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Forord 
 

 
 

I 1950 ble Hovedavtalen for jordbruket formalisert, og året er et merkeår for utviklingen av 

den norske landbruksmodellen med sterke røtter tilbake til mellomkrigstiden. I denne avtalen 

ble det bestemt at staten og jordbrukets faglag skulle forhandle frem en næringsavtale 

gjennom jordbruksforhandlinger.  I jordbruksforhandlingene forhandles det om virkemidler 

og deres utforming  for å nå de landbrukspolitiske målene.  

Den norske landbruksmodellen er tuftet på at bøndene har både medinnflytelse og 

medansvar for å nå målene Stortinget setter seg. Det er en kooperativ modell som en parallell 

til hovedavtalen for arbeidslivet mellom NHO og LO, opprettet i 1935. Foruten 

forhandlingsinstituttet, er den norske landbruksmodellen fundamentert i juridiske virkemidler 

(eiendomsregelverk), tollvern og markedsregulering gjennom landbrukssamvirkene, med 

utgangspunkt i familiejordbruket.   

 

Vi takker Norges Bondelag og for et interessant oppdrag. Vi håper rapporten kan bidra til en 

økt forståelse og kunnskap om hvordan den norske landbruksmodellen er bygd opp og har 

utviklet seg i tid. 

 
 
Oslo, oktober 2016 
Christian Anton Smedshaug 
Daglig leder, AgriAnalyse 
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Sammendrag 

Landbruket leverer en rekke varer og tjenester til det norske samfunnet. De fleste land fører 

landbrukspolitikk ut i fra et samfunnsperspektiv, der befolkningen er avhengig av det 

landbruket produserer.  Landbrukspolitikk føres dermed ikke først og fremst for bøndene, 

men for samfunnets behov.  

I 1950 ble Hovedavtalen for jordbruket formalisert, og året er et merkeår for utviklingen av 

den norske landbruksmodellen. I denne avtalen ble det bestemt at staten og jordbruket skulle 

forhandle frem en næringsavtale gjennom de årlige jordbruksforhandlingene.  I 

jordbruksforhandlingene forhandles det om hvilke virkemidler som skal brukes for å nå de 

landbrukspolitiske målene. Dette skjer i hovedsak gjennom forhandlinger om de økonomiske 

rammevilkårene. 

 

Forpliktende samarbeid 

I Norge er landbrukspolitikken bygd rundt dette forpliktende samarbeid mellom staten og 

jordbruket. Det er Stortinget som setter målene for landbrukspolitikken, mens det er i 

jordbruksforhandlingene virkemidlene som skal brukes for å nå de landbrukspolitiske målene 

utformes. Mens Stortinget er beslutningstaker for staten, er forhandlingsinstituttet 

demokratisk innrettet også fra jordbrukets side, med bønder og organisasjoner fra hele landet 

involvert gjennom faglagene. Den norske landbruksmodellen er tuftet på at bøndene har både 

medinnflytelse og medansvar for å nå målene Stortinget setter seg. Medansvaret til jordbruket 

blir ytterligere forsterket gjennom markedsreguleringen av kjerneprodukter, som melk, kjøtt 

og korn. Her har landbrukssamvirkene ansvaret for å legge til rette for at pris- og 

produksjonsmålene i jordbruksavtalene nås, gjennom blant annet markedsbalansering. 

 

Den norske landbruksmodellen bygger på fire prinsipielle stolper. Stolpene er utformet over 

lang tid, men ble konsolidert med Hovedavtalen i 1950, og har etter den tid blitt videreutviklet 

og styrket. Disse har vært viktige både i utforming og gjennomføring av den til hver tid 

gjeldene landbrukspolitikken i Norge.  De fire stolpene er: 

 importvernet, som er et premiss for å føre en selvstendig jordbrukspolitikk  

 juridiske reguleringer, som legger føringer og krav for eiendomsrett og drift av 

jordbruksarealet  

 hovedavtalen som regulerer jordbruksforhandlingene mellom stat og jordbruket, slik 

at de i felleskap søker å utforme rammevilkår som legger til rette for å nå de gjeldene 

politiske målene  

 markedsregulering, som skal sikre at bøndene får inntektsmuligheter og avsetning på 

produksjonen, samtidig som forbrukere og samfunnet skal få tilgang til varene til 

akseptable priser  
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For å drive en selvstendig nasjonal landbrukspolitikk, slik en gjør i Norge, er importvern et 

premiss. Jordbruket har utfordrende naturgitte produksjonsforhold grunnet topografi og 

klimatiske forhold, høyt kostnadsnivå og en politisk valgt produksjonsstruktur i jordbruket, 

som gjør skjerming av norsk jordbruk nødvendig. Slik sett utgjør importvernet en ramme for 

hvor stort handlingsrom det er for å nyttiggjøre seg av de andre tre stolpene i 

landbruksmodellen. De fire stolpene virker i lag og er avhengige av hverandre for utforming 

og gjennomføring av jordbrukspolitikken.  

Gjennom samarbeidsmodellen mellom staten og jordbruket, er jordbrukspolitikken blitt 

utformet og tilpasset endret kontekst nasjonalt og internasjonalt. Selv om politiske mål og 

rammer har skiftet, har den praktiske politikken med samarbeidet mellom myndigheter og 

jordbruksnæringen basert på de fire stolpene bestått. I hele etterkrigstiden har en ut fra dette 

fått en stabil og forutsigbar jordbrukspolitikk. Den har vist seg robust og tilpasningsdyktig for 

både samfunnsendringer og skiftende landbrukspolitiske mål i en årrekke. 

Imidlertid er det i de senere år stadig hyppigere eksempler på at konsensusen rundt de fire 

stolpene er svekket politisk og den norske landbruksmodellen er under press. Det kommer 

blant annet til syne gjennom ulike endrings- og avviklingsforslag av lover og forskrifter. Dette 

kan utfordre stabiliteten i jordbrukspolitikken. Resultatet kan bli at grunnleggende politiske 

mål som for eksempel landbruk i hele landet, arbeidsdelingen i jordbruket med 

kanaliseringspolitikken og variert bruksstruktur ikke lenger lar seg gjennomføre. 
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1    Innledning  

Den norske landbruksmodellen er basert på samarbeid mellom det offentlige og 

landbruksnæringen. Dette skjer først og fremst gjennom jordbruksforhandlingene, der det 

politiske rammeverket og målene blir operasjonalisert, blant annet gjennom fremforhandling 

av budsjettstøtte og produktpriser. Videre gjennom markedsregulering, der 

landbrukssamvirkene TINE, Nortura og Norske Felleskjøp er gitt ansvaret for å legge til rette 

for at pris- og produksjonsmålene nås gjennom blant annet mottaksplikt og forsyningsplikt. 

Det vil si at næringen har innflytelse på jordbrukspolitikken, men også et medansvar for å 

gjennomføre politikken.  

Samarbeidet i den norske landbruksmodellen ble formalisert i 1950 ved inngåelsen av 

Hovedavtalen i landbruket. Da ble forhandlingsretten til de to faglagene Norges Bondelag 

(stiftet i 1896) og Norsk Bonde- og Småbrukarlag (stiftet i 1913) med staten fastslått. I 

perioden etter formaliseringen er dette samarbeidet om å utforme rammevilkårene til 

næringen gjennom avtaleinstituttet konsolidert. 

 

Hovedavtalen 

Samarbeidet mellom staten og faglagene skjer innenfor avtaleinstituttet som grovt sett består 

av Hovedavtalen, de årlige jordbruksforhandlingene og jordbruksavtalene, samt 

grunnlagsmateriale for forhandlingene fra Budsjettnemnda. Organiseringen av forhandlingene 

og utformingen av landbrukspolitikken er bygd etter samme lest som for eksempel mye av 

arbeidslivspolitikken i Norge. Det vil si et formalisert og kontinuerlig samarbeid mellom stat 

og næringsliv om reguleringer tilknyttet rammevilkår for næringslivet, med retter og plikter 

for både næringsaktører og det offentlige. Både i arbeidslivet, gjennom samarbeid mellom 

arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner, og innenfor jordbruket, gjennom 

forhandlingsinstituttet mellom faglagene og stat, har den norske modellen en velfylt 

verktøykasse. De ulike virkemidlene har blitt tilpasset og styrket etter behov og endrede 

samfunnskontekster nasjonalt og globalt, som for eksempel oppbyggingen etter krigen, 

fremveksten av handelsavtaler, den kalde krigen og murens fall. 

Et kjennetegn ved norsk politikk er at interessekonflikter innenfor ulike samfunnsfelt søkes 

løst gjennom et formalisert og regulert samarbeid mellom myndigheter og private, og mellom 

private aktører, der en søker å finne kompromisser som i sum legger til rette for både 

individuelle interesser og behovene til storsamfunnet. For eksempel er det i forbrukerens 

interesse å ha lave matvarepriser og høy lønn, mens høye matvarepriser er i bondens interesse. 

Kapitaleiere har en interesse for lav lønn og lave råvarepriser. Disse interessemotsetningene 

blir i Norge søkt løst gjennom formelle forhandlinger som skissert i figur 1.1.  
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Figur 1.1 Interessekonflikter og løsningsrom i norsk modell 

 
 

Den norske landbruksmodellen bygger på fire prinsipielle stolper. Disse stolpene er: 

 importvernet som er et premiss for å føre en selvstendig jordbrukspolitikk  

 juridiske reguleringer som legger føringer og krav til eiendomsrett og drift av 

jordbruksarealet  

 hovedavtalen som regulerer forhandlingene mellom stat og næring slik at de i 

fellesskap søker å utforme rammevilkår som legger til rette for å nå de gjeldende 

politiske målene 

 markedsreguleringen, som skal sikre at bøndene får inntektsmuligheter og avsetning 

for produksjonen, samtidig som forbrukere og samfunnet får tilgang til varene til 

akseptable priser. 

 

Det er Stortinget som definerer målene for landbrukspolitikken. Per i dag (2016) har 

Stortinget satt matsikkerhet, landbruk i hele landet, økt verdiskaping og bærekraftig landbruk 

som overordnede mål for landbrukspolitikken. 
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2     Importvern: Toll 

Utfordrende naturgitte produksjonsforhold grunnet topografi og klimatiske forhold, høyt 

kostnadsnivå og en politisk valgt produksjonsstruktur i jordbruket, gjør skjerming av norsk 

jordbruk nødvendig. Ved å legge på tollavgifter sikres avsetningen av norske landbruksvarer 

til et prisnivå som speiler nasjonale produksjonsvilkår. Toll kan derfor sees på som et 

virkemiddel for å utjevne forskjellene i kostnader mellom vår egen matproduksjon og 

matproduksjon i land vi handler med, slik at denne forskjellen blir mindre.  

Tollvernet legger premissene for: 

 avsetningen for norske råvarer  

 inntektene til jordbruket  

 konkurransesituasjonen for bonde og matindustri i hjemmemarkedet  

 

Landbruk i hele landet 

I Norge er det et politisk vedtatt mål at det skal være nasjonal matproduksjon, og at den skal 

skje i hele landet. Tollvernet er en forutsetning for denne politikken. 

Importvernet skjermer norskproduserte varer i markedet mot konkurrerende varer fra 

utlandet. Dette skal gi den nasjonale produksjonen et fortrinn i markedet. I tillegg til toll 

består importvernet av flere deler, som krav til helse, miljø, smittefare og ulike 

kvalitetsstandarder. I det følgende er det imidlertid tollavgifter som blir diskutert, da disse er 

det sentrale virkemidlet for å skjerme nasjonal produksjon mot konkurranse fra utlandet. 

Dersom tollvernet skal gi beskyttelse av innenlandsk produksjon på en vare, må importprisen 

på varen pluss tollsats være høyere enn den innenlandske prisen på varen. 

 

Tollbeskyttelse er vanlig   

De fleste land har tollvern på landbruksvarer. Selv verdensledende produsenter som Brasil, 

USA og EU har et sterkt tollvern mot omverden. Det til tross for at disse i utgangspunktet har 

noen av de beste naturgitte forutsetningene for matproduksjon i verden.  

Tollvernet til Norge på landbruksvarer er todelt. Tollvernet skal sikre de norske 

jordbruksproduksjonene, som melk, kjøtt og grønt, gjennom tollsatser som gir beskyttelse mot 

tilsvarende varer fra utlandet, mens produkter som ikke konkurrerer med de norske 

kjerneproduksjonene har lave eller ingen tollavgifter.  
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2.1 Historisk opprettelse og samfunnskontekst 

Norge har håndhevet et importvern på landbruksvarer siden 1934 ut fra en midlertidig lov 

som først ble tatt inn i jordbruksavtalen i 1958 (Almås, 2016). Dette importvernet var bygd på 

at det ikke skulle importeres varer før det var mangel på norskproduserte varer. Dette 

mengdebaserte importvernet ble avviklet gjennom WTO-avtalen i 1995, da det ble vedtatt at 

importvernet mellom medlemsstater i WTO skulle være toll. Dermed ble det kvantumbaserte 

importvernet i Norge erstattet med dagens tollbaserte importvern for landbruksvarer. 

2.2 Utvikling over tid og dagens utforming 

Fra 1958 frem til etableringen av Verdens handelsorganisasjon (WTO) i 1995 benyttet Norge 

i hovedsak et mengdebasert importvern på landbruksvarer. Gjennom forhandlingene i 

Uruguayrunden (1986–94) som grunnla WTO, ble det inngått avtaler mellom 

medlemslandene om at toll var det eneste legitime virkemidlet for å regulere 

markedstilgangen mellom land.  

Foruten etableringen av WTO, er enigheten om et tollbasert importvern et av de mest 

sentrale resultatene fra Uruguay-runden. Før Uruguay-runden var importvern tuftet på 

volumkvoter, lisenser og tollsatser, og på ulike kombinasjoner av disse virkemidlene.  

Innføringen av tollsatser som metodikk betydde en harmonisering av markedstilgangen 

mellom medlemslandene.  

 

Toll - det lovlige importvernet  

Uruguayrunden innførte toll som eneste legitime importvern, og ut fra dette ble det utformet 

bindingslister for maksimumstollsatser for hvert medlemsland. Grunnlaget for å fastsette et 

lands maksimaltollsats ble gjort ved at en beregnet avviket mellom innenlandsprisene i hvert 

enkelt land og verdensmarkedsprisene for årene 1986–1988. Deretter ble medlemslandene 

pålagt en reduksjonsforpliktelse på maksimumstollsatsene frem til år 2000. Dette ga de 

maksimaltollsatsene som gjelder i dag. Medlemslandene kan fritt håndheve lavere tollsatser 

enn det som står som det bindende tollnivået i WTO. 

 

Tollvernet er det avgjørende virkemiddelet for å kunne føre en suveren landbrukspolitikk. 

Norge, som de fleste andre land, bruker tollvernet på landbruksprodukter for å regulere 

produksjonen, tilførselen av varer til markedet og for å påvirke prisnivået i hjemmemarkedet. 

Tollavgiftene skal dermed hindre at importerte varer omsatt i hjemmemarkedet utkonkurrerer 

nasjonale varer.  

 

Rammene for importvernet til Norge i dag er i hovedsak gitt gjennom:   

- Tollvern og importkvoter notifisert i WTO 

- Toll og kvoter fremforhandlet gjennom EØS 
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- Frihandelsavtaler fremforhandlet gjennom EFTA 

- Ensidige innrømmelser Norge gir til utviklingsland, som det Generelle System for 

Tollpreferanser (GSP), nulltoll-land og Minst Utviklede Land (MUL) 

 

Norge er en stor importør av landbruksvarer. I overkant av 50 prosent av forbruket av 

landbaserte matvarer på kaloribasis er importert. Det kommer av at Norge tradisjonelt har 

basert matforsyningen på en kombinasjon av nasjonal produksjon og importerte 

jordbruksvarer. Jordbrukspolitikken er innrettet mot å sikre egen matproduksjon for å forsyne 

hjemmemarkedet med de produksjoner det er naturgitte produksjonsforhold for. Norsk 

jordbruksproduksjon er avhengig av beskyttelse mot import, da de nasjonale 

produksjonsvilkårene som kostnadsnivå og naturgitte forutsetninger, ikke er reflektert i 

verdensmarkedsprisene. 

 

Utnytter ikke handlingsrommet 

I det norske handelsregimet for landbruksvarer er det i dag stor forskjell på det formelle 

tollvernet og det anvendte tollvernet. Norge håndhever et langt mer liberalt tollregime enn det 

Norge har forpliktet seg til i WTO. Det kommer av at Norge har inngått EØS-avtalen med EU 

og en rekke frihandelsavtaler (FTA) gjennom EFTA. Videre har Norge gitt utviklingsland 

bedre markedsadgang på ensidig basis jamfør tabell 2.1. 

Samlet har Norge formelt gitt om lag to tredeler av verdens land reelt bedre tollvilkår og 

markedstilgang på landbruksvarer gjennom tollpreferanser enn det Norge er forpliktet til 

gjennom WTO-avtalen. 

I tillegg benytter Norge generelt lavere tollsatser mot tredjeland (ordinær toll) enn 

maksimumstollsatsene i WTO. Dette står i kontrast til for eksempel EU og USA, som generelt 

benytter maksimaltollsatsene de har bundet i WTO-avtalen mot tredjeland. Det gjelder både 

for industrivarer og landbruksvarer (Tufte, 2015).   
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Tabell 2.1 Skjematisk oversikt over tollvilkår Norge håndhever på landbruksvarer etter 
land og landgrupper (Tufte, 2011, oppdatert 2016). 

Avtaler/einsidige 
innrømmingar 
som ligg til grunn 

Tollvilkår inn til Noreg Land og landgrupper 
for gitt marknadstilgang 

WTO Noreg har notifisert maksimumstollsatsar på varelinjer, og gitt 
kvotar på ulike landbruksvarer til eksportørland. Noreg har 
rett til å nytte maksimaltollsatsar tilsvarande det som er 
notifisert, og Noreg har rett til å velje fritt mellom å setje 
tollsatsen i kroner eller prosent.  

162 medlemsland 

EFTA Det europeiske frihandelsområdet er i verksemd mellom fire 
medlemar, der det er gitt bilaterale tollpreferansar mellom 
EFTA-landa på landbruksvarer. EFTA utgjer vidare den eine 
pilaren i EØS. 

Medlemslanda er 
Noreg, Island, Sveits og 

Liechtenstein 

EU EU har etablert felles tollunion og indre marknad mellom 27 
medlemsland. Noreg er deltakar i den indre marknaden, 
gjennom EØS-avtala mellom EFTA og EU, men landbruket er 
ikkje med. Likevel er det gitt omfattande bilaterale preferansar 
på landbruksvarer i samhandelen mellom Noreg og EU, 
gjennom artikkel 19 og protokoll 3.  

EØS-området består 
av 31 medlemsstatar. 

Sveits er ikkje med. 

Frihandelsavtaler Frihandelsavtaler er mellom EFTA og tredjeland, medan 
tollpreferansane på landbruksvarer er organiserte bilateralt 
mellom det enkelte EFTA-land og avtalepartnarane. 
Tollpreferansane Noreg gir på landbruksvarer, er i hovudsak 
betre enn det GSP sikrar eit land, og avtalene sikrar 
handelspartnarane alltid betre marknadstilgang enn det status 
som ordinært tredjeland gir.  

Noreg har 27 
frihandelsavtaler i kraft, 

med 38 land. Det er starta 
forhandlingar om 

ytterlegare ti avtaler. 

GSP Noreg gir på einsidig basis alle utviklingsland betre 
marknadstilgang generelt, gjennom det generelle systemet for 
preferansar, enn det dei vil ha som ordinært tredjeland.  

Alle utviklingsland 
som ikkje har eigne 

bilaterale avtaler med 
Noreg som sikrar dei 

betra marknadstilgang. 
MUL Noreg har gitt ytterlegare preferansar innanfor GSP til MUL-

landa på einsidig basis. Noreg har gitt desse landa fri 
marknadstilgang (tollfridom og kvotefridom).  

48 land definerte i 
samsvar med FN som 

minst utvikla land. 
Nulltoll Noreg har gitt 14 låginntekstland tilsvarande preferansar som 

MUL på einsidig basis, Det vil seie at 14 låginntektsland er 
innrømde fri marknadstilgang (tollfridom og kvotefridom). 

14 land kategorisert 
som låginntektsland 

gjennom OECDs DAC-
liste 

SACU Tre land innanfor Den sørafrikanske tollunionen er innrømde 
fri marknadstilgang til Noreg på landbruksprodukt, med visse 
unntak. I motsetning til MUL og Nulltoll-landa har desse 
landa fått ei avgrensing i den frie marknadstilgangen ved at 
dei har kvoteavgrensing på nokre få varelinjer som er sensitive 
for Noreg. 

Botswana, Namibia 
og Swaziland. Sør-Afrika 

er ikkje inkludert.   

Ordinære 
tredjeland 

Desse vert handsama innfor det rammeverket Noreg er 
forplikta til gjennom landbruksavtala i WTO. 

 
 

Høginntektsland utan 
særskilde avtaler om 

preferansar med Noreg 
utover det Noreg har 
tilkjennegitt i WTO. 
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Landbruksvarehandel og EØS 
Landbruk er ikke definert som en del av EØS-avtalen. Landbruket, og ikke minst matindustrien, blir 

likevel indirekte trukket inn i avtalen, fordi artikkel 19 og protokoll 3 omhandler handelen med 

landbruksvarer.  

 

Artikkel 19 

1. Avtalepartene skal undersøke de vanskeligheter som måtte oppstå i handelen med 

landbruksvarer, og skal bestrebe seg på å finne egnede løsninger. 

2. Avtalepartene skal fortsette sine bestrebelser med sikte på en gradvis liberalisering av handelen 

med landbruksvarer. 

3. For dette formål vil avtalepartene innen utgangen av 1993 og senere med to års mellomrom 

gjennomgå vilkårene for handelen med landbruksvarer. 

4. I lys av resultatene av gjennomgåelsene, innenfor rammen av den enkeltes landbrukspolitikk og 

under hensyntagen til resultatene av Uruguay-runden vil avtalepartene innenfor rammen av denne 

avtale avgjøre videre reduksjoner av enhver form for handelshindringer innen landbrukssektoren, på 

preferansebasis, bilateral eller multilateral basis og på gjensidig fordelaktig basis, herunder 

handelshindringer som følger av statlige handelsmonopoler i landbrukssektoren. 

 

Artikkel 19 legger til rette for sterke handelspreferanser i form av tollreduksjoner eller tollfritak 

og/eller kvoter på utvalgte jordbruksvarer. Av handelspreferansene er trolig «osteavtalen» mellom 

Norge og EU med gjensidig tollfri kvote på ost den viktigste. Den tollfrie ostekvoten ble utvidet fra 

4 500 tonn til 7 200 tonn i siste avtale fra 1/1-2012. 

 

Protokoll 3 gjelder en rekke industrielt bearbeidede landbruksvarer som er definert i lister etter 

varenummer. Eksempler på protokoll 3-varer er sjokolade, iskrem, bakervarer, smakssatt yoghurt med 

mer. Varene i protokoll 3 inngår i den frie vareflyten, men ut fra at industrien har krav på å få utjevnet 

ulik råvarepris, slik at råvareprisene ikke skal være en konkurransefaktor (RÅK-ordning) i handelen. 

Kompensasjon for avvik i råvarepris kan utlignes gjennom toll, prisnedskriving og eksportrestitusjon. 

Både Norge og EU bruker råvarepriskompensasjon i samhandelen. Dermed kan en si at alle varer som 

ikke er eksplisitt definerte som protokoll 3-varer, vil være varer som hører til under artikkel 19. 
                                                                                                                             Bilde: Wikimedia Commons 
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2.3 Hvorfor tollvern fortsatt er viktig 

 WTO-avtalene har fastsatt at det er toll som skal benyttes for å regulere handelen 

mellom land. Derfor er bruk av tollavgifter det importvernet land skal bruke i 

internasjonal handel. De fleste land benytter tollvern.  

 Uten tollvern vil ikke dagens landbrukspolitikk og -produksjon være mulig, fordi 

utenlandske varer ville utkonkurrert norske varer. Tollvernet sikrer at norsk 

jordbruksproduksjon er mulig ut fra  

o naturgitte forutsetninger som klimatiske forhold, små enheter og lange 

avstander  

o kostnadsnivå. Det er dyrere å produsere i Norge enn i de aller fleste land.  

 

 Norsk landbrukspolitikk skal ivareta mål som struktur, miljø og klima, 

distriktspolitikk og dyrevelferd. En bærekraftig produksjon og god dyrevelferd koster 

mer. Tollvernet er med på å sikre at en kan stille strenger krav til norske bønder enn 

det som gjelder i mange land Norge konkurrerer med.  

 Norge har lav selvforsyningsgrad. Tollvernet er en nødvendig forutsetning for å 

opprettholde, eller kunne øke matproduksjonen på norske ressurser, som er en 

målsetting fra et samlet Storting. 

 Et differensiert tollsystem styrker den økonomiske utviklingen i utviklingsland. Import 

fra de minst utviklede landene er fritatt toll, og en rekke andre utviklingsland har 

tollpreferanser. 
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3    Juridiske reguleringer 

Eiendomslovgivningen for landbruket har vært med på å legge grunnlaget for utviklingen av 

eiendoms- og bruksstrukturen vi har i dag. De tre grunnleggende pilarene er odelsloven, 

konsesjonsloven og jordloven (Stortinget, 2011). 

 Odelsloven – sikrer at landbruket i hovedsak består av selveiende bønder. 

 Konsesjonsloven – legger til rette for landbruksproduksjon, effektiv matproduksjon, 

arealbasert distriktsnæring og distriktsutvikling. 

 Jordloven – sikrer bruk av dyrket jord, og bruk av jordbruksareal.  

3.1 Historisk opprettelse og samfunnskontekst 

Odelsretten har tradisjoner i Norge som er mer enn 1000 år gamle. Odels- og åsetesretten er 

gitt et særlig vern i Grunnloven § 117 der det er fastsatt at de ikke kan oppheves. Det vil si at 

for å oppheve odelsloven, må man først oppheve grunnlovens § 117. Dette ble forsøkt endret, 

sist i 2016, da det ble fremmet forslag om å endre Grunnloven og ta bort vernet av odelsloven. 

Det ble det ikke flertall for, og odelsloven er sikret i Grunnloven i enda en stortingsperiode. 

Men loven kan endres, og det er blitt gjort flere ganger.  

Odelsretten har gjennom historien vært grunnleggende for å sikre bonden eierskap til egen 

eiendom. Retten ga bøndene en sikkerhet for at landbrukseiendommen som næringsgrunnlag 

skulle holdes i familien i et langsiktig perspektiv, og ikke selges ut av familien med mindre 

ingen med odelsrett ville bruke retten sin til å overta.    

Åsetesretten er en arverett til landbrukseiendom som avdøde eide. Åsetesretten gjelder på 

eiendommer som oppfyller kravet til odlingsjord, men i motsetning til odelsretten er det 

likegyldig hvor lenge avdøde eier har eid eiendommen. Åsetesretten gjelder for livsarvinger, 

og inkluderer rett til å overta eiendommen udelt.  

 

Konsesjonslovene 

De første konsesjonslovene kom for over 100 år siden. Formålet den gangen var å sikre at 

norske naturressurser ikke ble kjøpt opp av utenlandske storkapitalister (Sæterbakk, 2014). 

Dette kom i en periode da det ble fattet en serie med lovvedtak med intensjon om å beskytte 

landets egne naturressurser mot oppkjøp og å regulere og sette krav til bruken av norske 

naturressurser som blant annet skog, bergverk og vannfall.  

 

Jordlova 

Den gjeldende Jordloven er lov om jord av 12. mai 1995. Jordloven av 1995 gjelder for hele 

landet, med visse unntak. Loven skal være med å sikre at jorda brukes på den måten som er 
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best for både samfunnet generelt og landbruket spesielt. Loven forvaltes i første instans av 

kommunene, men også delvis av fylkesmannen og Landbruksdirektoratet.  

3.2 Utvikling over tid og dagens utforming 

Odelsloven som gjelder i dag er Lov om odelsretten og åsetesretten av 28. juni 1974, nr. 58, 

odelsloven. Odelsloven har blitt endret mange ganger, og i 1974 vedtok Stortinget at jenter 

skulle likestilles med gutter.1 Siden 2001 har det blitt gjort flere endringer, herunder 

innskrenking av odelskretsen og økning av arealkrav. Odelsloven ble sist revidert i 2013, da 

odelsretten ble begrenset til kun å gjelde barn og barnebarn av dagens eier, og ikke lenger 

nieser og nevøer.  

I utgangspunktet er alle jord- og skogeiendommer med tilstrekkelig areal gjenstand for 

odelshevd. Odelsrett oppnås når man har vært eier med full eiendomsrett i 20 år. Odelsrett er 

en slektsrett som bygger på at odlerens barn og barnebarn etter en viss rekkefølge skal ha 

fortrinnsrett til eiendommen. Odelsretten går videre til neste generasjon dersom en av 

foreldrene har eid gården med odel, eller en av besteforeldrene var den siste eieren av gården 

med odel. Eiendommen må ha minst 25 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord, eller 500 

dekar med produktivt skogsareal. Boplikten for en som har overtatt en odelsgård er 5 år, 

jamfør konsesjonsloven.  

En viktig side ved odelsretten er at den odelsberettigede kan kreve odelsløsning dersom 

eiendommen selges ut av slekten eller til en odelsberettiget med dårligere odelsprioritet 

(Stortinget, 2011). Ved odelsløsning fastsetter retten en odelstakst. Taksten skal gjenspeile 

verdien av eiendommen ved fritt salg, og samtidig ta hensyn til at eiendommen skal benyttes 

til landbruksformål. 

 

Åsetesretten 

Åsetesretten gir livsarvinger rett til overtagelse etter åsetestakst. Åsetestaksten settes vanligvis 

til 75 prosent av taksten, men dette kan variere. Prisen skal være rimelig etter forholdene og 

gjøre det mulig for overtagerne å bli sittende med eiendommen. Åsetestaksten betales inn til 

dødsboet til vanlig fordeling.   

 

Konsesjonslov 

I 1974 ble konsesjonslovgivningen for landbruket samlet i én lov og modernisert. Et 

hovedformål var å holde kostnadene ved eiendomskjøp på et nivå som gjorde bonden i stand 

til både å betale ned på og leve av eiendommen (Sæterbakk, 2014). Dette skjedde i en periode 

da flere og flere flyttet inn til byer og mer tettbygde strøk. Etterspørselen etter ferie- og 

                                                 
1 Når det gjelder eierskap, har antall kvinner som har tatt over landbrukseiendommer, økt. Mens om lag 25 
prosent av alle landbrukseiendommer var eid av kvinner i 2014, ble 39 prosent av landbrukseiendommene som 
ble overdratt i 2014, overdratt til kvinner.(SSB, 2015).   
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fritidseiendommer på landet økte, og førte til at mange landbrukseiendommer sto i fare for å 

bli omgjort til fritidseiendommer.  

 

Driveplikt 

I 1974 fikk man for første gang driveplikt som begrep inn i lovverket, som en regel i både 

konsesjonsloven og odelsloven, selv om ulike former for driveplikt har vært brukt tidligere.  

Kommunen avgjør søknader om konsesjon. Enkelte kommuner har satt konsesjonsgrensen 

til null for å sikre helårs bosetting. Da forhindres det at vanlige boliger selges som hytter  

(Landbruksdirektoratet, 2016). Konsesjonsloven har også blitt endret flere ganger siden. 

Dagens konsesjonslov regulerer blant annet kjøp av landbrukseiendom på det åpne 

marked, både bebygd landbrukseiendom og ubebygde landbruksarealer. Formålet med loven 

står i § 1 (Lovdata, 2016a): 

Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et 

effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er 

mest gagnlige for samfunnet, blant annet for å tilgodese: 

1. framtidige generasjoners behov 

2. landbruksnæringen 

3. behovet for utbyggingsgrunn 

4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser 

5. hensynet til bosettingen 

Den som skal overta en fast eiendom, må søke konsesjon. Dette gjelder i praksis ved 

overtagelse av ubebygde landbruksarealer og bebygde eiendommer over en viss størrelse 

(Stortinget, 2011).  

 

Boplikt  

Konsesjonsloven regulerer også boplikten som sørger for at den som overtar jord- og 

skogbrukseiendommer over en viss størrelse, må bo på stedet i minst 5 år. Hovedformålet er å 

sikre at den som eier arealressurser også forplikter seg til å drive disse til beste for hele 

samfunnet.  Boplikten er også med på å hindre at landbrukseiendommer blir brukt til 

kapitalplassering, der de som vil dyrke og leve av jorda må konkurrere med kjøpere med mye 

kapital. Dette fungerer også som et distriktspolitisk virkemiddel for å sikre at familier som 

ønsker å bo der hele året skal ha råd til å kjøpe bolig.  Konsesjonsloven sikrer at 

landbrukseiendommer eies av enkeltpersoner, og ikke selskaper (Sæterbakk, 2014). 

 

Priskontroll 

Priskontroll er også regulert i konsesjonsloven og skal sikre en forsvarlig prisutvikling på 

landbrukseiendommer. Dette skal hjelpe til å sikre rekruttering til næringen og å legge til rette 

for langsiktig god ressursforvaltning, og stabile heltids- og deltidsarbeidsplasser.  

I forbindelse med revisjon av eiendomslovgivningen i 2009 ble drivepliktsbestemmelsene 

tatt ut av konsesjonsloven og odelsloven, og samlet og konkretisert i jordloven § 8. Det ble i 
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den forbindelse tatt inn direkte i loven at driveplikten gjelder for hele eiertiden 

(Landbruksdirektoratet, 2015). Jordlovens regler for deling av landbrukseiendom bestemmer 

om og når det skal gis tillatelse til deling (Stortinget, 2011). 

Formålet med Jordlova av 1995 er (§ 1): 

Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog og 

fjell og alt som høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest 

gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket. 

Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut 

frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og 

driftsmessig gode løysingar. 

Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut 

frå framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera 

miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor 

og ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, 

dyr og planter. (Lovdata, 2016b). 

 

Driveplikten sikrer bruk av dyrket jord, og er sentral for jordvernet. Dette er med på å 

forebygge gjengroing og omdisponering. 

Tabell 3.1 Kort om viktige lover og formål 

Lov2 Innført Formål 

Jordloven 1995 Loven skal sikre at arealressursene disponeres på en bærekraftig måte 

som best gagner både samfunnet og bonden. Inneholder blant annet 

restriksjoner om deling og omdisponering, samt regler om driveplikt. 

Odelsloven 1974  Odelsrett oppnås når man har vært eier med full eiendomsrett i 20 år. En 

slektsrett som gir odlerens barn og barnebarn fortrinnsrett til 

eiendommen.  

Åsetesrett er en arverett som gir livsarvinger rett til overtagelse etter 

åsetestakst, som vanligvis er lavere enn odelstakst.  

Konsesjonsloven 2003  Regulerer kjøp av landbrukseiendom på det åpne marked. Formålet er å 

oppnå et effektivt vern og bruk av landbrukets produksjonsarealer. 

Inneholder blant annet boplikten som sørger for at den som overtar 

landbrukseiendommer må bo på eiendommen i minimum fem år.  

 

                                                 
2 Andre lover som vi ikke regner som en avgjørende del av den norske modellen, men som likevel har betydning 

for landbruket er blant annet: skogbruksloven, forurensningsloven, vannressursloven, husdyrloven, matloven, 

jordskifteloven, forpaktningsloven, friluftsloven, viltloven, naturmangfoldloven, kulturminneloven, markaloven, 

plan- og bygningsloven, forvaltningsloven, beiteloven, grannegjerdeloven, servituttloven og sameieloven. 
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3.3 Hvorfor juridisk regulering fortsatt er viktig 

 Juridiske virkemidler og lovverk skal sikre samfunnsgagnlige eier- og bruksforhold. 

Lovverket fordeler eierskap til ressurser til mange. 

 Kombinasjonen av jordloven, odelsloven og konsesjonsloven sikrer at 

jordbruksarealene brukes til landbruksproduksjon. Lovverket sørger for en 

hensiktsmessig eiendomsstruktur og driftsgrunnlag. 

 Et formål med lovverket er at bønder kan ta over gårdsbruk til en pris som kan 

forrentes gjennom ordinær landbruksproduksjon. 

 Lovverket sikrer at den som overtar en gård (må) bor på eiendommen og bruker den til 

landbruksproduksjon. Regelverket sørger for at arealene skal være i drift og holdes i 

hevd.  

 Støtter opp om den norske eiendoms(gårds)strukturen med den selveiende bonden og 

familiejordbruket. 

 Lovverket legger til rette for verdiskaping og vekst i hele landet. Det gir effektiv 

matproduksjon, distriktsnæring og distriktsutvikling.  

 Langsiktig og lokalt eierskap til natur- og arealressurser gir grunnlag for verdiskaping 

og ressursutnytting over hele landet gjennom forutsigbarhet. 
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4    Hovedavtalen – jordbruksavtalene 

Hovedavtalen for jordbruket er grunnlaget for en formalisert samfunnskontrakt mellom bonde 

og stat. Hovedavtalen gir jordbruket en formell forhandlingsrett med Staten, mens de løpende 

rammevilkårene blir fremforhandlet gjennom jordbruksavtalene.  

Hovedavtalen regulerer forhandlingsretten og -prosessen. Formålet er «å regulere tiltak 

som er egnet til å fremme fastlagte mål for jordbruket, og som ikke er uttømmende regulert 

ved lov, stortingsvedtak eller forskrift.»   

 

Forpliktende og formalisert samarbeid 

I Norge er det innenfor mange sektorer et tett og formelt samarbeid mellom 

interesseorganisasjoner og myndighetene. I en statsvitenskapelig terminologi blir en slik 

organisering med integrert samhandling mellom organisasjoner og det offentlige i utforming 

av politikk ofte betegnet korporativ pluralisme.  

Hovedavtalen, og med den de tilhørende jordbruksforhandlingene om årlige 

jordbruksavtaler, er et typisk eksempel på slik formalisert samhandling og styring av 

politikken. Bøndene har fått en formalisert forhandlingsrett tilknyttet rammevilkårene de skal 

drive under. Det spesielle med hovedavtalen er at det er etablert en slik overenskomst mellom 

stat og bonde, selv om de er selvstendig næringsdrivende. Hovedavtalen for jordbruket er 

inspirert av tilsvarende overenskomster og tariffavtaler mellom arbeidstagerorganisasjoner og 

arbeidsgiverorganisasjoner. 

 

Jordbruksavtalene 

Med grunnlag i Hovedavtalen foregår årlige jordbruksforhandlinger om priser og andre 

forhold som har betydning for arbeids- og inntektsforhold i jordbruket (Avtaleguiden 2015-

2016).  

Hovedavtalen og de årlige jordbruksavtalene er en næringsavtale mellom Staten og 

jordbruket representert ved faglagene Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. I 

praksis er det regjeringen, på vegne av Stortinget, som gjennomfører forhandlingene med 

faglagene. Resultatet blir så fremlagt i Stortinget for godkjenning. 

Det at Staten og bøndene forhandler om inntektene til jordbruket, betyr at interessene som 

blir tilgodesett, varierer ut fra internasjonale markedspriser versus innlandspriser. Dersom det 

er stigende råvarepriser internasjonalt som overgår nasjonalt prisnivå, vil jordbruksavtalen 

beskytte forbrukerne mot slike prissvingninger. I tider med lave priser internasjonalt får 

bøndene tilsvarende beskyttelse av et innenlandsk prisnivå (Almås, 2016).  
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4.1 Historisk opprettelse og samfunnskontekst 

Hovedavtalen for jordbruket trådte i kraft 1. september 1950 etter forhandlinger mellom 

myndighetene, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.  Dette var et resultat av 

en prosess som startet på 1930-tallet angående hvilke priser bøndene skulle få og hvordan 

avsetningen i markedet skulle balanseres. I 1939–40 forhandlet myndighetene for første gang 

med de næringspolitiske organisasjonene om priser og reguleringsbestemmelser. Dette var en 

praksis som ble tatt opp igjen i 1945, etter at de næringspolitiske organisasjonene hadde vært 

nedlagt under krigen. Ved prisforhandlingene i 1947 ble det enighet om å utrede en 

«langsiktig avtale» om jordbruket, og i 1948 ble det satt ned et utvalg til å arbeide med dette 

(Avtaleguiden 2015-2016).  

4.2 Utvikling over tid og dagens utforming 

Hovedavtalen ble vesentlig endret i 1984 og deretter i 1992, da det ble enighet om en ny 

hovedavtale som grunnlag for jordbruksforhandlingene (Avtaleguiden 2015-2016). Fra 1984 

kan Staten forhandle videre med én organisasjon, dersom et av faglagene bryter. Et av 

faglagene og Staten kan da inngå avtale på vegne av jordbruket.  

 

Hovedavtalen gir den prinsipielle forhandlingsretten, mens de løpende rammevilkårene blir 

fremforhandlet gjennom de årlige jordbruksforhandlingene.  Hovedavtalen er dermed like 

sentral for å sikre jordbrukets inntekter i dag som tidligere. Gjennom forhandlingsretten får 

bøndene formell og reell innflytelse på hvordan virkemidlene og bevilgningene i 

jordbrukspolitikken skal innrettes og dimensjoneres for at en skal kunne nå de gjeldende 

landbrukspolitiske målene. Med andre ord får bøndene innflytelse på hvordan politikken for 

tilskudd og pris skal innrettes, for eksempel fordelingen mellom store og små bruk, mellom 

ulike produksjonsretninger og når det gjelder geografisk plassering. 

 

Åpent og demokratisk 

Hovedavtalen er også en garanti for at befolkningen har en mulighet til å få kunnskap om og 

debattere/engasjere seg i hvordan Staten og jordbruket har innrettet og prioritert innenfor 

budsjettrammen det forhandles om. Jordbruksforhandlingene, både krav og tilbud, er 

offentlige og Stortinget må (på vegne av staten) ta stilling til en eventuell fremforhandlet 

avtale. Av dette følger det også at landbrukspolitikken debatteres i det offentlige rom, og at 

Stortinget årlig må ta stilling til og debattere utformingen av den løpende landbrukspolitikken 

i forbindelse med jordbruksforhandlingene. 

Dersom Hovedavtalen avvikles og bøndenes formelle forhandlingsposisjon forsvinner, vil 

jordbrukets interesseorganisasjoner bli rene lobbyister og befolkningens innsynsmulighet vil 

svekkes. Det vil si at eventuelle overføringer til jordbruket blir en vanlig budsjettpost der 

innretningen i overføringene til jordbruket blir behandlet i Stortinget på tilsvarende måte som 
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andre budsjettposter. Samfunnets innsyn i de enkelte overføringene kan dermed bli mindre. 

Teoretisk sett kan jordbrukets rammevilkår da også debatteres og vedtas i Stortinget, men det 

er en klar risiko for at landbrukspolitikken da blir avgjort i underutvalg og stengte møterom. 
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4.3 Hvorfor forhandlingsinstituttet fortsatt er viktig 

 Jordbruksoppgjøret fastsetter hvilke virkemidler som skal brukes for å nå de 

landbrukspolitiske målene vedtatt av Stortinget. Dette skjer i hovedsak gjennom de 

økonomiske rammevilkårene:  

o Priser på produkter som melk, kjøtt og grønt. 

o Budsjettstøtte rettet mot for eksempel utjevning etter geografi, 

bruksstørrelse, miljøkrav, med mer. 

o Spesielle tiltak, for eksempel innenfor miljø og klima 

 

 Sikrer bønder velferdsordninger som sykelønn, ferie og fritid som andre 

yrkesgrupper. 

 

 Jordbruksforhandlingene er en del av den norske samhandlingsmodellen mellom 

det offentlige og arbeids- og næringslivet. Bøndene er sjølstendig næringsdrivende. 

 

 Hovedavtalen gir bøndene medinnflytelse, men samtidig medansvar for 

jordbrukspolitikken. 

 

 Forhandlingsinstituttet er demokratisk innrettet. 

o Media og befolkningen får innsyn i forhandlingene fordi både krav fra 

bøndene og tilbud fra stat er offentlig tilgjengelig. Stortinget må årlig ta 

stilling til om de landbrukspolitiske måla blir fulgt opp gjennom behandling 

av jordbruksoppgjøret. 

o Bønder og organisasjoner fra hele landet er involvert gjennom faglagenes 

høringsrunder.  
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5    Markedsregulering 

Formålet med markedsregulering er å sikre forbrukerne matvarer til akseptable priser, 

samtidig som produsenter i hele landet sikres avsetning på sin produksjon. Markedsregulator 

skal medvirke til at prisene er mest mulig i samsvar med jordbruksavtalens forutsetninger, 

samtidig som prisen i markedet skal holdes på eller under avtalt nivå som gjennomsnitt for 

året. Prisene skal holdes stabile og noenlunde like over hele landet. Mottaksplikten sikrer at 

alle produsenter får betalt for sine produkter, og er avgjørende for å opprettholde både et 

mangfoldig landbruk i hele landet og strukturen med små og store bruk.   

5.1 Historisk opprettelse og samfunnskontekst 

Markedsreguleringsordningene kom som et resultat av en periode med overproduksjon og fall 

i prisene på jordbruksprodukter på verdensmarkedet. Omsetningsloven ble vedtatt i 1930 som 

et svar på pris- og avsetningskrisen. Formålet var å fremme omsetningen av alle 

landbruksvarer, men var i første omgang innrettet mot melk og flesk. Samvirkene ble gitt 

ansvaret som markedsregulatorer og fikk også forvaltningsrett til å kreve inn en 

omsetningsavgift. Denne avgiften skulle finansiere lagring eller i verste fall eksport med tap 

for å holde markedet i balanse ved overproduksjon. I 1936 ble omsetningsloven revidert og 

Omsetningsrådet opprettet. 

 

Unntak konkurranselov  

For å muliggjøre markedsregulering og regulerte priser vil en være avhengig av tilpasning til 

konkurranselovgivningen. Landbruket har i Norge, som i mange andre vestlige land, ulike 

unntak fra konkurranseloven. I følge konkurranseloven er enhver avtale mellom foretak og 

enhver form for samordnet opptreden forbudt. Dette omfatter samarbeid om priser, 

markedsdeling og begrensninger i produksjon eller salg. Siden hver bonde har sitt eget 

foretak, har disse i utgangspunktet ikke lov til å samarbeide om priser- og markedsposisjoner. 

Med «primærnæringsunntaket» har landbruket unntak fra konkurranselovens regler om 

horisontalt prissamarbeid, som gir dem anledning til å koordinere tilbud og pris. Dette er en 

forutsetning for markedsreguleringsordningen, da samvirket som markedsregulator skal styre 

noteringspris mot målpris, og må være prisledende i markedet (Thorsen, 2015). Eksempler på 

lignende unntak i andre land er landbrukets unntak fra Anti-trust lovene i USA (Conkin P. 

K., 2009) og diverse unntak og tilpassninger i konkurranselovene til EU (EU-kommisjonen, 

2010). 
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5.2 Utvikling over tid og dagens utforming 

Hovedavtalen for jordbruket ble innført i 1950. Gjennom hovedavtalens § 4-2 er 

organisasjonene (det vil si faglagene) «ansvarlig for iverksettelse av tiltak i samsvar med 

jordbruksavtale». Dette ansvaret utøves gjennom de ulike sektorenes markedsorganisasjoner 

(Landbruks- og matdepartementet, 2015). Forskrift om markedsregulering til å fremme 

omsetningen av jordbruksvarer spesifiserer at markedsregulator blir pålagt ansvaret for å 

oppnå de målprisene som er framforhandlet i jordbruksavtalen hvert år (NILF, 2013). 

Bøndene har gjennom samvirkene fått ansvaret ved at samvirkene er markedsregulator.  

 

Omsetningsrådet 

Markedsreguleringen av jordbruksvarer skal balansere tilbud og etterspørsel av 

jordbruksvarer, for både forbrukere og produsenter, i tillegg til å sørge for stabile forsyninger 

til alle forbruksområder til noenlunde lik pris (Thorsen, 2015). 

Dagens markedsregulering foregår innenfor rammer som er definert av Stortinget. I Norge 

er reguleringssystemet basert på et forpliktende offentlig-privat samarbeid gjennom 

Omsetningsloven. Det offentlige utvalget, Omsetningsrådet, er øverste ansvarlig organ. De 

forvalter midlene (omsetningsavgiften) og vedtar hvilke tiltak som kan gjennomføres. 

Omsetningsrådet har 11 medlemmer, der flertallet er næringsaktører. Dette speiler at næringen 

har ansvar for reguleringen, og derfor også må ha myndighet til å regulere. 

Markedsregulatorene har løpende fullmakt til å iverksette forhåndsdefinerte tiltak når de 

mener markedsbalansen er truet. Landbruksdirektoratet har sekretariatsfunksjon for 

Omsetningsrådet.  

Figur 5.1 Skjematisk fremstilling av markedsreguleringsordningen Kilde: 
Landbruksdirektoratet, 2015b) 
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Markedsregulering er vanlig 

Det å regulere markedet for matproduksjon er nødvendig av flere grunner. Først og fremst er 

matproduksjon en langsiktig produksjon, basert på biologiske prosesser som er påvirket av 

mange ytre faktorer og er trege å endre. De fleste jordbruksvarer dekker et basisbehov og har 

en lav priselastisitet da selv store prisendringer har relativt liten virkning på etterspørselen.  

De fleste utviklede land driver en eller annen form for markedsregulering. Det gjelder også 

EU og USA. Markedsreguleringssystemene fungerer som et sikkerhetsnett for både produsent 

og forbruker. Både i Norge og internasjonalt har begrunnelsen for markedsbalanserende tiltak 

vært å sikre prisstabilitet og sikker avsetning (Landbruks- og matdepartementet, 2015). 

Mens det i EU er myndighetene som finansierer og iverksetter tiltak dersom prisene faller 

under en nedre grense, er det spesielt for den norske markedsreguleringen at 

landbrukssamvirkene spiller en så sentral rolle.  

Blant pliktene til markedsregulator finner vi mottaksplikt, forsyningsplikt og 

informasjonsplikt.  

At markedsregulator har mottaksplikt vil si at alle bønder over hele landet har rett til å 

levere til markedsregulator, uavhengig av om de er medlemmer av samvirkeorganisasjonen 

eller ikke. Alle produsenter skal kunne levere til de vilkår som gjelder på det aktuelle 

mottaksanlegget på det tidspunktet leveransen finner sted (NILF, 2013).  

Markedsregulator har også forsyningsplikt til industrien. Det vil si at de plikter å fordele 

råvarer til alle aktører i markedet på en rettferdig måte, og til lik pris. Der det er underskudd 

av for eksempel melk plikter Tine å levere råvarer til andre aktører, selv om de selv skulle ha 

underdekning. Er tilførselen av norske varer for liten til å dekke etterspørselen, skal 

samvirkene i samarbeid med Landbruksdirektoratet legge til rette for import. Det er ikke 

anledning til å skru opp prisene på en vare over en øvre prisgrense for å balansere 

etterspørselen.  

Informasjonsplikten innebærer at alle markedsaktører skal ha lik tilgang på informasjon 

fra markedsregulator som for eksempel produksjons- og forbrukerprognoser, prisnoteringer 

og reguleringsaktiviteter.  

Et viktig prinsipp i markedsreguleringen er at den skal være konkurransenøytral. Det vil si 

at alle produsenter, uavhengig av hvem en leverer til, skal ha like stor fordel av tiltakene som 

bidrar til bedre markedsbalanse. For markedsregulator vil det være både fordeler og ulemper 

av å få delegert markedsreguleringsansvaret. Landbrukssamvirkene har en dobbeltrolle, som 

markedsaktør på den ene siden, som skal sørge for best mulig pris til sine eiere (bøndene), og 

som markedsregulatorer på den andre siden som skal sørge for at markedet holder seg stabilt 

(Thorsen, 2015). 
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5.3 Hvorfor markedsregulering fortsatt er viktig 

 Den samvirkebaserte markedsbalansering er viktig for å nå målene i norsk 

landbrukspolitikk. Det gir matsikkerhet, og forutsigbarhet for forbruker og bonde. 

 Markedsregulering bidrar til stabil forsyning og akseptable priser på norske 

jordbruksprodukter til forbrukere, næringsmiddelindustri i hele landet.  

 Markedsregulering reduserer bondens økonomiske risiko gjennom stabile 

leveringsbetingelser. 

 Markedsreguleringa med mottaksplikten er avgjørende for å sikre et landbruk over 

hele landet. Det sikrer alle bønder avsetning på sine produkter og gjør det mulig å 

drive landbruk i hele Norge. 

 Bøndene har ansvaret for balanse i markedet. Det er bøndene selv som bærer det 

økonomiske ansvaret for ubalanse i markedet ved at det betales omsetningsavgift 

som dekker reguleringskostnadene.  

 Mottaks- og forsyningsplikt er avgjørende for utvikling av småskalaproduksjon og 

bidrar til innovasjon og produktmangfold. 

 Markedsregulering er vesentlig for bondens posisjon i verdikjeden for mat 

 De fleste vestlige land benytter markedsregulering i en eller annen form. 
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6     Innretningen av politikken innenfor modellen 

Den norske landbruksmodellen er bygd rundt samarbeidet om landbrukspolitikken for å sikre 

interessene til: Stat/samfunnet, bønder og jordbruksnæringen, og forbrukerne. Den praktiske 

jordbrukspolitikken blir organisert og innrettet mot at disse ulike interessene skal ivaretas, 

samtidig som politikken skal sørge for at de overordnede politiske målene Stortinget setter for 

landbrukspolitikken, nås. 

 

Fleksibel modell 

Den norske jordbruksmodellen er bygd opp siden mellomkrigstiden, forsterket med 

Hovedavtalen for landbruket av 1950 og har eksistert under svært skiftende internasjonale 

forhold. Den har bidratt til produksjonsøkningen etter krigen, opptrappingen fra andre halvdel 

av 1970-tallet og balanseringen av produksjonen gjennom innføringen av melkekvoter på 

1980-tallet og reduksjonen av melkeproduksjonen utover 2000-tallet. Den har håndtert 

skiftende internasjonale avtaler som GATT, etableringen av WTO og ulike 

forhandlingsresultater med EF/EU, inngåelsen av EØS-avtalen, samt et mangfold av EFTA-

avtaler med andre land og regioner. 

Modellen tar opp i seg den multifunksjonelle dimensjonen i jordbruket, i den betydning at 

jordbruket produserer både private goder og fellesgoder. Private goder er i form av varer for 

salg, fellesgoder er kulturlandskap, kulturminner med mer (A. Vatn 2013). Videre har det blitt 

lagt til rette for lønnsom produksjon av norske jordbruksvarer, med tilhørende stabil forsyning 

nasjonalt, selv i perioder der det har vært store variasjoner i råvarepriser og etterspørsel 

internasjonalt. 

I dag er de fire overordnede målene Stortinget har satt for landbrukspolitikken, 

matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og bærekraftig landbruk (Meld. St. 

9 (2011-2012)). 

 

Importvernet er bærebjelken 

For å drive en selvstendig nasjonal landbrukspolitikk, slik en gjør i Norge, er importvern et 

premiss. Slik sett utgjør importvernet en ramme for hvor stort handlingsrommet er for å 

nyttiggjøre seg de andre tre stolpene i landbruksmodellen. De fire stolpene virker sammen og 

står i et avhengighetsforhold til hverandre når det gjelder utforming og gjennomføring av 

jordbrukspolitikken. Slik sett kan en si at den norske jordbruksmodellen er utformet gjennom 

prinsipper som føyer bønder og samfunnet sammen i et kompromiss for å «legge til rette for 

effektiv jordbrukspolitikk» både for næringen og for samfunnet. 
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Figur 6.1  Tidslinje for milepæler for innføring, konsolidering og tilpasninger av den 
norske landbrukspolitiske modellen   

 
 

Da hovedavtalen ble formalisert i 1950, kan en si at den norske modellen med alle de fire 

stolpene var grunnlagt. Utover 1950-tallet ble modellen konsolidert. Modellen har vært både 

det definerende og det bærende prinsippet for utforming og gjennomføring av den til hver tid 

gjeldende landbrukspolitikken i Norge.   

Gjennom denne samarbeidsmodellen mellom stat, forbruker og bonde, er 

jordbrukspolitikken blitt utformet og tilpasset en endret kontekst nasjonalt og internasjonalt. 

Selv om politiske mål og rammer har skiftet, har samarbeidet og samspillet mellom 

myndigheter og jordbruksnæringen basert på de fire stolpene bestått. 

I hele etterkrigstiden har en ut fra dette fått en stabil og forutsigbar jordbrukspolitikk, som 

har vist seg robust og tilpasningsdyktig gjennom både samfunnsendringer og skiftende 

landbrukspolitiske mål i en årrekke.  

  



 

26 Rapport 6 -2016 

7  Arbeidsdeling i jordbruket – 
kanaliseringspolitikk 

Noe av det mest sentrale i norsk landbrukspolitikk er korn–kraftfôr-politikken. Den skal 

balansere forholdet mellom bruk og produksjon av korn/kraftfôr og grovfôr, og økonomien i 

kornproduksjon versus husdyrhold. 

For å dekke mer av etterspørselen etter korn med nasjonal produksjon, i en tid da tilgang 

på hard valuta var vanskelig, besluttet regjeringen Gerhardsen tidlig på 1950-tallet å heve den 

nasjonale kornprisen over verdensmarkedsprisen. Dette skulle stimulere til økt 

kornproduksjon i sentrale strøk, og det ga også et rom for å øke husdyrproduksjonen basert på 

grovfôr i resten av landet. Tiltaket gav bedre ressursutnytting for landet som helhet, fordi de 

mindre produktive arealene bare hadde gras som alternativ arealbruk, mens det på flatbygdene 

også var mulig med korn. 

 

Høy kornpris 

For å stimulere til økt kornproduksjon, ble det avtalt at kiloprisen på hvete ikke skulle være 

lavere enn 1,5 ganger gjennomsnittlig literpris for melk (Almås, 2002, s. 139). Denne 

tankegangen ble fremmet fra og med jordbruksoppgjøret 1950, da det i en protokolltilførsel 

het: «Regjeringen vil for kornavlingene i 1952/54 foreslå at Statens kornforretnings 

innkjøpspriser for norsk hvete ikke settes lågere regnet i øre enn 1,5 x gjennomsnittlig 

utbetalingspris per liter mjølk ved meieriene.» (Johnsen og Smedshaug, 2016) 

Dette var starten på den norske kanaliseringspolitikken, en politikk som skulle stimulere 

til økt kornproduksjon i Norge.  

For å få økt produksjon av eget korn, skulle altså kornprisen brukes til en omlegging fra 

husdyrhold til kornproduksjon i områder av landet som hadde best forutsetning for 

korndyrking. Disse områdene har også det beste grovfôrarealet. Dette var en politikk som la 

grunnlag for kornproduksjon på flatbygdene på Østlandet og i Trøndelag. Videre ble 

husdyrbruket stimulert i distriktene utenfor kornområdene, på Vestlandet og i Nord-Norge. I 

tillegg ble saueholdet styrket for å bruke fôrreservene i utmarka (Almås, 2002). Det ble 

dermed lagt til rette for gårdsdrift i hele landet, og vi fikk en økt totalproduksjon i et land med 

spredte arealressurser. 

  

Andre virkemiddel i dag 

Dersom virkemidlet med 1,5 ganger melkepris for korn var blitt videreført, ville kornprisen 

vært langt høyere . Målprisen for hvete med matkornkvalitet i dag ligger derimot 40 prosent 

under melkeprisen. Virkemidlene for å sikre kornproduksjonen er slik sett endret siden 

kanaliseringspolitikkens start. Tilrettelegging for kornproduksjon i kornområdene og husdyr i 

grovfôrdistriktene er likevel videreført i hele etterkrigstiden gjennom andre virkemidler.  
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De mest sentrale virkemidlene i dag er målpris på korn og melk, prisnedskriving og 

fraktutjevning på korn, og geografisk fordeling av melkekvotene som hindrer flytting av 

melkeproduksjon i stor skala til kornområdene.     

 

Arealbruk og produksjon i hele landet  

Kanaliseringspolitikken er etter hvert blitt et grunnleggende instrument for hvordan 

totalproduksjonen av både korn og grovfôr  stimuleres i Norge i dag, fordi den fremmer 

kornproduksjon på kornareal og husdyrhold der det er grovfôrareal som ikke er egnet for 

kornproduksjon. 

Arbeidsdelingen i norsk jordbruk, der det potensielle kornarealet i hovedsak brukes til 

kornproduksjon, betyr at om lag halvparten av det norske kornet fra Østlandet går til 

Vestlandet og Nord-Norge som innsatsfaktor i husdyrholdet. 

Uten denne arbeidsdelingen tilsier konkurransesituasjonen mellom «det beste 

arealgrunnlaget» og «marginalarealet» at kornområder ville blitt erstattet av grovfôr og 

hjemmemaling av korn, fordi husdyrene ville flyttet fra de skrinnere grovfôrområdene til 

flatbygdene, slik det er skissert under. 

Figur 7.1  Illustrasjon og hva som kan skje uten arbeidsdeling der grovfôrproduksjon vil 
tilta i kornområdene på bekostning av kornproduksjon  

 
Kilde: Torbjørn Tufte (2013). 
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Hvordan marginalområder for grovfôr kan erstattes av godt grovfôrareal/kornareal dersom 

kanaliseringspolitikken blir vesentlig svekket, kan illustreres med et forenklet regnestykke. 

Dette viser at kornområdene også er de beste grovfôrområdene og derfor har et høyt 

produksjonspotensial målt i fôrenheter grovfôr, slik det er fremstilt i faktaboksen på neste 

side. 
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3 AgriAnalyse, Rapport 4 - 2014: Vekst uten økt volum – Fremtiden for norsk melkeproduksjon (Fjellhammer, 
E. og Thuen A.E). 400 fôrenheter er gjennomsnitt fôrenheter som dagens grovfôrareal gir, 650 fôrenheter er den 
beste 5 % på dagens grovfôrareal, og det er rimelig å anta at kornarealet vil ligge på et slikt nivå. 

Eksempelet arealbruk og fôrenheter 
Grovfôrarealet er på om lag 6,6 millioner dekar i dag. Tilsvarende utgjør dyrket kornareal om lag 2,9 millioner 

dekar. . Det kan antas at: 

 - Ett dekar grovfôrareal gir om lag 400 fôrenheter i snitt, ut fra dagens geografiske lokalisering av 

grovfôrarealet. 

 -  Potensialet i kornområdene for grovfôr kan en anta er 650 fôrenheter per dekar ved grovfôrproduksjon.  

 

Det betyr at store grovfôrarealer kan bli overflødige dersom husdyrproduksjonen flytter tilbake til kornområdene. 

Ut fra dagens arealbruk og med dagens avlingsnivå i fôrenheter, gitt forutsetningen om 400/650, vil det si at 

dersom 60 prosent av grovfôrarealet går ut, kan det erstattes av at 85 prosent av dagens kornareal legges om til 

grovfôr3. Slik kan fôrenhetene fra grovfôrproduksjonen til husdyr opprettholdes, men selvsagt vil det også bety at 

85 prosent av kornproduksjonen går ut. 

 

Dette betyr at en omlegging av 2,4 millioner dekar av kornarealet til grovfôrareal kan erstatte 4,0 millioner dekar 

av det mer marginale grovfôrarealet som i dag driftes og som ligger utenfor kornområdene, samtidig som tallet på 

fôrenheter fra grovfôr opprettholdes på omtrent dagens nivå med 2,6 milliarder fôrenheter. Med andre ord: 

Dersom en ikke prioriterer kornproduksjon i kornområdene og husdyrproduksjon utenfor disse, vil 

kornproduksjonen reduseres betraktelig. 4 millioner dekar av dagens grovforareal på 6,6 millioner dekar kan bli 

overflødig, da det er høy nok produksjon av fôrenheter i grovfôr, gjennom omlegging av kornområder til 

grovfôrdyrking. Det vil selvsagt også bety at importen av kraftfôrråvarer må økes for å erstatte redusert 

norsk korn i fôrkornproduksjon. Samlet sett vil det si at om en er villig til å ofre kornproduksjon i Norge 

gjennom oppheving av kanaliseringspolitikken, kan det samlede dyrkede arealet reduseres fra dagens 9,5 

millioner dekar til 5,5millioner dekar for å produsere 2, 6 milliarder forenheter grovfôr, og basere matkornet og 

kraftfôret på en betydelig høyere import av kornråvarer. 

 
Arbeidsdelingen i jordbruket er vesentlig for å sikre at jordbruksarealet er i drift, landbruk i hele landet og 

selvforsyningsgraden gjennom at den legger til rette for norsk produksjon av matkorn og innsatsfaktorer til 

kraftfôr på norske arealressurser.                                                                                    Bilde: Nortura/Tom  Haga 
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Et av hovedmålene i norsk landbrukspolitikk er å opprettholde et aktivt landbruk i hele landet. 

En grunnleggende forutsetning for dette er en kanaliseringspolitikk som legger til rette for en 

arbeidsdeling mellom distriktene. Arbeidsfordelingen søker å utnytte de norske arealene på en 

god måte ut fra naturgitte forutsetninger ved at det i størst mulig grad stimuleres til å 

produseres korn i de områdene som har klimatiske og agronomiske forutsetninger for dette.   

Det første aspektet for å oppnå produksjonsfordelingen er korn og kraftfôrpolitikken, der 

det søkes å balansere økonomien mellom kornproduksjon og husdyrproduksjonene, og 

mellom bruken av kraftfôr versus grovfôr. Økonomien i kornproduksjonen versus 

husdyrholdet søkes sikret ved at målpris skal gi drivverdig inntekt til kornprodusentene, 

samtidig som kostnadene i husdyrholdet holdes lavere ved at husdyrprodusentene får redusert 

pris på innsatsfaktorene og forholdsvis lik pris i hele landet. Dette gjøres i hovedsak gjennom 

prisnedskriving og fraktutjevningsordningen for norsk korn.  

Det andre aspektet i produksjonsinnretningen er forholdet mellom kraftfôrpris og 

grovfôrkostnader. Gjennom en relativt høy kraftfôrpris ønsker en å stimulere til bruk av 

egenprodusert grovfôr, og dermed også til å opprettholde drift av gras- og beitearealer i hele 

landet. 

 Forholdet mellom korn/kraftfôr og husdyrproduksjon er en intern fordelingssak og en 

sentral del av den norske jordbrukspolitikken og jordbruksproduksjonen. Dette er muliggjort 

gjennom den norske landbrukspolitiske modellen med tollvern som gjør oppfylling av 

målprisene mulig, som bestemt i jordbruksavtalen. Slik sikres også avsetning og 

konkurransevilkårene i primærleddet både på korn og husdyrprodukter. 

 

Hvorfor arbeidsdeling og kanaliseringspolitikk 

Totalproduksjonen ivaretas i første rekke ved at det er lagt til rette for at kornproduksjon skal 

prioriteres i områder der det er mulig ut fra jordkvalitet, topografi og klima. Det vil òg si at 

husdyrholdet i større grad blir lagt til områder uten forutsetninger for kornproduksjon, men 

med forutsetninger for å dyrke grovfôr. Å sikre totalproduksjonen gjennom korn–kraftfôr-

politikken har vært, og er, et gjennomgående trekk i norsk jordbrukspolitikk, selv om de 

konkrete virkemidlene har endret seg gjennom årene. 

 

 

 
 

 

  



 

Den norske landbruksmodellen 31 

8  Jordbruksavtalene, samvirke og 
markedsregulering 

I Norge begynte bøndene å organisere seg i samvirker for mer enn 100 år siden. Opprettelsen 

av de bondeeide landbrukssamvirkene ga bøndene mer markedsmakt, og ved eierskap i 

matindustrien har bøndene kunnet ta ut en større og mer rettferdig del av verdiskapingen 

(Norsk Landbrukssamvirke, 2016). I Norge har vi få storbyer og lav befolkningstetthet, og 

jordbruksproduksjonen er spredt utover hele landet. Det er bare et fåtall av bøndene som har 

mulighet til å selge det de produserer direkte til forbruker eller butikk. De fleste produkter må 

også gjennom en viss grad av bearbeiding før de blir solgt. Gjennom samvirkene samler 

bøndene inn varer, foredler dem selv og forhandler priser med oppkjøpere og kjøpmenn, og 

får slik innflytelse i verdikjeden.   

 

Markedsbalansering 

I 1930 inngikk landbrukssamvirket et samarbeid med staten der de på vegne av myndighetene 

påtok seg ansvar for å levere jordbruksprodukter til om lage like priser i hele landet, og å 

holde markedet i balanse. Med bøndenes egne samvirkeorganisasjoner som 

markedsregulatorer har bøndene selv ansvaret for overproduksjon gjennom blant annet 

reguleringer som er finansiert av omsetningsavgiften.  Dette samarbeidet eksisterer fortsatt 

(Norsk Landbrukssamvirke, 2012). Som eier av et samvirke har bonden en økonomisk 

interesse i at samvirket utfører en mest mulig effektiv markedsregulering, ved å hindre 

overproduksjon og drive på en økonomisk rasjonell måte (Thorsen, 2015). 

 

Jordbruksorhandlinger 

Gjennom jordbruksforhandlingene blir ambisjonsnivået for prisene lagt (målpriser), mens 

ansvaret for å nå disse prisene ligger hos næringen.4 Markedsreguleringen virker sammen med 

importvernet og legger grunnlaget for at produsentene skal kunne ta ut de prisene som er 

framforhandlet (målpris) på svinekjøtt, melk, korn og hagebruksprodukter. Markedsregulators 

rolle er å balansere markedet som et grunnlag for at målpris kan oppnås, og redusere graden 

av prissvingninger gjennom året (LMD, 2015).5 Dersom bøndene tilbyr færre varer enn 

etterspørselen og/eller prisene går over målpris, ber markedsregulator om nedsatt toll og det 

blir importert varer for å dekke etterspørselen.6 

                                                 
4 Målpris er en teoretisk maksimal pris fastsatt i jordbruksforhandlingene. Mens målprisen er den prisen 
jordbruket reelt sett skal oppnå, er noteringsprisen den faktiske prisen i markedet.  
5 Jordbruksvarer omfattet av volummodellen egg, kjøtt av storfe og sau/lam. Markedsregulators rolle er da å 
fastsette prisambisjon (PGE) med grunnlag i hvilket prisnivå som kan balansere markedet innenfor rammen av 
tollvernet. Målpris og PGE utgjør en maksimalpris for en gitt periode. 
6 Storfekjøtt, sau/lam og egg er tatt ut av målprisordningen og er omfattet av volummodellen. Da fastsettes det 
ikke lenger målpriser i jordbruksavtalen, men markedsregulator er pålagt å sette en prisambisjon som sikrer 
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Samspillet mellom jordbruksavtalens målpriser, importvernet og markedsregulering 
Gjennom jordbruksavtalen bestemmes målprisen som markedsreguleringen skal søke å oppnå. Disse målprisene 

skal jordbruket reelt sett kunne oppnå ved balanserte markedsforhold, importvernet og markedsregulering.  

Importvernet sikrer avsetning på norske jordbruksprodukter til de prisene som er fastsatt i jordbruksavtalen. 

Samtidig er det en forsyningsmekanisme som settes i kraft skulle det bli underskudd av et jordbruksprodukt 

og/eller prisene blir for høye. 7 

  
Kilde: NILF (2004) 

Dersom prisene i markedet overstiger en øvre prisgrense (en bestemt prosent over målpris), som varier fra sektor 

til sektor, i to uker på rad skal det iverksettes tiltak for å få ned prisene. Tollsatsene blir da satt ned i en 

tidsavgrenset periode, og markedet vil dekkes opp med importvarer til prisene synker. På denne måten vil 

forbruker skånes for store prisøkninger dersom det skulle bli underdekning av norskproduserte varer (Norges 

Bondelag, 2013 b).                                                                                                                          Bilde: Nortura 

 

  

                                                                                                                                                         
markedsbalanse. Prisdannelsen er fri opp til øvre prisgrense som gir grunnlaget for tollforvaltningen.(LMD, 
2015). 
7 NILF – Markedsregulering – verdsatt, men omstridt. Side 17 
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At bøndene samler seg i samvirker er ikke særnorsk, da samvirket som organisasjonsform er 

utbredt på verdensbasis. Men det er unikt at det er landbrukssamvirkene som utøver 

markedsreguleringen. I EU for eksempel er det myndighetene som finansierer og utfører tiltak 

dersom prisene faller under en satt nedre grense som følge av overproduksjon.   

I dag har vi i Norge nasjonale samvirker i alle sektorer med medlemmer fra hele landet. 

Samvirkeorganisasjonene Tine, Nortura og Felleskjøpet er i dag markedsregulatorer på 

henholdsvis melk og meieriprodukter, kjøtt og egg, og korn. For grøntprodukter er det ikke 

tilsvarende markedsregulering, her er det Grøntprodusentenes samarbeidsråd som står for 

administrering av markedsreguleringstiltak innen grøntsektoren. 

 

Mottaksplikt 

Markedsregulators mottaksplikt er med på å sikre avsetningen for de varene man produserer, 

uansett hvor man holder til, både for medlemmer og ikke-medlemmer. Mottaksplikten er 

viktig for mange produsenter som holder til langt fra mottaker, eller som opplever at lokale 

mottakere, foredlingsbedrifter og så videre legges ned eller flyttes. Mottaksplikten er 

grunnleggende for å opprettholde landbruk i hele landet, og vil naturlig nok ha størst verdi for 

distrikter hvor det er mer begrenset konkurranse om jordbruksproduktene fra 

råvareoppkjøperens side, og ved nyetablering.  

Samvirkene mottar over 90 prosent av produsert melk, 60 til 70 prosent av kjøtt og egg, 60 

til 70 prosent av korn, og rundt 50 prosent av grønnsakene (Tømte, 2014).  

 

Forsyningsplikt 

Som markedsregulator har samvirkebedriftene i tillegg til mottaksplikt også forsyningsplikt, 

og dermed ansvaret for at det er nok varer i markedet til å dekke etterspørselen. De er derfor 

ansvarlige for å vurdere importbehovet og gi råd om å iverksette import når det er behov. I 

følge en rapport av NILF (2013) reduserer forsyningsplikten risikoen for 

foredlingsvirksomheter ved å gi tilgang på råvarer uten egne primærprodusenter. Dette gjør 

det også lettere å etablere nye foredlingsvirksomheter.  

Markedsreguleringsordningen er stadig oppe til diskusjon, og mens noen mener at den er 

moden for endringer, mener andre at den bør avskaffes i sin helhet. Et eget utvalg ble nedsatt 

av dagens regjering for å evaluere systemet, se på behov, nødvendighet og så videre, i tillegg 

til å vurdere endringer i omsetningsloven. I rapporten som kom i 2014 har utvalget sett på 

flere alternativer til dagens markedsreguleringssystem. Selv om medlemmene av utvalget var 

delt i hvilket alternativ de støttet, var det ingen som ønsket å avvikle ordningen med 

markedsregulering fullstendig.  

Utvalget mener samlet sett at markedsbalanseringen bidrar til å realisere formålet om uttak 

av målpris/PGE, økt prisstabilitet og sikker avsetning for primærprodusentene. Men utvalget 

understreker at markedsbalanseringssystemet virker sammen med andre reguleringer som 

tollvernet, prisutjevningsordningen for melk og kvoteordningen for melk. I en rapport utgitt 

av NILF i 2013 vises det til at landbrukssamvirkene som markedsregulator er med på å gjøre 
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implementeringen av flere landbrukspolitiske mål lettere, som for eksempel 

produksjonsfordeling og landbruk i hele landet.  

Deregulering med svekkede samvirker kan føre til at bøndenes forhandlingsposisjon 

overfor dagligvarekjedene svekkes, men også innflytelsen bøndene har gjennom den 

kollektive forhandlingsretten med staten vil reduseres. 
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Produksjonsregulering og markedsregulering - Eksemplet melk 

I Norge er melkeproduksjonen spredt utover hele landet, og ansett som svært viktig for 

bosetning, arealbruk og verdiskaping i hele Distrikts-Norge. Tradisjonelt sett har 

melkeproduksjon, med tilknyttet storfekjøttproduksjon, vært sett på som bærebjelken i 

norsk landbruk (Fjellhammer, 2013). 

 

Markedet for meieriprodukter har historisk vært preget av perioder med overproduksjon, 

og i 1983 ble melkekvotene innført (NILF, 2009). Melkekvotesytemet fastsatte et 

kvotetak for den samlede nasjonale melkeproduksjonen, og disse kvotene ble fordelt til 

melkebrukene etter levert volum siste 3 år. Innføringen skjedde gjennom bruk av et 

toprissystem, der melkeleveransen ved innføringen priset melkeleveranser til 1 kr/literen 

innenfor kvote, og leveranser utover kvote fikk en fallende pris til 15 øre/literen. 

(Gjerdåker, 1995).   

 

Melkekvoter var et virkemiddel som ble etablert gjennom tvungen regulering for å løse 

den spesifikke utfordringen med overproduksjon. Etter hvert gikk denne innføringen av 

ufrivillig regulering av næringsaktiviteten over til en varig regulering for å nå fellesmål 

for landbrukspolitikken. For staten var det produksjonsvolum tilpasset avsetning i 

markedet, mens det for melkebøndene var stabil pris som gjorde produksjonen lønnsom.  

Produksjonen av råmelk varier gjennom året, og ligger på topp om vinteren og lavest 

sent på sommeren og tidlig høst. Etterspørselen derimot er relativ stabil, og også 

industriens behov varierer lite i løpet av året. For å regulere meierimarkedet produserer 

markedsregulator lagringsdyktige produkter, som tørrmelk, smør og ost, i perioder med 

for mye melk, som tas ut i perioder med for lite melk (NILF, 2013). 

I tillegg til markedsregulering og melkekvoteordningen har sektoren også andre 

effektive langsiktige reguleringsordninger i form av prisutjevningsordningen og 

innfrakttilskudd.  

 
Prisutjevningsordningen skal sikre at melkeprodusentene får samme pris uavhengig av 

hva melken skal anvendes til og hvor i landet den produseres. Dette er en selvfinansiert 

ordning der avgifter på noen produkter (drikkemelk) finansierer tilskudd til produksjon 

av andre produkter (modnet ost og tørrmelkpulver). I tillegg blir det gitt tilskudd til frakt 

av melk til meieriene, som avhenger av avstanden mellom gård og meieri. 

Markedsregulators forsyningsplikt gjelder kun andre meierier som deltar i 

prisutjevningsordningen for melk, og gjelder norsk produsert rå melk. Foto: Tine Mediebank 
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9  Eiendomsstruktur og produksjonsstruktur – retter 
og plikter for bonden. 

I Norge er det lange tradisjoner for å sikre nasjonalt og selvstendig eierskap til naturressurser, 

og å forvalte disse i befolkningens interesse gjennom konsesjoner og lovgivning. Historisk har 

vi i norsk politikk hatt en grunnleggende forståelse av at landets naturressurser er 

fellesressurser, selv om de ikke nødvendigvis er i felleseie. Av det følger at politikken har 

vektlagt at naturressursene skal forvaltes ut fra samfunnsinteresser fremfor private 

kapitalinteresser alene. Dette kan sies å være et kompromiss der en søker å balansere 

interessene mellom fellesskapet, staten og det private eierskapet.  

Fiskeri, vannkraft, petroleum, bergverksdrift og jordbruk er alle omfattet av reguleringer 

og konsesjoner som ble utformet for å legge til rette for at utnytting og drift av 

naturressursene skulle vektlegge interessene til storsamfunnet og befolkningen generelt. 

Ressursutnyttingen skulle komme hele samfunnet til gode, og ikke bare noen få (jamfør 

faktaboks). 

Dette prinsippet som altså gjelder for andre naturressurser, er også vektlagt i utformingen 

av den norske landbruksmodellen. Selv om bruk og forvaltning av jordressursene skjer i en 

ramme av privat eierskap, er bøndene ilagt både plikter og retter angående hvordan 

jordbruksarealet skal forvaltes og ivaretas. 
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Konsesjonslover og forvaltning av naturressurser 
Konsesjonsloven og det å stille krav til bøndene tilknyttet jordbruksdriften er inspirert av 

og i stor grad sammenfallende med tilsvarende reguleringer og vilkår for næringsaktører 

som skal utnytte norske naturressurser.  

 

I 1907 ble det i følge Berge Furre (1993) vedtatt et midlertidig oppkjøpsforbud for 

aksjeselskap, norske eller utenlandske, på fossefall uten konsesjon. Dette kom som et 

hastevedtak etter at det ble kjent at utenlandske investorer hadde kjøpt fosser med et 

vannkraftpotensial på 500 000 hestekrefter, som da var det dobbelte av kraftmengden 

industrien i Norge benyttet. Før lovarbeidet var ferdig, ble det politisk opprør da  

Glommen Brugsforening fikk tilgang til å bygge en dam i Glomma som ga en 

kraftproduksjon på 250 000 hk.  

 

Disse oppkjøpene av naturressurser resulterte i innføring av konsesjonsloven, der bare 

stat, kommune og norske borgere kunne kjøpe fosser uten konsesjon. Det ble vedtatt at 

det var hjemfallsrett ved oppkjøp, der staten vederlagsfritt overtok fosser, rørgater og 

kraftstasjoner etter 80 år. I tillegg la konsesjonsloven til rette for at det kunne stilles 

vilkår til utbygging og leveranser fra kraftutbygging, som bruk til norsk industri, bruk av 

norsk arbeidskraft med mer. Tilsvarende konsesjonslover ble etablert for gruvedrift 

(Furre, 1993). 

 

I senere tid ble tilsvarende tankegang benyttet på petroleumssektoren. Statens oljeråd ble 

opprettet da konsesjonsloven for tildeling av konsesjoner på norsk sokkel ble vedtatt. Alt 

dette la grunnlaget for norsk kontroll over inntektsstrømmen fra oljeutvinningen. 

Oljesektoren ble bygd opp gjennom offentlig og privat samarbeid på eiersiden i 

statsaksjeselskapene som fikk konsesjon på norsk sokkel(Hillestad, Knudsen, Dalen og 

Qvenlid, 2015).                                                                                      Foto: T.Tufte 
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Det er nærliggende politiske prinsipper, som for andre naturressurser, som ligger til grunn for 

utformingen av regelverket for eierskap og drift av landbruksarealet. Landbruksareal er en 

fellesskapsressurs som forvaltes av private (bønder og skogeiere). I Norge har aksjeselskaper 

som hovedregel ikke lov til å eie jord, men foretaket som driver kan være organisert som A/S. 

I tillegg er det ulike vilkår gjennom lover som regulerer eiendomsretten til jord og drift av 

arealene, blant annet odelsloven, åsetesloven, konsesjonslover og regler om bo- og driveplikt 

tilknyttet jordbruket (Hillestad, Knudsen, Dalen og Qvenlid, 2015). 

 

Privat eiendomsrett med begrensninger 

Avveiningen mellom privat eiendomsrett på jord og behovet for at jordbruksarealet skal 

fremme samfunnsbehovene, er blant annet synlig i odelsretten og jordloven. Det er en 

tilsvarende avveining som ligger til grunn for produksjonsregulering, som kvoteordningen for 

melk hjemlet i omsetningsloven. Odelsloven er en avgrensning av eiendomsretten, fordi det er 

en restriksjon på omsetning av landbrukseiendommer, der slekten har førsterett (Mestad, 

2014). Sikring av at jordbruksarealet blir bevart og driftet er også essensen i jordloven, med 

bo- og driveplikt for landbrukseiendommer og tilhørende jordbruksareal. Videre er det også 

reguleringer av produksjonen til bøndene gjennom blant annet kvoter og konsesjonsgrenser. 

For eksempel er melkekvoter en produksjonsbegrensning for jordbruket nasjonalt og også for 

produksjonsvolumet til det enkelte melkebruk.  

Samtidig som disse reguleringene avgrenser den private eiendomsretten til den enkelte 

bonden, og næringsfriheten på produksjon, gir den også bøndene et vern mot oppkjøp fra 

private investorer, stat og utenlandsk eierskap av jordressursene. Reguleringene er avgjørende 

for å sikre stabile priser og produksjonsvilkår over tid, samt legge til rette for at det er mulig å 

drive landbruk i hele landet. 

 

Kombinasjonen av eiendomsregelverk og markeds- og produksjonsregulering 

Samspillet mellom det juridiske rammeverket (driveplikt, regulering av omsetning av 

jordbrukseiendommer med mer) og markeds- og produksjonsreguleringer (mottaksplikt, lik 

pris og melkekvoter, og geografisk fordeling av disse) er avgjørende for å sikre landbruk i 

hele landet og en variert bruksstruktur. 

I de senere årene har det foregått politiske drøftinger og forslag om å avvikle eller innføre 

store endringer både i det juridiske regelverket for landbrukseiendommer, 

markedsreguleringen og melkekvoteordningen.8 

  

                                                 
8 https://www.regjeringen.no/contentassets/846253850a784ebfb2d56b5e1d763a6f/rapport-om-
produksjonsregioner-for-kumelkkvoter.pdf 
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I statens tilbud i jordbruksforhandlingene i 2016 er målet om å endre den politiske 

rammen for jordbruket fremover tydelig. Blant annet er det eksplisitt framhevet i tilbudet i 

redegjørelse for regjeringen sin politiske plattform. Her står det blant annet: 

 

Regjeringen ønsker sterkere konkurranse i næringsmiddelindustrien og vil derfor gjøre 

markedsregulatorordningen mer uavhengig av samvirkeorganisasjonene. 

 Gjennomgå konsesjoner, kvoteordninger og differensiering av tilskuddssatser i 

jordbruket. 

 Gi den enkelte bonde større råderett over egen eiendom ved å oppheve 

konsesjonsloven, boplikten, delingsforbud og priskontroll. 

 Utrede praktiseringen og effekten av driveplikten, og vurdere en oppheving. 

 

Flere av disse områdene har også vært oppe til politisk behandling de siste par årene. Det er 

lagt fram forslag om å avvikle både konsesjonslov, priskontrollen og bo- og driveplikten, og å 

ta odelsloven ut av grunnloven. 

Stortinget har foreløpig sagt nei til endringer i priskontrollen. Men de har også bedt 

regjeringen se nærmer på andre deler av konsesjonsloven som å heve arealgrensa for 

konsesjonsplikt og boplikt, og tilsvarende for odelsloven. Stortinget har også bedt regjeringen 

om å se på reglene rundt kjøp og salg av tilleggsjord og om hvordan priskontrollen kan 

oppheves ved salg av rene skogeiendommer.  

Høsten 2014 ble det sendt ut på høring et forslag om å fjerne konsesjonsloven og å 

oppheve boplikten. Dette var det ikke flertall for, og forslaget ble umiddelbart «skrotet».9 

Priskontrollen som er en del av konsesjonsloven ble også foreslått opphevet våren 2014 av 

daværende landbruksminister Sylvi Listhaug. Dette forslaget fikk heller ikke støtte i 

Stortinget og ble sendt tilbake i februar 2016. Prosessen omkring konsesjonsloven er 

imidlertid ikke avsluttet, da regjeringen har signalisert at de fremdeles vil arbeide for å få 

innført vesentlige endringer i lovverket.   

 

Små endringer kan gi store konsekvenser 

Selv om små og isolerte endringer ikke behøver å gi store konsekvenser for jordbruksdriften, 

kan imidlertid flere små endringer i kombinasjon gi et helt nytt regime og totalitet i 

rammevilkårene, og formålene med lovverket kan forsvinne. Samtidig som flere sentrale deler 

av det juridiske rammeverket er utfordret og med det formålene med reguleringene, skjer det 

parallelt omfattende drøftinger og utredninger av andre sentrale virkemidler i 

jordbrukspolitikken, som markedsregulering og melkekvoteordningen. I tillegg til at 

geografisk fordeling av kvotene blir diskutert, er det allerede innført en betraktelig økning i 

melkekvotetaket til det enkelte bruk gjennom jordbruksoppgjøret 2014, der faglagene brøt 

forhandlingene.  

                                                 
9 http://www.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2016/01/03/0940/Landbruk/erkjenner-nederlag-om-
konsesjonsloven  
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Innføringen av melkekvoter var målrettet mot å løse den spesifikke utfordringen med 

overproduksjon. Etter hvert har dette imidlertid blitt en avgjørende regulering for fordeling av 

produksjonen på geografi og bruksstruktur, fordi melkebrukene fikk kvotene tildelt ut fra 

historisk produksjon beregnet ut fra levert melkemengde. Slik sett har systemet med 

melkekvoter utviklet seg til et virkemiddel som har langt større virkninger enn å regulere 

produksjonen opp mot avsetningen i markedet.  

I dagens landbrukspolitikk har melkekvotene blitt et avgjørende virkemiddel som både 

støtter opp under kanaliseringspolitikken, ikke minst landbruk i hele landet, og en mangfoldig 

driftsstruktur med små og store bruk. Videre er kombinasjonen av melkekvoter og 

markedsregulering bakt inn i hverandre gjennom priser og avsetning, da en er avhengig av 

avsetning av melken for å kunne ta ut priser i markedet. Melkekvoter er tett knyttet til både 

mottaksplikten for markedsregulator og markedsreguleringens innretninger. Dette legger til 

rette for å ta ut målpriser, som vil si om lag like priser til bønder uavhengig av geografi og 

størrelse på produksjon. 

 

Alt henger sammen med alt!  

Slik sett er melkekvoter med geografisk fordeling, juridiske krav til drift og opprettholdelse 

av jordbruksareal og markedsregulering for å sikre avsetning og priser fastsatt i 

jordbruksforhandlingene vevd inni hverandre. Det vil si at større endringer i en av disse 

ordningene, eller mange små innen flere av ordningene, kan gi store ringvirkninger for den 

norske landbruksmodellen.  

Derfor er det en utfordring at endringer i flere av disse pilarene kan bety at modellen for 

norsk jordbrukspolitikk vakler, og da kan resultatet bli at grunnleggende politiske mål som for 

eksempel landbruk i hele landet og variert bruksstruktur ikke lengre er realiserbart.   
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