
10 | POLITIKK |
Bondebladet | 18. JUNI 2020

Doneheia 62  -  4516 Mandal  -  Tel 21 98 47 47  -   www.p-lindberg.no   

 V
i tar forb

ehold
 for trykkfeil og utsolgte varer

G
jelder til 30

/0
6

 20
20

SPAR
2.56500

3.62000

2.89600
eks mva

8.99500

7.19600
eks mva

GJERDEAPPARAT S40 M/SOLCELLE
Gallagher S40 gjerdeapparat 
komplett med batteri og solcelle. 
S40 er det ultimate gjerde-
apparatet for strømgjerder 
opptil 5 km, da det er 
raskt å installere og 
enkelt å transportere. 
Art. nr 90 59 575

ALT I 1 APPARAT

PÅLEHAMMER, 52 CC
Kraftig pålehammer med 2-takts 
bensinmotor. Leveres med tre 
sentreringsringer på 49, 69 og 99 mm, 
som skiftes etter påletykkelsen. 
Pålehammeren har bærehåndtak, 
er lett å betjene, og startes enkelt med 
rekylstart. Med en pålehammer slår du 
pålene hurtig i bakken. 
Spesifikasjoner: Motor: 52cc, 2-takt.
Vekt: 20,2 kg. Slagkraft: 20 - 55 Joule, 
700 - 1.350 slag/min.
Kapasitet: 49, 69 og 99 mm i diameter.
Art. nr 90 52 524
Veil. pris 14.995,- (11.996,-)

TOHJULSTRAKTOR 
MED FINGERKLIPPER
Sterk og kompakt, bensindrevet 
tohjulstraktor med fingerklipper. 
Med en arbeidsbredde på 87 cm og 
justerbar klippehøyde (1-8 cm) samt 
høydejusterbar styring, slik at maskinen 
enkelt kan tilpasses oppgaven og 
brukerens behov. 
Art. nr 90 59 961
Veil. pris 11.560,- (9.248,-)
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NETTBUTIKKEN TIL LANDBRUKET 

Korn under koronaen: Ferske anslag fra AgriAnalyse viser at mange kornbruk fra før har store udekkede behov for tilskudd til investeringer. Koronaen forventer å svekke investe-
ringsnivået ytterligere i hele næringslivet. (Foto: Norsk Landbruk)

Venter svekket investeringsevne
SSB forventer 16–17 prosent lavere næringsinvesteringer i år. Samtidig nedjusteres 
kontantstøtten til næringslivet kraftig. Uheldig, mener AgriAnalyse, som forventer 
påplussinger slik at særlig mindre kornbruk kan satse mer.

INVESTERINGER
Tekst: Anders Sandbu

D en forventede nedgangen på 
16–17 prosent gjelder for hele det 
norske næringslivet, og skyldes 
stor økonomisk usikkerhet som 
følge av koronakrisen. I 2023 vil 

investeringsnivået, ifølge SSB, være om lag 10 
prosent lavere enn i 2019.

SSB har ikke oppgitt investeringsprognoser 
for landbruket, men AgriAnalyse har nåver-
dianslag for kornsektoren. Disse viser at det 
for gårdsbruk med under 500 tonn korn, ikke 
lønner seg å investere i korntørke- og lager uten 
investeringstilskudd fra Innovasjon Norge.

– Det er kun de største brukene som kan 
klare en slik investering uten – eller med små 
– tilskudd, skriver daglig leder Christian An-
ton Smedshaug i en epost til Bondebladet.

Behov for investeringer i økt fleksibilitet
Om små og mellomstore kornbruk gis til-
skudd på i alt 600 millioner, vil det ifølge 
AgriAnalyse være mulig å styrke tørke- og 
lagerkapasiteten betydelig, og derigjennom 
skape større fleksibilitet i norsk kornproduk-
sjon. 

Det ville ha kommet til gode også de mest 
utsatte produsentene, som ofte driver i mer 
marginale områder og står i fare for å gå ut av 
produksjon, påpeker AgriAnalyse. 

Fordelingen av de 600 ønskede millionene er 
slik:

* Dersom 700 gårder med en produksjon på 
rundt 100 tonn, gis tilskudd på 200 000 kroner 
hver (140 millioner kroner totalt), og 350 går-
der med en produksjon på 200 tonn gis et til-
skudd på 750 000 kroner hver (totalt 260 mil-
lioner), vil tørke- og lagerkapasiteten økes med 
rundt 140 000 tonn, viser AgriAnalyses an-
slag. Da er man oppe i 400 millioner i tilskudd.

* De resterende tilskuddsmidlene Agri ser 
behov for, er 120 millioner fra en egen ordning 
i Innovasjon Norge knyttet til mottak og opp-
rusting av tørke- og lagerkapasitet, samt 80 
millioner til styrking av infrastruktur på mot-
takene.

Smedshaug mener en styrking av tilskudde-
ne til investeringer i denne størrelsesordenen, 
burde være «en lavthengende frukt» for myn-
dighetene, all den tid norske bønder gir igjen 
verdier til det norske samfunnet som er to til 
tre ganger større enn innvilgede summer. 

Christian 
Anton  
Smedshaug
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KRISEMIDLER
Tekst: Anders Sandbu

R egjeringen fremmet i slutten av mai for-
slag om en krisepakke på 27 friske milliar-
der for å få Norge ut av koronakrisa. Ikke 

ett eneste tiltak i den foreslåtte pakken er rettet 
mot landbruket. 

Den siste tiden har det pågått interne forhand-
linger i regjeringen om fordelingen av krisepen-
gene, og eventuelle påplusninger. Pakken skal 
nemlig opp til behandling i Stortinget en gang før 
fellesferien. 

Høyre er sparsom med kommentarene hva an-
går muligheter for å inkludere landbruket.

– Har registrert landbrukets ønsker
Men partiets næringspolitiske talsperson Mar-
gunn Ebbesen, røper i hvert fall én ting Høyre har 
ønske om å få til:

– Forhandlingene er interne, og vi har ikke 
kommet så langt i arbeidet med hva vi vil legge inn 
i våre krav. Det forhandles også med finanspoli-
tikerne. Men vi har hatt møter i landbruksnett-
verkene, og snakket med bondelag fra hele landet. 
Da har også Høyre registrert at det er ønske om 
styrking av IBU-ordningen. For Høyres del, er det 
et sterkt ønske om en styrking av ordningen, sier 
Ebbesen til Bondebladet.

Investerings -og bedriftsutviklingsmidlene i 
landbruket (IBU) skal stimulere til lønnsomme 
investeringer i landbruket, enten i tradisjonell 
landbruksnæring, eller i nye næringer med til-
knytning til en gård. 

Daglig leder Christian Anton Smedshaug i Ag-

riAnalyse erfarer at IBU-kassen er nesten tom 
allerede, og at det vil være behov for påplusninger.

– Det er blitt lite IBU-påfyll. Samtidig er det få 
steder i samfunnet hvor man kunne fått igjen en 
høyere aktivitet for tilskuddsmidler enn i jord-
bruket. Næringa skaper store lokale ringvirknin-
ger, og bøndene gir tilbake verdier som er to til tre 
ganger større enn innvilget sum. Vi må ikke glem-
me at næringskjeden har en verdi på 150 milliar-
der. Det er viktig å opprettholde trykket, sier han.

Ap-nei til felles kriseopplegg
Ap har kritisert KrF for å ha resignert som land-
bruksparti. Men vil Ap selv jobbe for å få inklu-
dert jordbruket i krisepakke 3 for næringslivet?

– Den aller viktigste saken for matproduksjon 
framover, blir å forsterke selvforsyningen, og for-
bedre produksjonen på norske ressurser. Det har 
vi lagt fram egne forslag om tidigere i Stortinget, 
og Ap vil fortsette å jobbe for det gjennom året vi 
er inne i, sier Aps landbrukspolitiske talsperson 
Nils Kristen Sandtrøen 

– Ja, men vil dere fremme forslag om endringer i 
regjeringens opplegg?

– Frp forhandler med regjeringspartiene. Vi 
kommer ikke til å bli en del av krisepakke del 3 
med regjeringen. Ap ser det som best å gjøre et 
selvstendig arbeid framover. Det er helt åpenbart 
at den siste tida har vist at vi virkelig må ta an-
svar og grep for å forsterke norsk selvforsyning. 
Ap ønsker å forbedre og forsterke produksjonen. 
Det mest presserende, samlet sett, er at vi må sti-
mulere til investeringer og økt planteproduksjon, 
sier Sandtrøen. �

Dette er det såkalte «samfunnsregnskapet» 
i norsk landbruk.

– Det er stadig prat om melk og løsdrift, men 
veldig få gjør noe reelt for å styrke kornbønde-
ne. Hele den norske landbruksmodellen man-
gler logikk, siden lønnsomheten på kornsiden 
ikke er der. Over tid, vil vi se at den manglende 
satsingen på familiebruk får ringvirkninger 
også i denne delen av landbruket, sier Smeds-
haug.

Kontantstøtten nedjusteres
Samtidig som det er store udekkede investe-
ringsbehov, og generelt stor økonomisk usik-
kerhet også i landbruket, kutter regjeringen 
kraftig i den såkalte kontantstøtten til næ-
ringslivet. 

Også jordbruket er en del av denne pakken, 
om enn liten. 

Hensikten med pakken er å dekke bedrifte-
nes faste, uunngåelige utgifter. Hvorvidt dis-
se blir dekket, vil nødvendigvis også kunne 
påvirke videre investeringsnivå – for eksem-
pel i landbrukets tilleggsnæringer. Det land-
bruksbaserte reiselivet ventes å få trøbbel ut 
2020-sesongen.

I mars varslet Finansdepartementet at 
«kontantstøtten» ville kunne koste staten 50 
milliarder fra mars til mai. NRK meldte sist 
uke at Finansdepartementet nå nedjusterer 
dette anslaget kraftig. 

Ordningen vil trolig gi utbetalinger på et 
sted mellom 10 og 20 milliarder i perioden. 
Forklaringen som gis, er at norsk økonomi har 
hentet seg raskere inn enn først antatt.

– Nedjusteringen skjer fordi færre bruker 
denne ordningen enn staten hadde trodd. Men 
nedjusteringen reflekterer også at ordningen 
ikke er så god som man trodde. Det er mange 
den ikke treffer, eksempelvis reiseliv og even-
ter, altså bedrifter som hadde et begrenset 
overskudd i fjor. Ordningen har tatt for lite 
hensyn til bedriftenes behov, og har antake-
lig ikke vært rigget raust nok. Mange mindre 
reiselivsbedrifter kan rammes hardere enn vi 
trodde, sier Smedshaug.

Tok utgangspunkt i «worst case»
Statssekretær Kari Olrud Moen (H) i Finans-
departementet sier til NRK at det er «bra på 
veldig mange måter» at det nå ser ut til å bli en 
mye mindre bruk av kontantstøttemidlene til 
bedrifter. Opprinnelige anslag ble laget i slut-
ten av mars, da hele Norge var stengt.

– Det vi gjorde, var å ta utgangspunkt i nasjo-
nalregnskapstall, og vi gjorde en vurdering av 
hva vi trodde omsetningsnedgangen kunne bli, 
hvor mange bedrifter det kunne gjelde, og hvor 
lang tid krisen kunne vare. Da tok vi på mange 
måter «worst case» av det, fordi vi mente det 
var grunnlag for det, sier Olrud Moen til NRK.

På toppen av det hele, er det uvisst hvorvidt 
landbruket vil bli en del av krisepakken på 
27 friske milliarder for å få Norge ut av koro-
nakrisen. 

I forslaget, er ikke ett tiltak rettet mot land-
bruket. Bondelaget er særlig skuffet over at 
næringa ikke er med i den grønne omstillings-
pakken. �

Uvisst: Politisk, hersker det stor uvisshet om landbruket overhodet vil bli inkludert i den endelige krisepakke 
3 for næringslivet. Bildet er fra Skjold i Vindafjord kommune. (Karl Erik Berge)

Høyre vil styrke  
IBU-ordningen
Høyre vil jobbe for påplusninger i investerings- og bedriftsutviklings-
midlene (IBU), som ledd i å styrke landbruket i krisetider.

IBU-midlene
� Investerings- og bedrifts-
utviklingsmidlene i landbruket 
(IBU midlene) skal stimulere 
til lønnsomme investeringer i 
landbruket, enten i tradisjonell 
landbruksnæring, eller i nye næ-
ringer med tilknytning til en gård. 
Forvaltes av Innovasjon Norge.
� Midlene avsettes over jord-
bruksavtalen, og inngår som en 
del av ”lønnsavtalen” mellom 
Staten og landbrukets forhand-
lingsorganisasjoner hvert år.

Har du fått med deg at Landkreditt tilbyr 
eiendomsmegling for landbruket?
Ta kontakt med våre lokalkjente meglere for en hyggelig prat.

PÅL LAURITZEN

950 19 348
Landkreditt.no     |     23 00 08 00    Koppang landbruksmegling


