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Forord
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Sammendrag

Østerrike er et forholdsvis lite land med et areal på 83 871 km2 og 8,9 millioner innbyggere.
Østerrike har et jordbruksareal på om lag 26,7 millioner dekar, som utgjør drøye 30 prosent av
landarealet, mens jordbruksarealet i Norge utgjør 9,9 millioner dekar og knappe 3 prosent av
arealet. Det er rundt 110 000 gårdsbruk som mottar støtte i Østerrike, mot 38 000 i Norge.
Store deler av Østerrike ligger i alpine områder, som gir lignende utfordringer som i Norge
med krevende produksjonsforhold. Brorparten av arealet i fjellområdene benyttes til grovfôr
med tilhørende drøvtyggerhold med melk- og kjøttproduksjon. I lavlandet er både de
klimatiske og topografiske forholdene bedre, og tillater produksjon av korn, oljevekster, frukt,
grønnsaker og vindruer.
Østerrike er medlem av EU og underlagt Den felles landbrukspolitikken (CAP). Det betyr
at landbrukspolitikken må føres i tråd med de regler og retningslinjer som er lagt i CAP.
Videre betyr det at landbruksvarehandelen er en integrert del av den frie vareflyten innen
tollunionen uten et nasjonalt tollvern, men med et felles tollvern for EU mot omverden.
De østerrikske landbruksmålene er gitt i Den felles landbrukspolitikken, og er i kortform å:
«garantere egen befolkning matforsyning og trygg mat, legge til rette for bærekraftig
forvaltning av naturresurser og klimatiltak, og opprettholde og styrke rural produksjon og
kulturlandskap». Østerrike har landbruket høyt på den nasjonale agendaen og prioriterer
landbruket høyt. I Østerrikes nasjonale landbrukslov er det spesifisert at landet skal benytte
handlingsrommet i CAP gjennom det rurale utviklingsprogrammet i søyle 2: på en
omfattende/uttømmende måte, til beste for jord- og skogbruk gjennom muligheten for
samfinansiering og utforming av nasjonale ordninger. Som en del av denne satsingen har
Østerrike spesifisert og supplert hovedmålene i CAP gjennom landbruksloven, der bærekraft,
distriktshensyn og multifunksjonaliteten i jordbruket vektlegges spesielt. Slik blir
kombinasjon av jordbrukspolitikk og distriktspolitikk fremtredende, med stor vekt på det
multifunksjonelle jordbruket i støttesystemet utover ren matproduksjon.
Direktestøtten i søyle 1 er utformet og utbetalt slik den er utformet av EU, og det er
innenfor de nasjonale ordningene under landsbygdprogrammet innenfor søyle 2 at Østerrike
benytter handlingsrommet til å utforme egne støtteordninger og tilføre jordbruket betydelig
ekstra støtte utover det som kommer fra EU. I 2020 fikk landbruket i Østerrike 2 252
millioner euro i støtte totalt, hvorav 57 prosent kom fra EU og 43 prosent var nasjonalt
finansiert fra staten og delstatene. Østerrike er med det blant EU-landene som bruker mest
penger på landbruket.
Østerrike har omfattende støtteordninger under søyle 2, bygdeutviklingsmidler. Den største
budsjettposten for rural utvikling er miljøprogrammet ÖPUL, som gir økt støtte til ekstra
klima- og miljøtiltak på gårdsbrukene, samt økologisk drift. Nest størst er Programmet for
ufordelaktige områder (AZ), som er et støttesystem innrettet mot driftsulemper på arealet og
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ut fra bruksstørrelsen. Her benyttes differensierte støttesatser per hektar, slik at satsen er
høyere jo mindre brukene er, og jo mer tungdrevet areal gårdsbruket drifter, desto høyere sats.
Budsjettstøtten til jordbruket i Østerrike er sterkt innrettet mot hvordan arealet driftes og
hvordan bonden produserer maten på hvert enkelt gårdsbruk. Systemet er svært finmasket
utover basisutbetalingene i søyle 1. Det østerrikske støttesystemet tar utgangspunkt i det
faktiske arealet hvert enkelt gårdsbruk drifter, og ut fra skjøtselen av arealet utløses ekstra
støtte. Miljøtiltak og driftsvansker er sentrale kategorier som utløser mer midler i form av
flere støtteordninger og høyere støttesatser midler utover basisutbetalingene på areal med
kryssvilkår under søyle 1 i CAP.
Østerrike har blant annet den høyeste andelen økologisk drevet areal i EU med 26 prosent
av jordbruksarealet sertifisert som økologisk. Det er grunn til å anta at dette i stor grad
kommer av de mange insentivene i støtteordningene opp mot hvordan arealet driftes, og at
støtten til økologisk drift er relativt sett styrket i forhold til andre støtteordninger de senere
årene.
Videre er systemet for å kompensere for driftsulemper på arealet ut fra topografi, klima og
jordsmonn på hvert enkelt gårdsbruk, under AZ-programmet, målrettet mot fjellandbruket.
Systemet sikrer høyere støttesats jo større driftsulemper arealet har, kombinert med høyere
støttesats per hektar jo mindre bruket er. Dette for å kompensere gårdsbrukene ut fra
naturgitte forskjeller i driftsforutsetninger. Systemet må ses på som et sentralt virkemiddel i
østerriksk jordbrukspolitikk for å legge til rette for aktivt jordbruk i hele landet, med en
mangfoldig bruksstruktur.
Sammenlignet med mange andre EU-land er et gjennomgående trekk i Østerrike at landet
har valgt å holde støtten til landbruket høy ved å satse på miljøvennlig og økologisk landbruk,
kombinert med et finmasket system for å kompensere bønder for ulike driftsvansker på
arealet, som hellingsgrad, jordsmonn og høyde over havet.
Selv om Østerrike har innrettet mye av støtteordningene direkte mot å opprettholde
jordbruksareal generelt, og gir ekstra støtte til økologisk og miljøvennlig landbruk, har
landbrukets matproduksjonen holdt seg godt de siste 20 årene. Selvforsyningsgraden på
storfe- og svinekjøtt, samt fjørfe, har holdt seg nesten uendret. Melkeproduksjonen har
derimot økt markant. Da Østerrike gikk inn i EU, dekket melkevolumet kun det nasjonale
behovet, mens i dag har landet en selvforsyningsgrad på 130 prosent, og Østerrike har i dag
en betydelig eksport av meierivarer.
Ser en Østerrikes jordbrukspolitikken i en norsk kontekst, har landene rimelig transparente
jordbrukspolitiske mål, og målene går utover ren matproduksjonen. Differensiering av
tilskudd ut fra geografi- og bruksstruktur er gjennomgående i begge land. En tydelig
hovedforskjell er imidlertid innretningen av tilskuddssystemet. I Østerrike er nær all støtte
produksjonsuavhengig utbetalt på arealenhet mens i Norge benyttes i hovedsak ulike varianter
av produksjonsavhengig støtte opp mot volum, vekster eller dyretall. Videre er klima- og
miljøtiltak i driften langt høyere prioritert i Østerrike enn i Norge, da en stor andel av
budsjettoverføringene er øremerket mot miljøvennlige driftssystem og produksjon av
fellesgoder som landskapspleie og bevaring av biologisk mangfold.
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1 Innledning

Jordbruket i Østerrike og Norge har flere sammenfallende trekk. Blant annet er det
topografisk og klimatisk utfordrende å drive jordbruk i deler av landet, og det er store
forskjeller på driftsvilkårene mellom de beste jordbruksarealene og mer marginale områder.
Som i Norge, har Østerrike mål om å opprettholde et aktivt jordbruk med mangfoldig bruksog geografisk struktur, som sikrer landbruk i hele landet. Derfor er Østerrike i en lignende
situasjon som Norge, der det både er en utfordrende og en prioritert oppgave i den nasjonale
politikken å legge til rette for distriktsjordbruket. Dermed står det å balansere insentiver
mellom gode og produktive areal versus tungdrevet areal sentralt i landbrukspolitikken og
utformingen av budsjettfinansierte tiltak.
Handlingsrommet for politikkutforming er imidlertid ulik. Norge er ikke medlem i EU, og
landbruket er heller ikke omfattet av EØS-avtalen. Norge kan derfor utforme og gjennomføre
en selvstendig nasjonal jordbrukspolitikk og håndheve et nasjonalt tollvern. Østerrike på sin
side, som medlem i EU, er for det første underlagt EUs felles landbrukspolitikk (CAP) og for
det andre mer konkurranseutsatt som deltaker i tollunionen, med fri flyt av landbruksvarer
mellom medlemslandene.
Østerrike har som deltaker i CAP, å valgt prioritere betydelig budsjettstøtte til landbruket
innenfor søyle 2 i CAP under det såkalte Landbygdprogrammet. Innenfor
landsbygdprogrammet har medlemsstater i EU et stort handlingsrom til å supplere, finansiere,
utforme og utøve nasjonal landbrukspolitikk, så lenge tiltak ikke strider mot overordnede
retningslinjer gitt av EU.
Med dette som utgangspunkt belyses det landbrukspolitiske systemet til Østerrike med
fokus på omfang av og innretning på budsjettfinansierte ordninger, og da spesielt opp mot de
nasjonale tiltakene uformet innenfor landsbygdprogrammet i søyle 2 i CAP.
Først beskrives utviklingen i østerriksk jordbruk de siste årene. Grunnleggende trekk som
jordbruksareal, antall gårdsbruk og produksjonsvolum for utvalgte produksjoner blir fremstilt.
Disse blir sett opp mot utviklingen i norsk jordbruk. Østerrike som jordbruksland blir deretter
beskrevet nærmere. Deretter blir det politiske rammeverket kort belyst, samt at innretningen
på budsjettstøtten og finansieringskilder blir gjennomgått. Selve innholdet og utformingen av
sentrale ordninger i virkemiddelapparatet drøftes, med vekt på de nasjonale ordningene
Østerrike har utviklet.
Avslutningsvis blir funnene belyst og analysert opp mot en norsk kontekst, der forskjeller
og likheter i innretningen av sentrale budsjettfinansierte ordninger i de to landbrukspolitiske
modellene blir skissert og diskutert.
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2 Kort om jordbruket i Østerrike og Norge

Sammenlignet med Norge er Østerrike et lite land målt i areal, og er på størrelse med en
fjerdedel av Fastlands-Norge, noe som tilsvarer arealet i fylkene Vestland og Innlandet.
Samtidig er jordbruksarealet i drift matkant større, både målt i faktisk areal og som andel av
samlet landareal (tabell 2.1). Videre har Østerrike en større befolkning enn Norge, men BNP
per capita er betydelig lavere enn det norske.
Tabell 2.1

Nøkkeltall Østerrike og Norge (CIA, 2022a; CIA, 2022b; Verdensbanken, 2022;
Lebensministerium, 2021; Budsjettnemnda for landbruket, 2022)

Nøkkeltall
Befolkning
Andel urban befolkning
BNP/CAPITA (PPP1)
Landareal2 (ha)
Andel dyrka jordbruksareal
Andel skog
Dyrka jordbruksareal (ha)
Sysselsatte i primærnæringen

Østerrike
8 913 088
59,3 %
$ 58 400
8 387 100
32 %
47,2 %
2 671 000
0,7 %

Norge
5 553 840
83,7 %
$ 79 200
3 238 000
2,7 %
27,8 %
986 000
2,1 %

Jordbruksareal
Østerrike har nesten tre ganger større jordbruksareal i drift enn det Norge har. Størst andel
areal går til dyrking av korn- og oljevekster med 67 prosent av arealet, etterfulgt av
grasproduksjon som legger beslag på 17 prosent (figur 2.1). Arealbruken skiller seg fra
Norge, der størst andel areal går til grovfôrproduksjon, med 68 prosent etterfulgt av korn- og
oljevekster med 30 prosent (AgriAnalyse, 2021).
Østerrike har videre en større andel areal som brukes til grøntproduksjon, samt vindruer.
Likevel er de dominerende produksjonene i arealbruk i Østerrike – som i Norge – korn og
grovfôr, men da i omvendt rekkefølge.

1

BNP etter «purchasing power parity», som er kjøpekraftsparitet. Dette går ut på at en får kjøpt den samme
mengden varer i utlandet som en ville fått kjøpt i eget land etter at det er tatt hensyn til valutakursene.
2
Tallet for Norge er for hovedlandet, dvs. uten Svalbard og Jan Mayen.
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Figur 2.1

Fordeling av jordbruksareal i Østerrike (Lebensministerium, 2018)
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Husdyrproduksjonene
I Østerrike, som i Norge, er storfeproduksjon med kjøtt og melk kjerneproduksjonen i
husdyrholdet (tabell 2.2 og 2.4). Begge land også en stor produksjon av svinekjøtt. Videre er
storfekjøttproduksjonen til Østerrike omtrent tre ganger høyere enn Norges, mens
svinekjøttproduksjonen er fire ganger høyere, men målt per capita er forskjellen noe lavere. I
volum er svineproduksjonen rundt dobbelt så stor som storfeproduksjonen i begge land, og
med det den største kjøttproduksjonen i tonnasje.
Fjørfekjøttproduksjonen er nesten lik i de to landene, med henholdsvis 129 000 tonn i
Østerrike og 116 000 tonn i Norge. Målt per innbygger er produksjonsvolumet dermed høyere
i Norge enn i Østerrike. Norge har en betydelig større produksjon av lammekjøtt (tabell 2.2).
Tabell 2.2

Storfe
Sau/lam
Svin
Fjørfe

Produksjonsvolum fra slakt i tonn fra forskjellige husdyr i Østerrike og Norge.
Tallene er avrunda (Budsjettnemnda for landbruket, 2022; AgrarMarkt Austria,
2022; Statistik Austria, 2022c)
2012
227 000
6 000
546 000
93 000

Østerrike
2021
214 000
6 500
503 000
129 000

Kg/CAPITA
24
0,7
56
14

2012
76 000
23 000
132 000
91 000

Norge
2021
88 000
24 000
135 000
116 000

Kg/CAPITA
16
4,3
24
21

Norge har sett en økning i antall drøvtyggere de siste 10 årene, mens det har vært mer blandet
i Østerrike (tabell 2.3). Antall storfe har økt med 10 prosent i Norge, mens det er en nedgang
på 4,5 prosent i Østerrike. Sauebestanden i Østerrike har økt med 10 prosent, mens den har
vært relativt stabil i Norge. Antall geiter har derimot økt kraftig i Østerrike med hele 38
prosent, mens økningen i Norge har vært langt mer beskjeden.
Østerriksk jordbrukspolitikk
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Tabell 2.3

Storfe
Sau
Geit

Antall husdyr i Østerrike og Norge. Tallene er avrunda (SSB, tabell 05984 2022;
Statistik Austria, 2022a; Statistik Austria, 2022b)
2012
1 956 000
365 000
73 000

Østerrike
2021
1 870 000
402 000
101 000

Endring %
÷ 4,5 %
10 %
38 %

2012
862 000
2 229 000
66 000

Norge
2021
901 000
2 264 000
69 000

Endring %
10%
1,5 %
4,5 %

Melkeproduksjon
Melkeproduksjon er en viktig del av landbruket i både Østerrike og Norge. I Norge har
produksjonsvolumet endret seg lite i perioden 2009–2019, med en økning på kun 2,4 prosent.
Østerrike derimot har økt produksjonen med 11,7 prosent i samme periode. Antall melkekyr
har blitt redusert med 12,5 prosent i Norge, mens antallet har vært tilnærmet konstant i
Østerrike. Avdråtten har økt markant i begge land. I Norge er trenden stabil
melkeproduksjonen målt i volum, samtidig som økt ytelse per ku gitt en reduksjon i antall
melkekuer. I Østerrike har produksjonsvolumet økt og dermed er antall melkekuer
opprettholdt selv om ytelsen per ku har økt betydelig.
Tabell 2.4

Utviklingen i melkeproduksjon i Østerrike og Norge 2009–2018/2019* (IFCN,
2019; IFCN, 2020)

Østerrike
Norge
2009
2019
%
2009
2019
Melkeproduksjon i mill. tonn
3,28
3,85
17 %
1,69
1,73
Melkekyr i tusen
533
526
÷1%
240
210
Avdrått per ku/tonn/år
6,2
7,33
12 %
7,1
8,2
Melkebruk i tusen (2018-tall)
42
29
÷ 31 %
11,7
7,9
Snitt kyr per melkebruk (2018-tall)
13
18
38 %
21
28
* Tallene er oppgitt i energikorrigert melkemengde målt i SCM/ME (Solid Corrected Milk/Milk
Equivalents); 4 prosent fett, 3,3 prosent protein).

%
2%
÷ 13 %
15 %
÷ 32 %
33 %

Strukturutvikling med større og færre melkebruk er tydelig i både Norge og Østerrike. I snitt
har antall kyr per melkebruk økt med henholdsvis 33 og 38 prosent mellom 2009 og 2018,
mens antall melkebruk er redusert med rundt 30 prosent i begge land.
Østerrike har klart å holde antallet melkekyr stabilt ved at produksjonsvolumet har gått opp
samtidig som økningen i ytelse per ku har økt, mens nedgangen i bruk har en tilnærmet
identisk utvikling i begge land.
Volumbasert planteproduksjon
Østerrike har en betydelig større produksjon av korn enn Norge, om lag 5 ganger så stor.
Videre har Østerrike en betydelig potetproduksjon (tabell 2.5). Det mest lettdrevne og beste
jordbruksarealet finnes i det østerrikske lavlandet, og det er her det meste av potet og korn
dyrkes. Selv om også Østerrike har mye tungdrevet jordbruksareal der det er utfordrende
topografi og klima, har landet også mye større jordbruksareal i lavlandet enn det vi finner i
6
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flatbygdene på Østlandet, hvor brorparten av den norske kornproduksjonen skjer. Det er også
verdt å nevne at en betydelig del av Østerrikes kornproduksjon er mais, der denne veksten
utgjør 46 prosent av kornvolumet. I all hovedsak brukes mais til husdyrfôr.
Tabell 2.5

Korn- og potetproduksjon i Norge og Østerrike i tonn. Tallene er avrundet
(Budsjettnemnda for landbruket, 2022; Statistik Austria, 2022d)
2011
5 669 000
816 000

Korn
Potet

Østerrike
2016
5 642 000
767 000

2021
5 300 000
770 000

2011
1 027 000
296 000

Norge
2016
1 326 000
351 000

2020*
1 311 000
361 000

* I Norge er siste tilgjengelige produksjonstall 2020.

Jordbruksareal per bruk
I Østerrike har gjennomsnittsbruket 23 hektar jordbruksareal, mens det i Norge har 25 hektar.
Østerrike har betydelig flere små gårder enn Norge. Over 30 prosent av østerrikske gårder har
under 5 hektar jordbruksareal, mens tallet bare er litt over 10 prosent i Norge. Det er like stor
andel i begge land som har mellom 5 og 10 hektar jordbruksareal. Som figur 2.2 viser har
Norge har relativt flere av alle i de større bruksklasser enn Østerrike (Statistik Austria, 2018;
SSB, 2022a).
Figur 2.2

Størrelsesfordeling i jordbruksareal per gård for Østerrike og Norge. 2016-tall
for Østerrike og 2021-tall for Norge (Statistik Austria, 2018; SSB, 2022a)
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3 Østerrike og jordbruket

Østerrike er en republikk og forbundsstat i Sentral-Europa. Landet er inndelt i ni delstater
(kalt land). Landet er regnet som landlåst uten tilgang til kyst. Østerrike grenser til Tyskland,
Tsjekkia, Ungarn, Slovakia, Italia, Slovenia, Liechtenstein og Sveits. Østerrike gikk inn i EU i
1995, og deltar også i den europeiske økonomiske og monetære union (ØMU). Medlemskapet
i EU betyr at landbrukspolitikken til Østerrike er underlagt og utformet i tråd med Den felles
landbrukspolitikken til EU (CAP). Det er totalt registrert 155 000 gårdsbruk i Østerrike, men
er 109 000 som er registrert som aktive og oppfyller kravene til å motta støtte gjennom
landbrukspolitikken (se fotnote 4).

3.1 Jordbruk
Alpene utgjør hele 60 prosent av Østerrikes landareal, samtidig som skog og jordbruksareal til
sammen dekker 85 prosent av landet. Det betyr at det er omfattende landbruksnæring også i
alpeområdene, der jordbruksdriften i stor grad er basert på drøvtyggerhold med
grovfôrproduksjon og beitebruk. Mesteparten av åkerproduksjonen finner en i lavlandet i øst
og nord. Her dyrkes det korn, mais, oljevekster, poteter, grønt og mer. I fjellområdene er det
primært grasproduksjon og drøvtyggerhold (CIA, 2022a; SNL, 2022; Lebensministerium,
2021).
Figur 3.1
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Topografisk kart over Østerrike med delstater (Wikimedia Commons, 2008,
2012)
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Hvis man deler opp kornproduksjonen i matkorn og fôrkorn (inkluderer kornmais), så dyrkes
det matkorn på 360 000 hektar og fôrkorn på 423 000 hektar totalt. Steiermark og Kärnten har
begge en del kornproduksjon i lavlandet, og mesteparten av dette er fôrkorn. I Oberösterreich
er arealet med fôrkorn det dobbelte av arealet til matkorn. Niederösterreich har marginalt mer
areal til matkorn enn til fôrkorn, mens Burgenland har om lag 70 prosent mer matkorn enn
fôrkorn. De resterende delstatene har svært lav kornproduksjoner (Statistik Austria, 2018).
Når det kommer til dyrehold og dyreproduksjon så er 93 prosent av alle griser i kun tre
delstater, Oberösterreich, Niederösterreich og Steiermark, hvor Oberösterreich har flest med
40 prosent. For storfe er det fortsatt de tre nevnte delstatene som har flest storfe, men de
utpregede fjelldelstatene Kärnten, Tyrol, Vorarlberg og Salzburg, har om lag 30 prosent av
bestanden. Videre har Østerrike en målrettet melkepolitikk bygd rundt en kvalitetsstrategi
rettet mot fjellandbruket og definerte driftssystem for melkeproduksjon. Sundfør (2021) viser
blant annet til at 90 prosent av melkene kommer fra såkalte vanskeligstilte områder3, hvorav
2/3 deler av melkevolumet er produsert i fjellområdene. Det stilles videre krav til fôringen, og
rundt 20 prosent av melkevolumet økologisk og 20 prosent produsert bare på grovfôr uten
bruk av kraftfôr. Samlet utgjorde økologisk og/eller grasbasert om lag 35 prosent av det
samlede melkevolumet produsert i Østerrike i 2018 (Sundfør, 2021)4.
Østerrike har en betydelig vinproduksjon som gir et viktig økonomisk bidrag. Vingårder
tar opp 1,8 prosent av det samlede jordbruksarealet og bidrar med 6,8 prosent av
verdiskapningen i jordbruket. I 2020 var vinproduksjonen på 2,40 millioner hektoliter, med en
verdi på 517 millioner euro. Produksjonen av hvitvin pleier å ligge på det dobbelte av
produksjonen av rosé- og rødvin. Vinproduksjonen foregår stort sett i det østlige lavlandet, i
delstatene Wien, Burgenland, Steiermark og Niederösterreich (Lebensministerium, 2021,
2021a; Statistik Austria, 2021).
Som figur 3.2 viser, er det en forholdsvis tydelig produksjonsfordeling mellom delstatene,
noe som speiler de naturgitte produksjonsforholdene. Delstater i lavlandet har majoriteten av
åkerproduksjonen, mens delstatene med mer utfordrende topografi og klima i alpene i all
hovedsak har grovfôrproduksjon. Oberösterreich har en mer lik fordeling som en delstat delt
mellom store arealer fordelt på fjell og lavland.
Videre viser figur 3.2 at det også er store forskjeller mellom delstatene angående hvor stor
del jordbruksarealet utgjør av delstatenes samlede areal. Jordbruksarealet utgjør godt over 40
prosent i delstatene Burgenland, Niederösterreich og Oberösterreich, mens tilsvarende for
Kärnten, Steiermark og Tyrol er rundt 20 prosent. Wien har lavest andel jordbruksareal med
14 prosent, da bystaten har lite landareal og høy befolkningstetthet som administrasjonssenter
og hovedstad, og slik sett skiller seg fra de øvrige delstatene i Østerrike.

3

Se kapitel 5, figur 5.1 for redegjørelse for disse områdene.
Kart over fordelingen av svinebesetninger og storfebesetninger i Østerrike er vist i vedlegg B og C (Statistik
Austria, 2022j).
4
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Figur 3.2

Andel jordbruksareal fordelt på åker og gress av totalareal på delstatsnivå
(Statistik Austria, 2018)
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Noen av hovedtrekkene når det gjelder den geografiske strukturens betydning for
produksjonsfordelingen mellom delstatene, ser en også igjen på bruksstrukturen delstatene
imellom. Tendensen er at delstatene med de beste produksjonsforholdene også har større
gårdsbruk i snitt enn det gjennomsnittsgårdene i delstater som ligger i alperegionene har.
Målt i gjennomsnittlig antall hektar landbruksareal per gård har Burgenland de klart største
gårdene, med 38 hektar per bruk, mot det nasjonale gjennomsnittet på 23 (tabell 3.1). Nest
størst er Niederösterreich med 33 hektar. Begge delstatene består for det meste av lavland, og
de har også størst andel åker blant delstatene (figur 3.2). I tillegg har de hatt den største
nedgangen i antall bruk de siste 20 årene, noe som tyder på at sammenslåing av bruk har vært
større i lavlandet enn i fjellet 5. De andre delstatene har gjennomsnittlig gårdsstørrelse rundt
det nasjonale snittet, med unntak av Steiermark på 16 hektar per bruk (Lebensministerium,
2021).

5

Se vedlegg A for en detaljert oversikt over den historiske strukturutviklingen.
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Tabell 3.1

Antall bruk, landbruksareal i hektar og gjennomsnittlig hektar per gård, på
delstatsnivå, 2020-tall fra INVEKOS (Lebensministerium, 2021)6

Burgenland
Kärnten
Niederösterreich
Oberösterreich
Salzburg
Steiermark
Tyrol
Vorarlberg
Wien
Totalt

Antall bruk
4 610
9 810
26 531
22 911
7 157
21 761
10 754
2 870
223
109 370

Areal i hektar
175 000
205 000
879 000
500 000
163 000
346 000
221 000
71 000
5 000
2 565 000

Gj.snitt hektar per gård
38
21
33
22
23
16
21
25
22
23

3.2 Økonomi og sysselsetting
Inntektene til bønder varierer betydelig ut fra hva slags produksjon de har og hvor de ligger. I
Østerrike er det spesielt landbruk i fjellet som er utfordrende, mens de naturgitte forholdene er
bedre og enklere i lavlandet.
I Østerrike er det vanlig å drive gård på deltid, og 61 prosent av familieeide gårder er
drevet på deltid7. Dette er også synlig ved at landbruksinntekten kun utgjør 53 prosent av total
husholdningsinntekt i gjennomsnitt (før sosiale overføringer). I 2016 var 91 prosent av alle
gårder familiedrevet, 5 prosent var såkalte «group farms», eller gruppegårder, og 4 prosent
var eid av juridiske enheter (Lebensministerium, 2021, 2021a).
Den reelle inntektsveksten per bruk har i praksis vært null over en tjueårsperiode når den
inflasjonsjusteres (figur 3.3). Til sammenlikning var økning i reell gjennomsnittslønn 8,7
prosent over samme periode (OECD, 2022).
I Farm Structure Survey fra 2016 var det 404 000 personer som arbeidet i landbruket,
uavhengig av arbeidsmengde. 333 000 var familiemedlemmer hos de som eier gårdene, mens
71 000 var hyret inn utenfra. Blant familiemedlemmene jobbet 94 000 med landbruk som
hovedarbeid. Av eksterne arbeidere jobbet 20 000 fast, mens de resterende 51 000 jobbet
6

Das Integrierte Verwaltungs- und Kontrollsystem, IACS på engelsk. Dette er et felles databasesystem for EU
for å administrere og kontrollere landbrukspolitikken. Hvert enkelt medlemsland er pålagt å bruke dette for å
administrere og kontrollere direkte betalinger og bruken innenfor rurale utviklingsprogrammer. Medlemsstatene
skal bruke systemet for å sikre at utbetalinger er i tråd med reglene og for å forhindre og håndtere
uregelmessigheter, samt sikre at bønder i medlemslandene oppfyller kryssvilkårene (European Commission,
2022). Det er bare gårdsbruk i INVEKOS som er støtteberettiget i CAP og østerriksk landbrukspolitikk, noe som
vil si at det kun er 109 000 av de totalt 155 000 gårdsbrukene i Østerrike som mottar og kan søke om
landbruksstøtte. Selv om det ikke er noe absolutt krav, er mange av støtteordningene i Østerrike innrettet slik at
gårder på under 2 hektar ikke er kvalifisert. Sammenlignet med Norge kan en si at dette er sammenlignbart med
antallet gårdsbruk som søker produksjonstilskudd.
7
Deltid er her definert som at gårdseier bruker mindre enn 50 % av tiden på gårdsdrift.
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enten deltid eller sesong. Målt i antall årsverk ble det arbeidet 138 000 årsverk i landbruket i
2016 (Lebensministerium, 2021; Statistik Austria, 2018).
Figur 3.3

Bruttoresultat for landbruksdrift per gård (euro, inflasjonsjustert 2020)
(Lebensministerium, 2021d)

45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

Jordbruket i Østerrike har flere funksjoner enn kun matproduksjon. Østerrike er et populært
turistland, og natur og kulturlandskap er en viktig del av turismen. Kulturlandskapet holdes
vedlike av landbruket, og landbrukspolitikken bærer preg av andre behov enn kun
matproduksjon (mer om dette i 4.1). I 2019 var 254 000 arbeidsplasser knyttet til turisme i
Østerrike. Turismen står sterkest i delstatene Tyrol og Salzburg, hvor man i 2020 fant 54
prosent av alle overnattingsdøgn (Lebensministerium, 2021a).
Verdiene skapt av turisme, samt egenverdien i å vedlikeholde kulturlandskapet, er et
betydelig insentiv for Østerrike til å holde landbruket i fjellet vedlike, selv om lønnsomheten
er lav eller fraværende isolert sett. Som vist i kapitel 4 og 5, bruker Østerrike store ressurser
på å opprettholde og legge til rette for jordbruket i hele landet.
Kort om kjerneproduksjoner og handel
Østerrike har en positiv handelsbalanse for storfekjøtt, svinekjøtt og konsummelk, hvor
konsummelk har den høyeste eksportandelen med omtrent like mye eksport som internt
forbruk. Korn både importerer og eksporterer Østerrike mye av, med en liten nettoimport i
sum. Egg har også negativ handelsbalanse, med noe import og nesten ingen eksport (tabell
3.2).
Selvforsyningsgraden på storfe, gris og fjørfe har holdt seg relativt stabil de siste 20 årene.
I 2020 var den 145 prosent for storfe, 106 prosent for gris og 77 prosent for fjørfe (Statistik
Austria, 2022g).
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For melk er selvforsyningsgraden beregnet til 128 prosent i 2020 på meieriprodukt fra CLAL
(2022, mens IFCN (2020) opererer med en selvforsyningsgrad på 114 prosent for
energikorrigert kumelk for 2019.
Tabell 3.2

Produksjon, import og eksport av viktige landbruksvarer i Østerrike, oppgitt i
tonn. 2020-tall (Statistik Austria, 2022g, 2022h, 2022i)

Produksjon
Import
Eksport
Handelsbalanse

Storfe
216 000
56 000
128 000
72 000

Svin
504 000
160 000
217 000
57 000

Konsummelk
1 182 000
71 000
583 000
512 000

Korn8
5 668 000
2 973 000
2 542 000
÷ 431 000

Egg9
134 000
23 000
3000
÷ 20 000

Ute på fjellbeite og litt nysgjerrig (Foto: Wikimedia Commons, Doronenko Rifflsee).

8
9

Inkluderer kornmais.
Inkluderer ikke rugeegg.

Østerriksk jordbrukspolitikk

13

4 Dagens jordbrukspolitikk i Østerrike

Fra de ble medlem av EU i 1995, sammen med Sverige og Finland, har Østerrikes
landbrukspolitikk blitt utformet innenfor rammene av CAP (Common Agricultural Policy),
EUs felles jordbrukspolitikk. Mens Østerrike før EU-medlemskapet prioriterte støtte til
landbruket gjennom prisregulering og håndheving av nasjonalt tollvern, har
produksjonsuavhengig støtte og direkte utbetalinger til bøndene fått en sentral rolle etter
innmeldingen i EU i tråd med CAP-reformene på slutten av 1990-tallet og utover på 2000tallet.

4.1 Politiske rammer
Målsetningene for østerriksk landbrukspolitikk er definert i to nivåer, de mer generelle CAPmålsetningene, som så suppleres og konkretiseres med Østerrikes nasjonale landbrukslov.
Hovedmålene for Den felles landbrukspolitikken til EU har ligget mer eller mindre fast
siden etableringen av CAP i 1962, der matforsyning og økonomisk trygghet for både
gårdbrukere og forbrukere er et gjennomgående hovedmål. Selv om ordlyden har variert
gjennom ulike reformer, er matforsyning fortsatt et hovedmål. Videre er mål om miljøvennlig
og bærekraftig drift i jordbruket prioritert, samt rural utvikling, og disse er målene er vektlagt
tydeligere utover 2000-tallet. EUs hovedmål i landbrukspolitikken kan oppsummeres i tre:
garantere egen befolkning matforsyning og trygg mat, legge til rette for bærekraftig
forvaltning av naturressurser og klimatiltak, og opprettholde og styrke rural produksjon og
kulturlandskap (Fuglestad & Tufte, 2016).
Den nasjonale landbruksloven til Østerrike utdyper og supplerer målene fra den felles
landbrukspolitikken. Der slås det fast at målene til landbrukspolitikken i Østerrike er10:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

10

å bevare et økonomisk sunt, ressurssterkt jord- og skogbruk i et aktivt landlig rom, med spesiell
omtanke for sosial orientering, økologisk bærekraft og regional balanse, særlig med hensyn til
fjellområdene og andre ufordelaktige områder
å bygge ut de mangfoldige ervervskombinasjonene mellom landbruket og andre næringsgrener
å markedsorientere landbrukets produksjon, foredling og markedsføring
å øke produktiviteten og konkurranseevnen til det produktive, miljøvennlige og sosiale landbruket,
særlig gjennom strukturelle tiltak
å sette personer med virke i jord- og skogbruk i stand til å ta del i den sosiale og økonomiske
velstanden
å støtte landbruket, med hensyn til den samlede økonomien og forbrukernes interesser, slik at det
blir i stand til a) å utlikne naturgitte ulemper overfor andre næringsgrener, b) å sikre en best mulig
forsyning med høykvalitets næringsmidler og råvarer, c) å tilpasse seg forhold i den samlede

Oversettelse hentet fra Hageberg (2014).

14

Rapport 6-2022

7.

økonomien, og d) å sikre bærekraftig bruk av jord, vann og luft, bevare og forme kulturlandskapet,
samt bidra til beskyttelse mot naturfarer
å utnytte co-finansieringsmuligheter fra EU på en omfattende/uttømmende måte, til beste for jordog skogbruk.
(Budeskanzleramt Rechtsinformationssystem, 2022)

Disse målene fastslår at det østerrikske landbruket skal være miljøvennlig og økologisk
bærekraftig, med en sosial dimensjon, ivareta en regional fordeling og ta spesielt hensyn til
fjellbønder og andre ufordelaktige områder. Hvis man ser på det rettslige grunnlaget, har altså
Østerrike et svært operativt formål med landbrukspolitikken sin rettet mot struktur, miljø og
levekår for landbruket, og spesielt vektleggingen av å opprettholde distriktslandbruket,
marginale områder og kulturlandskap er tydeligere enn de mer generelle målene i CAP.
Samtidig har også fokuset på miljø og bærekraft i landbruket blitt forsterket i de seneste
reformene av CAP. Likevel indikerer lovtekstene at landbruk er spesielt viktig for Østerrike,
og at matproduksjon kun er et av flere goder ved landbruket som Østerrike ønsker å ivareta og
prioritere.
Østerrike er en forbundsstat med ni delstater, noe som gjør at politikkutformingen fungerer
noe annerledes enn i Norge, som er en enhetsstat. Mange beslutninger fattes på nasjonalt nivå,
men der det nasjonale ikke har lagt føringer for politikken, står delstatene rimelig fritt til å
utforme egen politikk og bruke sine egne penger (SNL, 2021). Dette skjer også i utstrakt grad
i landbruket, slik at støtteordninger ser svært forskjellige ut fra delstat til delstat, selv om
politikken må være i tråd med det overordnede rammeverket i Den felles landbrukspolitikken.

4.2 Budsjettstøtte og finansiering
I 2020 fikk landbruket i Østerrike 2 252 millioner euro i støtte totalt, hvor 1 290 millioner
eller 57 prosent kom fra EU, 419 millioner (19 prosent) fra den østerrikske staten og 544
millioner (24 prosent) fra delstatene. Det er om lag 109 000 gårdsbruk som er godkjent og
oppfyller kravene for å søke og motta støtte11.
Støtten til landbruket har inflasjonsjustert gått ned fra rundt 3 000 millioner euro midt på
2000-tallet, men er i dag litt opp fra den foreløpige bunnen på 2 063 millioner euro i 2016.
Det er verdt å merke seg at andelen delstatsstøtte alltid har ligget noe over den statlig
finansierte støtten de siste 20 årene (figur 4.1).

11

Dette er gårdsbrukene registrert i INVEKOS, se også fotnote 4.
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Figur 4.1

Samlet landbruksbudsjett i Østerrike, etter midler fra EU, stat og delstat, 2000–
2020 (millioner euro, inflasjonsjustert 2020) (Lebensministerium, 2021)
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I CAP er det meste av de økonomiske overføringene til jordbruket i medlemsstatene
produksjonsuavhengig støtte utbetalt som direktestøtte. Støtten fra EU beregnes og utbetales i
hovedsak etter areal i drift, i kombinasjon med ulike obligatoriske og frivillige ordninger og
krav relatert til miljø, unge bønder og dyrevelferd. Ordningen og overføringene fra EU er
organisert i to søyler. Søyle 1 omfatter direktestøtte og markedsstøtte, mens søyle 2 er
program for landsbygdutvikling. Av den samlede landbruksstøtten i CAP utgjør søyle 1 75
prosent, mens søyle 2 utgjør 25 prosent (Tufte, 2021).
Søyle 1 er fullfinansiert av EU fra EU-budsjettet. 95 prosent av utbetalingene i søyle 1 er
direktestøtte, resten er markedsstøtte. Søyle 2 er basert på samfinansiering mellom EU og
medlemslandene som bruker og mottar støtte. Søyle 2 er bygd på etablering av nasjonale og
regionale program for landsbygdutvikling. Rammene for politikken under søyle 2 er utforma
av EU, der støtteordninger som medlemslandene etablerer, må samsvare med et sett
overordnede retningslinjer fra EU (Tufte, 2021).
I Østerrike er landsbygdprogrammet som retter seg mot tiltak som omfordeling til utsatte
områder, miljøtiltak og opprettholdelse av kulturlandskap, sentralt. Søyle 2 finansieres av en
kombinasjon av EU-midler, statlige midler og delstatsmidler. I senere år er 51 prosent av
støtten finansiert fra EU, 27 prosent er nasjonalt finansiert, og 22 prosent av finansieringen
kommer fra delstatene (figur 4.2 og 4.3).
I tillegg har Østerrike supplerende tiltak, som ikke er en del av EUs finansieringsordninger.
Dette er tiltak som stat og delstater finansierer, hvorav majoriteten finansieres av delstatene.
Samlet sett var budsjettstøtten til landbruket i Østerrike i 2020 fordelt slik at søyle 1 utgjorde
32 prosent av samlet støtte, søyle 2 utgjorde 51 prosent og andre tiltak utgjorde 17 prosent
(figur 4.2 og 4.3).
16
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Figur 4.2

Totale midler over landbruksbudsjettet etter innsatsområde, 2016–2020
(millioner euro, inflasjonsjustert 2020) (Lebensministerium, 2021a)
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Utover den grunnleggende støtten fra EU i CAP har medlemsland mulighet til å støtte
landbruket ytterligere gjennom søyle 2 og Landsbygdutvikling. Innenfor EU er Østerrike
blant landene som bruker store ressurser på å støtte landbruket. Østerrike (AT) ligger over
EU-gjennomsnittet for hvor mye subsidier utgjør av faktorinntektene i jordbruket, med nesten
50 prosent av faktorinntektene, mens EU-snittet er på litt over 30 prosent (figur 4.4). Andelen
av inntekt som kommer fra direktebetalinger, altså søyle 1, er lik for Østerrike og EU-
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gjennomsnittet, og det er et uttrykk for at Østerrike har lagt stor vekt på støtte gjennom søyle
2. Figur 4.4 viser støtten som er organisert gjennom CAP fordelt på søyle 1 (blå) og totalen
der søyle 2 også er medregnet (rød).
Figur 4.4

Del direkte støtte og samlede overføringer fra EU av inntektene til jordbruket i
medlemslandene. Østerrike (AT) og EU-27 uthevet (European Commission,
2021)12

4.2.1 Søyle 1 – Direktestøtte fullfinansiert fra EU
Utbetalingene til Østerrike fra søyle 1 var i 2020 på totalt 711 millioner euro. Mesteparten av
dette gikk til arealbasert utbetaling, som kommer i to ulike former. En basispremie per hektar,
samt grønn støtte (Greening-Zahlung)13. Utbetalingene fra basispremien var på 451 millioner
euro, og 200 millioner var grønn støtte. Tilnærmet alle gårder som fikk utbetalt basispremie,
kvalifiserte også til såkalt grønn støtte. Totalt mottok rundt 104 000 gårder arealbaserte
direktebetalinger. Gjennomsnittlig arealbasert utbetaling var på 293 euro per hektar, eller om
lag 300 kr per dekar, som vil si at i overkant av 2,2 millioner hektar ble støttet.
13 millioner euro gikk til et program for unge bønder, som ble fordelt på i overkant av 9 000
unge bønder. Over tid har det vært en redusering av produksjonskoblede støtteordninger, men
det ble i 2020 utbetalt 11 millioner euro i en produksjonskoblet ordning for storfe, kyr, sauer
og geiter som oppales i alpine områder.
12
Faktorinntekten i landbruket er den inntekten som tilfaller produksjonsfaktorene (areal, kapital, arbeidskraft),
uten hensyn til om de eies eller leies. Den representerer den samlede verdiskapingen i en driftsenhet i landbruket
som driver produksjon, og defineres som produksjonsverdi minus variable kostnader, avskrivning og skatter og
avgifter på produksjon, pluss produksjonssubsidier. (Basert på DG AGRI, 2017)
13
I CAP 2014–2020 ble en rekke obligatoriske tiltak direkte rettet inn mot klima, bærekraft og bygdeutvikling
innført i EU, ofte omtalt som en «ny grønn arkitektur». Innenfor dette er såkalt grønn støtte innført med
tiltakene: diversifisering av vekster, vedlikehold av permanent graseng og økologiske fokusområder (Thuen,
2017). Kravet om vekstdifferensiering blir endret til krav om vekstskifte i den kommende CAP.
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Videre utgjør utbetalingene til vingårder 14 millioner euro og det støtte til
produsentorganisasjoner for frukt og grønt på 5 millioner euro (Lebensministerium, 2021).

4.2.2 Søyle 2: Rural utvikling samfinansiert mellom EU og Østerrike
Grunnet krevende naturgitte forutsetninger for jordbruket er Østerrikes jordbruksproduksjon
utfordret og i konkurranse med mange EU-land med bedre forutsetninger for effektiv drift i
større skala. Ut fra målet om å ha et aktivt jordbruk i hele landet, inkludert i fjellområdene,
samt å sikre både jordbruksareal og matproduksjon generelt, har Østerrike valgt å finansiere
og utvikle ordninger innenfor søyle 2 i et relativt stort omfang sammenlignet med en del andre
EU-land. Grunnlaget for utbetalingene gjennom søyle 2 er utformet og redegjort for i
Landsbygdprogrammet. Det gjeldende landsbygdprogrammet til Østerrike ble utformet for
perioden 2014–2020, men det brukes fortsatt i en overgangsfase i påvente av den nye CAP
som vil innføres fra 2023.
Ved utformingen av nasjonale landsbygdprogram er det et generelt krav om at minst 30
prosent av tilskuddene utbetalt under et ruralt program skal være øremerket mer miljøvennlig
drift eller reduksjon av klimautslipp, og i tillegg må programmer være innenfor de 6
prioriterte områdene til EAFRD (European Agricultural Fund for Rural Development), som
utbetaler EU-midlene14. Selv om det foreligger både spesifikke krav og prioriterte områder for
hva landsbygdprogram må inneholde, har medlemslandene likevel en betydelig mengde frihet
i utformingen av sine nasjonale landsbygdprogram, så lenge de ikke strider mot
retningslinjene gitt av EU.
Samlede utbetalinger til Østerrike innenfor søyle 2 var på 1 153 millioner euro i 2020. De
to største budsjettpostene til Østerrike for rural utvikling er miljøprogrammet ÖPUL og
utbetalinger til ufordelaktige områder. Deretter er det også brukt betydelige midler fra en
rekke ordninger for investeringsstøtte.
De største programmene for rural utvikling
Allerede ved innmeldingen i EU opprettet Østerrike et miljøprogram innenfor søyle 2 i CAP.
Miljøprogrammet er kjent som ÖPUL, som er forkortelsen for Österreiches Programm für
umweltgerechte Landwirtschaft (Østerriksk program for miljøvennlig landbruk).
Innholdet i ÖPUL er ikke statisk, og det skjer tilpasninger i tråd med utviklingen i CAP og
utformingen av og reformer i det overordnede landsbygdprogrammet til Østerrike. I de siste
årene har 24 ulike tiltak/ordninger blitt finansiert innenfor dette miljøprogrammet.

14

De prioriterte feltene er: frembringe og overføre kunnskap og innovasjon i jord- og skogbruk i rurale
områder; øke levedyktigheten og konkurranseevnen til alle typer jordbruk og fremme nyskapende gårdsteknologi
og bærekraftig skogforvaltning; sikre bøndenes organisering i verdikjeden, dyrevelferd og risikostyring i
landbruket; miljøvennlig drift gjennom å gjenopprette, bevare og forbedre økosystemer relatert
til jordbruk og skogbruk; fremme ressurseffektivitet og støtte skiftet mot en lavkarbon- og klimabestandig
økonomi innen jordbruk, mat og skogbruk; fremme sosial inkludering, fattigdomsreduksjon og økonomisk
utvikling i rurale områder (Eldby, H. & Tufte, T. (2018)).
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I 2020 ble det utbetalt total 447 millioner euro gjennom ÖPUL, hvorav 192 millioner gikk til
de to hovedpostene miljøvennlig forvaltning og økologisk jordbruk. Av 155 754 gårdsbruk
totalt i Østerrike er 108 908 støtteberettiget i CAP, og det var 89 848 gårdsbruk som fikk
støtte fra programmet. Gårdsbrukene som får støtte og deltar i ÖPUL, drifter 78 prosent av det
samlede jordbruksarealet i Østerrike (Lebensministerium, 2021).
Den andre store posten i budsjettet for søyle 2 i landsbygdprogrammet til Østerrike er
utbetalinger til ufordelaktige områder, kalt Ausgleichszulage in Benachteiligten Gebieten
(AZ).
Brorparten av dette programmet er koblet til utbetalinger som går til fjellgårder, men det er
også gårder i lavlandet med utfordrende topografi og klima som kvalifiserer til støtte fra
programmet. Hvert gårdsbruk får poeng etter ulike kriterier som topografi, klima og
jordsmonn, og antall poeng avgjør hvilket nivå av støtte gården får. I 2020 ble det utbetalt 257
millioner euro til AZ-programmet (Lebensministerium, 2022).
Investeringer i landbruksbedrifter er den tredje største budsjettposten tilknyttet søyle 2
og rural utvikling. Støtteordningene her er rettet mot materielle investeringer og finansiering
av tiltak som fremmer aktivitet i lokalsamfunnet. Det ble utbetalt 132 millioner euro til
materielle investeringer i 2020. Det ble videre utbetalt 102 millioner til
investeringer/prosjektstøtte kalt grunnleggende tjenester og landsbyfornyelse, som går til
blant annet sosiale tiltak og lokal infrastruktur (Lebensministerium, 2021).

Kulturlandskapspleie og høsting av vinterfôr (Foto: Wikimedia Commons, Henk Monster).
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CAP 2023–2027 og Østerrike
Siste CAP-reform som etter planen skulle innføres fra 2021, ble utsatt og vil derfor gjelde for
perioden 2023–2027. Nye CAP ble ikke vedtatt i EU før sommeren 2021, og det ble derfor
besluttet at en forlenget perioden for CAP 2014–2020 frem til innføringen av ny CAP i 2023.
Den største endringen i den nye ordningen er et økt fokus på miljø, klima og bærekraft,
innbefattet noen endringer omkring såkalt grønn støtte. Det er blant annet vedtatt at 40 prosent
av alle EUs midler til jordbruk skal brukes på tiltak relevant for klima (Sundfør &
Ormsettrød, 2021).
Hovedrammeverket med to søyler, med direktestøtte i søyle 1 og rural utvikling i søyle 2,
er videreført i kommende CAP. For jordbruket i Østerrike og østerriksk jordbrukspolitikk vil
endringene i CAP i praksis bety forholdsvis lite, fordi Østerrike allerede har en
jordbrukspolitikk der miljø, klima og bærekraft står svært sentralt i utformingen av ulike
ordninger.
De største endringene skjer i søyle 1, hvor det blir noe endrede og økte krav for
kryssvilkår, som er en betingelse for at gårdsbruk er støtteberettiget. I tillegg skal minst 25
prosent av direktestøtten i søyle 1 øremerkes til såkalte økologiplaner (eco schemes) som skal
støtte klima- og miljøvennlige driftssystem i jordbruket, som for eksempel økologisk drift.
Østerrike kan fortsette med den produksjonskoblede støtten til fjellbønder som driver
dyrehold. Støtten til unge bønder er også en del av nye CAP.
Landsbygdprogrammet fortsetter med litt endrede formelle rammer fra EU, blant annet
med et minstekrav fra EU om at 35 prosent av landsbygdprogrammene i medlemslandene skal
gå til ordninger som gir positive bidrag til klima, miljø og biologisk mangfold, men også dette
påvirker Østerrike lite da de allerede praktiserer ordninger i sitt landsbygdprogram som ikke
kommer i konflikt med dette. Dermed vil Østerrike kunne videreføre jordbrukspolitikken med
rimelig likt innhold også i perioden 2023–2027. Det vil si at de største og mest omfattende
programmene ÖPUL og AZ, samt andre tiltak for økologisk drift og naturvern, i hovedsak vil
videreføres, dog med noen mindre justeringer og tilpasninger i innholdet.
(Lebensministerium, 2022a, 2022b)

4.2.3 Andre budsjettiltak
I tillegg til søyle 1 og søyle 2 er det også andre ordninger som er rettet mot jordbruket i
Østerrike, og slike tiltak som faller utenfor CAP, uten at de går imot reglene til EU,
finansieres av stat og delstater. Den største budsjettposten her er avlings- og husdyrforsikring,
som utgjorde 98 millioner euro i 2020. Det ble også betalt 85 millioner til rådgivning og
yrkesopplæring. Etter det kommer blant annet infrastruktur i distriktene (47 millioner) og
kvalitetssikring i landbruket (26 millioner) (Lebensministerium, 2021). Tabell 4.1
oppsummerer fordelingen av overføringene på ulike ordninger og hvordan de finansieres.
Tabell 4.2 viser et grovt overblikk over produksjonsverdi og støtte fordelt på delstatene.
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Tabell 4.1

Fordeling av overføringer til landbruket i 2020. Finansieringen er fordelt
mellom EU (57 prosent), staten (19 prosent) og delstatene (24 prosent)
(Lebensministerium, 2021)

Søyle 1 (EU-finansiert)
Basisstøtte på areal med kryssvilkår
Grønn støtte (Greening zahlung) (areal)
Andre søyle 1- tiltak
Søyle 2 (EU/stat/delstat)
Miljøprogrammet ÖPUL
Utbetaling til ufordelaktige områder (AZ)
Støtte til materielle investeringer
Grunnleggende tjenester og landsbyfornyelse
Andre søyle 2-tiltak
Tiltak utenfor CAP (stat/delstat)
Samlede tilskudd

Millioner euro
710
400
250
60
1 153
446
257
165
102
183
389
2 252

Prosent
32
18
11
3
51
20
11
7
5
8
17

Det er en del tiltak som er relevante for jordbruket som er utenfor CAP-finansieringen (tabell
4.1). Det vil si at en del er ordninger som ikke er kategorisert som landbruksoverføringer,
eksempelvis knyttet til utdanning. I tillegg er noen ordninger rettet mot jordbruket i delstater,
og disse blir regnet som de minimis (se 5.3 i rapporten), de er ikke direkte koplet til
finansieringen av CAP under søyle 1 og 2.
Ser en isolert på de nasjonale programmene Østerrike prioriterer i søyle 2, er
miljøprogrammet ÖPUL og utbetaling til ufordelaktige områder (AZ) svært dominerende, og
innenfor søyle 2 utgjør disse to programmene samlet 92 prosent av støtten, fordelt på
henholdsvis 58 prosent til miljøprogrammet og 34 prosent til ufordelaktige områder.
Tabell 4.2

Produksjon fra jordbruket, støtte til jord- og skogbruk, og støtte som andel av
produksjon på delstatsnivå. Gitt i millioner euro (Statistik Austria, 2022k)

Burgenland
Kärnten
Niederösterreich
Oberösterreich
Salzburg
Steiermark
Tyrol
Vorarlberg
Wien
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Produksjon
476
434
2 448
1 770
350
1 386
402
178
90

Støtte
138
188
664
436
161
340
208
93
23

Støtte som andel av produksjon
29 %
43 %
27 %
25 %
46 %
25 %
52 %
52 %
26 %
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4.3 Kort om fordeling av arealutbetalinger og struktur
Det aller meste av støtten i Østerrike er produksjonsuavhengig støtte beregnet og utbetalt per
arealenhet og ikke produksjonsrettet ut fra produksjonsretning/volum (kr/kg/husdyrtall
vekstgrupper)15.
Arealbaserte utbetalinger gjennom direktebetalinger i søyle 1, og miljøprogrammet ÖPUL
og programmet for ufordelaktige områder (AZ) under rural utvikling i søyle 2 står grovt
regnet for rundt 75 prosent av landbruksstøtten i Østerrike under CAP. Fordelingen av denne
støtten mellom ulike områder gir derfor en rimelig god illustrasjon på hvordan støttesystemet i
Østerrike er innrettet etter geografi og til en viss grad etter bruksstørrelse.
Ut fra fordelingen av arealutbetalingene ser en hvordan støtten til gårder i fjellområder og
utfordrende områder skiller seg fra gårder i lavlandet med høyere utbetalinger per hektar til
fjellområder (figur 4.5 og 4.6). På bruksstørrelse er bildet at i Burgenland, som i praksis er
utelukkende lavland, er utbetalingen lik per hektar for ulike størrelsesklasser. I Nieder- og
Oberösterreich er støtten svakt fallende etter størrelse, mens den er kraftig fallende i områder
der fjellgårder dominerer, som i Tyrol og Vorarlberg. Her er utbetalingen til de største
gårdene om lag halvparten så stor per hektar som til de minste. For de største gårdene i alpene
er utbetalingene per hektar tilnærmet lik som i lavlandet (Lebensministerium, 2021g).
Tabell 4.3

Tall for snitt utbetalinger per hektar på landsbasis fordelt på størrelse av
gårdsbruk. Dette er uten betalinger til seterdrift (Lebensministerium, 2021g)16
Betaling
per hektar

Under 5 ha
5 til 10 ha
10 til 20 ha
20 til 30 ha
30 til 50 ha
50 til 100 ha
100 til 200 ha
200 ha og mer
Totalt

675
791
702
600
528
498
480
463
576

Antall
gårder

22 836
20 246
25 530
13 563
13 256
7 642
1 535
318
104 904

Areal i
hektar

73 960
150 295
371 444
333 873
513 646
501 275
200 478
110 323
2 255 292

Andel av
Prosent av
totale
gjennomsnitt
utbetalinger hektar støtte
(576 €)
4%
117 %
9%
137 %
20 %
122 %
15 %
104 %
21 %
92 %
19 %
86 %
7%
83 %
4%
80 %
100 %
100 %

15

Blant annet Tenge (2016) oppsummerer den grunnleggende egenskapen ved arealstøtte som en
tilskuddsordning som fører til at innsatsfaktoren areal blir rimeligere i produksjonen. Slik sett gir et tilskudd
basert på arealenheten et incitament til å bruke og opprettholde eget areal, uten at det nødvendigvis medfører en
maksimal avling på arealet.
16
Se også vedlegg F for flere detaljer om bruksstørrelse og støtte fordelt på delstater.
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Seterdrift og vanlig drift har ulike støtteordninger. Utbetalinger til areal tilknyttet seterdrift
utgjør under 10 prosent av de arealbaserte utbetalingene, og er en ekstra utbetaling for de som
er kvalifisert. Tabell 4.3 viser fordelingen for hele landet basert på størrelsesklasser, mens
figur 4.5 viser den geografiske fordelingen av arealstøtte i snitt per hektar i ulike deler av
landet (uten betalinger til seterdrift). De aller største utbetalingene per hektar kommer i fjellet
i Tyrol og Vorarlberg, og er betydelig lavere i de beste produksjonsområdene i lavlandet.
Fordelingen av utbetalingene per hektar til seterdrift er høyest til gårdsbruk i Vorarlberg, det
østlige Tyrol og lengre øst i fjellområdene før landskapet går over i lavland, som vist i figur
4.6.

Figur 4.5

Kart over utbetalinger i euro per hektar, uten utbetalinger til seterdrift
(Lebensministerium, 2021)

*Alpine beiteområder. Almfutterflächen – beiteområder med fôrplanter, som ikke forvaltes fra hjemgården. Alm
= seter, enheten hvor Almfutterflächen driftes fra.
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Figur 4.6

Kart over arealbaserte utbetalinger til seterdrift i euro per hektar
(Lebensministerium, 2021)

Det vil være store variasjoner fra gårdsbruk til gårdsbruk etter hvor lønnsomme de er, samt
hvor avgjørende inntekter fra offentlig støtte er for de samlede inntektene i gårdsdriften.
Likevel illustrerer figur 4.5 og 4.6 tydelig at det er en klar differensiering av støtte i Østerrike,
der det i snitt er langt høyere utbetalinger per hektar i områder som er kjennetegnet av
utfordrende driftsforhold enn det en ser i de beste områdene i lavlandet.

Figur 4.7 viser en oversikt over utviklingen i bruksstruktur etter størrelse på nasjonalt nivå, og
trenden i Østerrike som i store deler av resten av Europa, er større og færre bruk, men det er
også interessant at en ser en tydelig reduskjon av de aller største brukene på 200 hektar eller
mer, mens veksten er i brukstørrelse 50 til 199 hektar.
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Figur 4.7

Strukturutvikling i landbruket over tid. Absolutte tall og relativ endring i antall
gårder etter størrelsesklasser, målt i antall hektar kulturlandskap, 1999–2020
(Statistik Austria, 2022j)

Landsby omgitt av tigerlandskap (Foto: Wikimedia Commons, Svíčková).
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5 Utforming av og tiltak innenfor støtteordninger

Etter å ha sett på hvordan støtteordningene til landbruket finansieres, skal denne delen se
nærmere på innholdet i ulike ordninger i østerriksk landbrukspolitikk. Det er her viktig å være
oppmerksom på at Østerrikes landbrukspolitikk er underlagt EUs felles landbrukspolitikk, og
utformingen av ordningene i Østerrike er i tråd med handlingsrommet CAP gir for
medlemsstatene til tilpasninger av egen landbrukspolitikk innenfor rammeverket CAP
definerer.
I drøftingen skilles det mellom de statlige støtteordningene, som er utformet nasjonalt, og
de regionale, som utformes av hver enkelt delstat – i den betydning at det vises til statlige
ordninger for de ordninger som er utformet likt for hele landet, uavhengig av hvordan de er
finansiert, til forskjell fra delstatlige ordninger, som kun gjelder i den delstaten som har laget
ordningen.
Majoriteten av midlene går til statlige ordninger, men delstatene har rom for å supplere noe
med støtte og tiltak rettet mot utfordringer som er spesielle for deres region. Østerrike har et
mylder av forskjellige tiltak for landbruket, så vi presenterer kun et utvalg av de mest sentrale
tiltakene, med vekt på ordninger for fjellandbruket.

5.1 Søyle 1 – direktestøtte
Tilnærmet alle utbetalingene i søyle 1 går til statlige ordninger. Dette er direkte støtte, der de
største postene, som nevnt tidligere, er en basisstøtte utbetalt per hektar, og et tillegg for den
grønne støtten, som også er utbetalt per hektar. Dette er direktestøtte fra EU i henhold til
reglene i CAP.
I tillegg benytter Østerrike noe produksjonskoblet støtte, rettet mot oppaling av dyr i alpine
områder. Innenfor søyle 1 kan land allokere en liten andel av støtten til produksjonsavhengig
støtte til sektorer med spesielle forhold, og dette har Østerrike benyttet seg av17. Innenfor den
produksjonsavhengige støtten i Østerrike, som utgjorde 11 millioner euro i 2020, ble det
meste utbetalt til delstatene, Tyrol med 39 prosent av utbetalingene, etterfulgt av Salzburg
som mottok 20 prosent av midlene (Lebensministerium, 2021b).

17

Innenfor søyle 1 i CAP kan medlemsland frivillig gi 8 til 13 prosent av direktestøtten som
produksjonsavhengig støtte, koblet mot produkt/produksjonsretning (Tufte, 2021).
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5.2 Søyle 2 – rural utvikling under landsbygdprogrammet
Søyle 2 er som nevnt tiltak rettet mot rural utvikling, og er basert på samfinansiering mellom
EU og medlemslandene. Medlemsstatene etablerer nasjonale og regionale program for
landsbygdutvikling, som skal harmoniseres og godkjennes av EU ut fra overordnede
retningslinjer gitt gjennom Den felles landbrukspolitikken. I Østerrike er det
Miljøprogrammet ÖPUL og programmet for Ufordelaktige områder (AZ) som utgjør
hjørnesteinene innenfor søyle 2, og disse to programmene er også helt sentrale for den
samlede landbrukspolitikken til Østerrike.
I tillegg er også investeringsstøtte viktig, der Østerrike har en todeling i innretningen hvor
en skiller mellom materielle investeringer og investeringsstøtte til finansiering av tiltak som
fremmer aktivitet i lokalsamfunnet generelt.

5.2.1 Miljøprogrammet ÖPUL
Miljøprogrammet ÖPUL er en sentral del av Østerrikes landbrukspolitikk og utgjør en stor
andel av budsjettet innenfor søyle 2. ÖPUL er innrettet mot den nasjonale satsingen på
miljøvennlig og økologisk drift. ÖPUL er oppbygd med 24 ulike tiltak/ordninger, som grovt
sett fungerer på samme måte i form av at det er definerte krav for å kunne søke, og plikter for
å motta støtten. Det vil si at gårdbrukere som søker på ordninger i ÖPUL, må oppfylle en
rekke forutsetninger for å være støtteberettiget, og når støtte er innvilget, følger det med et sett
av forpliktelser for hvordan gården skal drives i årene fremover. Tilnærmet all støtte i ÖPUL
er arealbasert, med unntak av noen tiltak rettet mot dyrevelferd som utbetales per dyr.
Miljøvennlig forvaltning
Av de drøyt 90 000 gårdene som er med i ÖPUL, er over halvparten deltakere i tiltaket for
miljøvennlig og biologisk mangfoldig forvaltning, som også er den neste største
budsjettposten (Lebensministerium, 2021). Her stilles det en rekke obligatoriske forpliktelser
for hvordan gården skal drives, og noen valgfrie som gir ekstra utbetalinger. I tillegg er
deltakelse i dette programmet en forutsetning for å kunne delta i flere av de andre tiltakene i
ÖPUL, som gjør gevinsten ved deltakelse større enn den rene utbetalingen som kommer fra
forpliktelsene (Lebensministerium, 2021j).
Noen av de viktigste obligatoriske forpliktelsene er:
-
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Øvre grense på hvor mye av åkerarealet som kan gå til én enkelt vekst
En andel av åkeren må brukes på noe annet enn korn og mais
En viss andel av åkeren må settes av til såkalt «Biodiversitätsflächen», biologisk
mangfoldig areal
Gjennomføring av etterutdanning som er relevant for miljøvennlig forvaltning
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Det er vanskelig å oppgi nøyaktige andeler og grenser for disse kravene, fordi de varierer etter
blant annet størrelse på gården. Det er relativt lettere å kvalifisere til støtten for små gårder,
eksempelvis ved at andelen Biodiversitätsflächen er lavere.
Det er mange frivillige ordninger og tiltak som ligger under ÖPUL, der det stilles
ekstrakrav til driften for å være støtteberettiget. Eksempler på slike tiltak som utløser
tilleggsstøtte med krav til driften av arealet, er bruk av dekkvekster, karbonbinding,
ekstratiltak mot erosjon, naturvern og naturskjøtsel, landskapsvern, beskyttelse og dyrking av
utsatte planter og vekster, tiltak for biologisk mangfold, reduksjon av gjødsel og plantevern,
reduserte klimautslipp, ekstra tiltak for dyrevelferd inkludert tiltak rettet mot dyr på beite, og
andre krav og tiltak for dyr i fjøs.
Driftsutfordrende areal
ÖPUL inneholder også egne tiltak rettet mot fjellandbruk. Et av dem støtter skjøtsel av
fjellenger, med mål om å opprettholde mangfoldet av dyr og planter på dette arealet, samt å
bevare det estetiske kulturlandskapet. Areal som enten ligger høyt over havet og/eller i bratt
terreng, kvalifiserer for tilskuddet. Tilskuddet er differensiert etter jo mer utfordrende
terrenget er, desto større er utbetalingen per hektar. De typiske alpine delstatene Tyrol og
Vorarlberg får over halvparten av utbetalingene innenfor dette tiltaket.
Dyr på fjellbeite
Et annet tiltak retter seg mot dyr på beite i fjellet, med ekstra tilskudd hvis det også er
seterdrift18. Igjen går majoriteten av midlene fra tiltaket til Tyrol og Vorarlberg
(Lebensministerium, 2021, 2021j).
Økologisk drift
Støtte til økologisk landbruk er den største posten i ÖPUL-budsjettet, med 123 millioner euro
i 2020. Det er dobbelt så mye som den nest største, miljøvennlig forvaltning, til tross for at
halvparten så mange gårder tar del i økologisk landbruk som miljøvennlig forvaltning.
I tillegg til den øremerkede støtten mot økologisk drift, åpner det å være gårdsbruk
sertifisert som økologisk, også opp for deltakelse i og utbetalinger fra andre ÖPUL-tiltak, som
ordningen for miljøvennlig forvaltning. Det å være sertifisert som økologisk gir i tillegg
muligheter for ekstra utbetalinger fra andre programmer utenfor ÖPUL, eksempelvis knyttet
til søknad om investeringsstøtte.
Den gjennomsnittlige utbetalingen for økologisk landbruk er på 250 euro per hektar19
(Lebensministerium, 2021).

18

Det er om lag 300 000 hektar beiteområder på setre i Østerrike og 20 000 gårder med seterdrift. Litt over
halvparten av dette arealet brukes til beiting av melkekyr, fordelt på 9 500 gårder, som er 40 % av alle gårder
med melkekyr som hovedaktivitet. Rundt 7 000 gårder som driver med andre former for storfe, har også
seterdrift, som er rundt 30 % av alle gårder av den typen (Statistik Austria, 2022n).
19
En fullstendig oversikt over støttesatsene for økologisk landbruk i ÖPUL står i punkt 2.20.5 på side 71 i
Lebensministerium (2021j).

Østerriksk jordbrukspolitikk

29

5.2.2 Ufordelaktige områder – AZ
Det andre store programmet under søyle 2 for Østerrike er utbetalinger rettet mot gårdsbruk
som ligger i ufordelaktige områder (AZ). I EU og CAP er det lagt til rette for å utforme
ordninger og gi støtte til bønder i områder definert som utfordrende ut fra topografi og klima,
da det vil være ekstra krevende å drive landbruk der de naturgitte forholdene er vanskelige.
Slike områder går under terminologien «areas of natural constraints» (ANC), tidligere omtalt
som Less Favoured Area (LFA) i EU.
Store deler av Østerrike er definert som områder under ANC. Hele 78 prosent av alle
gårder i Østerrike ligger i områder definert som ANC, som illustrert i figur 5.1 (Statistik
Austria, 2018). Det meste av dette arealet er i typiske fjellområder, men det er også noen
mindre områder i lavlandet som er regnet som ufordelaktige områder, og gårdsbruk her
kvalifiserer også til støtte fordi de har vanskelige produksjonsforhold.
Figur 5.1

Kart over ufordelaktige områder (ANC) i Østerrike. Hvite områder er ikke ANC.
Gårdsbruk i fjellområder, små områder eller andre ufordelaktige områder er en
forutsetning for å få beregnet vanskelighetspoeng under AZ-programmet
(Lebensministerium, 2021c)

I utgangspunktet er gårdsbruk i ANC-områder kvalifisert for en ekstra utbetaling per hektar,
men dersom en i tillegg har ytterligere driftsvansker kvalifiserer, en for utbetalinger under
AZ-programmet for ufordelaktig område. AZ er et system utformet slik at det differensierer
støttesatsen per hektar slik at satsen er høyere til mindre bruk, og jo mer tungdrevet areal,
desto høyere sats.
Alle gårder dekket av ANC blir vurdert i AZ-programmet, der gårdsbrukene inngår i et
system der det beregnes en poengsum som angir mer nøyaktig hvor krevende de faktiske
arealforholdene er på den individuelle gården samt størrelse på bruket. Taket er på 70 hektar
for å komme inn under en såkalt EP-gruppe. Denne poengsummen legges så til grunn for
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beregning av hvor mye støtte gårdsbruket er berettiget. Dette systemet for kategoriserings- og
beregningsgrunnlag kalles «Erschwernispunkte» (EP), og vil her omtales som
vanskelighetspunkter/-poeng20.
Systemet er bygd rundt at hver enkelt gård i ANC-områder får en score på ulike indikatorer
for topografi, klima og jordsmonn som anslår driftsvanskene på arealet. Gårder sorteres
deretter i fire grupper etter total poengsum, kalt EP-gruppe eller vanskelighetsgruppe. Disse
gruppene går fra minst til mest krevende, og jo mer krevende arealet er, desto mer støtte får
gårdsbruket per hektar.
Det er en sterk differensiering på støtten som gis, der gårdsbrukene som har høyest score,
og er i de mest krevende gruppene (gruppe 3 og 4) får langt høyere utbetaling per hektar enn
det gårdsbrukene i grupper med færre vanslighetspoeng får (gruppe1 og 2), som vist i figur
4.5. I tillegg er utbetalingene degressive etter areal, som vil si at man får mindre i snitt per
hektar jo større gården er (Lebensministerium, 2021c).
Dermed er systemet med vanskelighetspoeng utformet slik at det differensierer både på
driftsvansker og på bruksstørrelse. Det vil si at jo mer utfordrende driftsforhold en har ut fra
en kombinasjon av topografi og klimaforhold, og jo mindre areal gårdsbruket disponerer,
desto høyere støttesats per hektar kvalifiserer bruket for.
Figur 5.2

Gjennomsnittlige utbetalinger fra AZ (ufordelaktig område) i euro per hektar, til
enkeltgårder fordelt på vanskelighetsgruppe (Lebensministerium, 2021)

Det er AZ som er mest innrettet mot å differensiere støtten på bruksstørrelse og
geografi/topografi i Østerrike. Det vil si at ut fra gjennomsnittsutbetalinger på bruksstørrelse
er det svært liten differensiering i Burgenland, som stort sett er lavland og utenfor AZ, og
utbetalingen er tilnærmet lik per hektar for ulike størrelsesklasser. I Nieder- og Oberösterreich
er støtten svakt fallende etter størrelse, mens den er kraftig fallende i områder der fjellgårder

20

Se vedlegg I for formel for beregning for støttestats.
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dominerer, som i Tyrol og Vorarlberg. I disse områdene er utbetalingen til de største gårdene
om lag halvparten så stor per hektar som til de minste. For de største gårdene i alpene er
utbetalingene per hektar tilnærmet lik som i lavlandet (Lebensministerium, 2021g).

Beregning av «vanskelighetspoeng» og gruppering i EP-grupper
Gårder i ufordelaktige områder (ANC) grupperes i 4 grupper etter hvor krevende forholdene
er for jordbruk. Inndelingen er basert på topografi, klima og jordsmonn. Maksimal mengde
poeng for et gårdsbruk er 540. Ut fra poengsummen blir gårdene fordelt i grupper med
følgende kategorier: gruppe 1, 5 til 90 poeng, gruppe 2, 90 til 180 poeng, gruppe 3, 180 til 270
poeng, og gruppe 4 omfatter alle gårder med over 270 poeng.
Poeng kan gis gjennom 9 ulike indikatorer, 5 for topografi og 4 for klima og jordsmonn,
der mengden poeng varierer fra indikator til indikator. Målet for helningsgrad står alene for
opp til 280 poeng, altså over halvparten av den samlede potten. Jordsmonnsklima og generelle
klimaforhold der gården ligger kan gi opp mot 60 poeng hver, og for høydemeter over havet
er det 50 poeng.
Alle gårder som ligger i et ufordelaktig område, ANC, får tildelt poeng og blir ut fra det
plassert i en gruppe. Dersom en oppnår under 5 poeng faller gården utenfor EP-gruppesystemet, men noen steder omtales dette også som å være i gruppe 0. I tillegg havner gårder
med en score over 45 på jordsmonnsklima, men med skår under 20 på helningsgrad, likevel i
gruppe 0. Disse brukene er fortsatt i ANC.
Forskjellen på å ligge i et ANC og å være i en EP-gruppe er at ANC er geografisk betinget,
som betyr at hvis arealet til gården ligger i et ANC, så får gården den klassifiseringen
automatisk. Beregning av vanskelighetspoeng skjer derimot på hver individuelle gård,
utelukkende blant gårder som ligger i ANC fra før av.
Hvilken gruppe en gård er i er utslagsgivende for deltakelse i noen støtteordninger, men for
AZ er gruppen ikke direkte relevant. Der beregnes støtten med en sats som multipliseres med
den individuelle poengsummen, så en gård med 110 poeng får vesentlig mindre utbetalt enn
en med 170 poeng, selv om begge er i gruppe 2.
(Lebensministerium, 2021c)

Av alle gårder som ligger i ANC-områder, har godt over halvparten nok vanskelighetspoeng
til å bli kategorisert i EP-gruppe og dermed kvalifisere for støtte ut fra driftsvansker. Som
tabell 5.1 viser, er hovedtyngden av gårdsbrukene i gruppe 1 og 2, men det er likevel mange
gårdsbruk som er i gruppe 3 og 4, som er gårdsbruk med svært høy score på driftsvanskelige
forhold, og ut fra det kvalifiserer for betydelig støtte per hektar under AZ-programmet.
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Tabell 5.1

Gårder som kvalifiserer til EP-gruppe og antall gårder etter
vanskelighetsgruppe (EP-gruppe). 2019-tall fra INVEKOS (Lebensministerium,
2021)

EP-gruppe 1
EP-gruppe 2
EP-gruppe 3
EP-gruppe 4
Totalt

Antall gårder
17 772
20 530
11 099
7 376
56 777

5.2.3 Investeringsstøtte
Foruten ÖPUL og AZ er investeringsstøtte viktig under søyle 2 og rural utvikling i Østerrike.
Investeringsstøtten i Østerrike er delt i de to kategoriene materielle investeringer og
investeringsstøtte til tiltak som fremmer aktivitet i lokalsamfunnet generelt. Som vist i tabell
4.1: Fordeling av overføringer til landbruket i 2020, utgjør investeringsstøtte den tredje
største budsjettposten under søyle 2.
Materielle investeringer
Det er støtte under kategorien materielle investeringer som er mest målrettet mot
gårdbrukerne og deres driftsapparat. Innenfor ordningen for investeringsstøtte kan bønder
søke om støtte til et bredt spekter av formål, som eksempelvis driftsbygninger, melkeutstyr,
siloer, lagerkjellere og vannforsyning. Hovedretningslinjene er at det er en generell
maksgrense for støtte på 40 prosent av investeringssummen, selv om det på noen typer
materielle investeringer er en lavere maksgrense.
Samtidig kan også støttetaket på 40 prosent økes i noen tilfeller. For eksempel kan
støtteandelen oppjusteres til 50 prosent for gårder i fjellområder og andre ufordelaktige
områder. Det er også en åpning for at støtten kan overskride denne grensen dersom det
foreligger ordninger for ekstra tilføring av delstatsmidler, men dersom slike benyttes, er det en
forutsetning at det ikke er i strid med regler og grenser for støtte fastsatt på EU-nivå. Det er
også mulig å innvilge ekstra investeringsstøtte til unge bønder, økologiske gårder og
fjellgårder som er i EP-gruppe 3 eller 4.
Den øvre grensen for støtte i euro varierer mellom type gård, beliggenhet og størrelse, men
den generelle grensen er på 200 000 euro per arbeidskraftenhet, som omtrent tilsvarer et
årsverk, eller 400 000 euro per gård. Begge gjelder for en periode på maks 7 år21
(Lebensministerium, 2021i).
Hvis man ser på kumulative tall for landsbygdprogrammet fra 2014 til 2020, har 534
millioner euro gått til materielle investeringer. Av dem har 233 millioner gått til bygging eller

21

Flere detaljer om øvre grenser for investeringsstøtte står under punkt 9.6.7 på side 80 i Lebensministerium
(2021i).
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ombygging av fjøs/låver. 136 millioner har gått til andre typer driftsbygg og tekniske anlegg
(Lebensministerium, 2021h).
Investerings- og prosjektstøtte til tiltak som fremmer aktivitet i lokalsamfunnet
En annen form for investeringshjelp er ment for å hjelpe bønder med en sideinntekt ved siden
av gårdsdriften, eller støtte ulike samarbeidsprosjekt mellom gårdsbruk og lokalsamfunn.
Eksempler på dette er strukturelle investeringer for å kunne tilby overnatting på gården,
tekniske investeringer og utstyr til å drive med tradisjonelt håndverk, eller konstruksjon av
ridebane. Innenfor denne typen investeringsstøtte er hovedregelen at det dekkes maksimalt 25
prosent av investeringsbeløpet (Lebensministerium, 2021i). Prosjektstøtte innenfor denne
typen investeringshjelp er eksempelvis samarbeid om deling av anlegg og ressurser blant små
gårder i samme område, styrking av samarbeid mellom aktørene i den lokale verdikjeden, og
samarbeid og støtte for å skape flere arbeidsplasser på bygda. Støttesatsene her varierer
mellom prosjekttypene (Lebensministerium, 2021i).

5.3 Delstatenes støtteordninger
Delstatene har mulighet til å supplere med egne ordninger i landbrukspolitikken i tillegg til
de nasjonale støtteordningene. Ved etablering av egne ordninger i delstatene må disse være i
tråd med mål og regler innenfor CAP, samt mål og reguleringer i Østerrikes nasjonale
landbrukspolitikk.
Likevel har delstatene en betydelig grad av frihet til å supplere med egne tiltak. Dette får
de spesielt ved at de fleste lokale tiltak følger de minimis-regelen til EU. Regelen tillater
utbetalinger av statsstøtte til foretak uten at det må meldes inn til EU, gitt at de er under en
fastsatt grense (EUR-Lex, 2021). For landbruket er denne grensen på maksimalt 20 000 euro i
samlet støtte til et enkelt foretak over en treårsperiode (EUR-Lex, 2021a).
Noen av disse regionale tiltakene er verdt å trekke frem spesielt, da de er vurdert som
målrettede og potensielt relevante for norske forhold.
Tyrol - Tidlig slakt av storfe
I Tyrol gis det ekstra støtte for slakt av ungdyr fra storfe, dersom en oppfyller et sett av krav.
Skal en få slik støtte må kalven både være født på og oppfôret på gårdsbruk i Tyrol, uten bruk
av melkeerstatning, og den må slaktes i ung alder. Det er videre krav om at det er råmelk og
grovfôr som skal utgjøre basisfôringen.
Det skilles videre mellom såkalt lette og tunge kalver i støtteordningen. Definisjonen på
lette kalver er at disse må slaktes innen 3 måneders levetid. Tunge kalver må slaktes innen 6
måneders levetid og veie minst 80 kg. Støtten er på 50 euro per lette kalv og 150 euro per
tunge kalv. Tunge kalver må slaktes mellom 1. august og 20. desember for å kvalifisere til
støtten.
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Salzburg - Fraktstøtte
Salzburg gir støtte for å dekke kostnader til melketransport hos fjellgårder som ligger utenfor
hovedveier. Støtten er basert på kilometer reist, uavhengig av mengde melk. I utgangspunktet
er støtten fastsatt til 1,20 euro per kilometer, men kan økes for særskilt utilgjengelige gårder
(Land Salzburg, 2018).
Vorarlberg – Egen støtte til de minste brukene
Vorarlberg har laget en egen støtte for gårder på under 2 hektar, siden såpass små gårder faller
utenfor både ÖPUL og AZ (Land Vorarlberg, 2022)22.
I tillegg til eksemplene på delstatsordninger presentert over som er vurdert som mest relevante
for Norge, finnes det flere delstatsordninger og regionale ordninger, se vedlegg E.
Alle disse tiltakene har til felles at de er utelukkende finansiert over delstatsbudsjettet, uten
støtte fra EU eller nasjonalt nivå. Delstatene har mulighet til å sette av noen midler for tiltak
rettet mot de spesifikke utfordringene landbruket har i deres region.
«Top-up»-støtte fra delstatene til tiltak under miljøprogrammet ÖPUL og programmet
for ufordelaktige områder (AZ)
Delstater har adgang til å gi ekstra støtte gjennom såkalte «top-up»-betalinger til tiltak under
miljøprogrammet og programmet for ufordelaktige områder i søyle 2. Hovedregelen er at
delstatene finansierer rundt 20 prosent av disse to programmene, men dersom delstatene
ønsker det kan de velge å legge inn ekstra penger i disse tiltakene utover de 20 prosentene.
I 2020 var det Vorarlberg og Burgenland som benyttet seg av ÖPUL top-up, og Vorarlberg
og Oberösterreich som brukte AZ top-up (Agrarisches Informationszentrum, 2021). Når man
tar høyde for top-up, betalte Vorarlberg gjennom delstatsmidler for 26 prosent av ÖPUL og
37 prosent av AZ i 2020. Top-up utgjorde rundt 10 prosent av delstatsbudsjettet for
landbruksstøtte (Land Vorarlberg, 2021).
Delstatene har altså mulighet til å komme med betydelige bidrag gjennom allerede
eksisterende støtteordninger ved å legge ekstra penger inn i dem.

22

Vorarlberg er en av delstatene som bruker desidert mest penger på å støtte landbruket. Hvis man ser på
finansieringen av støtteordninger for hele Østerrike, var 57 prosent fra EU, 19 prosent fra nasjonale midler og 24
prosent fra delstatsmidler (Lebensministerium, 2021). I 2021 var fordelingen i Vorarlberg 37 prosent fra EU, 15
prosent fra nasjonale midler og 48 prosent fra delstatsmidler (Lebensministerium, 2021e). Delstatsandelen i Tirol
og Salzburg var på rundt 30 prosent begge steder.
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5.3.1 Oppsummering av støtteordninger og tiltak
Tabell 5.2 gir en forenklet oversikt over de viktigste støtteordningene i østerriksk
landbrukspolitikk fordelt på søylene i CAP, samt utvalgte delstatsordninger.

Tabell 5.2

Oversikt over sentrale tiltak og ordninger. Noen mindre budsjettposter er utelatt
Type støtteordning

Søyle 1 fullfinansiert EU
Direktebetalinger

Søyle 2 - Samfinansiert med EU
ÖPUL (miljøprogrammer)

Innhold
-

Basisstøtte på areal
Grønn støtte
Produksjonskoblet støtte til seterdrift

-

Arealbaserte utbetalinger
Miljøvennlig forvaltning
Økologisk drift
Skjøtsel av fjellenger
Dyr på beite i fjellet
20 tiltak knyttet til miljø og
dyrevelferd
Arealbasert utbetaling
Må være i ANC-område
Støtte varierer etter
vanskelighetspoeng for driftsvansker
Materielle investeringer til drift
Investering/prosjektstøtte for
opprettelse av biinntekt og fremme
lokal aktivitet

AZ (ufordelaktige områder)

-

Investeringsstøtte og andre
prosjektbaserte ordninger

-

Andre tiltak, utenfor CAP
Statlige tiltak
Delstatstiltak

-

Avlings- og husdyrforsikring
Rådgivning og opplæring

-

Melketransport ved dårlig
fremkommelighet
Støtte til ekstra små gårder
Kalver som slaktes innen 6 måneder
Top-up-betalinger

-
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5.3.2 Økologisk jordbruk i Østerrike
Det er noen få land i Europa der økologisk jordbruksproduksjon utgjør en stor andel av den
samlede produksjonen. Østerrike er et av disse landene med en omfattende økologisk
jordbruksproduksjon. Østerrike, Estland og Sverige skiller seg ut med over 20 prosent
økologisk drevet jordbruksareal i 2019.
Av disse er Østerrike det landet i Europa med høyest andel økologisk drevet
jordbruksareal, med 25 prosent av jordbruksarealet, som vist i figur 5.3, og trenden er fortsatt
en stigende andel i Østerrike (figur 5.4.). Norge hadde til sammenligning knappe 5 prosent i
økologisk areal i 2019, og gjennomsnittet for EU var knappe 9 prosent økologisk
jordbruksareal.
Figur 5.3

Andel av jordbruksarealet i ulike europeiske land som er økologisk drevet i 2019
(AgriAnalyse, 2022)

Andelen økologisk drift har økt kraftig i Østerrike de siste årene, som vises tydelig i figur 5.4.
Fra 2001 til 2010 var det en jevn økning, før den stagnerte de neste fem årene. Fra og med
2016 har det vært en kraftig stigning i andel økologiske bruk.
Forklaringene på den høye andelen økologisk er sammensatt, men det er tydelig i
østerriksk landbrukspolitikk at økologisk drift er ønskelig og prioritert. Videre vil både
ideologiske og sosioøkonomiske forhold medvirke når det gjelder hvilke driftssystem bønder
velger.
Det er likevel grunn til å anta at økonomiske incitamenter er en viktig drivkraft for at
bønder kan og ønsker å satse på økologisk drift. Det er som vist tidligere, betydelige
øremerkede støtteordninger for økologisk drift isolert sett. Disse blir ytterligere forsterket,
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fordi en rekke andre tilskuddsordninger knyttet til miljø, dyrevelferd og investeringstiltak blir
tilgjengelige og utløses ved at en har økologisk drift. Samlet sett bidrar denne kombinasjonen
av øremerkede midler og kvalifisering til andre støtteordninger at under en totalvurdering
opplever bonden at økologisk drift er attraktivt og rasjonelt (se også kapittel 5). I tillegg ligger
det et økonomisk incitament for potensiell merpris for økologiske produkter.
En annen og nærliggende forklaring, spesielt opp mot økningen de siste årene, er at
miljøvennlig forvaltning-posten i ÖPUL ble kuttet kraftig i 2014–2020-programmet, og
ÖPUL-budsjettet generelt ble redusert med nesten 30 prosent fra 2013 til 2015. Samtidig ble
økologisk landbruk skjermet fra disse reduksjonene og opprettholdt støttenivået. Dermed ble
økologisk landbruk relativt sett styrket mot andre driftssystemer. Den økologiske posten gikk
fra å være 18 prosent av ÖPUL i 2013 til 25 prosent i 2015, uten at den absolutte verdien av
posten ble endret. Det vil si at samtidig som ÖPUL-budsjettet ble redusert samlet sett, besto
støtten til økologisk drift, noe som relativt sett styrket denne sammenlignet med konvensjonell
drift.
Senere budsjettøkninger til økologisk er først og fremst en følge av at flere gårder har lagt
om til økologisk drift, og ikke økte støttesatser. Den gjennomsnittlige ekstrastøtten for
økologisk drift har også holdt seg stabil på rundt 250 euro per hektar (annen støtte kommer i
tillegg) (Lebensministerium, 2021k).
Figur 5.4

Andel av jordbruksarealet som er drevet økologisk, INVEKOS-tall
(Lebensministerium, 2021f)
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Økonomien til økologiske melkebruk
Økologiske melkebruk sparer kostnader sammenliknet med konvensjonell drift, med rundt 35
prosent lavere fôrkostnader i melkeproduksjon. De bruker samtidig litt mer areal, noe som
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trolig henger sammen med at de har høyere andel egenprodusert fôr og mer ekstensiv drift i
form av bruk av innkjøpte innsatsfaktorer som mineralgjødsel (Lebensministerium, 2021l).
I gjennomsnitt har økologiske gårder med storfe 35 dyr og 19 melkekuer, mens
konvensjonelle har 50 dyr og 24 melkekuer. Fordi gårdsbrukene er mindre er bruttoinntekt per
gård i snitt lavere per gård, men målt per melkeku er inntektene om lag like. Ut fra at gårdene
er mindre og det gis ekstrastøtte til økologisk bruk, er andelen offentlig støtte av inntektene
høyere til økologisk enn til konvensjonell drift (Lebensministerium, 2021l). 22 prosent av alle
melkekuer i Østerrike holdes på økologiske gårder. I Salzburg er andelen på hele 52 prosent
(Lebensministerium, 2021f).

Figur 5.5

Kart over andel økologiske gårder i Østerrike i 2020, fordelt på
forvaltningsdistrikter (nivået under delstat). Fargekodene indikerer
prosentandel (av antall INVEKOS-gårder), og tallene på kartet viser absolutt
antall (Lebensministerium, 2021)
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Hvorfor er halvparten av alle gårder i Salzburg økologiske?
Hvis man ser på den regionale fordelingen av økologiske bruk, skiller Salzburg seg kraftig ut,
med en andel opp mot 50 %. Utviklingen med økt andel økologiske gårdsbruk i Salzburg
startet i stor grad på begynnelsen av 1990-tallet. I løpet av en femårsperiode gikk antallet
økologiske gårder frå noen få til 3400, som utgjorde rundt en tredjedel av alle gårdsbruk i
regionen. Schindecker et al. (2014) identifiserer fire hovedårsaker til dette:
Den første årsaken som trekkes frem, er at det allerede fantes et miljø med pionerer og
forgangsbønder innen økologisk drift i Salzburg. Disse hadde kunnskap om
produksjonsmetodene og videreformidlet det i landbruksmiljøet.
For det andre gjorde den høye andelen grasfôring og ekstensiv drift med lite innkjøpte
innsatsfaktorer i den konvensjonelle driften at omstillingen i hovedsak bare krevde mindre
justeringer i driften og tilpasninger av type fôr (et forhold Salzburg deler med andre fjellrike
delstater).
Den tredje driveren Shchindecker trekker frem, er at det kom egne og målrettede
støtteordninger for omlegging til økologisk landbruk på starten av 1990-tallet. Disse
ordningene ble etablert på statlig nivå, og delstaten Salzburg supplerte disse ytterligere.
Den fjerde årsaken er at delstaten lyktes med å raskt etablere hele verdikjeden for
økologisk melk fra bonde til sluttmarked. Man fikk forholdsvis fort stort nok omfang av både
produksjon og salg, noe som igjen betydde at det tidlig ble økonomisk lønnsomt å omstille
driften grunnet støtteordningene og avsetningen på produktene.
(Schindecker et al., 2014)

Vinranker i bratt lende (Foto: Wikimedia Commons, Reinhard Hurt).
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6 Østerriksk jordbruksmodell i en norsk kontekst

Østerrike og Norge har mange likhetstrekk som land i en jordbrukskontekst. Begge land har
relativt høyt kostnadsnivå og er konkurranseutsatt mot land med både lavere kostnadsnivå og
bedre naturgitte forutsetninger for jordbruk. Begge land har også utfordrende naturgitte
forhold topografisk og klimatisk, som også gjenspeiler seg i strukturen i primærleddet , med
et jordbruk som kan betegnes som småskala med drøvtyggerproduksjon og korn som sentrale
produksjoner.
I begge land er det dyrking av grovfôr og korn som utgjør det meste av arealbruken, men i
Østerrike er arealet brukt til grovfôrproduksjon mindre enn kornarealet, mens i Norge er
grovfôrarealet langt større enn kornarealet. Begge landene har som mål å sikre landbruk i hele
landet og å holde marginale grasarealer i hevd for å opprettholde et aktivt jordbruk i
grisgrendte områder. Andre felles utfordringer er rekruttering og inntektsutvikling for bønder
på linje med andre yrkesgrupper.
Samtidig er det også betydelig ulike geografiske, klimatiske og naturgitte forutsetninger for
jordbruk i Norge og Østerrike, og dette speiles i bruken av landarealet i de to landene. Der
Norge har knappe 3 prosent dyrket jordbruksareal, har Østerrike drøye 30 prosent. Østerrike
har et jordbruksareal på om lag 26,7 millioner dekar, mot Norges 9,9 millioner dekar.
Landareal og befolkning påvirker også jordbruket, og sammenlignet med Norge er
Østerrike et lite land med høy befolkningstetthet med 107 innbyggere/km2 mot Norges 14.
Slike forskjeller har betydning for jordbruksproduksjon og jordbrukspolitikk. Mindre
geografisk areal, høyere befolkningstetthet og kortere avstander gjør det enklere å utforme en
jordbrukspolitikk som treffer, for eksempel med hensyn til fraktavstander- og veier, der
primærprodusent er tettere på varemottakere og markedet. Det er videre flere vekstdøgn og
høyere skoggrense i Østerrike enn i Norge, som strekker seg over langt flere breddegrader,
også nord for polarsirkelen.
Mål i jordbrukspolitikken
I jordbrukspolitikken har Østerrike og Norge rimelig transparente jordbrukspolitiske mål på et
overordnet nivå, og målene går utover den rene matproduksjonen i begge land. Kombinasjon
av jordbrukspolitikk og distriktspolitikk er fremtredende. Jordbrukspolitikken i begge land er
utformet ut fra et samfunnsoppdrag, der bøndene har både plikter og rettigheter. De
østerrikske landbruksmålene er gitt i Den felles landbrukspolitikken, og er i kortform å:
garantere egen befolkning matforsyning og trygg mat, legge til rette for bærekraftig
forvaltning av naturressurser og klimatiltak, og opprettholde og styrke rural produksjon og
kulturlandskap. Videre har Østerrike spesifisert, konkretisert og supplert disse hovedmålene
gjennom nasjonal lovgivning der bærekraft, distriktshensyn og multifunksjonaliteten i
jordbruket vektlegges spesielt. Prioriteringen av sosial, økonomisk og økologisk bærekraft er
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gjennomgående i de nasjonale målene. Det legges vekt på miljøtiltak og aktivt jordbruk i mer
marginale områder, som fjellandbruket23. Tilsvarende er de fire norske hovedmålene i
landbrukspolitikken matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og bærekraftig
landbruk.
Rammene for politikkutforming
Selv om hovedmålene for landbruket i Norge og Østerrike er rimelig sammenfallende, er
rammene for å utforme den nasjonale jordbrukspolitikken ulike.
Østerrike er medlem av EU og underlagt Den felles landbrukspolitikken (CAP). Det betyr
for det første at den nasjonale landbrukspolitikken inngår i Den felles landbrukspolitikken til
EU, og må utformes i tråd med de regler og retningslinjer som er lagt i CAP. For det andre
betyr det at landbruksvarehandelen til Østerrike er en integrert del av den frie vareflyten innen
tollunionen uten et nasjonalt tollvern, men med et felles tollvern for EU mot omverdenen.
Østerrike har landbruket høyt på den nasjonale agendaen og prioriterer landbruket høyt. I
Østerrikes nasjonale landbrukslov er det spesifisert at landet skal benytte handlingsrommet i
CAP gjennom det rurale utviklingsprogrammet i søyle 2 på en omfattende/uttømmende måte,
til beste for jord- og skogbruk gjennom muligheten for samfinansiering og utforming av
nasjonale ordninger.
Norge, som ikke er EU-medlem, og hvor landbruket heller ikke er omfattet av EØSavtalen, kan på sin side føre en selvstendig nasjonal jordbrukspolitikk, som inkluderer bruk av
et nasjonalt tollvern mot omverdenen i tråd med forpliktelsene Norge har bundet seg til i
WTO.

6.1 Støtte og virkemidler i Østerrike og Norge
Markedsinntekter er viktig for både den østerrikske og den norske bonden, og avgjørende for
gjennomføringen av jordbrukspolitikken i begge land. Det er likevel tydelige forskjeller
mellom hvordan samspillet mellom pris og budsjettstøtte blir håndtert. I Norge er det
omfattende markedsregulering, der også priser er sterkere regulert gjennom jordbruksavtalen
og prisstøtte på landbruksbudsjettet. I Østerrike er det ingen nasjonal markedsregulering, og
det er heller ikke prisregulering. Prisstøtten gjennom landbruksbudsjettet er minimal. Det
betyr ikke at markedsstyring er helt fraværende, men dette er forhold som blir håndtert på EUnivå med minstepriser som sikkerhetsnett for bønder, og bruk av intervensjonsoppkjøp og
lager ved vesentlige markedsutfordringer innad i tollunionen, som melkekrisen 2014–2016 er
et eksempel på.
Selv om kombinasjonen av markedsinntekter og økonomiske overføringer avgjør
lønnsomheten til bøndene i både Østerrike og Norge, er det de økonomiske overføringene i
form av budsjettstøtte i det jordbrukspolitiske systemet som er tema her.
23

«Det multifunksjonelle jordbruket viser til at jordbruket produserer både privat- og fellesgoder. Private goder i
form av varer for salg, fellesgoder som kulturlandskap, kulturminne med mer» (Vatn, 2013).
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Direktestøtten i søyle 1 er utformet og utbetalt slik den er utformet av EU, og det er derfor de
nasjonale ordningene Østerrike har i søyle 2 under landsbygdprogrammet som er mest
interessante. Det er innenfor søyle 2 i CAP medlemsland har handlingsrom til å utforme egne
ordninger for jordbruket, ut fra noen overordnede retningslinjer fra EU. Blant annet er det et
krav om at minimum 35 prosent av støtten skal gå til klima- og miljørelaterte ordninger.
Produksjonsuavhengig fremfor produksjonsavhengig støtte
Sammenlignet med det norske tilskuddssystemet er én hovedforskjell at det er
produksjonsuavhengig støtte utbetalt på arealenhet som er rådende i Østerrike. I Norge er det
ulike varianter av produksjonsavhengig støtte som i all hovedsak benyttes24. Det er videre det
faktiske arealet til gårdbrukeren og skjøtselen av arealet gjennom ulike krav som i all
hovedsak utløser støtte, og som legges til grunn for beregning og utbetaling av støttesatser i
Østerrike. I Norge er det den produksjonsavhengige støtten opp mot produksjonsretning og
volum produsert som utgjør brorparten av støtten. Dette gjennom ulike pristilskudd på
produsert vare og direktetilskudd basert på antall dyr eller vekstkultur.
Budsjettstøtten til jordbruket i Østerrike er langt sterkere innrettet mot hvordan arealet
driftes og hvordan bonden produserer maten enn i Norge. Det norske systemet er på sin side
innrettet mot hva og hvor mye bonden produserer.
Videre er det østerrikske systemet langt mer finmasket og detaljert, og i større grad rettet
spesifikt inn mot topografiske forhold ved det enkelte gårdsbruk og den praktiske driften ut
fra den faktiske beskaffenhet på arealet. Sentralt er selve driftssystemet og den agronomiske
praksisen gårdsbruket driftes etter.
Den østerrikske modellen har mange likheter med det det sveitsiske systemet25. Støtten i
begge land kanaliseres gjennom arealet med obligatoriske og frivillige krav, virkemidlene i
miljøprogrammet ÖPUL og programmet for ufordelaktige områder med driftsvansker (AZ),
samt bruk av premiering av ekstra miljø- og dyrevelferdstiltak. Det gir et støttesystem med
arealet i fokus og med sterke insentiver til bøndene om å innfri ulike frivillige tilleggskrav
utover ren matproduksjon.
I Norge er en del tiltak innenfor regionale miljøprogram (RMP) og tilskudd til økologisk
jordbruk bygd på en del sammenfallende prinsipper, men disse utgjør en forholdsvis liten del
av det norske støttesystemet og overføringene til bøndene. RMP og tilskudd til økologisk
jordbruk utgjør en knapp milliard kroner av totalt 23,9 milliarder på jordbruksbudsjettet for
2023 (Prop. 120 S).
Landbruk i hele landet: bruks- og geografisk struktur.
Det er programmet for ufordelaktige områder (AZ) som er mest målrettet mot å legge til rette
for mangfoldig bruks- og geografisk struktur, og med det landbruk i hele Østerrike.

24

For en oversikt over norske ordninger og støttesatser, se for eksempel avtaleguiden til Norges Bondelag (2021)
eller Prop. 120 S (2021–2022).
25
Se for eksempel Berntsen, C. & Tufte, T., 2015.
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Her har Østerrike ordninger som er innrettet mot topografien og arealet på hvert enkelt
gårdsbruk, med høyere støttesats jo større driftsulemper arealet har. Dette blir videre
kombinert med høyere støttesats per hektar jo mindre bruket er. Dette for å kompensere
gårdsbrukene ut fra naturgitte forskjeller i driftsforutsetninger. I Norge benyttes det generelle
geografiske soner for å beregne støtten for ulike driftsforutsetninger mellom regioner. Satsene
er differensiert etter hvor i landet en regner det mest utfordrende å drive, i tillegg er
støttesatsene også knyttet til vekster og produsert volum. Dermed er det mer geografisk
beliggenhet som er avgjørende enn selve arealet i drift og eventuelle driftsvansker.
Geografisk differensiering er viktig i det norske tilskuddssystemet. Svært mange
støtteordninger har en geografisk profil med differensiert sats på tilskudd ut fra de geografiske
sonene brukene er i. Dette gjelder arealtilskuddene, distriktstilskuddene og driftstilskuddet, og
det er en betydelig differensiering mellom de beste områdene, som flatbygdene og de mer
utfordrende områdene som Vestlandet og Nord-Norge.
Bruksstruktur er også inkludert i programmet for ufordelaktige områder i Østerrike. Det er
en betydelig bruksdifferensiering med en proposisjonalt fallende sats jo større areal bruket
disponerer (vedlegg I). Bruksstørrelse er gruppert opp til 70 hektar, og gårdbruk med under 1
hektar får høyest sats. Bruk over 70 hektar er ikke kvalifisert for ekstrastøtte under AZ.
I Norge er differensieringen på bruksstørrelse i stor grad knyttet til husdyrproduksjonen og
antall dyr på bruket uavhengig av arealet. De viktigste ordningene for differensiering på
bruksstørrelse i Norge er husdyrtilskuddet, med høyere tilskuddsats per dyr for de første
dyrene, og fallende sats per dyr i intervaller opp til et tak på maksimalt 530 000 kr per foretak
i husdyrtilskudd (2022). Videre har driftstilskuddet til melk (geit og ku) tilnærmet lik og flat
sats til små og store, noe som vil si relativt sett langt høyere støtte til små bruk enn store. I
tillegg er det ekstra tilskudd til små og mellomstore melkebruk utbetalt per dyr.
Det er også bruksdifferensiering på driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon. Her
er imidlertid differensieringen mellom små og store bruk langt svakere enn det som er tilfellet
for driftstilskudd melk26. AZ er programmet som er nest største budsjettpost innenfor søyle 2,
og 34 prosent av budsjettstøtten innenfor søyle 2 var kanalisert til programmet for
ufordelaktige områder i 2020 (4.1).
Miljø, økologisk drift og fellesgoder
Et viktig grep i den østerrikske landbrukspolitikken er å knytte de økonomiske overføringene
opp mot driften av jordbruksarealet på den enkelte gård, kombinert med miljøtiltak. Det gis
økt støtte for bønder som innfører ekstra miljøtiltak utover kryssvilkårene, lovpålagte krav og
de generelle CAP-kravene i søyle 1.
I de nasjonalt utformede ordningene i søyle 2 og landsbygdprogrammet for rural utvikling
er den desidert største budsjettposten miljøprogrammet ÖPUL. 58 prosent av budsjettstøtten
til Østerrike innenfor søyle 2 gikk til ÖPUL i 2020 (tabell 4.1).

26

For nærmere om profil og innretning av ulike norske tilskudd, se for eksempel Thuen & Tufte, 2019.
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En stor andel av de økonomiske overføringene i det nasjonale støttesystemet i Østerrike er
finmasket og rettet mot å belønne den enkelte bonde som gjennomfører ekstra klima- og
miljøtiltak i driften.
Denne støtten er i hovedsak styrt mot selve arealet og hvordan arealet forvaltes opp mot
ulike miljøparametere som biologisk mangfold, bruk av dekkvekster, beiteareal,
landskapsvern, redusert gjødsling og sprøyting og lignende. Det benyttes også ordninger som
premierer ekstra dyrevelferdstiltak utover lovpålagte krav.
I norsk landbrukspolitikk er støttesystemet sterkere innrettet direkte mot hvor mye bonden
produserer, ut fra at støtten kobles til produksjonsvolum, fremfor spesifikke og detaljerte
ordninger opp mot hvordan bonden produserer maten og skjøtter arealet ut fra
miljøspesifikasjoner. Dermed er et hovedinntrykk at i Norge er systemet bygd rundt bruk av
generelle støtteordninger mot produksjonsretning og produksjonsvolum, selv om det også
differensieres etter geografi, slik at selve produksjonen indirekte også skal stimulere til
ringvirkninger og fellesgoder som opprettholdelse av arealet, god arealforvaltning,
kulturlandskap, miljøvennlig agronomi og biologisk mangfold.
Prioriteringen av miljøvennlig forvaltning og utstrakt bruk av øremerket finansiering og
detaljerte ordninger er betydelig sterkere i den østerrikske modellen enn i den norske. Det er
også mindre kopling mellom tiltak og gjennomføring på hvert enkelt gårdsbruk i Norge, og
slik sett er støtteordningene ofte mer generelle og uniformt utformet, som for eksempel kravet
om spredningsareal versus balansert gjødsling ut fra målte næringsverdier i jorda på arealet
som tilføres gjødsel.
Likevel er det også mange identiske klima- og miljømål hos de to landene. Spesielt
innenfor RMP og SMIL har Norge mange miljøordninger og tiltak som er sammenfallende
med miljøtiltak i Østerrike. Eksempler er belønning for fangvekster, tiltak mot erosjon,
avrenningsavbøtende tiltak, redusert bruk kjemisk plantevern og tilretteleggelse for biologisk
mangfold. Videre har også Norge øremerkede ekstra tilskudd for økologisk drift, samt et flatt
kulturlandskapstillegg på jordbruksarealet.
Den sterke vektleggingen av og store ressursbruken i Østerrikes landsbygdprogram mot
areal, bruksstørrelse og driftsvansker, i kombinasjon med en rekke støtteordninger i
miljøprogrammet for drifting av arealet, gir et sterkt incitament til å sikre opprettholdelse av
jordbruksareal, kulturlandskap og levende landbruk i hele landet. Det inkluderer også drift i
de mer marginale fjellområdene som er spesielt prioritert i støttesystemet.
Støttesystemet i den østerrikske landbrukspolitikken legger sterkt opp til å stimulere ut fra
areal og fellesgoder som kulturlandskap og miljøvennlig drift, som sikrer en grunninntekt og
forutsigbarhet for bonden.
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6.2 Inspirerende ordninger for norske forhold?
Både Norge og Østerrike har utfordrende produksjonsforhold i store deler av landet, og
målene for jordbrukspolitikken i de to landene er som nevnt rimelig sammenfallende.
Virkemiddelapparatet og de budsjettfinansierte ordningene for å nå de ulike
jordbrukspolitiske målene er imidlertid ulike. Der volum produsert er avgjørende for
tilskuddsutbetalingene for bøndene i Norge, er utbetalingene i Østerrike i all hovedsak knyttet
til jordbruksarealet i drift og hvordan det driftes.
Selve tilnærmingen til hvordan matproduksjonen best sikres gjennom budsjettstøtte er
svært ulik i de to landene. Spissformulert og sterkt forenklet kan en si at Østerrike prioriterer å
rette tyngden av støtten mot selve jordbruksarealet og økosystemtjenester fra jordbruket. Når
de økonomiske overføringene sikrer at bøndene holder arealet i hevd og prioriterer
bærekraftig drift, vil kombinasjonen av at arealet er i drift og markedsinntekter sikre
matproduksjonen i hele landet. Norge på sin side legger langt større tyngde på ulike tilskudd
knyttet til vareproduksjon. Når markedsinntektene og de økonomiske overføringene sikrer
produksjonsvolumet, holdes jordbruksarealet i hevd og fellesgodene opprettholdes, som en
ringvirkning av selve volumet produsert i jordbruket.
Den høye prioriteten i østerriksk landbrukspolitikk på å holde selve arealet i hevd og den
høye ressursbruken rettet mot miljøvennlig drift, med en tilhørende erkjennelse av at slik drift
både er kostbar og arbeidskrevende, kan være noe å ta i betraktning og la seg inspirere av for
norsk jordbrukspolitikk fremover.
I det følgende vil noen utvalgte ordninger og innretninger som vurderes som mulige tiltak
og supplement relevante for det norske støttesystemet, skisseres.
Faktisk areal og driftsvansker
I Norge benyttes et forholdsvis grovmasket grunnlag for beregning av kompensasjon basert på
geografiske utfordringer gjennom sonene for arealtilskudd, som er utbetalt på arealenhet, og
distriktstilskuddene som blir utbetalt på produsert volum.
Et eget tilskudd som kompenserer for driftsvansker, har vært diskutert over lang tid i norsk
landbrukspolitikk. Det samme gjelder hvor treffsikre de ulike sonene er. I bunnen for
diskusjonen ligger det en viss erkjennelse av at det norske støttesystemet ikke fanger opp
driftsutfordringer hos gårdbrukerne godt nok. De ulike tiltakene som skal kompensere
bøndene for driftsvansker, er for upresise og mangelfulle. Dermed reflekterer ikke
støttesystemet de store forskjellene mellom gårdsbruk med hensyn til naturgitte forhold som
topografi, høyde over havet, jordsmonn og potensielt produksjonsvolum fordi beregningen av
støttesatsene blir for generelle og for tett koblet til volum. Her er den østerrikske modellen
mer målrettet og direkte rettet mot det enkelte brukets areal, og med dét tilhørende
driftsvansker den enkelte bonden må håndtere i den daglige driften.
Det østerrikske systemet er svært finmasket for hver enkelt gård, men det er mulig å se til
den østerrikske modellen og bruken av faktisk areal for å beregne støttesatser. Det betyr ikke
at det nødvendigvis er hensiktsmessig å kopiere systemet deres for ufordelaktige områder,
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driftsulemper på arealet og bruksstørrelse, men derimot kan man ta i bruk grunntanken, som
er å bruke det reelle jordbruksarealet til bonden aktivt som grunnlag for støtte.
For eksempel vil det være mulig å få støttesatser som bedre fanger opp driftsvansker
gjennom topografi og klimatisk variasjon mellom ulike gårdsbruk i Norge ved å benytte
eksisterende kartdata mer aktivt på skiftene. Nærliggende her er å bruke eksisterende
kartsystem for å differensiere støttesatser og tilpasse soner ut fra de naturgitte forholdene ved
å supplere eller endre de ulike sonetilskuddene og støttesatsene relatert til det faktiske arealet
ulike gårdsbruk disponerer. Det gjelder for eksempel helningsgrad og høyde over havet.
Innenfor flere tilskudd under RMP benyttes informasjon fra ulike elektroniske kart allerede i
dag (ofte omtalt som eStil).
Det er grunn til å anta at det også i Norge er fullt mulig å differensiere tilskudd direkte
relatert til driftsulemper, som helning og høyde over havet, på jordstykkene eller gårdsnivå
som et supplement til de mer generelle arealtilskuddssonene og distriktstilskuddsonene. Det er
grunn til å anta at å bruke det faktiske arealet gårdsbrukene drifter, mer aktivt for
støtteutbetalinger, gir mulighet for å etablere et langt mer treffsikkert og rettferdig system for
å kompensere bøndene for driftsulemper og produksjonsbegrensninger på arealet.
Miljø og klima
Norge og Østerrike har mange sammenfallende mål og tiltak rettet mot kulturlandskap, miljø
og bærekraftig drift, biologisk mangfold, redusert gjødsling og plantevernbruk, avrenning og
erosjon, og lignende. Likevel er det stor forskjell på ressursbruken og finansieringen. I
Østerrike er det et detaljert sett med mål og tiltak for hvordan legge til rette for mer klima- og
miljøvennlig drift. Dette blir fulgt opp ved at store deler av budsjettstøtten innenfor søyle 2 er
øremerket gjennomføring av ulike miljøtiltak ute på gårdsbrukene. I mange tilfeller vil
miljøtiltak som for eksempel vern av biologisk mangfold, bruk av dekkvekster, vekstskifte,
høy andel beiting og grasfôring, og mindre bruk av plantevern og gjødsel bety mer
arbeidskrevende agronomi, og i noen tilfeller også mer ekstensiv drift med lavere
produksjonsvolum.
Ut fra dette er inngangen i østerriksk jordbrukspolitikk at dette må kompenseres med
eksplisitt støtte, slik at bonden har mulighet til å prioritere disse tiltakene. I kombinasjon med
at annen støtte utbetales på areal blir ikke bonden så avhengig av å maksimere volum for å
motta støtte. Det er med andre ord et langt tydeligere skille mellom markedsinntekter og
økonomiske overføringer i Østerrike sammenlignet med Norge, der mye av støtten er direkte
koblet til selve volumet produsert, produksjonsretningen eller antallet dyr.
Det er de økonomiske prioriteringene i jordbrukspolitikken til Østerrike innen miljøtiltak
som Norge kan hente inspirasjon fra. Miljømålene blir fulgt opp med reell finansiering av
tiltak ute på gårdsbrukene. Støttesatsene legger til rette for at det blir et rasjonelt økonomisk
valg for bonden å prioritere å gjennomføre miljøtiltak i den daglige driften. Trolig vil en slik
dreining mot større fokus på miljøtiltak forutsette mer bruk av krav og premiering av ønsket
drift på det enkelte gårdsbruket i det norske støttesystemet. Dersom det er et mål å styrke det
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multifunksjonelle jordbruket i Norge, kan en dreining av budsjettstøtten til tiltak rettet mot
tilleggstjenester landbruket leverer, være hensiktsmessig.
Gårdens ressurser i marginale områder. Tidligslakt og seterdrift i drøvtyggerholdet
Østerrikes sterke bruk av utbetaling knyttet til areal fremfor volum gir et incitament i
husdyrproduksjonen til å opprettholde og benytte egne fôrressurser. I kombinasjon med
kompensasjon for driftsulemper for fjellandbruket i Østerrike, der grasproduksjonen til
drøvtyggere er den viktigste produksjonen, gir støtte på arealenheten fremfor produsert volum
det lettere økonomisk å prioritere eget høstet grovfôr og beite fremfor innkjøpt fôr. To
ordninger, som kan ha en overføringsverdi til norske forhold for økt bruk av norske
grasressurser og stimulering til drøvtyggerhold i marginale områder, kan være interessante.
Den første gjelder Østerrikes definisjon av seterdrift, mens den andre er Tyrols
tilskuddsordning for tidligslakt av storfe for å utnytte lokale grasressurser uten å legge beslag
på fjøsplass og tilgang på vinterfôr.
Setertilskudd
Både Norge og Østerrike har øremerket støtte til seterdrift. Innretningen for utbetaling er
imidlertid ulik. I Norge utbetales det et nasjonalt driftstilskudd for seter under RMP for
seterdrift med melkeproduksjon. I Østerrike utbetales det setertilskudd etter areal, men her er
det ikke krav om at det må være melkeproduksjon. I Norge vil det være lite hensiktsmessig å
knytte setertilskudd til arealet, for i Norge er ofte arealressursene på seter kategorisert som
utmark. Likevel kan setertilskuddet utvides og tilpasses uten et absolutt krav til
melkeproduksjon. Det vil gjøre seterdrift mer attraktivt for norske gårdsbruk. En utviding av
setertilskuddet slik at det potensielt også kan gis til aktiv seterdrift med fôring av ammeku kan
også bidra til å opprettholde mer seterdrift fordi det da blir mer attraktivt for flere bønder å
inkludere seter i driftssystemet på gårdsbruket. Det kan gi flere positive ringvirkninger som
opprettholdelse av kulturlandskapet i seterområdene og større andel beitebruk i
drøvtyggerholdet.
Tidligslakt av storfe
I Tyrol gis det en fast tilskuddssats for å levere ungdyr fra storfe til slakt innen 6 måneders
levetid. Dette skal kompenserer for tapt slaktevekt. Kalven må være født og fôret opp på
gårdsbruk i Tyrol på råmelk og grovfôr.
En lignende ordning kunne trolig også fungert i Norge, dersom det søkes å legge bedre til
rette for å benytte gårdens egne fôrressurser og utmark. Tidligslakt kan muliggjøre oppfôring
av kalver uten at bonden må sikre tilgangen på vinterfôr og fjøsplass til dyret. Bakgrunnen
for ordningen i Tyrol er å kompensere bonden for tapt markedsinntekt og samtidig gjøre det
mer attraktivt å fôre frem kalver på beite, uten at det går utover tilgangen på vinterfôr eller gir
økt behov for fjøsplass gjennom vinteren.
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Med andre ord kan en eventuell ordning inspirert av dette stimulere til at det blir mer
attraktivt for norske bønder med melkeproduksjon eller spesialisert storfekjøttproduksjon uten
at det krever ekstra ressurser og investeringer på gården i vinterhalvåret.
Spesielt kan dette tiltaket inspirert av Tyrol være attraktivt for oppfôring av oksekalver.
Dette vil også ha en positiv effekt på dyrevelferden i storfeholdet, da det gir bonden et
initiativ til å slakte ungokser, fremfor å drive intensiv oppfôring av okse innendørs etter 6
måneder, som er vanlig i Norge.27

Sommerbeiting i høyfjellet (Foto: Wikimedia Commons, Pertisau).

27

Innendørs oppfôring av okser er vanlig fordi ukastrerte okser eldre enn 6 måneder utgjør en fare for mennesker
og dyr, og derfor er oksehold og beiting regulert i hanndyrloven.
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Vedlegg

Vedlegg A: Bruksutvikling i delstatene
Dette er en oversikt over alle bruk i Østerrike. Det vil si at også bruk som i dag ikke er støtteberettiget
og registrert i INVEKOS, er med. I 2019 var det knappe 110 000 bruk som mottok støtte under CAP
og oppfylte kryssvilkår for støtte.
Antall bruk 1970–2016 fordelt på delstat (Statistik Austria, 2013, 2018, 2022e, 2022f)

Burgenland
Kärnten
Niederösterreich
Oberösterreich
Salzburg
Steiermark
Tirol
Vorlarlberg
Wien
Totalt

1970
38306
30449
101262
71459
13208
72708
23600
9141
2083
362216
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1980
30613
26134
79865
59848
12056
64487
20912
7355
1309
302579

1990
26421
24658
70011
53558
11628
59363
19738
6552
1281
273210

1995
20193
22231
60850
45749
11285
52624
19201
5906
1060
239099

1999
16081
21202
54551
41804
10751
48582
18238
5401
898
217508

2005
11664
19399
46087
36543
10023
43735
16846
4743
551
189591

2010
9793
18174
41570
33341
9785
39388
16215
4493
558
173317

2016
8471
17475
38054
31477
9545
36534
15556
4360
544
162016
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Vedlegg B: Kart over fordeling av svineholdet i Østerrike

Vedlegg C: Kart over fordeling av storfeholdet i Østerrike
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Vedlegg D: Strukturutvikling 2010–2020 i prosentendring
Strukturutvikling 2010–2020 på delstat og etter jordbruksareal, uttrykt med 2020-antallet som prosent
av 2010-antallet (Statistik Austria, 2013, 2022m). Tabellen viser at dersom prosent er over 100, så har
antall bruk økt fra 2010 til 2020, og er prosent under 100 er det en bruksnedgang.

2020/2010

Under 1 ha 1 til 2 ha

2 til 5 ha 5 til 10 ha 10 til 20 ha 20 til 30 ha 30 til 50 ha 50 til 100 ha 100 til 200 ha 200+ ha

Totalt

Burgenland

56 %

32 %

50 %

61 %

63 %

83 %

83 %

90 %

111 %

154 %

63 %

Kärnten

22 %

13 %

49 %

72 %

86 %

102 %

113 %

107 %

61 %

27 %

69 %

Niederösterreic

76 %

39 %

60 %

75 %

68 %

75 %

90 %

108 %

141 %

149 %

77 %

Oberösterreich

31 %

14 %

54 %

75 %

75 %

79 %

102 %

145 %

161 %

200 %

74 %

Salzburg

30 %

19 %

61 %

70 %

83 %

104 %

136 %

107 %

48 %

32 %

80 %

Steiermark

48 %

15 %

52 %

70 %

76 %

93 %

120 %

125 %

64 %

56 %

64 %

Tirol

24 %

15 %

33 %

66 %

116 %

169 %

203 %

133 %

38 %

10 %

74 %

Vorarlberg

46 %

16 %

43 %

66 %

79 %

101 %

127 %

166 %

76 %

16 %

73 %

Wien

101 %

70 %

71 %

57 %

112 %

145 %

71 %

111 %

86 %

83 %

85 %

Totalt

54 %

21 %

50 %

71 %

78 %

89 %

106 %

116 %

92 %

59 %

72 %

Vedlegg E: Delstatsordninger
Under skisseres noen eksempler på flere støtteordninger på delstatsnivå som ikke er drøftet i
rapporten. Disse er utenfor søyle 1 og 2, og er finansiert utelukkende med delstatsmidler.









Kvalitetsforbedring i dyrehold hos små gårder med storfe. Bruk med mellom 3 og 4,9 mordyr
i gjennomsnittlig årlig bestand får støtte ment for å dekke de ekstra kostnadene ved liten drift.
Utbetaling er et engangsbeløp på opp til 700 euro per bruk per år, ut fra hva delstatsbudsjettet
tillater (Land Tirol, 2021).
Med mål om å øke egen selvforsyning hadde Vorarlberg i 2021 en støtte per kalv/kjøttfe som
ble født, fetet og slaktet i Vorarlberg. Støtten gjelder dyr som slaktes før 32 måneders levetid,
og som ikke har kalvet før de slaktes. Støtten er på 50 euro per slaktet dyr, med en øvre grense
på 6000 euro per gård (Land Vorarlberg, 2020).
Vorarlberg har laget egne finansielle insentiver for godt dyrehold, finansiert av delstatens eget
dyrevelferdsfond (Tiergesundheitsfond). Det gis en liten sum per dyr hvis dyreholdet oppfyller
en rekke punkter for god kvalitet, som hygiene og sikkerhet. Det er også en rekke frivillige
tiltak som gir ekstra utbetalinger, eksempelvis om griser har mulighet til å gå ut i det fri, eller
ved en viss mengde sosial kontakt mellom kalver og morkua. Støtten fra dette tiltaket er
degressiv ved økende antall dyr på gården (Land Vorarlberg, 2021a).
Oberösterreich har en egen investeringsstøtte for dem som bevarer tradisjonell regional
alpearkitektur. Støtten ligger på 60 % av investeringskostnaden (Land Oberösterreich, 2022).
Salzburg er med på å dekke kostnaden for å transportere byggematerialer med helikopter til
seter og gårder hvor det ikke er mulig å komme fram med kjøretøy. Motivasjonen er å unngå
at man trenger å bygge nye veier bare for å få transportert opp materialer. De støtter opp mot
70 % av kostnaden (Land Salzburg, 2020)
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Vedlegg F: Bruksstørrelse og arealstøtte i gjennomsnitt fordelt på delstater.
Arealbaserte utbetalinger fordelt på delstat og størrelsesklasse (Lebensministerium, 2021g)
Størrelse

Antall
gårder

Antall gårder i
prosent

Utbetalinger i
euro

Utbetalinger i
prosent

Gj. snittlig utbetaling per hektar i
euro

Hektar
jordbruksareal

Burgenland

unter 5 ha

998

27,73

1 714 906

1,82

513

3 340

5 bis unter 10 ha

659

14,58

2 724 324

2,89

557

4 888

10 bis unter 20 ha

660

14,58

5 357 580

5,69

559

9 586

20 bis unter 30 ha

408

8,93

5 675 406

6,03

563

10 077

30 bis unter 50 ha

488

10,57

10 842 992

11,52

560

19 375

50 bis unter 100 ha

660

14,32

25 165 589

26,74

553

45 469

100 bis unter 200 ha

325

7,04

23 021 327

24,46

524

43 897

200 ha und mehr

104

2,25

19 611 234

20,84

515

38 044

4 302

100,00

94 113 358

100,00

539

174 677

unter 5 ha

2 282

23,52

5 627 404

5,47

762

7 382

5 bis unter 10 ha

2 483

25,35

15 810 379

15,36

859

18 402

10 bis unter 20 ha

2 662

27,15

29 081 008

28,25

767

37 922

20 bis unter 30 ha

1 125

11,47

18 191 125

17,67

662

27 488

30 bis unter 50 ha

847

8,63

18 867 107

18,33

574

32 860

50 bis unter 100 ha

326

3,32

11 247 350

10,92

552

20 385

100 bis unter 200 ha

44

0,45

2 772 120

2,69

464

5 971

200 ha und mehr

11

0,11

1 355 444

1,32

414

3 274

9 780

100,00

102 951 937

100,00

670

153 685

unter 5 ha

2 939

14,56

5 180 513

1,15

501

10 349

5 bis unter 10 ha

2 906

11,12

13 902 334

3,09

631

22 033

10 bis unter 20 ha

5 316

20,09

47 952 361

10,67

606

79 104

20 bis unter 30 ha

3 959

14,93

54 818 114

12,19

559

98 135

30 bis unter 50 ha

5 062

19,09

101 723 755

22,63

514

197 989

50 bis unter 100 ha

Summe
Kärnten

Summe
Niederösterrei
ch

4 235

15,96

141 068 132

31,38

495

285 059

100 bis unter 200 ha

961

3,62

59 018 861

13,13

475

124 178

200 ha und mehr

168

0,63

25 895 498

5,76

439

58 965

25 546

100,00

449 559 568

100,00

513

875 810

unter 5 ha

4 002

17,57

6 918 503

2,69

559

12 385

5 bis unter 10 ha

3 204

14,01

15 076 584

5,87

632

23 843

10 bis unter 20 ha

5 951

25,99

51 865 144

20,18

588

88 231

20 bis unter 30 ha

3 885

16,97

50 751 068

19,75

531

95 561

30 bis unter 50 ha

4 140

18,07

78 666 564

30,61

493

159 525

50 bis unter 100 ha

1 542

6,73

44 397 277

17,28

464

95 709

133

0,58

7 368 771

2,87

443

16 636

17

0,07

1 945 800

0,76

443

4 396

22 874

100,00

256 989 711

100,00

518

496 286

unter 5 ha

1 341

18,79

3 779 342

4,68

847

4 463

5 bis unter 10 ha

1 941

27,12

14 044 002

17,37

971

14 458

10 bis unter 20 ha

2 434

34,03

30 597 926

37,85

871

35 131

20 bis unter 30 ha

875

12,24

16 460 161

20,36

770

21 390

30 bis unter 50 ha

461

6,44

11 914 555

14,74

703

16 940

50 bis unter 100 ha

96

1,34

3 826 644

4,73

638

5 996

100 bis unter 200 ha

3

0,04

218 033

0,27

478

456

7 151

100,00

80 840 662

100,00

818

98 834

unter 5 ha

6 328

30,20

10 861 284

5,86

546

19 890

5 bis unter 10 ha

4 969

22,88

25 182 542

13,58

689

36 567

10 bis unter 20 ha

5 312

24,42

53 066 151

28,61

700

75 797

20 bis unter 30 ha

2 354

10,82

35 100 159

18,93

613

57 302

Summe
Oberösterreich

100 bis unter 200 ha
200 ha und mehr
Summe
Salzburg

Summe
Steiermark
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30 bis unter 50 ha

1 798

8,26

36 909 575

19,90

537

68 793

50 bis unter 100 ha

667

3,07

19 167 434

10,34

475

40 311

100 bis unter 200 ha

63

0,29

3 463 178

1,87

418

8 287

200 ha und mehr

14

0,06

1 703 822

0,92

401

4 251

21 505

100,00

185 454 145

100,00

596

311 198

unter 5 ha

3 956

36,91

12 663 899

14,10

975

12 985

5 bis unter 10 ha

3 437

31,96

26 795 236

29,84

1 057

25 358

10 bis unter 20 ha

2 508

23,35

32 481 009

36,17

910

35 711

20 bis unter 30 ha

588

5,48

11 139 897

12,40

757

14 708

30 bis unter 50 ha

208

1,94

5 166 294

5,75

614

8 411

50 bis unter 100 ha

38

0,35

1 529 552

1,70

497

3 081

100 bis unter 200 ha

1

0,01

33 783

0,04

99

341

10 736

100,00

89 809 669

100,00

893

100 595

unter 5 ha

927

32,44

2 880 484

8,06

981

2 937

5 bis unter 10 ha

630

21,95

5 247 467

14,69

1 133

4 632

10 bis unter 20 ha

669

23,34

10 131 451

28,35

1 044

9 707

20 bis unter 30 ha

353

12,30

8 061 410

22,56

914

8 816

30 bis unter 50 ha

228

7,94

6 796 210

19,02

773

8 796

50 bis unter 100 ha

58

2,02

2 613 772

7,32

672

3 891

2 865

100,00

35 730 794

100,00

921

38 778

unter 5 ha

71

52,91

171 770

6,06

753

228

5 bis unter 10 ha

16

8,07

48 331

1,70

426

113

10 bis unter 20 ha

18

8,07

166 658

5,88

652

256

20 bis unter 30 ha

16

7,17

216 664

7,64

548

396

30 bis unter 50 ha

24

10,76

508 267

17,93

531

958

50 bis unter 100 ha

20

8,97

817 831

28,85

595

1 374

100 bis unter 200 ha

5

2,24

388 377

13,70

545

713

200 ha und mehr

4

1,79

517 028

18,24

371

1 393

174

100,00

2 834 928

100,00

522

5 430

unter 5 ha

22 836

22,89

49 904 147

3,84

675

73 960

5 bis unter 10 ha

20 246

19,06

118 831 200

9,15

791

150 295

10 bis unter 20 ha

25 530

23,98

260 699 288

20,08

702

371 444

20 bis unter 30 ha

13 563

12,73

200 414 002

15,44

600

333 873

30 bis unter 50 ha

13 256

12,44

271 395 320

20,90

528

513 646

50 bis unter 100 ha

7 642

7,17

249 833 582

19,24

498

501 275

100 bis unter 200 ha

1 535

1,44

96 284 451

7,42

480

200 478

Summe
Tirol

Summe
Vorarlberg

Summe
Wien

Summe
Österreich

200 ha und mehr
Summe

318

0,30

51 028 825

3,93

463

110 323

104 904

100,00

1 298 390 815

100,00

576

2 255 292
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Vedlegg G: Detaljert oversikt utbetalinger
Strukturen i offentlige utbetalinger fordelt etter driftsform. Fruktgårder, flerårig kultur,
drøvtyggere, foredling (svin), blandet drift, skogbruk, alle gårder, fjellgårder, lavlandsgårder
(Lebensministerium, 2021)
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Vedlegg H: Økonomiske oversikter
Inntekter og resultater for fjellgårder, gårder i lavlandet og alle gårder (Lebensministerium, 2021)
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Vedlegg I: Beregningsformel for tilskuddssats under AZ på størrelse og EPpoeng
AZ-formel for beregning for støttesats per dekar ut fra vanskelighetspoeng og bruksstørrelse under
AZ-programmet for ufordelaktige områder.

Kilde: Lebensministerium (2021c), side 14:
https://info.bml.gv.at/dam/jcr:2a373611-adc1-446e-b35433560e33ed44/SRL_AZ_2015_nach%2004.%20%C3%84nderung_inkl_Anhang.pdf
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