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Forord 
 

 
Målsettingen om å produsere mer i norsk jordbruk på egne ressurser er velkjent. Her 
presenterer vi en del tiltak for å nå denne målsettingen og derigjennom øke verdiskapingen i 
jordbruket. Hovedfokus er på hvordan overføringene til jordbruket kan brukes best mulig for 
og nå uttalte politiske mål. Dette fordi pengebruken over jordbruksavtalen og budsjett, samt 
lovverk, treffer mer presist enn rene prisvirkemidler. Et velfungerende tollvern er videre 
avgjørende for å nå målene og derfor svært viktig, men dette utgjør ikke tyngdepunktet i 
rapporten. 

Noe av arbeidet er basert på tidligere rapporter fra AgriAnalyse. Vi takker Ole Nikolai 
Skulberg, Anders Huus og Elin Marie Stabbetorp for gode innspill i prosessen. 

Oslo, november 2015 

 

Chr. Anton Smedshaug 

Daglig leder 
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Sammendrag 

Dersom Stortingets målsetting om økt matproduksjon på norske ressurser skal realiseres, må 

arealet egnet til grovfôr benyttes til grovfôrproduksjon og arealene egnet til korn benyttes til 

kornproduksjon. Det betyr at det må være mest lønnsomt å dyrke korn i kornområda, samtidig 

som det må være økonomi i grovfôrproduksjonen i de tradisjonelle og mer marginale 

grovfôrområdene. De siste 10–15 årene har det imidlertid vært en omlegging fra korn til 

grasproduksjon i kornfylker på Østlandet. Samtidig blir grovfôrareal tatt ut av drift i 

grovfôrområdene på Sør- og Vestlandet og i Nord-Norge. I samme tidsperiode har det også 

vært vekst i importen av fôrråvarer til norsk husdyrproduksjon. I denne rapporten søker vi å se 

på hvordan andelen av norske ressurser i produksjonen kan økes, og ikke nødvendigvis 

hvordan totalproduksjonen kan økes. 

 Det finnes en rekke virkemidler i landbrukspolitikken for å oppnå jordbrukspolitiske mål. 

Mye av virkemiddelapparatet er innrettet for å gi en struktur tilpasset den nasjonale 

jordressursen. Dessuten er det et mål om å tilrettelegge for matproduksjon i hele landet med 

ulike naturgitte forutsetninger. Flere av ordningene deler landet inn i soner som gjør at man 

kan kompensere for kostnader knyttet til ulike dyrkingsforhold. Noen tilskudd har 

strukturdifferensiering som legger til rette for en variert bruksstruktur.  

 Likevel ser vi at det er visse utviklingstrekk i norsk jordbruk som ikke samsvarer med 

målene, noe som gjør det nødvendig å gjennomgå eksisterende og diskutere nye virkemidler, 

samt finansieringen av disse. Det anbefales avslutningsvis en pakke med tiltak, bestående av 

tilpasninger i eksisterende virkemidler og forslag til noen nye virkemidler. 

 

 

Virkemiddelpakke for mer produksjon på norske ressurser:

Investeringspakke tilpasset arealgrunnlaget – grovfôr og korn  

Tilskudd for egenprodusert fôr  

Differensiert kraftfôrpris  

Driftsulempetilskudd, korn og grovfôr etter jordstykke  

Kompetanseutvikling grovfôr  

Areal- og kulturlandskapsvirkemidler styrkes  

Drenering  

Husdyrtilskudd økning på første trinn, og tak på antall dyr  

Distriktstilskudd melk endres fra per liter til per melkekyr  

Kvalitetstilskudd kjøtt differensieres på soner  

Etableringsstipend  
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Mange norske gårdsbruk har etter hvert betydelig etterslep i investeringer, og et slitt og til 

dels utdatert produksjonsapparat. I tillegg ligger det krav om omlegging til løsdrift i 

storfeproduksjonen fra 2024. 

 Om man skal ta vare på de marginale jordbruksområdene, er det avgjørende at man enten 

prioriterer små investeringer foran store investeringer, eller at man øker rammen tilstrekkelig 

til at små bruk får større del i investeringsstøtten, siden dagens prioriteringer i praksis 

akselererer strukturutviklingen. Det er nødvendig med økte midler for investeringer, og det 

foreslås blant annet å innføre strengere kronetak på investeringsstøtten og at 

investeringsmidlene må gis tilpasset arealgrunnlaget, slik at små og mellomstore i større grad 

også kan få slike midler.   

 Areal- og kulturlandskapstilskuddet (AK-tilskuddene) utgjør en vesentlig andel av 

tilskuddene gårdsbruk mottar. Arealtilskuddene gir produsentene insentiv til å holde areal i 

bruk, samtidig som de er en viktig inntektskilde for driften. AK-tilskuddene bør derfor økes. 

 Det foreslås videre å opprette et driftsulempetilskudd, både for korn og grovfôrareal, for å 

hindre at marginale jordbruksområder går ut av drift. Dette kan gjøres samtidig som en tar i 

bruk nytt forvaltningssystem for produksjonstillegg fra 2017/18, hvor kart blir premiss for 

produksjonstilskuddet. Med en slik kartfunksjon vil det være teknisk mulig at søkerne tegner 

inn på kartet hvilke arealer det søkes tilskudd til (og hva som dyrkes der). Det gir mulighet å 

utforme nye nasjonale tilskuddsordninger som gir mer presise utbetalinger rettet direkte mot 

driftsulemper. Dersom en ønsker å etablere tilskudd for driftsulemper, bør dette fremmes 

mens en fortsatt er i fasen med å utvikle nytt forvaltningssystem. Det vil trolig være 

rimeligere å innføre dette ved oppstart enn senere.  

For å bedre jordkvaliteten og øke produktiviteten på jordbruksjord, hovedsakelig kornjord, 

men også ved grasproduksjon, må drenering prioriteres. Ifølge landbrukstellingen fra 2010 er 

812 100 dekar dårlig drenert, hvor korn utgjør mellom 220 000 og 450 000 dekar. Her 

foreslås det å endre innretningen på dreneringstilskuddet, enten ved å doble dagens sats fra 

1000 kroner dekar til 2000 kroner eller ved å innføre en bevilgningssum opp til en maksimal 

prosent, som 40 prosent av kostnadsoverslaget.  

 Dersom man endrer distriktstilskudd melk fra dagens støtte per liter til støtte per melkekyr, 

vil en gjøre det mer attraktivt for gårdbrukerne å øke tallet på melkekyr for å melke kvoten. 

Det vil stimulere til flere melkekyr som betyr flere kalver til slakt. Presset på avdråttsøkning 

vil da trolig reduseres, og det vil kunne gi mindre behov for importert kraftfôrråvare. Et 

husdyrtilskudd der en reduserer taket for utbetaling av husdyrtilskudd og øker satsene på de 

første dyrene, vil kompensere de små brukene og kan slik motvirke avvikling av bruk. 

Indirekte vil det legge til rette for at areal blir holdt i hevd der det ikke ligger til rette for 

stordrift. Dessuten vil det motvirke husdyrkonsentrasjon på de beste jordbruksarealene. 

Dersom en i tillegg innfører sonedifferensiering på kvalitetstilskuddet for kjøtt, vil en få 

sterkere stimuli til å få storfekjøttproduksjonen utenfor kornområdene. Det vil styrke 

grunnlaget for storfekjøttproduksjon i de tradisjonelle grovfôrområdene. 

 Gjennom å prioritere kompetanseutvikling, foreslås det ytterligere krav til fôr- og 

jordprøver, for eksempel for å kunne motta produksjonstilskudd. En systematisk innsamling 
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av slike data vil gi grunnlag for bedre rådgiving for hvert bruk. En slik database vil også være 

nyttig, både for nasjonal og lokal sammenligning og i forskning. 

 

Nye virkemidler 

I tillegg til tilpasninger i eksisterende virkemidler, er det trolig nødvendig å se nærmere på 

nye enkeltvirkemidler, i en virkemiddelpakke, dersom en ønsker en langsiktig 

retningsendring, hvor en i større grad stimulerer til mer produksjon på norske ressurser.  

Herunder diskuteres blant annet muligheten for et justert AK-tilskudd, tilskudd til helsæd, 

samt et tilskudd som har som hensikt å stimulere til økt bruk av egenprodusert fôr til 

drøvtyggere, spesielt i grovfôrdistriktene. I tillegg omtales muligheten for differensiert 

kraftfôrpris mellom drøvtyggere og kraftfôrintensive produksjoner. To nye virkemidler, 

driftsanbud og etableringsstipend, kan legge til rette for at marginalt areal blir drivverdig. En 

vil her samtidig gi bedre grunnlag for drift av arealer som er tatt ut av drift eller er på vei ut. 

Dette kan styrke rekrutteringen til næringen. 

 

Rapporten drøfter ikke eksplisitt hva endringer vil bety for den samlede ramma for tilskudd 

innenfor jordbruksavtalen. Dimensjoneringen av tilskuddene må reflektere de målene man 

søker å oppnå, og det er derfor viktig med objektive og målbare suksessmål for 

jordbrukspolitikken, slik at man kan etterprøve om dimensjoneringen av virkemidlene er 

tilstrekkelig. Det er likevel rimelig klart at dersom tiltakene skal ha virkning, vil det bety både 

omfordeling innenfor avtalen og et behov for mer budsjettstøtte over tid.  Videre drøfter ikke 

rapporten strukturen i jordbruket inngående, men mange av tiltakene er rettet mot å sikre at 

jordbruksarealet blir drevet, og derfor søker flere av virkemidlene å redusere driftsulemper 

som følge av naturgitte forutsetninger. Det vil si at en søker å styrke virkemiddelbruken for 

marginale områder og slik sikre bruken av jordbruksareal i hele landet, som vil være en 

forutsetning for å få mer av produksjonen på norske ressurser. Det kan slik sett sies at 

virkemidlene søker å dempe strukturendringene mot «større og færre bruk» for å opprettholde 

arealet. 

Effektivisering og produktivitet er ikke drøftet i rapporten. Men det er klart at sterkt og 

ensidig fokus på effektivisering vil komme på kant med sentrale jordbrukspolitiske mål. 
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1      Innledning 

Det er viktig å ha en norsk matproduksjon. Dette er det politisk enighet om, og en 

overveldende majoritet av befolkningen som mener (Fjellhammer og Ramborg 2015). I Norge 

har vi en verdikjede for mat som går fra jord til bord (figur1.1). Det vil si at vi har gårdsbruk 

som produserer korn, gras og holder husdyr, vi har en næringsmiddelindustri som foredler 

produktene og et logistikkapparat/ dagligvarehandel som formidler produktene ut til 

forbruker.  Dette skaper arbeidsplasser, økonomisk aktivitet i Distrikts-Norge og er en stabil 

kilde til verdiskaping for Norge.  

Figur 1.1 Oversikt over den norske verdikjeden (Landbruksbarometeret, 2015) 
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Det er flere utviklingstrekk som gjør at jordbruket ikke leverer optimalt ut fra sine 

forutsetninger. Vi ser at jordbruksarealet faller, spesielt kornarealet, og produksjonen av 

storfekjøtt avtar. Dette er med på å gjøre Norge mer avhengig av import av korn, kraftfôr og 

storfekjøtt, samt at en har et uutnyttet potensial i grønt, frukt og bær. Samtidig har Norge hatt 

en sterk økning i produksjonen av svin og slaktekylling (figur 1.2).  

Figur 1.2 Endringer i produksjonsvolum fra 2006 til 2015. Ifølge normaliserte regnskap 
(Budsjettnemda for jordbruket, 2015) 

 
 

I Norge vokser gårdsbrukene, og noen går fra å utnytte stordriftsfordeler til å møte 

stordriftsulemper, siden avstanden til neste tilgjengelige jordstykke blir stadig lengre. 

Tradisjonelle stordriftsfordeler, som skalafordeler, mer effektivt arbeidsforbruk og bedre 

utnyttelse av kapitalinnsatsen, gjelder også i jordbruket. Men logistikkulempene som følger 

av økende avstander, på grunn av stadig færre bønder, er i ferd med å føre til redusert bruk av 

norsk areal og medfølgende redusert evne til nasjonal fôrproduksjon. Potensielt står man nå 

også ovenfor større lokale produksjonsfall som følge av «sistebondeeffekter», ved at det nå er 

én bonde som driver store arealer i et område. 

 Fram til 2007 var det en klar tendens til at jord på gårdsbruk som avviklet driften, ble tatt i 

bruk av tilliggende gårder, og gjennomsnittlig jordbruksareal per jordbruksbedrift økte (figur 

1.3). Etter 2007 forsvinner arealet i større grad ut av drift når gårdsbruk avvikler (Eldby og 

Fjellhammer 2014)1. I de senere årene har fall i jordbruksareal, på grunn av bruksavvikling, 

vært en betydelig større kilde til nedbygging av jord enn omdisponering av jord til samferdsel 

og boligformål (Finansdepartementet 2015). En sikker matforsyning og matvareberedskap for 

                                                 
1 Undersøkelser viser at kommuner «mistet» i gjennomsnitt 3,1 prosent av jordbruksarealet i 
det året de innførte kartverket, mens kommuner som ikke la om samme år, i gjennomsnitt 
reduserte jordbruksarealet med 0,1 prosent. Omleggingen av kartdataene skaper en viss usikkerhet om 
denne konklusjonen. Spesielt fordi omleggingen gikk over en lengre periode, og avviket er ikke 
kartlagt.  
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et land handler både om sikker tilgang til matvarer til egen befolkning, og om sikker tilgang 

til fôr til husdyrene for at de skal kunne produsere matvarer. Uten sikker fôrtilgang vil 

matvaresikkerheten være uten substans.  

Figur 1.3 Endringer i gjennomsnittlig jordbruksareal per jordbruksbedrift i perioden 
2000–2006 og 2007–2013 (Landbruksbarometeret, 2014). 

 
 

De landbrukspolitiske målene er politisk definert, og virkemiddelapparatet skal legge til rette 

for at målene nås (tabell 1.1). Mange av målene og virkemidlene skal sikre en 

produksjonsstruktur ut fra naturgitte forutsetninger og at det skal være mulig å drive jordbruk 

i hele landet med en variert bruksstruktur.   

 Det kan hevdes at dagens virkemiddelapparat med innretning og dimensjonering ikke fullt 

ut legger til rette for at man skal kunne nå de landbrukspolitiske målene. Likevel slo 

næringskomitéen fast i behandlingen av jordbruksavtalen 2015 at mer av produksjonen på 

norske ressurser er viktig. I innstillingen fra næringskomitéen ble det formulert slik: Komitéen 

viser til at reell økt selvforsyningsgrad er avhengig av at økt matproduksjon skal være med 

grunnlag i norske ressurser. (Innst. 385 S (2014–2015)).   
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Tabell 1.1 LMD (2011) Landbruks- og matpolitikken – Velkommen til bords, Meld. St. 9 
(2011–2012), LMD, Oslo 

 
 

Denne rapporten omhandler konkrete forslag til virkemidler, både eksisterende og nye, som 

kan bidra til å produsere mer av maten på norske ressurser, og da er fôrressursene 

avgjørende. Det legges til grunn at dette må skje på en bærekraftig måte, samtidig som 

jordbrukets konkurransekraft må ivaretas2. Det er først og fremst tiltak for å styrke 

grovfôrproduksjonen i drøvtyggerproduksjonene og opprettholde kornarealene som drøftes. 

Samtidig er svin- og fjørfeproduksjonen, samt grøntsektoren, sentrale i norsk matproduksjon, 

selv om disse ikke er eksplisitt drøftet.  

 Det er primært gjennom politisk virkemidler og direkte støtte at man kan styre utviklingen 

i jordbruket politisk, fordi direkte overføringer er mer målrettet enn prisvirkemidler som 

gjelder likt for alle. Slik jordressursen er fordelt i Norge, er det ekstra viktig å ha en rasjonell 

styring for å sikre best mulig utnyttelse av hele arealet. Dersom politikken ikke lykkes med 

dette, risikerer Norge å miste mye av ressursgrunnlaget for framtidig matproduksjon. 

 Rapporten diskuterer utvalgte virkemidler og tilskuddsordninger for å sikre arealbruk, 

både for gras og korn, og samtidig legge til rette for at mer av produksjonen skjer på norske 

ressurser i grasbasert husdyrhold. 

1.1 Premisser  

Det finnes noen viktige premisser som må ligge til grunn i jordbrukspolitikken for at det skal 

være forutsigbart hvordan virkemidler vil virke. Norges jordressurser er spredt over hele 

landet, og vi trenger virkemidler som gjør det lønnsomt å drive jorda der den er.  

 

                                                 
2 Konkurransekraft for norske jordbruksprodukter innebærer at man ikke kan styre prisene på norske 
jordbruksprodukter politisk over det nivået markedet tillater. Spesielt om produktene er i direkte priskonkurranse 
med importerte substitutter eller grensehandel.  
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Arbeidsdelingen i norsk jordbruk (Kanaliseringspolitikken) 

En grunnleggende forutsetning er «kanaliseringspolitikken», som legger til rette for en 

arbeidsdeling mellom distriktene 3.  Kornproduksjon i områder hvor det er naturgitte 

forutsetninger for det, gir rom for husdyrproduksjon og bruk av jordbruksareal i resten av 

landet, hvor det bare er grunnlag for grasproduksjon. Denne tankegangen ble fremmet fra og 

med jordbruksoppgjøret 1950, da det i en protokolltilførsel het: «Regjeringen vil for 

kornavlingene i 1952/54 foreslå at Statens kornforretnings innkjøpspriser for norsk hvete ikke 

settes lågere regnet i øre enn 1,5 x gjennomsnittlig utbetalingspris pr. liter mjølk ved 

meieriene.»  Gjennom en slik prispolitikk skulle man stimulere til overgang fra melk til 

kornproduksjon der dette var mulig. Over tid var dette svært virkningsfullt, og stadig mer av 

melkeproduksjonen flyttet ut i distriktene.  Da melkeproduksjonen var i ferd med å bli for 

høy, ble melkekvoter innført på den enkelte gård i 1983 for å unngå videre overproduksjon 

med prisfall og ressurssløsing som følge. 

 I dag kan melkekvotene bare omsettes innenfor fastsatte kvoteregioner for melk, som 

sammenfaller med dagens fylker. Denne ordningen er en viktig komponent i å holde 

melkeproduksjon ute av kornområdene. Kornområdene har også best forutsetninger for å 

produsere gras og om man ikke prioriterer kornproduksjon her, vil produsenter i disse 

områdene kunne velge melkeproduksjon framfor korn. På grunn av avsetningsbegrensninger 

er derfor kvoteregioner for melk og konsesjonsgrenser et viktig grunnlag for å skape rom for 

husdyrproduksjon i hele landet og dermed bruk av hele det norske arealet, uten at de beste 

områdene konkurrerer ut de nest beste. Det er ingen produksjonsbegrensninger i sau- og 

ammekuproduksjon. 

Kanaliseringspolitikken og kvoteregionene er da de avgjørende ordninger for å holde oppe 

strukturen i jordbruket og produksjon i hele landet.  

Figur 1.4 Illustrasjon av kanaliseringspolitikken og arbeidsfordelingen den legger til rette for 

 
 

                                                 
3 Les mer om kanaliseringspolitikken i Arnoldussen et al. (2014) Økt matproduksjon på norske arealer, Rapport 
6 – 2014, AgriAnalyse, Oslo 

Uten 

kanaliseringspolitikk 

Med 

kanaliseringspolitikk 
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Marked og tollvern 

Utfordrende naturgitte produksjonsforhold, høyt kostnadsnivå og en politisk valgt 

produksjonsstruktur i jordbruket gjør skjerming av norsk jordbruk nødvendig. Gjennom å 

legge på tollavgifter kan avsetningen av norske landbruksvarer, til et prisnivå som speiler 

nasjonale produksjonsvilkår, sikres.  

 Markedet og tollvernet setter rammer og begrensninger for handlingsrommet, både for 

virkemiddelapparatet generelt og for ulike tiltak. Det er begrensninger på hvor mye prisene 

kan økes uten at avsetningsmulighetene påvirkes – både fordi etterspørselen generelt faller 

ved høyere pris, og fordi høyere innenlandsk pris vil kunne gi utenlandske aktører mulighet til 

å konkurrere på pris fordi tollvernet er for svakt. 

 I 1995, som følge av WTO, ble importvernet i Norge lagt om fra et mengdebasert 

grensevern til et tollbasert importvern. Norge har i WTO eksplisitt notifisert retten til å velge 

mellom kronetoll og prosenttoll. Dette er nedfelt slik i den norske bindingslista: «Hvor både 

spesifikk [krone] og ad valorem-tollsats [prosent] er angitt, vil man benytte den sats som til 

enhver tid er høyest». («Særskilt vedlegg nr. 1 til St.prp. nr. 65 (1993–94)» 1994). I den 

norske håndhevingen av tollvernet på landbruksvarer er det stor forskjell på det formelle 

tollvernet Norge har rett til å bruke gjennom WTO og det anvendte tollvernet for 

landbruksvarer. Norge praktiserer et langt mer liberalt tollregime enn det landet formelt har 

rett til gjennom bindingslista i WTO (AgriAnalyse, 2014). 

 De fleste industriland fører en landbrukspolitikk basert på tollvern, økonomiske 

overføringer og finansielle virkemidler, ut fra rammene lagt i WTO. Normalt varierer dette 

mellom 0,5 og 1,0 prosent av total støtte (figur 1.4).  

 

Figur 1.5  Støtte i prosent av BNP til landbruk (2012–2014) i ulike land beregnet av 

OECD. Anslått verdi av tollvernet er inkludert i det samlede støtteestimatet 

(TSE). (OECD 2015) 
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2    Utfordringer i areal- og fôrbruk  

Et av funnene i rapporten «Norsk jordbruk – Redusert arealbruk og fallende produksjon» 

(Eldby og Fjellhammer 2014) var at små og mellomstore gårdsbruk avvikler driften i større 

omfang enn de største gårdsbrukene vokser. Rapporten viste også at om denne utviklingen 

fortsetter, vil gjennomsnittsgårdene «vokse ut av bygdene». For å opprettholde 

jordbruksarealet er man avhengig av å ha gårdsbruk i drift der arealet er lokalisert i landet. 

 I 2003 ble det søkt om produksjonstilskudd for 10,3 millioner dekar, mens det i 2013 var 

redusert til 9,8 millioner, noe som utgjør et fall i norsk jordbruksareal på knappe 5 prosent 

(Eldby og Fjellhammer 2014).  

 

Mer av produksjonen på norske ressurser 

Dersom norsk husdyrproduksjonen i størst mulig grad skal skje på norske ressurser, må 

arealet egnet til grovfôr benyttes til grovfôrproduksjon og arealene egnet til korn benyttes til 

kornproduksjon. Det betyr at det må være mest lønnsomt å drive korn i kornområda, samtidig 

som det må være økonomi i grovfôrproduksjonen i marginale grovfôrområder.  

 Dersom det ikke er økonomi i å bruke marginale grovfôrarealer, vil det være et incitament 

for å prioritere økt kraftfôrbruk til drøvtyggere, som fører til at grovfôrareal tas ut av drift 

eller at husdyrproduksjonen legges ned. Om det ikke er økonomi i kornproduksjon, vil 

kornareal bli lagt ned eller lagt om til grasproduksjon. De siste 10-15 årene har det vært en 

omlegging av korn til grasproduksjon i kornfylker på Østlandet. Samtidig blir grovfôrareal 

tatt ut av drift i de tradisjonelle grovfôrområdene på Vestlandet og i Nord-Norge (figur 2.1). 
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Figur 2.1 Avvikling og endring av kornareal og grovfôrareal etter fylke 2003 og 2013 
(basert på: Søknad om produksjonstilskudd, 2003 og 2013, Statens 
landbruksforvaltning) 

 
 

 

 

De siste 15 årene har en sett en vekst av importerte fôrråvarer til norsk husdyrproduksjon 

(figur 2.2). Viktige årsaker er stadig høyere produksjon per dyr, noe som krever et mer 

energirikt fôr, samt økte produksjonsvolum av gris og spesielt slaktekylling. Økt produksjon 

krever ofte både økt kraftfôrbruk og endring i kraftfôrets sammensetning mot mer importerte 

råvarer, spesielt proteiner. Dette kan gi mindre rom for norske råvarer i kraftfôret til norske 

husdyr. 
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Figur 2.2 Bruk av norske og importerte råvarer til kraftfôr, 1998–2014. Ikke inkl. 
vitaminer og mineraler (Norske Felleskjøp, 2012; Landbruksdirektoratet, 2014) 

 
 

Gras- og kraftfôrpris 

I de kraftfôrintensive produksjonene fjørfe og svin er kraftfôrprisen direkte avgjørende for 

økonomien og produksjonsmengden. I drøvtyggerproduksjonen er grovfôr en av de viktigste 

innsatsfaktorene, og kostnaden til fôr utgjør en vesentlig del av kostnadene.  Prisforholdet 

mellom kraftfôr og grovfôr påvirker dermed innretningen av produksjonen og hvilke 

innsatsfaktorer som blir benyttet4. I storfe og sau vil prisforholdet grovfôr/kraftfôr sammen 

med andre forhold påvirke norsk arealbruk, melkeavdrått, tallet på mordyr i sau- og 

storfeholdet, kjøttvolumene og driftsstrukturen.   

Kraftfôrprisen per fôrenhet har økt med om lag 30 prosent fra 2000 til 2013 (Totalkalkylen 

2015). Samtidig viser tallmaterialet fra både Driftsgranskingene og TINE EK at økningene i 

grovfôrkostandene per fôrenhet har økt med 30-40 prosent mellom 2000 og 2013, hvor 

økningen har vært særlig stor etter 2005 (Felleskjøpet 2015). Kostnadene varierer mellom 

ulike deler av landet, og det er til dels store variasjoner mellom ulike geografiske områder 

(figur 2.3.). Økende grovfôrkostnader kan være én av flere grunner til et økt kraftfôrforbruk i 

drøvtyggerproduksjonen. Det er også andre forhold som styrer bruken av kraftfôr, som 

markedsaktørens kvalitetsbetaling og investeringskostnader. I tillegg vil produksjonsdrivende 

tilskuddordninger påvirke valg av fôr.  

                                                 
4 Se Hoel M., og Moene K. O. (1993): Produksjonsteori, kap. 8, Universitetsforlaget, Oslo. Kapittelet beskriver 
kostnadsminimering i to-faktortilfellet, hvor det vises at om prisnivået på en faktor øker, vil det være optimalt å 
nytte mer av den andre faktoren.  
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Figur 2.3 Brutto og netto grovfôrkostnader inkludert estimert arbeidskostand og 
kraftfôrkostnad i kroner per FEm i ulike soner. Soner i hht. soneinndelingen for 
distriktstilskudd for melk (Basert på Felleskjøpet, 2015) 5 

 
 

Bruk av eget ressursgrunnlag – ikke en ny problemstilling 

Sammensetningen av fôrseddelen i storfeproduksjonen er avgjørende dersom mer av 

produksjonen skal skje på norske ressurser. På 1980-tallet var andelen innkjøpt fôr 

(hovedsakelig kraftfôr) i melkeproduksjonen en hovedutfordring, da det gav gårdbrukerne 

mulighet til å fôre flere dyr enn grovfôrressursene tilsa. Dermed førte høyt bruk av kraftfôr til 

større produksjon av både melk og kjøtt enn det var avsetning for. Norsk jordbruk hadde på 

den tiden overproduksjon av både melk og storfekjøtt, som en følge av for mange mordyr.  

 I dag er det motsatt, der det er for få mordyr for å dekke etterspørselen etter storfekjøtt, 

mens melkeetterspørselen er dekket. I 2015 som på 1980-tallet, vil noen av utfordringene 

løses med det samme grepet – gjennom lavere andel tilført (kraft) fôr utenfra i 

melkeproduksjonen og med høyere egenprodusert fôrandel på gårdsbrukene. 

 I «Fôr i fokus» fra 1983 vises det til at innkjøp av fôr bør reduseres i melkeproduksjonen. 

Rapporten foreslår følgende krav til egen fôrandel i melkeproduksjonen gjennom 

jordbruksavtalen gjeldende fra 1985: 70 prosent i kornområdene, 60 prosent nord for 

Saltfjellet og 60 prosent i resten av landet. Dersom egenprodusert fôrandel var lavere enn 

kravet, ville melkeprodusenten få avkortning av melkekvoten (melkekvoter ble innført i 1983 

for å begrense overproduksjonen av melk). Det ble slått fast at for å redusere innkjøpt fôr, 

måtte tallet på kyr justeres etter egen fôrtilgang.  

                                                 
5 Vi har tatt med både brutto og netto grovfôrkostnad. Netto grovfôrkostnad er grovfôrkostnad medregnet 
tilskudd. Årsaken til at bruttokostnaden er relevant er at den utbetales uavhengig av produksjon. Dette betyr at 
den ikke gir incentiver mot økt arealproduktivitet. Derfor følger det at man ut fra økonomiske hensyn velger 
billigere kraftfôr, selv om netto grovfôrkostnad er lavere per fôrenhet. Andre faktorer påvirker også valg av 
grovfôr og kraftfôrbruk, som bekvemmelighetshensyn.  
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I en tid med overproduksjon var løsningen at mer av melkeproduksjonen måtte baseres på 

egne ressurser. Det ville gi reduksjon i mordyr, færre kalver og mindre overproduksjon av 

storfekjøtt. Tilsvarende er situasjonen i dag, men målet er omvendt. Mer bruk av 

egenprodusert fôr vil gi lavere avdrått, flere mordyr, flere kalver og økt storfekjøttproduksjon. 

Mer av produksjonen vil da skje på norsk kraftfôr og grovfôr.   
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3    Dagens virkemiddelapparat og muligheter 

Dagens virkemiddelapparat er et resultat av en årrekke med forhandlinger mellom landbrukets 

organisasjoner og skiftende regjeringer. Det kan med god grunn hevdes at 

virkemiddelapparatet er omfattende, men det er spesifikke begrunnelser og mål man ønsker å 

oppnå.  

 Mye av virkemiddelapparatet er innrettet for å motvirke tunge trender med 

strukturutvikling og tilrettelegging for matproduksjon i hele landet med vanskelige naturgitte 

forutsetninger. Flere av ordningene har soneinndeling som gjør at man kan kompensere for 

ulike kostnader forskjellige steder i landet, og trapper i husdyrtilskuddene bidrar til å 

kompensere for ulempene små driftsenheter har.  

 Virkemiddelapparatet er også innrettet for å underbygge en arbeidsdeling i norsk jordbruk, 

hvor det legges til rette for kornproduksjon i områder med forutsetning for dette og 

husdyrhold i resten av landet. Dersom fri konkurranse mellom bønder fikk dominere, ville 

trolig arbeidsdelingen raskt opphøre, og man ville fått husdyrproduksjon der man i dag 

produserer korn på bekostning av landbruk i resten av landet. Dette vil gå hardt ut over flere 

sentrale landbrukspolitiske mål, men spesielt selvforsyningsevnen og landbruk i hele landet 

vil bli rammet. 

  

 

Dagens virkemidler – virkning på areal, produksjon og struktur 

Tabell 3.1 viser sentrale tilskuddsordninger og søker å illustrere retningen for hvordan disse 

virker på arealbruk, produksjonen og bruksstrukturen i jordbruket. I tillegg er det satt opp 

flere mordyr ut fra ønsket om økt storfekjøtt- og lammekjøttproduksjon, noe som forutsetter 

flere mordyr i husdyrholdet. 

 Det er ingen kolonne for generell inntektseffekt. Dersom en la det inn, ville flere av 

tilskuddene fått en positiv effekt gjennom grønn markering. Kvalitetstilskudd på kjøtt er et 

slikt eksempel. Grunnen til at kulturlandskapstillegget blir angitt som nøytral virkning (gul)på 

variert bruksstruktur, er at tilskuddet gis flatt etter bruksstørrelse, og dermed ikke virker aktivt 

på tilretteleggelse for variert bruksstruktur. Det samme gjelder for arealtilskuddet grovfôr, 

som opprinnelig ville fått grønt, men som i dag ikke er innrettet for å sikre mindre gårdsbruk. 

Virkemidler som virker likt for alle, er generelt til fordel for store bruk, fremfor små.  

Husdyrtilskuddet er satt som grønt for variert bruksstruktur, da det er differensiert gjennom 

trapp med høyere sats for de første dyrene. Hvor positivt husdyrtilskuddet er for variert 

bruksstruktur etter 2014, kan diskuteres fordi endringen fra tak på antall dyr etter dyreslag til 

et maksimalt tilskuddsbeløp (560 000 kroner) innebærer en styrking av større driftsenheter 

versus for eksempel tak på 50 dyr i storfeproduksjon.  

 Kvalitetstilskudd for kjøtt er nøytralt for generell arealbruk fordi det er soneuavhengig. 

Dette innebærer at produksjonen i større grad kan foregå der det vanligvis ville vært dyrket 
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korn, og kvalitetstilskuddet kan derfor på sikt være negativ for kornarealet. Dette kan bety 

nedlegging av grovfôrareal i distriktene og omlegging av kornareal til nytt grovfôrareal. 

 Kvalitetstilskuddet for kjøtt er nøytralt for generell arealbruk så lenge man har en 

underdekning av kjøttproduksjon. Siden ordningen er sonenøytral, kan den likevel ha negative 

konsekvenser for grovfôrareal og kornareal. Dette kan begrunnes med at kornareal potensielt 

legges om til grovfôrproduksjon, og at nettoeffekten på arealet derfor er mindre negativ enn 

ved ren bruksavgang.  

Tabell 3.1 Oversikt over tilskuddsordninger og forventet virkning på areal, produksjons og 
struktur. (grønn: direkte positivt, gul: nøytral, rød: negativ) 

 

Opprettholde 
samlet 
arealbruk  Flere mordyr 

Opprettholde 
grovfôrareal 

Opprettholde 
kornareal 

Variert 
bruksstruktur 

Kulturlandskapstillegg                

Arealtilskudd grovfôr                

Arealtilskudd korn                

Husdyrtilskudd                

Distriktstilskudd, kjøtt                

Distriktstilskudd, melk               

Kvalitetstilskudd, kjøtt                

Driftstilskudd, melk                

Driftstilskudd, ammeku                

Geografisk fordeling melkekvote                

Investeringstilskudd               

 

 

 

Videre vil elementene i virkemidlerapparatet kort diskuteres ut fra tabell 3.1. 

Prisbestemmelser6 og markedsregulering går også under virkemidlene, men blir ikke nevnt 

her. Det ligger til grunn at det her ikke skjer vesentlige endringer. I tillegg diskuteres 

virkemidler rettet mot bærekraft og miljø. 

 

 

                                                 
6 Høyere priser er det som enklest vil gi økt produksjonsvolum, men å satse på produksjonsøkning gjennom pris 

vil raskt kunne ta vekk avsetningsmulighetene for norske råvarer i konkurranse med importerte varer. Pris er 

derimot ikke rettet mot å nå andre mål i landbrukspolitikken, som å holde areal i hevd og landbruk i hele landet, 

fordi pris er et strukturdrivende virkemiddel som ikke skiller mellom produksjon på norske ressurser og 

importerte innsatsfaktorer. I sum vil priser og flate pristilskudd uavhengig av soner belønne de som produserer 

store volum mest. 
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3.1  Pristilskudd 

Pristilskuddene (distriktstilskudd og grunntilskudd) har som formål å styrke inntektene til 

bonden og jevne ut forskjeller i dyrkingsvilkår og infrastruktur som finnes mellom distrikter. 

For å jevne ut forskjeller utbetales ikke tilskudd til de beste jordbruksdistriktene, mens 

tilskudd øker i distrikter med vanskelige drifts- og produksjonsforhold. Grunntilskuddene er 

ikke distriktsdifferensiert (Landbruksdirektoratet, 2012). Kvalitetstilskudd for storfe, lam og 

kje er også vurdert som pristilskudd. Herunder diskuteres i tillegg prisnedskriving for korn og 

fraktordningene for korn. 

 

 

Distriktstilskudd 

Distriktstilskudd for melk og kjøtt er differensierte utbetalinger etter den geografiske 

plasseringen til jordbruksforetaket. Tilskuddet betales ut per kilo kjøtt eller melk, og har ulike 

satser etter geografiske soner. Distriktstilskudd melk utbetales etter melkesonene A-J, mens 

for kjøtt er det produksjonssonene 1-5 som er gjeldende (Tabell 3.2).  

Tabell 3.2 Oversikt over distriktstilskudd for melk og kjøtt. (Norges Bondelag, 2015, 
Beregning AgriAnalyse, 2015). 

 

 

 

 

Kvalitetstilskudd storfe, lam og kje 

Fra januar 2014 ble det innført et ekstra pristilskudd utbetalt gjennom jordbruksavtalen for å 

stimulere til mer produksjon av storfekjøtt. Kvalitetstilskuddet for storfe gis slakt med 

kvalitetsklasse O eller bedre. Slaktekategorien Ku får ikke kvalitetstilskudd. 

Kvalitetstilskuddet storfe er satt til 4 kr/kg for 2016.  

 Det er tilsvarende kvalitetstilskudd til lam, men dette er koblet til produksjonstilskuddet, da 

det går på antall dyr levert til slakt og har et tak på drøye en million lam.  

 

Distriktstilskudd for melk, 2015 
Sone Millioner 

liter melk 
Kroner/liter 

melk 
Millioner 

kroner 

A 203,5  0,00  0,0

B 335,9  0,12  40,3

C 241,7  0,31  74,9

D 527,3  0,44  232,0

E 124,2  0,54  67,1

F 51,9  0,67  34,8

G 54,9  0,92  50,5

H 3,3  1,13  3,7

I 13,4  1,71  22,9

J 11,7  1,80  21,1

Sum distriktstilskudd melk  547,3

Distriktstilskudd kjøtt,  2015 
Sone  Millioner 

kilo 
Kroner per 
kilo 

Million
er 
kroner 

1 (Storfe, sau og geit)  20,4  0,00 0,0

2 (Storfe, sau og geit)  52,9  4,55 240,7

3 (Storfe, sau og geit)  17,6  7,35 129,4

4 (Storfe, sau og geit)  7,4  11,30 83,6

5 (Storfe, og geit)  0,8  11,90 9,5

    Sum distriktstilskudd 
kjøtt 

463,2
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Kornpris og prisnedskriving 

Økonomien i driftsgren for kornproduksjon er forholdsvis oversiktlig med få virkemidler. For 

å styrke økonomien på gårdsbruk som produserer korn kan man for eksempel øke målprisen 

eller øke arealtilskuddet. Produktpris er et av de mest produksjonsdrivende økonomiske 

virkemidlene som finnes, i motsetning til arealtilskudd, som ikke er avhengig av hvor mye 

som produseres. Kornprisen øker inntektspotensialet på gårdsbruk som produserer korn, men 

øker også kostnadene for husdyrprodusentene. Siden kornprisen i stor grad styrer 

kraftfôrprisene, er kornprisen spesielt viktig for kraftfôrintensive produksjoner som svin og 

fjørfe, men også i melkeproduksjon og annet storfehold. For ikke å skyve kostnaden med økte 

kornpriser over på de andre produksjonene, brukes prisnedskriving for korn. I sum sikrer 

prisnedskriving husdyrproduksjonen rimeligere korn enn det målprisen på korn vil tilsi, og 

kornprodusentene sikres høyere kornpris enn det prisen senere i verdikjeden betaler.   

Figur 3.1 Illustrasjon av prisnedskriving i markedsordning for korn (Norske Felleskjøp, 
2013) 

 
 

Prisnedskriving korn utgjør vanligvis knappe 500 millioner av den samlede støtten i 

jordbruksavtalen. Det tilsvarer under 4 prosent av støtten (Arnoldussen, A.H. et al. (2014)). 

3.2 Produksjonstilskudd 

Produksjonstilskudd er produksjonsstimulerende tilskuddsordninger som husdyrtilskudd, 

driftstilskudd og slaktetilskudd. Slaktetilskuddet gis til lammeslakt med middels – høy 

slakteklasse, og gir produsentene et godt insentiv til å levere større slakt. Det er krav om 

produksjon for å få areal- og kulturlandskapstilskudd (AK-tilskudd), men de virker ikke 

produksjonsdrivende isolert sett. 
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Husdyrtilskudd 

Husdyrtilskudd stimulerer til et høyere antall husdyr, men er mindre produksjonsdrivende enn 

økte priser på produktet. Husdyrtilskuddene er soneinndelt kun for gris og verpehøner. For 

alle dyr skaleres det etter antall husdyr. Det er forskjell mellom husdyrslagene, men generelt 

får man høyest tilskudd for de første dyrene, så et lavere tilskudd for høyere dyretall (figur 

3.2). Intensjonen i ordningen har vært å kompensere for driftsulemper for små 

produksjonsenheter. Større driftsenheter har samme satser for de første dyrene.  

 Endringen i jordbruksavtalen i 2014, med å avgrense husdyrtilskuddet ved et 

maksimalbeløp på 560 000 kr per foretak fremfor tak på antall dyr etter dyreslag, svekket den 

strukturelle differensieringen. I melkeproduksjonen bidro det til å dra ordningen i retning av 

et inntektstilskudd. Så lenge det er underdekning på norskprodusert storfekjøtt, er det 

vanskelig å se praktiske negative konsekvenser av endringen, men om man skulle havne i en 

situasjon med overproduksjon, vil dagens innretning på husdyrtilskuddet kunne gå på 

bekostning av mål om jordbruk i hele landet fordi det stimulerer til store driftsenheter. Dagens 

innretning på ordningen vil da motvirke sin egen intensjon om å være en kompensasjon for 

driftsulemper ved å være liten.  

Figur 3.2 Utklipp fra tilskudd til husdyr, foreløpige satser, kroner per dyr mv. per år 
(Avtaleguiden, 2015-2016)  

 
 

 

Driftstilskudd 

Driftstilskuddet gis til melkeproduksjon og produksjon av spesialisert storfekjøttproduksjon. 

Tilskuddet er knyttet til antall kyr, hvor det kreves et minimum antall kyr for å oppnå fullt 

tilskudd. Driftstilskuddet er en ren inntektsstøtte i storfeholdet, uten tilknytning til areal eller 

geografi.  

 Driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon skiller seg fra driftstilskudd melk 

gjennom at man må ha 40 ammekyr, mot 6 melkekyr, for å utløse fullt tilskudd. I tillegg har 

man geografisk fordeling av melkekvoter, som begrenser flytting av melkekyr. 

Driftstilskuddet for ammekyr er derimot helt soneuavhengig, som setter ammekyr i 

konkurranse med kornproduksjon. Virkningen av investeringstilskudd skilles på store og små 
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bruk fordi investeringstilskudd til små bruk bidrar til å opprettholde dagens struktur, mens 

investeringsstøtte til store bruk virker strukturdrivende på grunn av stordriftsfordeler. 

 

 

Areal- og kulturlandskapstilskudd – for å holde areal i hevd 

Arealtilskuddene gir produsentene insentiv til å holde areal i bruk, samtidig som de er en 

viktig inntektskilde for driften. Et av de viktigste tilskuddene er kulturlandskapstilskuddet. 

Det gis flatt til all tilskuddsberettiget jord, uavhengig av produksjonsretning.  

 Dernest kommer arealtilskudd for grovfôr og arealtilskudd for korn. Arealtilskuddene for 

korn og grovfôr har tradisjonelt vært både soneinndelt og differensiert på bruksstørrelse, men 

differensieringen på bruksstørrelse ble fjernet som del av jordbruksoppgjøret for 2014. 

Soneinndelingen er et uttrykk for ulike kostnader ved produksjon forskjellige steder i landet. 

 Et annet viktig element i arealtilskuddene er at de underbygger kanaliseringspolitikken. 

Det gis ikke arealtilskudd til grovfôrproduksjon i sone 2, og man har relativt lave satser i sone 

1. Kornproduksjon har et lavere spenn i satsene enn grovfôrareal, og man mottar arealtilskudd 

i sone 2 og bedre arealtilskudd i sone 1 og 3 enn for grovfôr.   

Figur 3.3 Areal- og kulturlandskapstilskudd. Foreløpige satser for arealtilskudd, kroner 
per daa jordbruksareal (Avtaleguiden, 2015-2016)  

 
 

 

En målestokk på om arealtilskuddene er dimensjonert riktig, er å se på arealutviklingen. 

Dersom arealtilskuddene er tilstrekkelig høye, vil det tilsi at det vil være interessant å drive 

arealene videre. Etter 2007 ser vi at areal går ut av drift på tross av arealtilskuddene, noe som 

trolig betyr at arealtilskuddene på enkelte områder er utilstrekkelige for å gjøre jorda 

drivverdig, selv for større driftsenheter. En annen faktor som kan ha betydning, er antall-

begrensningene i arealtilskuddene, hvor man for eksempel får støtte for inntil 14 dekar 

grovfôrareal per melkeku. Dette legger begrensninger på hvor mye areal hver 

husdyrprodusent har insentiv til å holde i drift, og kan ha konsekvenser for den aggregerte 

arealutviklingen. Denne innretningen av arealtilskuddet kan også gi insentiv til å holde flere 

mordyr for å utnytte inntektene som ligger i arealtilskuddene. En innstramning av 

husdyrkravet i arealskuddet vil kunne gi insentiv til økt arealproduktivitet, men kan skape 

enda svakere insentiver til å utnytte det samlede jordbruksarealet.  
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 En innstramming av maksimalareal per dyr vil også være et initiativ til høyere 

husdyrtetthet, med de følger det har på spredning av gjødsel, avrenning med mer, samt at 

dårlig grovfôrareal med lite fôrpotensial blir svekket. Motsatt kan tilskuddet også innrettes i 

en mer ekstensiv retning, ved å øke arealet per dyr for å være tilskuddsberettiget (for 

eksempel 20 dekar per dyr). Da kan det tenkes at det blir mer aktuelt å holde grovfôrareal i 

hevd, og det vil også være en styrking av marginalt areal med svakt fôrpotensial. Dette betyr 

også at svake grovfôrareal kan bli mer aktuelle som innmarksbeiter. Samtidig kan en slik 

endring være en svekkelse av insentivene for å søke å øke avling og kvalitet på grovfôrareal.    

 Når det gjelder målene om landbruk i hele landet og størst mulig matproduksjon, bør man 

derfor se nærmere på om det er spesielle soner som har en uheldig utvikling, og eventuelt 

vurdere dimensjoneringen av tilskuddet. Det er også mulig at avviklingen av differensiering 

på bruksstørrelse var uheldig med hensyn til å gi insentiv til å holde jord i bruk, da det er 

spesielt små driftsenheter som velger å avvikle driften.  

 Det er viktig å få med seg at arealtilskuddet bidrar til å holde jord i hevd, men det bidrar 

ikke direkte som et insentiv til å øke arealproduktiviteten. Økonomien i produksjonsgrenen 

gir fortsatt insentiv til økt arealproduktivitet. 

 

 

Beitetilskudd innmark og utmark 

Tilskuddet setter krav til at dyrene i hovedsak skal ha fôropptaket fra beiting, og satsen er 

differensiert på dyreslag, med 59 kr for sau/geit mfl. og 438 kr for storfe, hest mfl. Det er 

videre krav om beitetid, med 16 uker i sone 1–4 og 12 uker i sone 5–7. Det er også mulighet 

til tilskudd for organisert beitebruk, slik at bønder kan samarbeide om tilsyn, sanking og annet 

arbeid tilknyttet det å ha dyr på utmarksbeite.  

3.3  Utviklingstiltak og velferdsordninger 

Jordbruksavtalen omhandler også virkemidler rettet mot å sikre kompetanse og rådgiving, 

samt velferdsordninger for gårdbrukere. Disse er viktige for totaliteten, rekrutteringen og 

utviklingen i norsk jordbruk. 

 

 

Utviklingstiltak 

Innenfor utviklingstiltak er det en rekke tiltak for generell utvikling av jordbruket. Flere av 

tiltakene er viktige for å ta vare på og å forbedre produksjonsbasisen i norsk jordbruk, enten 

det dreier seg om gårdbrukerens kompetanse, plantekvalitet eller husdyrutvikling gjennom 

avlsarbeid. Eksempler på tilskudd under utviklingstiltak er frøavl og utvikling av plantesorter, 

rådgiving rettet mot gårdbrukere, tilskudd til dyreavl og avlsorganisasjoner, samt 

veterinærtjenester for å sikre og forbedre kvalitet og dyrehelse over tid.  
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Rådgiving og kompetanseutvikling for gårdbrukere er et viktig verktøy. Et av forslagene 

drøftet senere er en kompetansemodell hvor en innfører systematiske fôr- og jordprøvekrav 

som kan inngå som en del av rådgivingen innen grovfôr. 

 

 

Velferdsordninger  

Velferdsordninger for gårdbrukerne skal sikre at det er mulig å kunne leve et tilnærmet 

normalt arbeidsliv. Disse ordningene omhandler tilskudd til avløsning for å gjøre ferie mulig, 

tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel, samt tilskudd til sykepenger og tilskudd til 

pensjonsordninger.  

Disse ordningene blir ikke drøftet i det videre, men de er likevel svært viktige da det trolig 

er ordninger som er helt avgjørende for rekrutteringen i næringen. I lys av 

rekrutteringsproblemene i jordbruket generelt, og at andelen kvinnelige gårdbrukere er svært 

lavt, dersom en legger til grunn en om lag 50/50-fordeling av odelsberettige menn versus 

kvinner, bør disse ordningene videreføres og trolig styrkes over tid. Både for å gjøre 

jordbruket mer attraktivt for unge bønder og ikke minst for å øke andelen kvinnelige 

gårdbrukere.  

3.4 Investeringsstøtte 

Mange norske gårdsbruk har etter hvert et betydelig etterslep i investeringer tilknyttet driften, 

med slitt og til dels utdatert produksjonsapparat. I tillegg ligger det i horisonten krav om 

omlegging til løsdrift i storfeholdet, som vil framprovosere investeringsbeslutninger på mange 

gårdsbruk. Totalkalkylen angir at det ble investert for 6,7 milliarder i jordbruket i 2014. Dette 

er noe under snittet for de ti siste årene, som er 7,4 milliarder. Samme år angir Innovasjon 

Norge i sin årsmelding at landbruket mottar investeringsstøtte på 1,5 milliard. Dette er 22 

prosent av de samlede investeringene i 2014, som indikerer at en stor andel av investeringene 

som gjennomføres, mottar investeringsmidler. 

Investeringsstøtte har vært en viktig komponent i norsk jordbrukspolitikk. Behovet for 

investeringsstøtte er en følge av svakt inntektsgrunnlag i matproduksjon, som gjør at mange 

investeringer ikke blir lønnsomme uten tilskudd rettet mot nyinvesteringer. Det har ikke vært 

politisk vilje for å øke rammen for jordbruksavtalen, slik at gårdsbruk får lønnsomhet i 

investeringer uten investeringsvirkemidler. Det er derfor viktig for måloppnåelsen av de 

landbrukspolitiske målene at investeringsvirkemidlene er tilstrekkelig finansiert.  

En utfordring de senere årene har vært at behovet for investeringsmidler er høyere enn 

rammen for slike midler. Disse midlene brukes opp i god tid før året er omme, og det er grunn 

til å forvente at mange avstår fra å søke fordi man vet at deres prosjekter ikke vil bli prioritert. 

Dette gjelder spesielt driftsenheter med svakt arealgrunnlag, eller hvor investeringen kun er en 

modernisering, for eksempel omlegging til løsdrift, og ikke en økning av produksjonen. 

 Investeringsstøtte, gis i form av bygdeutviklingsmidler (BU-midler), gjennom Innovasjon 

Norge.  I dag prioriteres ofte de største investeringene, fordi ramma er begrenset og de største 
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prosjektene ofte kan vise til bedre lønnsomhetskalkyler. Det er en viss logikk i en slik 

prioritering, siden disse har behov for mest risikokapital, men over tid er dette en av de 

sterkeste strukturdriverne i virkemiddelapparatet. Formålet med ordningen er å: «… legge til 

rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping, samt bidra til sysselsetting, bosetting og et 

variert landbruk i alle deler av landet med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og 

landbrukseiendommen spesielt» (Lovdata). Det kan gis tilskudd til investeringer i faste anlegg 

og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter, for eksempel driftsbygning, opp til 33 

prosent av godkjent kostnadsoverslag.  

I 2013 ble det regnet et anslag på investeringsbehov i grasbasert husdyrproduksjon, samt 

kornproduksjon (tabell 3.3). Det må understrekes at tallene er usikre og ikke oppdaterte. 

Tabell 3.3 Øvre og nedre anslag på investeringsbehov (hentet fra Smedshaug et al., 2013) 

 Øvre anslag Nedre anslag

Storfe/melk 19,3 11,0

Storfe/kjøtt 3,7 2,4

Sau 1,5 1,5

Korn 2,0 1,6

Totalt 26,5 16,5

3.5 Miljøvirkemidler og bærekraft 

Det finnes en rekke virkemidler rettet mot miljøtiltak og bærekraft i norsk jordbruk. Økt 

oppmerksomhet mot miljøutfordringer knyttet til jordbruket kom på dagsorden tidlig på 1970-

tallet, og gjaldt særskilt forurensning gjennom punktutslipp fra gjødsellager og siloanlegg. 

Det ble også satt inn tiltak mot arealavrenning fra kornområdene, og på 1970-tallet kom 

godkjenningsprosedyrer av plantevernmidler (Helhetlig gjennomgang av miljøvirkemidler i 

jordbrukspolitikken, 2015). Brundtland-rapporten fra 1987 ble fulgt opp med St. Meld. Nr. 46 

(1988-89) «Miljø og utvikling», som slo fast at bærekraftig utvikling skal være 

sektorovergripende, og jordbrukets arbeid med å integrere miljøhensyn ble aktualisert.  

 Utover 1980- og 90- tallet ble flere miljøvirkemidler og krav introdusert, som 

tilskuddsordninger for redusert jordarbeiding, i den hensikt å redusere næringsstofftilførselen. 

Samtidig ble viktigheten av kulturlandskap fremhevet, først og fremst var fokuset på 

kulturminner og estetiske verdier, før biologisk mangfold ble inkludert. Fra 1990 ble det også 

stilt visse miljøkrav i areal- og kulturlandskapstilskuddet, som blant annet at elver og bekker 

ikke skal lukkes, skogbryn og kantsoner mot innmark ikke skal dyrkes og at åkerholmer og 

steingjerder ikke skal fjernes. Fra 1999 ble det innført en vegetasjonssone mot vassdrag på to 

meter (Landbruksdepartementet, 1999).    

 I kjølvannet av Alstadheimutvalget (1987-91) kom St.prp. nr. 8 «Landbruk i utvikling», 

hvor det blir fastslått at miljøhensyn er grunnleggende for et bærekraftig landbruk. Krav til 

økonomi må dermed avveies mot miljøverdier og ressursgrunnlag. Miljøgoder er goder som 
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det er vanskelig å sette en pris på i et marked, og godene må derfor godtgjøres gjennom 

tilskuddsordninger (Helhetlig gjennomgang av miljøvirkemidler i jordbrukspolitikken, 2015).

Dagens miljøvirkemidler 

For å få en mer miljøvennlig drift i jordbruket er bruken av virkemidler sentralt, og tilskudd 

til miljøtiltak har som hensikt å kompensere for utgifter forbundet med tiltakene. De 

økonomiske virkemidlene er både tilskudd for at arealer holdes i hevd og tilskudd til mer 

målrettede tiltak som sikrer miljøgoder/miljøkvaliteter (SLF, 2014). 

 Gjennom juridiske virkemidler settes miljøkrav, som for eksempel krav til at de som 

bruker plantevernmidler, må ha gjennomgått et autorisasjonskurs7. En må også forholde seg 

til krav hvor hensyn til miljø og fellesinteresser er nedfelt i reguleringer gjennom blant annet 

forurensningsloven, jordloven, naturmangfoldsloven og vannressursloven (Helhetlig 

gjennomgang av miljøvirkemidler i jordbrukspolitikken, 2015).  

 Tidlig på 2000-tallet ble det økt samordning mellom miljøtiltak og virkemidler gjennom en 

helhetlig virkemiddelbruk (Helhetlig gjennomgang av miljøvirkemidler i jordbrukspolitikken, 

2015). De fleste av miljøvirkemidlene er nå samlet under Nasjonalt miljøprogram, hvor det er 

satt mål, miljøtema og resultatindikatorer (figur 3.4). Fra 2011 har bærekraftig landbruk vært 

et av de fire overordnede målene for landbrukspolitikken.  

7 Med unntak av hobbybruk. 
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Figur 3.4 Miljøtema og virkemidler i miljøprogram (Helhetlig gjennomgang av 

miljøvirkemidler i jordbrukspolitikken, 2015). 
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4  Nye og eksisterende virkemidler 

Ut fra målet om å legge til rette for mer av produksjonen på norske resurser vil både nye 

virkemidler og endringer i eksisterende virkemidler diskuteres i det følgende. 

4.1 Virkemidler og tiltak i kornsektoren 

For å legge til rette for mer av produksjonen på norske ressurser, er det avgjørende å øke 
produksjonen av norsk korn, da det brukes både som mat direkte til mennesker (ca. 20 
prosent) og som fôr til husdyr (ca. 80 prosent). Samtidig, de siste 25 årene har norsk kornareal 
sunket med 20 prosent, fra 3,35 til 2,87 millioner dekar (SSB, 2015). I 2014 var om lag 50 
prosent av mat- og fôrkornet brukt i Norge importert (Landbruksbarometeret, 2015).  
   Årsakene til at norsk kornareal faller er komplekse. En kan likevel peke på en viktig 
underliggende faktor; for svak lønnsomhet i produksjonen. De siste 10 årene har 65 prosent av 
inntekten til kornprodusenter kommet fra avlingsrelatert inntekt, mens 30 prosent kommer fra 
tilskudd (Norske Felleskjøp, 2013).  Det betyr at å bedre kornpris eller tilskudd er viktig for å 
bedre økonomien på kornbruk. Samtidig må også de økonomiske rammebetingelsene 
forbedres, slik at produktivitets- og kvalitetsfremmende investeringer er attraktive for bonden 
(Ekspertgruppen for korn, 2013).  
     Avlingene og lønnsomheten i kornproduksjon er sterkt avhengig av været, som er den 
viktigste kilden til variasjon i avlingene. Trenden er likevel tydelig, med stabil nedgang i 
areal. 
 Det er skrevet mye om norsk korn og situasjonen i Norge. Dette kapitlet vil forsøke å 

oppsummere de viktigste tiltakene for å styrke norsk kornproduksjon. Mye er hentet fra 

Ekspertgruppen for korn (2013) og Bioforsk (2013), som har gjennomgått hvilke tiltak som 

kan vurderes for å øke den norske kornproduksjonen. I tillegg kan noe hentes fra Arnoldussen 

mfl. (2014), som omhandler arealvirkemidler. Målet for tiltakene vurdert her er:  

 

- å bevare/øke kornaralene  

- å øke kornproduksjonen  

- at kornproduksjonen skjer på en mest mulig bærekraftig måte 

 

Som nevnt henter kornprodusentene det meste av inntektene gjennom kornprisen. Økt 

kornpris vil være det mest effektive virkemidlet for å øke avling per dekar og inntektene for 

kornbrukene. For å sikre kornproduksjon på små og/eller vanskelig tilgjengelige jordstykker 

er det imidlertid usikkert om pris er et bedre egnet virkemiddel fremfor arealstøtte. Av det 
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følger at selv om høyere pris vil øke avling per dekar, er det mer uvisst om den totale 

produksjonen øker fordi den avhenger av det samlede kornarealet som blir dyrket.  

 

 

Øke areal- og kulturlandskapstilskuddet (AK-tilskuddene)  

En økning i AK-tilskuddene vil styrke kornøkonomien og å bidra til å beholde korn på arealer 

som er egnet for kornproduksjon. AK-tilskuddene er viktig i kornproduksjonen, selv om 

størstedelen av inntektene i kornproduksjon hentes gjennom pris.  En foreslår da:  

 å øke AK-tilskuddene for korn. Målestokken for om AK-tilskuddene for korn er 

tilstrekkelig er om kornareal faller ut av drift. For å unngå store omveltninger bør 

tilskuddet økes trinnvis til man når politiske mål om arealutvikling og nivå i 

kornproduksjon. Ekspertgruppen for korn foreslår en harmonisering av AK-

tilskuddene for korn i sone 1 med sone 3. Satsene i sone 3 bør da harmonere med 

dagens sone 4. Erfaringer fra Trøndelag viser at det har vært lettere å opprettholde 

kornarealet i Trøndelag.  

 et større skille mellom AK-tilskudd korn/gras i kornområdene.  

 

 

Støtte for jordstykker med driftsulemper 

600 000 dekar kornareal (av totalt 2,8 millioner dekar) ligger på jordstykker under 20 dekar 

(Ekspertgruppen for korn, 2013), mens den gjennomsnittlige jordstykkestørrelsen i Norge er 

på om lag 10 dekar (Stokstad og Krøgli, 2012). Dette innebærer at en vesentlig andel av norsk 

jordbruksareal består av små jordstykker, noe virkemiddelapparatet burde gjenspeile. 

 Ulike jordstørrelser gir stor variasjon i driftsforhold. Små jordstykker tar mer tid å drive 

enn store, og ofte gir de i gjennomsnitt mindre avling fordi det er større andel kanter og 

vendeteig på små jordstykker (Ekspertgruppen for korn, 2013). Dette gir driftsulemper som 

det må kompenseres for om man vil stimulere til at jorda skal drives. 

 Selv med større driftsenheter vil ikke disse forholdene endres, og eventuelle 

stordriftsfordeler knyttet til større og mer effektive maskiner vil ikke bli tatt ut som følge av 

de naturgitte forholdene dersom jordstykkene er små. Da vil de små jordstykkene lett gå ut av 

drift (Stokstad og Krøgli, 2012).  

 

Produksjonstilskudd på jordstykke  

Målrettete virkemidler for å sikre videre drift på mindre jordstykker vil være et viktig 

virkemiddel for å forhindre at disse arealene går ut av drift. 

 I 2013 ble det satt ned en partssammensatt gruppe som skulle utrede og presentere 

informasjon om det tekniske grunnlaget for driftsulempetilskudd, som kunne brukes til 

vurdering av mulige virkemidler målrettet mot områder med spesielle driftsulemper9.  

                                                 
9 Arbeidet ble stoppet høsten 2013. 



 

28 Rapport 6-2015 

Hvilket detaljnivå en ønsker å ha er avgjørende for de tekniske forutsetningene som må 

være tilstede for et slikt system. Ifølge det påbegynte arbeidet ble to hovedalternativ 

beskrevet. Første alternativ er å gi tilskudd for det konkrete arealet hvor driftsvansken er. 

Dette forutsetter at arealet som drives er kartfestet. Andre alternativ er at tilskuddet gis i 

soner, slik en har for flere andre produksjonsordninger, hvor sonen er definert å ha 

driftsvansker.   

 Videre må kriteriene for tilskuddsordningene settes. Foreløpig ble det vurdert:  

 

- bratt areal 
- formen på arealet (herunder kompakthet og andel kantsone) 
- oppstykkingen (herunder antall jordstykker og avstand mellom jordstykkene) 

 

 

Fra høsten 2013 har det blitt tatt i bruk et nytt fagsystem for Regionalt Miljøprogram (RMP) 

som har kartfunksjonalitet. Den som søker tilskudd, bruker da en elektronisk løsning til å 

tegne inn i kartet hvor en søker tilskudd. Her kan det legges inn blant annet hellingsgrad på 

jordet, noe som allerede er gjort i noen fylker.  

I statens tilbud for 2015 er et nytt forvaltningssystem for produksjonstilskudd (og ferie og 

fritid) omtalt. Dette skal trolig innføres fra 2017/18 og skal bygge videre på 

forvaltningssystemet som er tatt i bruk innenfor RMP (eStil). Her blir kart premisset for 

produksjonstilskudd.  

 Med en slik kartfunksjon vil en kunne få bedre opplysninger om jordstykkene på hver 

gård, og det vil være teknisk mulig at søkerne tegner inn på kartet hvilke arealer det søkes 

tilskudd til og hva som dyrkes der. Dette vil kunne gi mulighet for å utforme nye nasjonale 

tilskuddsordninger, på samme måte som i dagens RMP med eStil, som kan rette seg direkte 

mot driftsulemper. Dette vil kunne hindre at små jordstykker går ut av drift. Metoden 

innebærer en større datainnsamling, og disse dataene vil også kunne være svært verdifulle i 

forskningsøyemed og kan gi grunnlag for bedre rådgivning. 

 Bruk av eStil vil gi muligheter for innsparing i forvaltning, samtidig som man vil kunne få 

bedre kontrollmuligheter. 

 

Det foreslås her en alternativ 1-løsning, hvor det gis tilskudd for det konkrete arealet hvor 

driftsulempen er. Eksempelvis kan dette være på areal med en hellingsgrad på en viss prosent 

og/eller antall jordstykker i forhold til størrelsen på arealet. Rapporten «Utmåling av 

arealtilskudd» fra 2010 foreslo her å bruke en faktor basert på forholdet mellom antall 

jordstykker og totalt drevet areal  

 Dersom en ønsker å etablere tilskudd for driftsulemper, er det gode grunner til at dette bør 

fremmes mens en fortsatt er i fasen med å utvikle nytt forvaltningssystem. Det vil trolig være 

rimeligere å innføre dette ved oppstart heller enn senere.  

Et system som differensierer arealtilskuddet etter driftsulempe og som er knyttet til digitale 

kartverk, vil automatisk kunne utmåle riktig tilskuddssats. En matrise som både tar hensyn til 
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bratthet og størrelse på skiftet vil kunne legges til grunn for automatisk saksbehandling og 

utbetaling av et differensiert arealtilskudd. 

 

 

Drenering 

Landbrukstellingen fra 2010 viser at omtrent 220 000 dekar kornareal er dårlig drenert (SSB, 

2010). I 2011 ble det utført en undersøkelse fra AgriAnalyse blant 1000 bønder som 

oppskalert viser dreneringsbehov på rundt 450 000 dekar. 2011 var et særlig vått år og kan 

derfor være et godt år å beregne de reelle dreneringsbehovene. 

 Kostnadene ved drenering er høye. I områder med lite stein ligger kostandene på om lag 

4000 kroner per dekar (ved bruk av Rådahlshjul), og to-tre ganger så høye dersom arbeidet 

må gjøres med gravemaskin (Ekspertgruppen for korn, 2013). I dag ligger tilskuddet på 1000 

kroner per dekar. Samtidig blir ikke dreneringstilskuddet brukt opp. Dette kommer trolig av at 

tilskuddet utgjør en for liten del av den totale kostnaden ved drenering.  

En foreslår da enten:  

 Å innføre en bevilgningssum opp til en maksimal prosent av kostnadsoverslaget ved å 

drenere. Det bør gis incitament som medfører at det blir bedriftsøkonomisk 

lønnsomhet å drenere. Størrelsen må stå i forhold til kostnaden, for eksempel i prosent 

av kostnadsoverslag (40 prosent) 

 eller å doble dagens stats fra 1000 kroner dekar til 2000 kroner per dekar 

 

Investeringsmidler til korntørke/silo 

I kornproduksjonen er investeringsbehovet særlig knyttet til tørke og lagerkapasitet på egen 

gård. En av anbefalingene fra Ekspertgruppa for korn (2013) var at en skulle «sikre 

tilstrekkelig kapasitet for tørking og lagring på gardsnivå for å ta vare på avling og kvalitet 

under vanskelige høsteforhold og fra store treskere». Ifølge Bioforsk kan kapasitet for tørking 

og lagring på det enkelte bruk gi bedre mulighet for å levere forhåndsprøver, sortere avlinga 

optimalt, samt kunne gi bonden muligheten til å levere kornavlinga når prisen er på sitt 

høyeste. Det vil også gi kornproduksjonen større robusthet og kapasitet ved gode avlingsår 

eller ved korte vinduer for høsting. 

 Undersøkelsen til Eldby (2012) er en indikasjon på at det kan være for få og for lave 

investeringer i kornsektoren. Eldby fant at bønder med egen tørke oppnådde bedre avlinger 

med høyere kvalitet enn gårder uten tørke. Likevel har få planer om å investere i egen tørke, 

begrunnet med at det ikke vil være økonomisk fornuftig eller at de ikke har tilstrekkelige 

midler. Samtidig angis over 40 prosent av tørkene å være over 30 år gamle.(Eldby, 2012). 

 Høsten 2015 har en del bønder hatt problemer med å levere korn ulike steder på Østlandet. 

Flere møller har fått inn rått korn og har opplevd sprengt tørkekapasitet. Dette skyldes i stor 

grad en kald vår og en våt sommer, sammen med et stort volum korn (Bondebladet, 2015). I 

slike år vil det være en stor fordel for bønder med tørke og lagringskapasitet på egen gård. 

Med spådommer om at en vil kunne oppleve et mer ustabilt vær som følge av 
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klimaendringene, vil investeringer i korntørke og lagring kunne være viktig for å sikre avling 

og kvalitet av norsk korn i et endret klima.  

 

 

Øke arealproduktivitet 

For å øke kornproduksjonen er det også viktig å se på tiltak for å øke arealproduktiviteten. 

Ifølge Ekspertgruppen for korn (2013) er det en utfordring at forskning, undervisning, 

rådgiving og forvaltning de siste årene har prioritert andre spørsmål framfor avlingsframgang.  

Det må fokuseres på god agronomisk praksis for å utnytte avlingspotensialet. Herunder bør 

det fokuseres på forskning og rådgivning innen dyrkningstekniske tiltak som optimal 

gjødsling, hindring av skadevirkninger av jordpakking, vekstskifte og bedre plantehelse. I 

tillegg til forsterket sortsprøving tilpasset norske forhold10.  

 

 

Oppsummering av tiltak, korn 

Øke AK-tilskudd    
Høyere kornpris   
Støtte for jordstykker med driftsulemper   
Endre innretning på dreneringsstilskudd   
Investering i korntørke/silo   
Rådgivning   

 

4.2 Virkemidler og tiltak areal- og grovfôrbruk 

For å nå målet om mer av produkjsonen på norske ressurser, står bruken av grasarealene helt 

sentralt, da 67 prosent av Norges dyrkbare areal kun er egnet til grasproduksjon.  

 Blant ordningene som er direkte rettet inn mot bruk av grasarealet, er areal- og 

kulturlandskapstilskuddene, beitetilskuddene og omlegging av areal til økologisk drift. De 

øvrige tilskuddene er rettet mot husdyrholdet og er da indirekte relevante for arealbruken. I 

tillegg finnes tilskudd rettet mot rådgiving og foredling (ekempelvis Graminor). 

Grovfôr er tradisjonelt fremstilt som en gratisressurs for gårdbrukerne som driver 

husdyrhold. Det bunner i at grovfôret er en gårdsressurs og en innsatsfaktor bonden ikke må 

kjøpe. Det betyr likevel ikke at det er en kostnadsfri ressurs å bruke for bonden. Det er 

utgifter tilknyttet både arbeid, transport og kapital for å utnytte grovfôrressursene. Det er 

arbeidskrevende med for eksempel beitetilsyn og ikke minst innhøsting av graset til vinterfôr.  

Her vil en se nærmere på om det finnes nye virkemidler eller om eksisterende virkemidler 

kan justeres for å stimulere til økt bruk av grovfôr til drøvtyggere. Målet er å få en vridning på 

                                                 
10 Se Ekspertgruppen for korn (2013) for en systematisk gjennomgang av dyrkningstekniske tiltak som vil øke 
avlingene og tiltak innen sorter og sortsvalg. 
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lang sikt, mot mer bruk av grovfôr (og mindre importert kraftfôr) til storfe, sau og geit, og 

sørge for at drøvtyggerne holder seg i grovfôrområdene. Om man ønsker å opprettholde det 

samlede jordbruksarealet på omtrent dagens nivå, vil det være behov for en målrettet satsing 

på å hindre at marginale grovfôrareal går ut av drift, og slik medvirke til at jordbruksarealene i 

Norge holdes i hevd. 

 

 

Øke AK-tilskudd for grovfôr 

Et av få tilskudd direkte rettet mot grasarealet er arealtilskudd grovfôr. En økning av 

arealtilskudd grovfôr er en enkel og målrettet styrking for å holde grovfôrareal i hevd og øke 

verdien av grovfôrarealet. Derfor er det enkleste grepet for å gi bedre økonomi i 

grovfôrproduksjon, som sikrer opprettholdelse av arealet, å øke arealtilskuddet generelt i hver 

sone.  

 Selv om arealtilskuddet er et verktøy som er målrettet for å sikre drift av grovfôrarealer, er 

tilskuddet lite målrettet for å sikre kvaliteten på graset og mengden fôrenheter per dekar. Det 

er likevel krav til drift av grovfôrarealet tilknyttet dyreholdet for å være tilskuddsberettiget. 

Tilskuddet er satt ut fra sonene, for eksempel på melk og ammeku er det krav om minimum 

ett dyr for 14 dekar i sone 1-4, 15 dekar i sone 5 og 18 dekar i sone 6 og 711.   

 

 

Alternativt/justert AK-tilskudd  

Om man innfører informasjon som jordprøver, fôrprøver og arealproduktivitet på 

jordstykkenivå, slik det er skissert i forbindelse med RMP (eStil), åpner det noen nye 

muligheter. Man kan bruke disse dataene til å utforme et mer presist arealtilskudd, med nye 

virkninger. Arealtilskuddene er i dag ikke knyttet til arealproduktivitet, men kun mengden 

areal og sone. Dette gjør at man aggregert holder mer areal i bruk, men det ligger ikke 

insentiv til å utnytte arealet optimalt12. Konsekvensen av dette er at det på grunn av 

arbeidsinnsats i grovfôrproduksjon kan være optimalt å motta AK-tilskudd på grovfôrarealet 

med moderat innsats, mens man dekker resten av fôrbehovet med kraftfôr. Dette til tross for 

at netto grovfôrkostnad er lavere enn kraftfôrprisen. En måte å forklare avviket på er å vise at 

forskjellen mellom netto grovfôrkostnad og kraftfôrprisen ikke er tilstrekkelig stor til å betale 

timelønnen man får for å høste fôret. Dessuten er det sannsynlig at begge deler er lønnsomt 

når prisen på sluttproduktet, det vil si melk eller kjøtt, tas i betraktning. Siden AK-tilskuddene 

ikke er knyttet til arealproduktivitet, men areal, vil ingen mengde AK-tilskudd endre denne 

tilpasningen. Det kan derfor være hensiktsmessig å finne en måte å knytte AK-tilskuddene 

direkte til arealproduktiviteten og utviklingen i arealproduktivitet på.  

 

                                                 
11 Det er egne satser og regler for de som dyrker grovfôr for salg. For disse se Avtaleguiden 2015-2016, side 51. 
12 I dag er det kun økonomi i hovedproduksjonen, eksempelvis melkeproduksjon, koblet med 
husdyrbegrensningen som gir tilskudd til grovfôrareal, og dermed insentiv til arealproduktivitet i 
grasproduksjon. 
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Figur 4.1 Forenklet fremstilling av brutto og netto grovfôrkostnader sett i forhold til 
kraftfôrpris etter soner 

 
 

En måte man kan anvende dataene fra RMP (eStil) på er å anvende en multiplikator for 

arealtilskuddet. Om man klarer å øke arealproduktiviteten over tid, kan man belønnes 

gjennom en slik multiplikator. Multiplikatoren kan ta utgangspunkt i arealproduktivitet i 

stedet for soneinndeling som i dag, hvor lav arealproduktivitet i utgangspunktet gir grunnlag 

for høyere arealtilskudd til grovfôrproduksjon. Man kan for eksempel bruke avvik fra 5 års 

gjennomsnitt som grunnlag for beregningen, slik at om man oppnår økt arealproduktivitet, vil 

man få økt AK-tilskudd. Dette gjør at man kan opprettholde eller styrke AK-tilskuddene som 

underbygning for arbeidsdelingen mellom kornområdene og grasområdene, uten at man er 

låst til de store sonene man bruker i dag. Følgende formel kan være et eksempel på hvordan 

man kan regne ut et justert AK-tilskudd. 

 

Justert	AK
1

æ
∗ ô  

 

Ved dårlig vær kan man få negative utslag i arealproduktiviteten. Det er derfor viktig også å 

ha en egen værindikator, i den grad været har påvirket avlingsnivået en sesong, slik at man 

ikke blir straffet ytterligere i AK-tilskuddet for å ha vært uheldig med været. Det ligger en 

mulighet for å tilpasse en slik værindikator til også å utgjøre en avlingsskadeerstatning. 

 

 

Tilskudd for egenprodusert fôr i drøvtyggerproduksjonene 

Dersom målet er at mer av produksjonen skal skje på norske ressurser, er det nødvendig å se 

på hvilke ressurser som brukes inn i produksjonen. I husdyrholdet betyr dette å se på 

fôrsammensetningen. 
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Det bør stimuleres direkte på grovfôret, og det foreslås derfor et tilskudd som har som 

hensikt å øke bruken av egenprodusert fôr til drøvtyggere, ved at desto større andel 

egenprodusert fôr som brukes dess mer tilskudd blir bonden berettiget til.  

Et slikt tilskudd bør soneinndeles, for eksempel på soner for arealtilskudd (sone 1–7). 

Gjennom å soneinndele tilskuddet vil det kunne stimuleres til bruk av egne ressurser spesielt i 

distriktene, som i hovedsak består av grovfôr.  Det er i distrikter  som Sogn og Fjordane, 

Nordland og Møre og Romsdal at størsteparten av grovfôrarealet tas ut av drift, samtidig som 

andelen innkjøpt fôr (i hovedsak kraftfôr) er høyere enn landsgjennomsnitt. Det er derfor i 

disse områdene en ønsker å stimulere til opprettholdelse og bruk av grovfôrareal.  

Samtidig vil slikt tilskudd, uten soneinndeling, automatisk favorisere områder med gode 

naturgitte forhold for å dyrke gras og som har kornproduksjon, som flatbygdene på Østlandet. 

I de typiske kornområdene vil det derfor ikke være hensiktsmessig med ekstra tilskudd til 

egenprodusert fôr. Man ønsker ikke å stimulere til en sentralisering av husdyrproduksjonen, 

men å opprettholde produksjon i de tradisjonelle grovfôrområdene. 

 

I norsk melkeproduksjon ligger kraftfôrbruken nasjonalt i gjennomsnitt på 43 prosent (TINE 

Statistikksamling, 2014). I 2014 besto kraftfôret av omlag 50 prosent importert andel og 50 

prosent norskandel, dette varierer noe fra år til år. For annet storfe er kraftfôrbruken lavere. 

Samtidig ser man at det er store forskjeller på de ulike fylkene, hvor fylker som Sogn og 

Fjordane, Troms og Finnmark ligger høyere enn gjennomsnittet i bruk av kraftfôr. Fylker som 

Østfold og Akershus bruker derimot langt mindre enn gjennomsnittet (Norske Felleskjøp, 

2015). Det er klimatiske og topografiske årsaker til dette.  

Kraftfôr er en viktig del av fôret til norske drøvtyggere (særlig melkekyr) og er ikke 

problematisk i seg selv. Det problematiske er at en stadig større del av kraftfôret består av 

importert kraftfôrråvarer samtidig som både korn- og grasarealer går ut av produksjon. Totalt 

sett har bruken av kraftfôr økt fra 37 til 43 prosent de siste 15 årene blant melkekyr. Dette er 

tankevekkende når grovfôrareal i distriktene og kornareal i sentrale områder går ut av drift. 

 

I utgangspunktet ser en for seg et tilskudd hvor økt bruk av egenprodusert fôr gir mulighet for 

høyere tilskudd, inndelt på soner. Det kan være noen vanskeligheter med å innføre et slikt 

tilskudd grunnet databehovet omkring fôring på gårdsnivå. Samtidig finnes det i dag systemer 

for sporing og dokumentasjon av fôring, spesielt innen melkeproduksjon. Her kan en se på 

mulighetene for å bruke tall fra TINE EK, hvor en har en utregning på innkjøpt fôr13. Det vil 

si kuas behov minus innkjøpt fôr (og salg), som gir mengde egenprodusert fôr. Ulempen er at 

tallene ikke er landsdekkende og bare gjelder melkekyr og produsenter som leverer til TINE. 

En annen mulighet kan være å samle inn informasjon om egenprodusert fôr i ku-kontrollen 

(og evt. sauekontrollen), hvor størsteparten av produsentene allerede er medlemmer.   

                                                 
13 TINE EK har egne beregninger av fôrbehov som er basert på normer for behov til melkeproduksjon, samt 
vekst og vedlikehold av dyra. I fôrregnskapet blir forbruket av grovfôr beregnet til hver enkelt driftsgren. 
Mengden grovfôr beregnes som behovet dyra har minus innkjøpt fôr (kraftfôr og annet innkjøpt fôr, som 
grovfôr).  
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I rapporten «Fôr i Fokus» fra 1983 ble det laget en prinsippskisse for å beregne egen 

fôrandel i melkeproduksjonen. I 1983 ble det vurdert at den innkjøpte fôrandelen i 

melkeproduksjonen var for høy, og en foreslo da et krav til egen fôrandel for å unngå 

avkorting av basiskvote. Det ble tatt utgangspunkt i fôrforbruket i produksjonen. Så trakk en 

fra innkjøpt fôr, hvor kraftfôr utgjorde den største delen, og en satt igjen med egenprodusert 

del. Her ønsker en ikke avkorting av kvoter eller tilskudd, men heller å øke tilskuddene til de 

som øker egen fôrandel.  

En alternativ måte å samle inn data om egenprodusert fôr på, er å bruk det nye fagsystemet 

for produksjonstilskudd, hvor kart er et premiss14. Med en slik kartfunksjon vil en kunne få 

bedre opplysninger om jordstykkene på hver gård, og det vil være teknisk mulig at søkerne 

tegner inn på kartet hvilke arealer det søkes tilskudd til og hva som dyrkes der. Det vil gi 

opplysninger om og kontrollmuligheter for grovfôrbruk på enkeltbruk. På den annen side vil 

produksjon av grovfôr ikke nødvendigvis gjenspeile bruken til egen produksjon. 

Tabell 4.1 Illustrasjon av mulig utforming av tilskudd rettet mot egenprodusert fôr hos 
melkekyr, fordelt på soner for arealtilskudd 

 

Innkjøpt fôr (FEm) 

Sats per sone  

1 2 3 4 5  6 7

Under 35 prosent innkjøpt fôr 

‐ Melkekyr 

 

0 0 x x

 

x  x x

Under 42 prosent innkjøpt fôr 

‐ Melkekyr  0 0 y y

 

y  y y

 

 

En kan se for seg å begynne med melkekyr, da en har best data her. En kan samtidig se for seg 

at tilskuddet skal gjelde også for annen storfe og sau. Da må tilskuddet differensieres på 

dyreslag, da andelen innkjøpt fôr varierer.  

 Ved en slik modell vil en premiere de som allerede ligger med høy andel innkjøpt fôr, 

mens de med høy andel egenprodusert fôr ikke vil ha mulighet for like store ekstra tilskudd. 

Den vil likevel være målrettet mot å øke bruken av egenprodusert fôr i distriktene, som 

hovedsakelig er grovfôr, samlet sett. 

 

 

Belønne grovfôrbruk gjennom differensiert kraftfôrpris 

Det er mulig å belønne grovfôrbruk gjennom differensiert kraftfôrpris, ved å forrykke 

kraftfôrkostnadene for drøvtyggere i favør grovfôr. Det vil si at det stimuleres til at en større 

andel av fôrseddelen til drøvtyggerne er grovfôr. Ved å differensiere kraftfôrprisen etter 

dyreslag vil innkjøp av kraftfôr til storfe og sau bli dyrere, mens kostnadene til de 

kraftfôrintensive produksjonene, fjørfe og svin, ikke blir endret. Det er imidlertid helt 

                                                 
14 Se avsnittet om støtte for jordstykker med driftsulemper under kapittel 4.1 
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avgjørende ved et slikt grep at kornøkonomien er sikret for å hindre eventuell omlegging av 

arealbruk i kornområdene. Det forutsettes også at fraktordningene for korn opprettholdes.  

 Dersom en gjør kraftfôret mer kostbart som innsatsfaktor for drøvtyggere, må dette 

kompenseres tilbake i driftsgrenen gjennom økning i andre tilskuddsordninger.  

Fordi formålet med differensiert kraftfôrpris er å belønne bruk av egne fôrressurser gjennom 

økt grovfôrandel i fôrseddelen og ikke straffe disse generelt økonomisk, blir kostnadene ved 

økt kraftfôrpris tilbakeført til brukene gjennom for eksempel økt arealtilskudd grovfôr i 

samme sone.  Dette er midlertid utfordrende da melkeprodusentene ikke vil bli fullt 

kompensert. Ved å differensiere kraftfôrpris vil melkebønder, som største avtager av kraftfôr, 

bli relativt mer straffet enn annet drøvtyggerhold (ammeku og sau) fordi arealtilskudd ikke er 

målrettet mot produksjonsretning.  

 For at husdyrholdet skal kompenseres for økt kraftfôrpris og helst premieres for mer bruk 

av grovfôr, må budsjettstøtten til arealtilskudd økes. 

 Differensiert kraftfôrpris endrer kostnadene mellom kraftfôr og grovfôr i grovfôrbasert 

husdyrhold. Det vil da bli mer attraktivt å bruke grovfôr samt andre fôrtilsetninger fra eget 

bruk som kålrot, helsæd, erter og lignende, fremfor innkjøpt kraftfôr fra eksterne.   

Ved differensiert kraftfôrpris må tilskuddene for å kompensere utgiftsøkningen i 

drøvtyggerholdet være soneinndelt for ikke å forrykke netto grovfôrkostnad jamfør figur 2.3. 

Soneinndelingen vil redusere risikoen for at de geografiske områdene med potensielt best 

grasareal, som sammenfaller i stor grad med kornområdene, ikke skal belønnes. Og de 

marginale grasområdene skal ikke straffes. 

 En differensiering av kraftfôrprisen kan gjøres gjennom å differensiere prisnedskriving av 

korn eller gjennom tilleggsavgift på kraftfôr etter husdyrslag.  Disse skisseres grovt i de 

følgende avsnittene. 

 

Differensiert prisnedskriving på korn etter husdyrslag 

Ved å differensiere prisnedskriving på korn med lavere nedskriving til grovfôrbaserte husdyr 

enn til kraftfôrintensive, vil kraftfôret generelt bli dyrere i forhold til grovfôr for disse 

produksjonene. Det er en utfordring med differensiert prisnedskriving, fordi det i kraftfôrpris 

og import av kraftfôrråvarer i dag ikke skilles på dyreslag. Det er likevel mulig å etablere 

skiller for prisnedskriving og toll slik at dette kan håndteres av korn/kraftfôrindustri og 

forvaltning. En generell økning i kraftfôrprisen flatt for hele landet tilsier at kompensasjonen 

for merkostnaden og belønningen for mer bruk av grovfôr tilbakeføres gjennom sonedelt 

arealtilskudd, slik at en fortsatt har en utjamning av inntekter og konkurransesituasjonen 

mellom geografi og foretakenes plassering.  

 Eksemplifisert differensiert kraftfôrpris etter husdyrslag gjennom prisnedskriving er vist i 

figur 4.2. Her søkes det å kompenserer for økte fôrutgifter i drøvtyggerholdet gjennom økt 

arealtilskudd etter soner, for ikke å svekke den generelle driftsøkonomien 
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Figur 4.2  Illustrasjon av differensiert prisnedskriving etter husdyrslag og kompensasjon 
gjennom økt arealtilskudd grovfôr etter sone. 

 
 

Differensiering i kraftfôrpris etter husdyrslag ved avgift 

For å kunne skille på importert fôr og på geografiske soner, vil en tilleggsavgift på kraftfôr til 

drøvtyggere være en alternativ mulighet for å endre kraftfôrkostnadene for drøvtyggere i 

favør grovfôr. Ved å innføre en tilleggsavgift på kraftfôret til drøvtyggere ved omsetning av 

kraftfôr, for å så kompensere for de økte kostnadene ved økt arealtilskudd, vil det gjøre 

grovfôr mer attraktivt i fôrseddelen til drøvtyggere. Det er imidlertid ikke vanlig at en bruker 

avgift for å så å tilbakeføre innkrevd beløp gjennom tilskudd. 

 Tabell 4.2 er en illustrasjon på mulig differensiering på kraftfôrpris eksemplifisert med 

tilleggskostnad til drøvtyggere sonefordelt og kompensert gjennom tilskudd. 

Tabell 4.2  Illustrasjon på mulig differensiering på kraftfôrpris gjennom avgift og økt 
arealtilskudd   

Produksjonssone 1 2 3 4 5 6 7

Engrospris kraftforpris 

kr/per tonn 
  x x x x x x x

Tilleggsavgift prosent 

kraftfôr drøvtyggere 
10 

prosent

10 

prosent

5 

prosent

5 

prosent

5 

prosent 
3 

prosent 
3 

prosent

Kompensasjon tilbakeført 

gjennom økt arealtilskudd 

grovfôr 

y y y y y y y

 

 

Det vil videre være slik at ved å innkreve en kraftfôravgift, vil dette teknisk ligge utenfor 

jordbruksavtalen, da avgifter ligger under statsbudsjettet. Dermed må det komme en 

innstilling til partene i jordbruksoppgjøret om at den innkrevde avgiften skal øremerkes for 

tilbakeføring slik forhandlingspartene finner det hensiktsmessig etter sonene. Det må også 

etableres omsetningsordninger som hindrer at det kjøpes kraftfôr på tvers av sonene.   
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Tilskudd for helsæd 

En mulighet for å øke bruken av norske ressurser til storfe, er å stimulere bruken av helsæd, 
først og fremst av bygg og hvete, som fôr i visse områder av landet.  Helsæd betyr korn eller 
belgvekster som høstes på deigmodningsstadiet, om lag tre uker før modning.  
     En grunn til at dette er interessant, er det dyrkningsmessige. Dyrkningen kan skje som et 
ledd i vekstskifte (kan sås med gjenlegg av engsvingel, timotei, kløver og raigras), samt gi en 
bedre utnyttelse av husdyrgjødselen i grovfôrbaserte produksjonssystem (Topp team fôring, 
2010; Norsk Landbruksrådgivning, 2012). 
 I tillegg er helsæd interessant fordi den tilfører næringsstoffer som utfyller surfôret, og 

bruken av helsæd kan både øke grovfôropptak15,16, og gi bedre fôrutnyttelse hos drøvtyggere. 

Helsæd er mest interessant å gi sammen med tidlighøstet gras med høyt proteininnhold, og det 

vil gi fôrrasjonen mer struktur (bedre vom-miljø) og bedre proteinutnyttelse (Topp team 

fôring, 2010; Norsk Landbruksrådgivning, 2012). Helsæd skiller seg fra surfôr ved at det 

inneholder mer stivelse og samtidig gir fiber, og kan være et godt supplement til høytytende 

melkekyr (Haugnes og Horn, 2015).  

 Helsæd er fordelaktig fordi den kan dyrkes på alle jordtyper, og i motsetning til mais kan 

helsæd av bygg og hvete være aktuelt å dyrke flere steder i landet.  

 Høstetidspunktet er det mest krevende innen helsæddyrking, da for tidlig høsting gir mye 

struktur og lite stivelse, mens sen høsting gir tilnærmet ufordøyelig fôr. Helsæd kan lages i 

tårnsilo og rundballer, begge har fordeler og ulemper (Norsk landbruksrådgivning, 2012).  

   

Et slikt tilskudd vil kunne dra i feil retning ved å favorisere deler av landet med gode 

dyrkningsforhold. Dette gjelder spesielt kornområdene på Østlandet og i Trøndelag. Likevel 

kan stimulert bruk av helsæd som fôr i typiske grovfôrområder være positiv dersom en lager 

premisser og for eksempel differensierer på eget arealtilskudd for helsæd. Da vil 

helsædtilskudd kunne føre til mer bruk av norsk, lokalprodusert fôr.  

 I dag får helsæd tilskudd som gress.  

Tabell 4.3 Illustrasjon på hvordan tilskudd på helsæd kan utformes, lagt inn i soner for 
arealtilskudd 

Vekstgruppe Intervall 

dekar 

Sats i kr/dekar i sone 

1 2 3 4 5 6 7 

Grovfôr Alt areal 75 0 110 210 236 286 

Korn Alt areal 127 192 227 210 

Helsæd Alt areal 0 0 x 0 x 

 

                                                 
15 Forsøk viser at dersom helsæd utgjør 30-40 prosent av total grovfôrrasjon (hvete), vil grovfôropptaket øke 
med 1-1,5 kilo tørrstoff per ku per dag (Norsk Landbruksrådgivning, 2012).  
16 Resultater fra Finland at helsæd av bygg og tidlig slått grassurfôr viser høyere grovfôropptak (+1,3 kilo TS) og 
høyere melkeytelse (1,7 kilo EKM/dag). (Haugnes og Horn, 2015). 
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Driftsanbud 

Et av hovedproblemene i norsk jordbruk i dag er arealfall som følge av bruksavgang. Fram til 

2007 ble jorda fra en stor andel gårdsbruk som avviklet driften absorbert av tilliggende 

gårdsbruk. I dag går mer areal ut av drift på grunn av bruksavvikling enn på grunn av 

omdisponering til samferdsel, nærings- og boformål. Det er likevel ofte svært gode arealer 

som blir omdisponert (Eldby og Smedshaug (2015). Dette innebærer at summen av areal som 

er i konflikt med jordlovens § 8: «Jordbruksareal skal drivast. …» øker år for år.  Årsakene til 

at areal går ut av drift kan være mange, men en hovedgrunn til at arealet ikke absorberes av 

tilliggende bruk er trolig svak lønnsomhet, avstander eller at jorda er lite hensiktsmessig. Om 

jorda ikke lar seg leie ut eller omsette kan man se for seg en annen løsning. Man kan ha et 

«anbud» på et arealtilskudd, alternativt en «engangstilskudds»-auksjon fra 

statens/kommunens side på jord som har gått ut av drift.  

For å unngå at man utnytter en slik ordning, bør dette fra grunneiers side innebære at om 

man er i konflikt med jordlovens § 8, så kan man melde jorda inn i en «jordbank» slik at det 

blir enkelt å se at jorda er tilgjengelig for eventuelle interesserte. Et anbud kan fungere ved at 

interesserte melder inn hvor stort arealtilskudd de trenger for å drive jorda, så får det billigste 

anbudet anledning til å drive jorda. Om eier ikke har det billigste anbudet, så vil jorda bli leid 

ut. Alternativt kan en auksjon fungere ved at staten fra sin side byr opp 

kulturlandskapstilskuddet til noen er villige til å drive jorda. Om kostnadene ved en av disse 

ordningene blir for høye, kan staten/kommunen vurdere hvorvidt jorda skal drives videre eller 

om den bør fristilles/omdisponeres.  

Det er noen fordeler med en slik ordning. Den største fordelen er at mer jordbruksareal vil 

holdes i drift. Myndighetene får også en anledning til å se hvor mye det koster å holde jord i 

drift. I dag finnes det ingen god målestokk på hvor dyrt det er å holde slik jord i drift. En slik 

ordning gjør også at areal som går ut av drift blir en kostnad for myndighetene, noe som 

skaper en monetær nedside av arealavgang i budsjettarbeidet. Dette vil gjøre det lettere for 

politikere å ta konsekvensene av arealavgang på alvor.  

 

 

Etableringsstipend 

I flere områder av landet er det i ferd med å bli betydelige mengder ledig jordbruksareal. Det 

er rimelig å legge til grunn at dette arealet i utgangspunktet er noe mindre hensiktsmessig enn 

de beste jordbruksarealene i landet, men disse områdene kan være viktige for å nå sentrale 

landbrukspolitiske mål som landbruk i hele landet og økt matproduksjon.  

De viktigste komponentene i et etableringsstipend er støtte til nyetablering av driftsapparat 

og første jordbearbeiding med gjenvinning av kantsoner. Det kan gis støtte til maskiner, 

driftsbygning og entreprenørbistand ved nyetablering av gårdsbruk i områder hvor det er 

tilstrekkelige jordområder til å etablere en fornuftig driftsenhet. Det bør også gis bistand i 

delingssaker i forbindelse med etableringen, og hjelp til etablering av gunstige leiekontrakter. 

Spesielt om den aktuelle jorda har vært ute av drift i flere år. I forbindelse med etableringen 

kan det også gjøres vurderinger av eventuelt potensiale for nydyrking og gis støtte til 
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nydyrking dersom dette er et alternativ. For å unngå misbruk av ordningen kan det stilles krav 

om bindingstid for driftstid.   

 

 

Kompetanseutvikling – fokus på å sikre grovfôrkvalitet 

Kvaliteten på norsk grovfôr har ikke endret seg mye de siste 20 årene. Det er trolig relativt få 

bønder som leverer inn fôrprøver av eget grovfôr, og en kan tenke seg at det delvis er de mest 

«ivrige» bøndene. Det gjør det vanskelig å si noe om den generelle kvaliteten på grovfôret i 

Norge. Det betyr også at økt avdrått mange steder har skjedd på økt bruk av mer energirikt 

kraftfôr, med høyere proteininnhold.  

 En måte å øke informasjonsgrunnlaget på er å innføre en type kompetansemodell. Dette 

innebærer en større informasjonsinnsamling i form av fôrprøver, men også jordprøver og 

arealproduktivitetsdata. Ved å systematisk samle inn slike data vil det kunne gi grunnlag for 

bedre rådgiving for hvert bruk, blant annet ved optimalt bruk av kraftfôr. En slik database vil 

også være svært nyttig, både for nasjonal og lokal sammenligning.  

 Storskala innføring av fôr- og jordprøver vil også trolig redusere kostnadsnivået med 

prøver over tid. 

Levering av fôr- og jordprøver kan for eksempel settes som krav ved utbetaling av AK-
tilskudd. Jordprøver leveres også i dag som del av gjødslingsplan, men ikke systematisk hvert 
år.  

 
  

Oppsummering av hovedtiltak mot areal- og grovfôr

Styrke arealtilskuddet grovfôr 

Endre innretning på dreneringsstilskudd

Driftsanbud 

Etableringsstipend 

Kompetansemodell 

Stimulere til større andel egenprodusert fôr (trapp/differensiert kraftfôrpris)

 

4.3 Virkemidler og tiltak rødt kjøtt/melk 

En rekke virkemidler er rettet mot husdyrproduksjonen og produksjonen av kjøtt og melk.  

Om man skal endre på dette bildet, er det flere ting som må skje.  

 En melkeprodusent vil, på grunn av kostnadene med driftsbygning, oppfølging av dyrene 

og grovfôrproduksjon, normalt søke å oppfylle melkekvoten med færrest antall melkekyr og 

høy avdrått. Gitt et relativt stabilt marked for melk og meieriprodukter legges det en del 

føringer for hvordan man kan se for seg utviklingen videre. Høy avdrått avhenger av 

proteinrikt kraftfôr, som innebærer høy andel importerte innsatsfaktorer i kraftfôret. Det 
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medfører også at vi stadig får færre kyr til å dekke etterspørselen etter storfekjøtt, og fallet i 

antall mekekyr har så langt vært større enn økningen i ammekyr.   

I dag er det en underdekning på storfekjøtt. Importen er en følge av at markedsregulator for 

storfekjøtt ikke har klart å dekke etterspørselen etter storfekjøtt med innenlandsk produksjon, 

med dagens prisnivå på kjøtt. Uten inntektene fra kombinertproduksjon melk/kjøtt blir det 

vanskelig å skape tilstrekkelig lønnsomhet i spesialisert kjøttproduksjon med dagens prisnivå 

på kjøtt, og vi får derfor en underdekning av norskprodusert storfekjøtt. Om vi ser på 

utviklingen framover, forsterker dette bildet seg, avhengig av hvilke forutsetninger man 

legger til grunn for melkeytelse (Eldby og Fjellhammer, 2014).  

Det følger av økende melkeytelse at vi bruker stadig mindre norsk arealandel. Kyr med 

lavere melkeytelse bruker derimot i større grad norsk areal.  

Tabell 4.4  Beregninger på fremtidig arealbehov i melkeproduksjon gitt ulikt avdråttsnivå, 
gitt stabile melkeleveranser på dagens nivå (Volden, 2013) 

Middel kg EKM 

per årsku i 

besetning 

Antall 

årskyr 
Mill. daa til 

grovfôr 
Mill. daa til norsk 

korn 
Norsk korn,  

prosentandel i 

kraftfôr  
6000 275 000 2,851 0,876 69 % 
7000 235 714 2,605 0,881 64 % 
8000 206 250 2,252 0,919 60 % 
9000 183 333 1,983 1,044 57 % 
10 000 165 000 1,771 0,945 54 % 

 

 

Endre balansen i økonomi mellom kjøttproduksjon og melkeproduksjon 

En av driverne for økt avdrått er dagens innretning på distriktstilskudd for melk. Det er flere 

innganger til å endre distriktstilsuddene slik at de gir bedre insentiver mht. å nå 

landbrukspolitiske mål. Det sentrale er at sonene består og at man ikke endrer den samlede 

økonomien på bruksnivå vesentlig.  

 

 En omlegging av distriktstilskuddet for melk til å gjelde per dyr istedenfor per liter. 

Dette vil svekke de sterkeste driverne mot økende avdrått og vil bidra til at man holder 

flere mordyr. Dette kan gjøres ved å regne tilskuddet om til å gjelde per melkeku 

basert på dagens gjennomsnittlige avdrått.  

 En annen måte er å overføre midlene fra distriktstilskudd melk til å øke 

distriktstilskuddet for storfekjøtt. Begge disse endringene vil gi melkeprodusenter økt 

insentiv til å prioritere kalver framfor avdrått. Dette vil gjøre det mer lønnsomt for 

melkeprodusenter å også prioritere kjøttproduksjon. 

 En kan også legge distrikttilskuddet for kjøtt til å gjelde per dyr istedenfor per kilo. 

Dette vil svekke de sterkeste driverne mot høytytende dyr, og vil bidra til at man 

holder flere mordyr.  
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Tabell 4.5  Distriktstilskudd melk per ku kontra liter på gjennomsnittsbruk med 25 melkekyr 
og avdrått 7 500 liter (Norges Bondelag 2015, Beregning AgriAnalyse 2015) 

Sone Sats Per liter (187 000) Per Ku 
A 0 0 0 
B 0,12 22 500 900 
C 0,31 58 125 2 325 
D 0,44 82 500 3 300 
E 0,54 101 250 4 050 
F 0,67 125 625 5 025 
G 0,92 172 500 6 900 
H 1,13 211 875 8 475 
I 1,71 320 625 12 825 
J 1,8 337 500 13 500 
 

 

Det forutsettes at driftsøkonomien ikke svekkes på bruksnivå med omleggingen, men at man 

flytter fokuspunktet for produsentene i retning av kjøtt.   

I tillegg må det bli rimeligere å bygge båsplasser, slik at insentivene til høy melkeytelse per 

årskyr ikke blir så sterk. Se egen del for investeringstilskudd. 

 

 

Ammekyr og oppfôring av kalv 

Med underdekning av storfe og sau er det kjøttproduksjon på disse dyrene som har størst 

vekstpotensial og som kan etterspørre norskproduserte fôrressurser. Ammekyr trenger 

betydelig mindre infrastruktur og oppfølging enn melkekyr og er nærmere sau i driftsform.  

For å skape ny dynamikk  i produksjon av storfekjøtt, kan det være interessant å se på en 

modell hvor man i tilskuddssystemet legger til rette for omsetning av kalver til oppfôring. 

Dette betyr at man skiller ammekuproduksjon i to driftsgrener, produksjon av kalv og 

oppfôring av kalv.  

I dag skaper distriktstilskuddet for kjøtt et konstruert hinder for en slik arbeidsdeling. En 

måte dette kan gjennomføres på, er å omregne distriktstilskuddet for storfekjøtt til å gjelde per 

kalv, basert på en gjennomsnittlig slaktevekt for den aktuelle rasen, og hele eller en andel 

utbetales til den som selger kalven. Andelen kan bestemmes ut fra antall måneder kalven går i 

en tilskuddssone. Brøken kan for eksempel være attendedeler, for å sikre full oppfôring av 

kalven. På denne måten blir distriktstilskuddet i den tilskuddssonen kalven hører hjemme, 

både hos den som produserer kalven og hos den som fôrer den opp. Produsenten som 

produserer kalven sitter da igjen med livdyrprisen for kalv, eventuelle areal- og 

husdyrtilskudd og sin andel av distriktstilskuddet. Driftsenheten for oppfôring vil sitte igjen 

med betalingen for slaktet, areal- og husdyrtilskudd og sin andel av distriktstilskuddet. 

En fordel med en slik deling er at bønder og gårdsbruk med ulike forutsetninger kan ta del 

i deler av produksjonen. Utfordringen er at ammekuproduksjon er en av de dårligst betalte 

produksjonsretningene i norsk jordbruk.  Om man gjennomfører en slik arbeidsdeling, vil 

betalingen for storfekjøtt bli spredt tynnere på en lengre verdikjede enn i dag, men det kan 
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også utløse mer midler i form av arealstøtte til jordbruksareal som ellers ikke ville vært i drift 

dersom tiltaket resulterer i flere driftsenheter.  

Det ligger en tydelig risiko i at gårdsbruk som spesialiserer seg på oppfôring av kalv, vil 

ønske å gå lenger opp i verdikjeden og holde ammekyrne selv. Det betyr at det som i 

utgangspunktet er flytting av kalv, kan føre til flytting av hele produksjonen uten at man får 

økt kjøttproduksjon. Det vil si at uten betydelige tilskudd og nye virkemidler, er det 

sannsynlig at hold av ammekyr og oppforing av kalv ikke vil skje ute i distriktene, som i dag, 

men vil flytte til kornområdene, fordi disse områdene har tilgang til bedre areal, halm og 

rimeligere grovfôr. 

 

 

Kvalitetstilskudd for storfekjøtt inndeles etter soner 

Da får en sterkere stimuli for å få storfekjøttproduksjonen generelt til distriktene utenfor 

kornområdene, og spesielt vil det dra nyetableringen av ammeku til Vestlandet og Nord-

Norge og de marginale jordbruksarealene (der den geografiske fordelingen av melkekvoter 

ikke vil være til hinder for etablering i kornområdene). 

 

 

Oppsummering av hovedtiltak rødt kjøtt/melk

Distriktstilskudd melk endres fra per liter til per melkekyr

Kvalitetstilskudd for storfekjøtt soneinndeles

 

4.4 Virkemidler og tiltak for investeringer 

I dag gis investeringsstøtte til gårdsbruk som vil modernisere driftsapparatet, men på grunn av 

begrensede midler prioriteres ofte større investeringsprosjekter. Dette underbygger de sterke 

driverne i strukturutviklingen mot større gårdsbruk. Om man skal ta vare på de marginale 

jordbruksområdene, er det avgjørende at man enten prioriterer små investeringer foran store 

investeringer, eller at man øker rammen tilstrekkelig til at små bruk også får del i 

investeringsstøtten, siden dagens prioriteringer i praksis akselererer strukturutviklingen. For å 

unngå de sterke strukturdriverne i investeringsstøtten, bør det etableres ordninger som sikrer 

at  alle kvalifiserte prosjekter, også de små, har like muligheter for å få tildelt midler slik at  

man unngår de negative strukturvirkningene.   

 I dag er det også et mål for støtten at man skal øke produksjonen. Dette målet bør endres til 

at man opprettholder produksjonen ved omlegging til løsdrift eller øker arbeidsproduktiviteten 

på samme dyretall. Moderne husdyrrom er som regel mer hensiktsmessige, og det finnes 

derfor flere begrunnelser for modernisering av driftsapparatet enn økt produksjon. 

Deltidsbruk kan også bli viktigere i mange områder gjennom stadig mer arbeidsbesparende 

tekniske løsninger, hvor investeringsstøtte med tanke på mer hensiktsmessig drift kan være 
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avgjørende for om man velger å gjennomføre investeringer. Det vil bli krevende å øke den 

aggregerte kjøttproduksjonen om man hele tiden må erstatte små og mellomstore driftsenheter 

som avvikler driften på grunn av dårlig lønnsomhet i investeringer (Smedshaug et al 2013, 

Hageberg et al 2014).  

 

Tiltak 

 Behov for mer og økte midler til investeringer 

 Når tilgangen på midler er sterkt begrenset, bør det praktiseres kronetak på 

investeringsstøtte, da kronetaket er viktig for å fordele investeringsmidlene til flere.  

 Investeringsmidler må gis tilpasset arealgrunnlaget. Store bruk bør i større grad være i 

stand til å finansiere investeringer selv på grunn av stordriftsfordeler. 

 Endre kravet om økt produksjon til en bredere forståelse av økt 

produktivitet/hensiktsmessighet og omlegging til moderne driftsformer. 

 Prioriteringer i investeringsstøtten bør også underbygge kanaliseringspolitikken. 

 Omlegging slik at støtten blir tildelt tilfeldig etter bruksstørrelse. 

 Gi mulighet for nasjonal støtte til gjerding og gårdsveier, utover støtte til organisert 

beitebruk, for å bedre infrastruktur og driftstrukturen på den enkelte gård og mellom 

gårdene. Dette kan også kan redusere konflikter mellom beitebruk og storsamfunn. 
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5 Anbefalinger virkemiddelpakke 

En hovedutfordring i jordbruket er utviklingen i arealbruken. Det er en utvikling der 

marginale grasområder, som i Sogn og Fjordane, Hordaland, Nordland, Troms og Møre og 

Romsdal, blir tatt ut av drift. Dette er områder der husdyrholdet på drøvtyggere er 

kjerneproduksjonene. Samtidig som disse grasarealene blir faset ut, skjer det en omlegging av 

areal i kornområdene, der kornareal blir lagt om til gras, noe som vil si at drøvtyggerne til en 

viss grad er på veg tilbake til kornområdene, men salg av gras til andre deler av landet, samt 

hestehold, spiller også inn. Samtidig er det en stadig større import av kraftfôrråvarer til 

husdyrholdet, noe som tilsier at mer av matproduksjonen blir basert på utenlandske ressurser. 

Trendene mot mer effektiv drift, avvikling og omlegging av areal og mer import av fôr gir en 

rekke ringvirkninger, som færre mordyr i melkeproduksjonen, lavere storfekjøttproduksjon, 

samt mindre rom for norsk korn i kraftfôret.  

 

For å søke å dreie retningen mot mer av produksjonen på norske ressurser er det derfor 

avgjørende å løse utfordringene i korn – kraftfôrpolitikken med tilhørende arealproblematikk, 

jamfør figur 2.1. Når en setter som mål å både bevare/øke bruken av gras og samtidig 

øke/bevare kornarealet og produsere mer på norske ressurser blir korn – kraftfôrpolitikken og 

tiltak for bedre grovfôr avgjørende, fordi dersom prisnivået på én faktor øker, vil det være 

optimalt å nytte mer av den andre faktoren. Videre er differensierte virkemidler på geografi 

sentralt, for å legge til rette for drift og arealbruk i hele landet og for en variert bruksstruktur 

med både store og små bruk. Med andre ord må en kompenseres i tilskuddssystemet for 

naturgitte forskjeller slik at arealbruken sikres.     

For å løse «floken» grovfôr/kraftfôr/areal kan en ved å tilføre nye virkemidler revitalisere 

eksisterende og endre innretningen på sentrale virkemidler nøste opp en del. En retning som 

over tid vil dra jordbruket mot mer produksjon på norske ressurser.  
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Pakke for mer produksjon på norske ressurser: 

For en slik utvikling foreslås en pakke, som skal legge til rette for landbruk i hele landet.  

 

 

Virkemiddelpakke for mer av produksjonen på norske ressurser:

Virkemiddel Formål

Investeringspakke tilpasset 

arealgrunnlaget 
‐ Oppgradere bygninger og driftsapparat 

‐ Hindre avvikling 

‐ Sikre produktivitetsutvikling 
Tilskudd for egenprodusert 

fôr  
‐ Insentiv for økt andel egenprodusert fôr gjennom tilskudd 

‐ Øke verdi grovfôr versus kraftfôr 

Differensiert kraftfôrpris ‐ Stimulere til grovfôrbruk gjennom økt kraftfôrpris for 

drøvtyggere 
‐ Forrykke kraftfôrkostnadene for drøvtyggere i favør grovfôr

‐ Kompensere gjennom tilskudd for økte fôrutgifter 
Driftsulempetilskudd på areal 

etter jordstykke  
‐ Målrette tilskudd mot driftsulemper som bratt areal, formen 

på arealet og jordoppstykking/arrondering 
Kompetanseutvikling grovfôr ‐ Stimulere til bedre grovfôr gjennom rådgivning  
Areal- og 

kulturlandskapstilskuddene 

styrkes 

‐ Kulturlandskapstillegg opprettholdes for å holde areal i 

hevd 

‐ Arealtilskudd grovfôr økes for å bedre grovfôrøkonomien 
‐ Arealtilskudd korn økes for å bedre kornøkonomien 

Dreneringsats per dekar 

styrkes 
‐ Bedre jordkvalitet 
‐ Bedre avlingspotensial 

‐ Redusere erosjon og avrenning 
Husdyrtilskudd: økt sats på 

første trinnen  og tak på trapp 

på antall dyr 

‐ Styrke mindre bruk uten stordriftsmuligheter 

‐ Stimulere til dyrehold i tradisjonelle grovfôrområder 

‐ Bidra til variert bruksstruktur 
Distriktstilskudd melk endres 

fra per liter til per melkekyr 
‐ Stimulere til flere mordyr og økt storfekjøttproduksjon 

‐ Redusere presset på økt avdrått og øke rommet for grovfôr 
Kvalitetstilskudd kjøtt 

differensieres på geografiske 

soner 

‐ Legge til rette for storfekjøttproduksjon i tradisjonelle 

grovfôrområder 
‐ Redusere presset fra ammeku i kornområdene 

Etableringsstipend ‐ Legge til rette for drift av arealer som er tatt ut eller er på 

vei ut av drift 
‐ Styrke rekruttering og legge til rette for nye brukere. 
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 Investeringer. Investeringspakke tilpasset arealgrunnlaget, slik at en opprettholder 

variert bruksstruktur med små og mellomstore bruk. Dersom en skal ha med seg 

dagens gjennomsnittsbruk inn i fremtiden, må det stimuleres til at små og mellomstore 

bruk får investeringsstøtte. Også kornbruk må få større investeringer i korntørker og 

siloer for mer fleksibilitet knyttet til krevende klima. 

 Tilskudd for økt andel egenprodusert fôr. Økt bruk av egenprodusert fôr til 
drøvtyggere, fremfor innkjøpt fôr, vil tilrettelegge for at mer av produksjonen skjer på 
norske ressurser. Det kan gjøres ved å stimulere og premiere de som har en stor andel 
egenprodusert fôr, det vil i hovedsak si produsenter som er flinke til å produsere og 
utnytte eget grovfôr. Tilskuddet må være soneinndelt, for eksempel på soner for 
arealtilskudd (sone 1–7). Et slikt tilskudd kan øke insentivene til å ta i bruk mer 
grovfôr i produksjonen. En kan begynne med melkeproduksjon, hvor det finnes gode 
systemer for dokumentasjon, og etter hvert utvide til andre drøvtyggere. 

 

 Differensiert kraftfôrpris. Gjennom differensiert kraftfôrpris etter husdyrslag ønsker 
en å redusere kraftfôrforbruk i drøvtyggerholdet gjennom økt kraftfôrpris og dermed 
stimulere til økt bruk av grovfôr. Differensiert kraftfôrpris vil forrykke 
kraftfôrkostandene for drøvtyggere i favør grovfôr. Det er mulig å innføre differensiert 
kraftfôrpris etter dyreslag innenfor dagens system. Det er likevel en utfordring å 
kompensere økte kraftfôrutgifter tilbake gjennom tilskudd til driftsgrenen 
melkeproduksjon, da for eksempel arealtilskudd ikke er målrettet mot driftsgrener. Et 
alternativ kan være å tilpasse husdyrtilskuddet for å kompensere. 

Både tilskudd for økt andel egenprodusert fôr og differensiert kraftfôrpris er 

virkemidler rettet mot ressursbruk i drøvtyggerproduksjonene.  

 Driftsulemper på jordstykke, hvor det gis tilskudd for det konkrete arealet hvor 

driftsvansken er. Det blir mulig gjennom å bruke et nytt forvaltningssystem for 

produksjonstilskudd som trolig vil tas i bruk fra 2017/18. Her blir kart premisset for 

produksjonstilskudd, og det bygges videre på forvaltningssystemet som er tatt i bruk 

av RMP (eStil). Dermed kan en utforme nye nasjonale tilskuddsordninger, tilsvarende 

som i dagens RMP direkte mot driftsulemper på jordstykkene. Dette vil kunne hindre 

at små jordstykker går ut av drift og at driftsulemper blir speilet i tilskuddene.   

 

 Kompetanseutvikling grovfôr. Kvaliteten på grovfôr kan bli bedre, og det vil kunne 

bedre driften i husdyrholdet. Økt satsing på fôrprøver, jordprøver og arealproduktivitet 

kan legge grunnlaget for utvikling av grovfôrkvalitet på hvert enkelt bruk over tid. 

Slik innsamling vil også gi bedre informasjon som bonden kan måle seg selv etter. 

Systematisk innsamling av slike data vil kunne gi grunnlag for bedre rådgiving til 

hvert bruk, blant annet når det gjelder optimalisering av kraftfôrbruk. En slik database 

vil også være svært nyttig for både nasjonal og lokal sammenligning i forskning.  
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 Areal- og kulturlandskapstilskudd styrkes 

Kulturlandskapstilskudd beholdes, da det gir generell inntektseffekt for alle 

driftsenheter. 

Arealtilskudd grovfôr økes, da det gir bedre økonomi for å sikre grovfôrarealene og 

motvirker avvikling. Samtidig vil det være et indirekte incitament til å bruke mer gras 

i fôrseddelen. 

Arealtilskudd korn økes, da det gir bedre kornøkonomi, som legger til rette for økt 

kornareal og avling. 

 

 Dreneringstilskudd økes. Det er et behov for drenering i norsk jordbruk. Ved å dekke 

mer av kostnadene per dekar ved drenering vil det gi et sterkere incitament til 

gårdbrukere om å drenere arealene. Drenering er hensiktsmessig for å bedre 

jordkvalitet og avling. 

 

 Husdyrtilskudd endres. For å styrke økonomien på mindre bruk og legge til rette for 

variert bruksstruktur, økes husdyrtilskuddet på de to første trinnene. Tak på antall dyr 

etter husdyrslag gjeninnføres. Det vil kompensere små bruk med arealbegrensinger og 

for driftsulemper de har versus stordrift (tabell 3.1). Det vil målrette husdyrtilskuddet 

tilbake mot å kompensere for driftsulemper ved å være liten.  

 Distriktstilskudd melk endres fra per liter til per kyr. Det gir insentiv for å 

øke/opprettholde tallet på melkekyr på bruket for å melke kvoten. Dette gir igjen 

potensial for flere kalver, noe som vil gi mer kjøtt fra melkebruk. Indirekte vil dette 

også redusere presset på avdråttvekst og kan slik både gi stimuli for å øke andelen 

grovfôr og rommet for norsk kraftfôr. 

 Kvalitetstilskudd kjøtt differensieres på soner. Da får en sterkere stimuli for å få 

storfekjøttproduksjon utenfor kornområdene, og det vil kunne styrke grunnlaget for 

storfekjøttproduksjon i de tradisjonelle grovfôrområdene. 

 

 Etableringsstipend er en pakkeordning som er ment å være et verktøy i områder hvor 

store arealer har gått ut av drift, slik at disse kan bli drivverdige med ny bruker. 

Kommunen/lokallag tar initiativ til samordning av potensial og flere ordninger.   

 

Disse tiltakene vil underbygge landbrukspolitiske mål som landbruk i hele landet, variert 

bruksstruktur og matsikkerhet. Hvorvidt man når målene, handler i stor grad om 

dimensjonering av de ovennevnte ordningene og eventuelt prioritering mellom dem. 

Hensiktsmessige målindikatorer vil være arealutvikling, strukturutvikling og 

produksjonsvolum.  

 Virkemidlene vil øke verdien av grasarealer som innsatsfaktor i husdyrproduksjonen, 

samtidig som kornøkonomien strykes. 



 

48 Rapport 6-2015 

 På sikt kan endringene føre til flere mordyr i melkeproduksjonen, gi flere kalver og styrke 

insentivet til mer bruk av grovfôr i drøvtyggerproduksjonen. Det vil også gi stimuli til økt 

kjøttproduksjon for storfe og sau gjennom at det vil være hensiktsmessig å holde flere 

mordyr, og det gir igjen belønning gjennom at det blir mer attraktivt å levere til slakt. For 

husdyrproduksjonen vil dette over tid gi en dreining der gårdens ressurser vil bli sterkere 

koblet til husdyrproduksjonen. 
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