
 
 
 
 
 
Årets jordbruksoppgjør – fordelingen av Stortingets økte ramme er 
på plass. 
 
Viser til artikkel i siste TYRmagasin under tittel - Årets jordbruksforhandlinger ikke i havn. Hva 
nå? 
Partene har nå gjennomført fordelingsforhandlinger der de har endret på det som var statens 
tilbud når det ble brudd mellom partene.  
Venstre sitt forslag med å øke rammen fra 410 millioner til 625 millioner kroner var 
utgangspunktet for de endringer som skulle få konsekvenser for jordbruksoppgjøret 2017.-
2018. 
Partene er nå enig om en protokoll etter fordelingsforhandlinger etter Stortingets behandling 
av Porp.141 S Jf. Innstilling 445 S. 
TYR sine uttalelser i forbindelse med høringen på Stortinget hadde fokus på: 
 Forutsigbare rammebetingelser 
 Endre statens forslag til endringer i arealtilskudd og beitetilskudd 
 Økt lønnsomhet for næringen  
  
Ut i fra signert protokoll fra partene i årets jordbruksoppgjør datert 26. juni kan en for 
ammekunæringen oppsummere følgende. 

 Kvalitetstillegg storfe: 
- Minus kr 0,50 fra O til ny sats kr 2,50. Pluss kr 0,50 fra O + til ny sats kr 7,50. 

 Det opprettholdes at det ikke gis kvalitetstillegg for slakt i fettgruppe 4+ og oppover 

 Distriktstilskudd kjøtt: 
- Økning med kr 0,40 i sonene 2-3-4 og 5 til henholdsvis kr 4,95 i sone 2, kr 7,75 i 

sone 3, kr 11,70 i sone 4 og til kr 12,30 i sone 5. 

 Driftstilskudd ammeku. Her innføres differensierte satser etter soner og vil være slik 
- Sone 1-4 økning med kr 250 per dyr til ny sats kr 3282 fra 1- 39 kyr 
- Øking i sum sats for over 40 kyr med kr 10000 i samme soner til kr 131280 
- Sone 5-7 økning med kr 600 per dyr til ny sats kr 3632 fra 1-39 dyr. 
- Økning sum sats over 40 dyr i samme soner med kr 24000 til kr 145280. 

 Husdyrtilskudd ammeku, ingen endringer. 

 Tilskudd dyr på beite 
- Utmarksbeitetilskudd økning med kr 200 til ny sats kr 628. 
- Beitetilskudd reduksjon med kr 78 til ny sats kr 350. 

 Areal og kulturlandskapstilskudd 
- Kulturlandskapstilskudd reduksjon med kr 15 til ny sats kr 155. 
- Ak tilskudd 

 Sone 1 –reduksjon med kr 40 til ny sats kr 0. 
 Sone 3 – reduksjon med kr 20 til ny sats kr 85. 



 Sone 4 – ingen endringer – sats kr 105. 
 Sone 5-6 og 7 økning med kr 30 til henholdsvis kr 240- kr 270 og kr 316 

 Tilskudd ferie og fritid.  Ingen endringer. 
 

Oppsummert. 
Det er sterkt beklagelig at AK tilskudd i sone 1 blir helt borte. 
Redusert tilskudd kulturlandskapsareal rammer alle med redusert sats kr 15 til ny sats kr 155 
Bra at beitetilskuddet er beholdt dog med redusert sats på kr 78 til ny sats kr 350. Økt 
utmarksbeitetilskudd med kr 200 til ny sats kr 628. 
Innføring av differensiert driftstilskudd for 1-4 med økt sats kr 250 og for sone 5-7 med økt 
sats kr 600 til ny sats kr 3632. 
Det er helt klart at avtalen gir ekstra stimuli til de som ikke er i AK sone 1 og 3, og som har 
utmarksbeiteareal som kan benyttes. 
Tapere er referansebruket i Ak sone 1, som ikke har distriktstilskudd og ikke har utmarksbeite. 
De får ut i fra TYR sin regnemodell en reduksjon på vel 7 000,- kroner. De i AK sone nr 3 som 
ikke har distriktstilskudd og ikke har utmarksbeite får om lag det samme i pluss som de i AK 
sone 1 får i minus. 
Det er vanskelig å forsvare nedgangen i inntektsmuligheter i sone 1 for de som ikke har 
distriktstilskudd og tilgang på utmarksbeite. Det er bare økt kvalitetstillegg og endringer i 
driftstilskudd som slår positivt ut for de. 
Innretningen har en helt klar profil til å prioritere de områdene som ikke kan benytte arealet 
til annet en gras.  
Det er midlertidig vanskelig å forstå at en  ikke kunne ivareta de arealene som er i sone1 ,2 og 
3 som ikke kan bruks til korn og grønnsaksdyrking på en bedre måte.  Det må settes fortgang i 
arbeidet med å f.eks. bruke biotopkart som grunnlag for å beregne om arealet er egnet for 
produksjon av korn og grønnsaker i større grad enn i dag. 
Dagens ordning kan med redusert arealtilskudd og redusert beitetilskudd i verste fall føre til 
at areal går ut av produksjon i disse områdene 
Vinnere i årets oppgjør er de som er i sone 5-7, og som har utmarksbeite. 
 
Snittet for referansebruk nr 8 – har en beregnet mulighet til økt inntekt på vel 21 000. 
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Med vennlig hilsen  
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