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Stortingets næringskomitê 

          Ås, 24.05.2017 

 

Høringsuttalelse fra Norsk Sau og Geit(NSG) til Prop. 141 S (2016-2017) 

Jordbruksoppgjøret 2017 
 

Småfeholdet er viktig for å opprettholde næringsvirksomhet og bosetting over  

hele landet og en hovedaktør i utnyttelsen av de rike beiteressursene vi har i Norge. 

Småfenæringa er beredt på å produsere mat på de unike norske ressursene framover, men da 

må vi ha forutsetninger for å kunne opprettholde våre produksjoner. 

NSG er hovedorganisasjon for sau- og geiteholderne i Norge og representerer 11.000 

medlemmer. Av disse er det over 50 % som har under 50 dyr, dvs. et solid grunnlag i små og 

mellomstore bruk. 

 

Inntektsgapet forsterkes ytterligere 

Selv og det har vært noen gode år med inntektsøkning for småfeholdet, ligger saueholdet 

fremdeles desidert dårligst an i landbruket når det gjelder inntekt pr. årsverk. Dette 

synliggjøres tydelig i oppdaterte tall fra Budsjettnemnda for jordbruket som ble offentliggjort 

like før påske. I følge referansebruksberegningene er vederlag til arbeid og egenkapital i 

saueholdet redusert med hele 56.300(23 %) pr. årsverk på to år. Saueholdet ligger således på 

et årsverksvederlag på 40 % av produksjonen med best resultat i henhold til 

referansebruksberegningene. Årets tilbud fra Staten til jordbruket vil ytterligere forsterke 

disse store ulikhetene.  

Næringskomiteens mål om å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i 

samfunnet gjenspeiles ikke i Statens tilbud. Mens gjennomsnittlig lønnsvekst for andre 

grupper i samfunnet forventes å bli kr 16.700, tilbys jordbruket generelt kr 8.000 pr. årsverk. 

Geiteholdet tilbys kr 4.200 og saueholdet kr 3.600 pr. årsverk. 

 

Beitetilskuddene 

Aktivt beitebruk og utmarksbeiting i særdeleshet, som denne næringa baseres på, er helt 

avhengig av dugnad og samarbeid og at det er nok utøvere å fordele innsatsen på. En satsning 

på full utnyttelse av de unike beiteressursene vi har i Norge, både i utmarka og i mer 

gårdsnære områder, garanterer næringsvirksomhet over hele landet. Beitetilskuddene er derfor 

en viktig premiss for fremdeles å gjøre beitebrukerne i stand til å opprettholde denne 

ressursutnyttelsen.  

Statens forslag om forenkling av beitetilskuddstildelingene vil frata en betydelig gruppe, som 

driver svært nyttig kulturlandskapspleie, en viktig del av inntekten. Totalt sett mener vi de 

foreslåtte omleggingene vil føre til en inntektsnedgang for de aller fleste beitebrukerne. 

 

Omfordelinger 

Generelt vil vi påpeke at Statens tilbud bærer preg av uheldige omfordelinger både innen og 

mellom produksjoner. 

Et eksempel på dette er Kvalitetstilskudd lammeslakt. Under denne ordningen har det oppstått 

en utfordring vedr. tak på antall slakt det kan gis tilskudd til. Staten vil løse dette med en 

endring av kvalitetsklasse, noe vi mener vil kunne virke svært produksjonsdrivende. Dette vil 

i seg selv medføre en omfordeling mellom produsenter.  
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At en slik endring gjøres for 2017, midt i et avtaleår mener NSG er uakseptabelt. For 2017 

mener vi derimot at situasjonen kunne vært løst på en mer smidig måte slik Jordbrukets 

forhandlingsutvalg fremmet i årets krav. 

 

Opplysningskontorene må bestå 
NSG er sterkt imot Landbruks- og matdepartementets målsetning om å avvikle finansieringen av 

opplysningskontorene gjennom omsetningsavgiften. Opplysningskontorene er sentrale verktøy i 

arbeidet for å oppnå markedsbalanse! 

 

Oppkjøpsordning for geitemelkkvoter  
NSG har tidligere sendt Næringskomitêen innspill der vi grunngir en bekymring med 

iverksetting av en slik oppkjøpsordning. 

Staten oppgir i tilbudet at en oppkjøpsordning vil få svært begrenset omfang. 

Vi mener derfor fremdeles at dette vil være et unødvendig tiltak nå.   

 

 

Norsk Sau og Geit ønsker Næringskomitêen lykke til med behandlingen av 

Jordbruksoppgjøret 2017, som er en svært viktig premiss for hele det norske 

jordbruket! 

 

 

 

Med hilsen 

Norsk Sau og Geit       

 

  

Kjell Erik Berntsen  - s -       Lars Erik Wallin  -s- 

styreleder        generalsekretær 
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