275000 
422000 
304000 
478000 
292000 
120000 

40000 
104000 
243000 
322000 
389000 
428000 

86000 
276000 
238000 
231000 

82000 
119000 
242000 

165000 
65 

113000 
139000 
183000 
125000 
178000 
553000 
206000 
244000 
213000 
216000 
231000 
279000 
438000 
314000 
494000 
296000 
125000 

42000 
107000 
200000 
277000 
339000 
357000 

82000 
271000 
260000 
220000 
109000 
136000 
398000 

165000 
65 

150851 
185799 
250559 
169410 
242985 
618417 
275609 
316100 
288536 
288393 
295902 
408017 
582597 
429608 
697546 
435946 
158840 

62746 
160995 
477178 
657886 
792597 
723053 
169373 
362240 
555879 
468275 
227314 
190660 
582676 

254198 

Sammenveid pr årsverk reduseres produksjonsinntektene med 35 
prosent i forhold til norsk nivå i 1988. Modellene med skog (8,11 
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 
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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 6 Sum produksjonstillegg pr modell sammenlignet med 
norsk nivå, alternativ 1. 1988-kroner. 

M 0 D E L L B R U K 

Nr Navn 

01 7,1 Årskyr. Nord-Norge 
02 7,9 Årskyr. Vestlandet 
03 8,5 Årskyr+42 sauer.Vestlandet 
04 7,1 Årskyr+13 sauer Dal-fjell. 
05 9,4 Årskyr. Skogsbygdene,Østl. 
06 9,4 Årskyr+ 9 utleiehytter.Ø. 
07 12,1 Årskyr. Nord-Norge 
08 12,0 Årskyr+ 667 daa skogsb.Tr. 
09 11,5 Årskyr. Flatbygdene,Tr.lag 
10 12,2 Årskyr. Vestlandet 
11 11,0 Årskyr+ 802 daa skog. Agd 
12 13,5 Årskyr + 3 purker. Jæren 
13 23,0 Årskyr. Jæren 
14 16,3 Årskyr. Flatbygdene, Østl. 
15 24,4 Årskyr. Flatbygdene, Østl. 
16 64 okser. Sør- og Østl. 
17 68 Årsgeiter. Nord-Norge 
18 49 vinterfora sauer. Vestl. 
19 118 vinterfora sauer. Landet 
20 254 slaktegris. Landet 
21 22 Årspurker + 210 daa korn. 
22 24 Årspurk.+244 daa korn.Flat 
23 2367 hønepl. + 188 daa korn.Ø. 
24 155 daa korn. Flatb. Østlandet 
25 188 daa korn+1635 daa skog.Ø. 
26 226 daa korn + 62 daa potet.Ø. 
27 386 daa korn. Flatb. Østlandet 
28 58 daa potet. Østlandet 
29 29 daa frukt + 34 sau. Vestl. 
30 1,9 daa tomat i veksth. Regal. 

Sammenveid pr årsverk a 1975 timer 
Prosent av norsk 

OPERATIV MODELL BFJ 

Tyskl. 

28577 
30388 
49301 
33473 
36077 
36077 
45417 
45474 
39107 
40287 
43321 
30850 
40341 
38585 
48131 
45992 
35345 
19640 
49430 

3901 
41667 
30294 
20035 

8215 
24520 
15265 
20459 

3074 
15846 

45 

25000 
27 

Danm. 

28577 
30388 
49301 
33473 
36077 
36077 
45417 
45474 
39107 
40287 
43321 
30850 
40341 
38585 
48131 
45992 
35345 
19640 
49430 

3901 
41667 
30294 
20035 

8215 
24520 
15265 
20459 

3074 
15846 

45 

25000 
27 

Norge 

182441 
161561 
210268 
172789 
167544 
167545 
232077 
182992 
171325 
192045 
183562 
145306 
142239 
168548 
177732 

95311 
209032 

60512 
116016 

25933 
101203 

65585 
56984 

5185 
20490 

9781 
9439 
7843 

101353 
72212 

92219 

--------------------------------------------------------------
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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). 
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Tabellen under 
vedlikehold og 
kapitalen. 

inneholder alle variable kostnader samt 
avskrivninger etter anskaffelsesverdi for 

Tabell 7 Kostnader eksklusive leid arbeid pr modell, alternativ 
1. 1988- kroner. 

M 0 D E L L B R U K 

Nr Navn 

01 7,1 Arskyr. Nord- Norge 
02 7,9 Arskyr. Vestlandet 
03 8,5 Arskyr+42 sauer.Vestlandet 
04 7,1 Arskyr+13 sauer Dal-fjell. 
05 9,4 Arskyr. Skogsbygdene,Østl. 
06 9,4 Arskyr + 9 utleiehytter.Ø. 
07 12,1 Arskyr. Nord- Norge 
08 12,0 Arskyr+ 667 daa skogsb.Tr. 
09 11,5 Arskyr. Flatbygdene,Tr.lag 
10 12,2 Arskyr. Vestlandet 
11 11,0 Arskyr + 802 daa skog. Agd 
12 13,5 Arskyr + 3 purker. Jæren 
13 23,0 Arskyr. Jæren 
14 16,3 Arskyr. Flatbygdene, Østl. 
15 24,4 Arskyr. Flatbygdene, Østl. 
16 64 okser. sør- og Østl. 
17 68 Arsgeiter. Nord- Norge 
18 49 vinterfora sauer. Vestl. 
19 118 vinterfora sauer. Landet 
20 254 slaktegris. Landet 
21 22 Arspurker + 210 daa korn. 
22 24 Arspurk.+244 daa korn.Flat 
23 2367 hønepl. + 188 daa korn.Ø. 
24 155 daa korn. Flatb. Østlandet 
25 188 daa korn+1635 daa skog.Ø. 
26 226 daa korn + 62 daa potet.Ø. 
27 386 daa korn. Flatb. Østlandet 
28 58 daa potet. Østlandet 
29 29 daa frukt + 34 sau. Vestl. 
30 1,9 daa tomat i veksth. Rogal. 

Sammenveid pr årsverk a 1975 timer 
Prosent av norsk 

OPERATIV MODELL BFJ 

Tyskl. 

97000 
107000 
141000 
122000 
159000 
365000 
167000 
194000 
182000 
161000 
177000 
194000 
275000 
245000 
400000 
254000 
102000 

37000 
97000 

205000 
310000 
371000 
330000 

94000 
163000 
230000 
212000 
109000 

82000 
364000 

135000 
70 

Danm. 

101000 
111000 
148000 
126000 
163000 
370000 
175000 
201000 
188000 
168000 
184000 
201000 
286000 
251000 
409000 
262000 
106000 

38000 
101000 
215000 
314000 
372000 
326000 

96000 
165000 
237000 
217000 
112000 

83000 
365000 

139000 
73 

Norge 

146313 
158822 
212213 
171440 
218889 
429012 
254649 
276997 
251188 
239650 
257963 
307458 
417904 
330081 
510288 
390294 
151749 

48159 
127482 
469250 
505896 
559269 
527116 
108430 
186227 
271760 
255438 
125106 

95705 
425928 

191615 
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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 
prisforhold. 

kostnadsreduksjonen her skyldes endrede 

Tabell 8 Vederlag til arbeid. Faktisk marked, alternativ 1. 
Kroner pr modell. 

M 0 D E L L B R U K 

Nr Navn 

01 7,1 Årskyr. Nord-Norge 
02 7,9 Årskyr. Vestlandet 
03 8,5 Årskyr+42 sauer.Vestlandet 
04 7,1 Årskyr+13 sauer Dal-fjell. 
05 9,4 Årskyr. Skogsbygdene,Østl. 
06 9,4 Årskyr + 9 utleiehytter.Ø. 
07 12,1 Årskyr. Nord-Norge 
08 12,0 Årskyr+ 667 daa skogsb.Tr. 
09 11,5 Årskyr. Flatbygdene,Tr.lag 
10 12,2 Årskyr. Vestlandet 
11 11,0 Årskyr+ 802 daa skog. Agd 
12 13,5 Årskyr+ 3 purker. Jæren 
13 23,0 Årskyr. Jæren 
14 16,3 Årskyr. Flatbygdene, Østl. 
15 24,4 Årskyr. Flatbygdene, Østl. 
16 64 okser. Sør- og Østl. 
17 68 Årsgeiter. Nord-Norge 
18 49 vinterfora sauer. Vestl. 
19 118 vinterfora sauer. Landet 
20 254 slaktegris. Landet 
21 22 Årspurker + 210 daa korn. 
22 24 Årspurk.+244 daa korn.Flat 
23 2367 hønepl. + 188 daa korn.Ø. 
24 155 daa korn. Flatb. Østlandet 
25 188 daa korn+l635 daa skog.Ø. 
26 226 daa korn + 62 daa potet.Ø. 
27 386 daa korn. Flatb. Østlandet 
28 58 daa potet. Østlandet 
29 29 daa frukt + 34 sau. Vestl. 
30 1,9 daa tomat i veksth. Regal. 

Sammenveid pr modell 
Prosent av norsk 

OPERATIV MODELL BFJ 

Tyskl. 

18000 
33000 
52000 

6000 
18000 

118000 
40000 
50000 
27000 
50000 
51000 
71000 

111000 
42000 
40000 
43000 
27000 
12000 
40000 
31000 

0 
-14000 

75000 
-21000 
110000 
-35000 

-4000 
-52000 

39000 
-171000 

24000 
23 

Danm. 

17000 
33000 
53000 

6000 
19000 

119000 
40000 
51000 
28000 
51000 
51000 
68000 

116000 
46000 
48000 
39000 
28000 
12000 
41000 

-21000 
-50000 
-64000 

6000 
-27000 
102000 
-19000 
-20000 
-27000 

55000 
-17000 

21000 
20 

Norge 

158464 
157266 
209472 
138745 
153563 
246593 
207500 
175046 
164200 
194737 
172355 
194704 
212483 
197358 
251715 

88150 
184257 

62079 
129079 

18718 
183838 
220961 
198088 

40495 
161096 
220569 
167956 

77111 
179807 
173896 

103775 

--------------------------------------------------------------
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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 (se tabell 9) 
skyldes at det veies inn mange små bruk. 

Som nevnt tidligere har en ikke endfet inntektssida på 
utleiehytter og skog, slik at disse modellene ikke får så 
dramatisk reduksjon i vederlaget til arbeid som de fleste andre 
modellene. Ellers kommer planteproduksjonene, bortsett fra modell 
29 ut i minus. 

Den store forskjellen i resultat for modellene 20, 23 og 30, 
kommer av store prisforskjeller mellom Vest-Tyskland og Danmark 
ifølge Eurostat. Modell 20 er nærmere kommentert under tabell 9 . 

De fleste melkemodellene får et beregnet arbeidsvederlag i 
alternativ 1 på bare 20-50.000 kroner, og alle disse har ifølge 
effektivitetsnormene et arbeidsforbruk på mer enn et årsverk. 

Best resultat oppnår jærbrukene, det største (modell 13) med 
111.000 kroner for bruket som er ca. 2 årsverk. At disse kommer 
bedre ut og får en langt mindre reduksjon under EF-betingelser 
enn de to store kumodellene på Østlandet har to hovedårsaker; 
Østlandsmodellene dyrker en del korn som har et dårligere 
prisforhold, og de mister noe mer produksjonstillegg enn 
jærbrukene (distriktstilskudd melk, og kjøtt). 
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Vederl ag t il arbeid p r å rsver k a 1975 timer. Faktisk 
marked, alternativ 1. 1988 - kroner. 

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

----------------------------------------------------------------
Nr Navn Tyskl. Danm . Norge 
----------------------------------------------------------------
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

7,1 Arskyr. Nord- Norge 
7,9 Arskyr . Vestlandet 
8,5 Arskyr+42 sauer.Vestlandet 
7,1 Arskyr+ 13 sauer Dal-fjell. 
9,4 Arskyr. Skogsbygdene,Østl. 
9,4 Arskyr + 9 utleiehytter.Ø. 

12,1 Arskyr. Nord - Norge 
12,0 Arskyr+ 667 daa skogsb.Tr. 
11,5 Arskyr. Flatbygdene,Tr.lag . 
12,2 Arskyr. Vestlandet 
11,0 Arskyr + 802 daa skog. Agd 
13,5 Arskyr + 3 purker. Jæren 
23,0 Arskyr. Jæren 
16,3 Arskyr. Flatbygdene, Østl. 
24,4 Arskyr. Flatbygdene, Østl. 

64 okser. sør- og Østl. 
68 Arsgeiter. Nord - Norge 
49 vinterfora sauer. Vestl. 

118 vinterfora sauer. Landet 
254 slaktegris. Landet 

22 Arspurker + 210 daa korn. 
24 Arspurk.+244 daa korn.Flat 

2367 hønepl. + 188 daa korn.Ø. 
155 daa korn. Flatb. Østlandet 
188 daa korn+1635 daa skog.Ø. 
226 daa korn + 62 daa potet.Ø. 
386 daa korn. Flatb. Østlandet 

58 daa potet. Østlandet 
29 daa frukt + 34 sau. Vestl. 

1,9 daa tomat i veksth. Regal. 

Sammenveid pr årsverk a 1975 timer 
Prosent av norsk 

15000 
25000 
30000 

4000 
12000 
63000 
25000 
30000 
19000 
32000 
31000 
43000 
55000 
24000 
16000 
44000 
17000 
22000 
35000 
90000 

0 
-8000 
66000 

-57000 
118000 
-28000 

-4000 
- 81000 

31000 
-131000 

27000 
22 

15000 
25000 
31000 

5000 
13000 
64000 
25000 
31000 
20000 
32000 
31000 
41000 
57000 
26000 
19000 
40000 
17000 
23000 
36000 

- 61000 
-31000 
- 36000 

6000 
- 73000 
110000 
- 15000 
-21000 
-42000 

43000 
-13000 

24000 
20 

133500 
120510 
121928 
103541 
104821 
131516 
130013 
105960 
117791 
124274 
103517 
117150 
105346 
111881 
101457 

90318 
112833 
118021 
113227 

53942 
114398 
125760 
177657 
107699 
174158 
175055 
178677 
120674 
141358 
132745 

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 leid 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 
melkeproduksj anen. Modellene på Jæren får minst reduksjon i 
inntekt under EF-betingelser. Modell 13, med 23 årskyr, gir et 
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arbeidsvederlag pr årsverk på om lag 55000 kroner med de gitte 
forutsetningene. Beregnet pr årsverk, kommer ikke de store 
Østlands - brukene bedre ut enn 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. 

Geitemodellen får et arbeidsvederlag pr årsverk som de dårligste 
kumodellene. Denne mister i beregningene svært mye 
produksjonstillegg. 

sau kommer ut med omlag samme arbeidsvederlag som kumodellene, 
mellom 10 og 30000 kroner pr årsverk. Den store sauemodellen 
(nr. 19) kommer litt bedre ut enn den lille (nr. 18) 

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. 

Eggmodellen (modell 23) gir i beregningen et mye bedre resultat 
i det tyske enn i det danske alternativet. Dette skyldes stor 
prisforskjell på egg landene imellom ifølge Eurostat. Begge 
resultatene er imidlertid sannsynligvis for høye da eggproduksjon 
ikke kan motta investeringstilskudd fra FEOGA. I beregningene har 
modell 23 samme investeringstilskudd som gjennomsnittet. 

Planteproduksjonene sett under ett kommer dårligere ut enn 
husdyrproduksj anene. Av de store produksj anene 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. 

Modell 25 står med ca 120000 i vederlag til arbeid pr årsverk 
under EF-betingelser, alternativ 1. Den relativt store skogen på 
modellen forklarer dette. 

Modell 30, tomatmodellen, gir et klart negativt resultat. Denne 
får stor reduksjon både i priser og støtte. 
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6.3 Resultat alternativ 2 

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

Tabell 10 Vederlag til arbeid pr årsverk a 1975 timer. Faktisk 
marked, alternativ 2. 1988 - kroner. 

M 0 D E L L B R U K 

Nr Navn 

01 7,1 Årskyr. Nord- Norge 
02 7,9 Årskyr. Vestlandet 
03 8,5 Årskyr+42 sauer.Vestlandet 
04 7,1 Årskyr+13 sauer Dal-fjell. 
05 9,4 Årskyr. Skogsbygdene,Østl. 
06 9,4 Årskyr + 9 utleiehytter.Ø. 
07 12,1 Årskyr. Nord- Norge 
08 12,0 Årskyr+ 667 daa skogsb.Tr. 
09 11,5 Årskyr. Flatbygdene,Tr.lag 
10 12,2 Årskyr. Vestlandet 
11 11,0 Årskyr + 802 daa skog. Agd 
12 13,5 Årskyr + 3 purker. Jæren 
13 23,0 Årskyr. Jæren 
14 16,3 Årskyr. Flatbygdene, Østl. 
15 24,4 Årskyr. Flatbygdene, Østl. 
16 64 okser. Sør- og Østl. 
17 68 Årsgeiter. Nord- Norge 
18 49 vinterfora sauer. Vestl. 
19 118 vinterfora sauer. Landet 
20 254 slaktegris. Landet 
21 22 Årspurker + 210 daa korn. 
22 24 Årspurk.+244 daa korn.Flat 
23 2367 hønepl. + 188 daa korn.Ø. 
24 155 daa korn. Flatb. Østlandet 
25 188 daa korn+l635 daa skog.Ø. 
26 226 daa korn + 62 daa potet.Ø. 
27 386 daa korn. Flatb. Østlandet 
28 58 daa potet. Østlandet 
29 29 daa frukt + 34 sau. Vestl. 
30 1,9 daa tomat i veksth. Rogal. 

Sammenveid pr årsverk å 1975 timer 
Prosent av norsk 

OPERATIV MODELL BFJ 

Tyskl. 

25000 
37000 
43000 
16000 
28000 
75000 
39000 
46000 
39000 
48000 
44000 
60000 
78000 
46000 
42000 
74000 
24000 
33000 
48000 

114000 
18000 
13000 
94000 

-23000 
133000 

0 
29000 

-57000 
46000 

-100000 

45000 
37 

Danm. 

25000 
38000 
43000 
17000 
28000 
75000 
39000 
46000 
40000 
48000 
44000 
58000 
81000 
48000 
45000 
70000 
25000 
34000 
49000 

- 56000 
-16000 
-19000 

30000 
-41000 
124000 

13000 
9000 

-15000 
57000 
31000 

40000 
33 

Norge 

133500 
120510 
121928 
103541 
104821 
131516 
130013 
105960 
117791 
124274 
103517 
117150 
105346 
111881 
101457 

90318 
112833 
118021 
113227 

53942 
114398 
125760 
177657 
107699 
174158 
175055 
178677 
120674 
141358 
132745 

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). 
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6.4 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). 

Tabell 11 Kroner pr årsverk a 1975 timer . Faktisk marked, 
alternativ 3. 1988 - kroner. 

M 0 D E L L B R U K -

Nr Navn 

01 7,1 Årskyr. Nord-Norge 
02 7,9 Årskyr. Vestlandet 
03 8,5 Årskyr+42 sauer.Vestlandet 
04 7,1 Årskyr+13 sauer Dal - fjell. 
05 9,4 Årskyr. Skogsbygdene,Østl. 
06 9,4 Årskyr + 9 utleiehytter.Ø. 
07 12,1 Årskyr. Nord-Norge 
08 12,0 Årskyr+ 667 daa skogsb.Tr. 
09 11,5 Årskyr. Flatbygdene,Tr.lag 
10 12,2 Årskyr. Vestlandet 
11 11,0 Årskyr+ 802 daa skog. Agd 
12 13,5 Årskyr + 3 purker. Jæren 
13 23,0 Årskyr. Jæren 
14 16,3 Årskyr. Flatbygdene, Østl. 
15 24,4 Årskyr. Flatbygdene, Østl. 
16 64 okser. Sør- og Østl. 
17 68 Årsgeiter. Nord-Norge 
18 49 vinterfora sauer. Vestl. 
19 118 vinterfora sauer. Landet 
20 254 slaktegris. Landet 
21 22 Årspurker + 210 daa korn. 
22 24 Årspurk.+244 daa korn.Flat 
23 2367 hønepl. + 188 daa korn.Ø. 
24 155 daa korn. Flatb. Østlandet 
25 188 daa korn+1635 daa skog.Ø. 
26 226 daa korn + 62 daa potet.Ø. 
27 386 daa korn. Flatb. Østlandet 
28 58 daa potet. Østlandet 
29 29 daa frukt + 34 sau. Vestl. 
30 1,9 daa tomat i veksth. Regal. 

Sammenveid pr årsverk a 1975 timer 

Dette alternativet 
Momskompensasjonen i 

er altså 
Vest-Tyskland 

OPERATIV MODELL BFJ 

Tyskl. 

-18000 
- 9000 

-10000 
-30000 
-24000 

32000 
-15000 
- 10000 
-24000 

-7000 
-7000 

9000 
13000 

-17000 
-28000 
-31000 
-13000 
·-23000 
-16000 

42000 
-42000 
-43000 

21000 
-97000 

82000 
-60000 
-49000 

-104000 
11000 

-149000 

-11000 

Danm. 

-13000 
- 3000 
- 5000 

- 25000 
-17000 

37000 
-9000 
- 3000 

-16000 
0 

-1000 
15000 
26000 
-6000 

-15000 
-22000 
- 9000 
-19000 
-12000 
-82000 
-65000 
-62000 
-23000 

-102000 
78000 

-38000 
-55000 
-59000 

28000 
-22000 

-8000 

Norge 

133500 
120510 
121928 
103541 
104821 
131516 
130013 
105960 
117791 
124274 
103517 
117150 
105346 
111881 
101457 

90318 
112833 
118021 
113227 

53942 
114398 
125760 
177657 
107699 
174158 
175055 
178677 
120674 
141358 
132745 

121198 

uten direkte tilskudd. 
er tatt ut fordi denne 
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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 
3 O, 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. Jærrnodellene med melkeproduksjon kryper såvidt 
over null. Sammenveid resultat ligger h.h.v 38000 kr og 32000 kr 
lavere enn alternativ 1. 
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7 OPPSUMMERING OG KONKLUSJONER 

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 arbeidsvederalget. 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. 

Tabell 12 Sammenveid vederlag til arbeid pr årsverk a 1975 
timer. Faktisk marked. 1988- kroner. 

Med tyske Med danske Med norske 
priser priser priser 

Alternativ 1 27000 24000 121198 
Alternativ 2 45000 40000 121198 
Alternativ 3 -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 f6rprisene 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. 
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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 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 felleskapet. 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 i tabell 12 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. 
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Inntekt etter skatt og avgifter er selvagt avgjørende for hvilket 
inntektsnivå bøndene vil kunne leve med. Skattereglene o~ 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 for de store kumodellene tyder på at det 
vil være nødvendig med større enheter enn de vi har i dag. 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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8 ENGLISH SUMMARY 

If Norway should be a member of the European Communities (EC), 
the Norwegian agriculture would be affected by the Common 
Agricultural Policy (CAP). This study calculates the annual 
income (per 1975 hours) for Norwegian farmers under EC conditions 
with use of a farm-model - system. This farm- model - system is used 
also for the annual agricultural negotiations on farmers income 
in Norway. 

EC conditions are found in the Federal Republic of Germany and 
Denmark. Producer prices on agricultural products and purchase 
prices of the means of agricultural production are collected from 
1986 - 1988, and deflated to 1988 price level by the consumer 
price index from each country. Costs that will be changed as a 
consequence of EC membership are adjusted to EC level. According 
to direct support, one has tried to figure out how much of todays 
direct support Norwegian farmers could still receive, given that 
Norway was a member of the EC. Support arrangements in Bavaria, 
FRG, that are in conformity with EC regulations, are also 
included . 

Three alternatives are calculated, each of them with both German 
and Danish price level. The incomes are compareable to the income 
on farm medels for 1988. The calculations also include income 
from forestry. This income is held on todays Norwegian level. 

In the first alternative direct support that one presume could 
be given within EC regulations is included, as well as Bavarian 
support arrangements. The interest rate is reduced. Employers 
tax on hired workers and tax on investments are removed. The 
German producer prices are added 5 % because German farmers can 
keep this part of the value added tax as a compensation for 
removal of the positive monetary compensatory amounts within the 
CAP. 

In the second alternative the prices on agricultural products 
and prices on means of agricul tural production are increased 
with 10%. Some of the costs that were not changed under the first 
alternative are reduced with 20 %. 

The third alternative is without direct support and with 
employers tax on hired workers. 

Table 1 Income per year (per 1975 hours), NOK, 1988 level. 

German Danish Norwegian 
prices prices prices 

Alternative 1 27000 24000 121198 
Alternative 2 45000 40000 121198 
Alternative 3 -11000 -8000 121198 
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The results indicate that with Danish or German prices on 
agricultural products the weighted income will be negative, 
without direct support (alternative 3). With direct support that 
presumably will be accepted by the EC, and direct support within 
the EC, the annual income will be about 25000 30000 NOK 
(alternative 1). With 10 % higher prices than in Germany and 
Denmark and with reduced prices on some costs, the annual income 
will be about 40000 - 45000 NOK (alternative 1). 

These results concern the weighted income. There are differences 
between various productions. Milk production as well as meat 
production on cattle and sheeps shows better results than grain
potato- and pigmeat production. 

Given that Norwegian farmers cannot get additional support these 
results indicate that Norwegian agriculture must go through great 
changes if Norway should be a member of the EC. 
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VEDLEGG 

Figurene under viser utviklingen i produsentprisene for en del 
produkter og innsatsvarer i Vest-Tyskland og Danmark. 
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Figur 2 
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Utviklingen i produsentprisen på hvete i Vest
Tyskland og Danmark. NOK/100 kg. Kilde: Eurostat. 
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Utviklingen i produsentprisen på bygg i Vest-Tyskland 
og Danmark. NOK/100 kg. Kilde: Eurostat. 
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Utviklingen i produsentprisen på havre i Vest
Tyskland og Danmark. NOK/100 kg. Kilde: Eurostat. 
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Utviklingen i produsentprisen på matpoteter i Vest
Tyskland og Danmark. NOK/100 kg. Kilde: Eurostat. 
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Utviklingen i produsentprisen på melk i Vest-Tyskland 
og Danmark. NOK/100 kg. Faktisk fettprosent. 
Kilde: Eurostat. 
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Utviklingen i produsentprisen på svinekjøtt i Vest
Tyskland og Danmark. NOK/100 kg. Kilde: Eurostat. 
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Utviklingen i produsentprisen på byggrøpp i Vest 
Tyskland og Danmark. NOK/100 kg . Kilde: Eurostat. 
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