
 

 

Krav om endring av AK- tilskottssone for kommunane Bjerkreim, Gjesdal og Strand i 

Rogaland. 

Bakgrunn:  

Ved jordbruksforhandlingane for avtaleåret 2017/2018 vart arealtilskottet i AK-sone 3 redusert med 

20 kroner frå 105 kr til 85 kr per dekar tilskottsareal. Bakgrunnen for denne endringa var i fjølge ein 

uttale frå dåverande landbruksminister Jon Georg Dale, på eit landbruksmøte på Helleland i 

Eigersund, «arealtilskottet for grovfôr vart sett ned i typiske kornområde, og auka i  typiske 

grovforområde».  
 

Bondelaga i Bjerkreim, Gjesdal og Strand meiner at det er feil at desse 3 kommunane ligg i ei AK – 

sone, som vert omtala som kornområde. Desse 3 kommunane har bruksstruktur, jordsmonn og 

topografi som på ingen måte er i tråd med det som kjenneteiknar eit kornområde. Dermed vert det 

nærast uråd å driva kornproduksjon. Dette ser ein tydeleg når ein går inn på fordelinga mellom korn 

og grovforproduksjon i kommunane som inngår i AK-sone 3. Den einaste kommunen i AK-sone 3 som 

har mindre enn 1000 dekar med korn er Porsgrunn, som i 2016 hadde 495 dekar kornareal og 4309 

dekar grovforareal. 
 

Til samanlikning hadde Bjerkreim  59 277 dekar grovfôr og 211 dekar korn, Gjesdal 50 426 dekar 

grovfôr og 274 dekar korn og til slutt Strand 23938 dekar grovfôr og ikkje eit einaste kornaks. 

Bakgrunnen for at me syner til 2016-tal, er at det er desse tala som ligg til grunn for endringa i 

arealtilskottet i AK-sone 3.  
 

Om ein splittar opp tala endå meir, så ser ein at fordelinga mellom fulldyrka jord, overflatedyrka jord 

og innmarksbeite i desse kommunane er slik (pr.01.10.2017). I tillegg viser det seg at store deler av 

jordbruksareala i desse kommunane er brattare enn 1/5, jfr. tal frå RMP - tilskott:  
 

Kommune Fulldyrka jord  Overflatedyrka jord             Innmarksbeite    Bratt areal (%) 

Bjerkreim  23 532 daa 363 daa 35 862 daa 15 539 daa (26%) 

Gjesdal 17 884 daa 263 daa 33 101 daa 12 802 daa (25%) 

Strand 11 880 daa 415 daa 12 022 daa 3 568 daa (14,7%) 
 

Forslag til endring:  

Bakgrunnen for at kommunane Bjerkreim, Gjesdal og Strand engasjerer seg i dette akkurat no, er at 

endringane i AK - tilskotta mellom kommunane som vart gjort ved Jordbruksavtala i 2017, vart 

forsterka i 2018 ved at det vart oppretta ei ny sone 5B også kalla "Vestlandssonen". Kommunane 

Bjerkreim, Gjesdal og Strand har nabokommunar, som ligg i Ak-sone 5B og dermed vert forskjellen på 

arealtilskottet mellom til dømes Bjerkreim og nabokommunen Eigersund på 218 kroner per dekar 

tilskottsareal. Me er ikkje ueinige i at det vart etablert ei ny Ak-sone 5B, og det er svært viktig å 

styrkja økonomien i grovforproduksjonen gjennom tilskottsordningane, men forskjellen mellom 

relativt like kommunar vert svært stor. 
 

Til alt overmål så er nabokommunen Eigersund også plassert i normalavlingsgruppe 4 når det gjeld 

berekning av tilskott til avlingssvikt, medan Bjerkreim, Gjesdal og Strand ligg i normalavlingsgruppe 3. 

Me ynskjer ikkje å opptre som «sutrete» og misunnelige på våre nabokommunar, men me er 

engasjerte i å styrkja økonomien i grovforproduksjonen  i desse kommunane. Husdyrhaldet her 



består i svært stor grad av grovforetande husdyrslag, noko som den store andelen innmarksbeite òg 

indikerer. 

Me ynskjer å illustrera dette med følgjande tal frå søknad om produksjonstilskot i mars 2017:  
 

Kommune:  Tal mjølkekyr   Ammekyr   Vinterfora sauer purker    

Bjerkreim    2395 kyr  465 kyr     18 259 sauer   202 

Gjesdal    1595 kyr  713 kyr     10 992 sauer  296 

Strand      671 kyr  234 kyr       6 994 sauer   253 
 

Av desse tala kan ein òg lesa at mjølkeproduksjonen og sauehaldet er sjølve bærebjelken i 

husdyrproduksjonen i desse 3 kommunane. I ei tid då mange mjølkeprodusentar med båsfjos er i 

tenkeboksen i høve til vidare satsing fram mot lausdriftskravet, vil ein auke i arealtilskotta vera eit 

positivt signal om satsing på grovforetarar i vårt område.  
 

Kva er det så me ynskjer av Avtalepartane i samband med Jordbruksforhandlingane 2019 ?  
 

1. Primært så ynskjer me at kommunane Bjerkreim, Gjesdal og Strand vert flytt frå Ak-sone 3 
til sone 5B, slik at me vert sett i same sone som nabokommunane våre. 

2. Sekundært at det vert oppretta ei ny Ak–sone 3B med desse 3 kommunane med eit 
arealtilskott på 168 kroner per dekar. Dette talet kjem ein fram til ved å reversera 
nedgangen på 20 kroner per dekar frå Jordbruksavtala 2017 og leggja til auken (63 kroner) 
som sone 5B fekk ved Jordbruksavtala 2018.  

 

Me vonar at avtalepartane vil prioritera desse endringane, for å retta opp det me tykkjer er feil. Slik 

me ser det, vil ei slik justering som me skisserer ha avgrensa budsjettmessig verknad, sidan det berre 

gjeld 3 kommunar og ikkje ei heil Ak-sone.  

 

-.- 

 


