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Jordbruksforhandlingene 2014 – innspill fra Norsk Sau og Geit 
 

 

NSG ønsker et inntektsløft for småfeholdet minst på linje med det som gis ellers i jordbruket.  

 

Småfeholdet i Norge er viktig for å opprettholde næringsvirksomhet og bosetting over hele 

landet og en hovedaktør i utnyttelsen av de rike utmarksressursene vi har i Norge. Vi utgjør en 

næring med stor tro på framtida, men må i likhet med andre næringer ha forutsetninger som 

gjør det mulig fortsatt å opprettholde et levedyktig småfehold over hele landet.    

En viktig forutsetning mener Norsk Sau og Geit er å opprettholde en variert bruksstruktur. Det 

er en stor andel små og middelstore bruk, spesielt i saueholdet og disse utgjør ryggraden i 

næringa. Utmarksbeiting, som denne næringa baseres på, er helt avhengig av dugnad og 

samarbeid og at det er nok utøvere å fordele innsatsen på.  

Et viktig virkemiddel for småfenæringa vil være en økning i beitetilskuddene og 

utmarksbeitetilskuddene spesielt.  

Jordbruksoppgjørene de senere årene har gitt småfeet, og saueholdet spesielt, et løft i 

inntektsmulighetene. Vi er på vei oppover mot nivå for andre grupper i jordbruket, men 

likevel er vi dårligst i klassen. Saueholdet ligger på 50 % av en gjennomsnittelig årsinntekt i 

Norge. Småfebøndene utgjør fremdeles den største husdyrgruppa (omkring 15 000 aktive 

bruk) og er den gruppa som betyr mest for utkant-Norge når det gjelder bosetting, trivsel og 

levende bygder. Et videre inntektsløft er derfor helt nødvendig hvis denne gruppa ikke igjen 

skal sakke akterut.  

Markedet for lammekjøtt er fremdeles i underbalanse og dette ser ut til å vedvare også i 2014. 

 

Naturfiber som ull er på full fart tilbake i tekstilindustrien og ikke bare tekstilbransjen, men 

også motebransjen i Norge viser økende interesse for norsk ull av god kvalitet. Tidligere 

utgjorde ulla en ikke uvesentlig del av inntektene i saueholdet. Det er nå behov for grep som 

kan sikre at det fremdeles vil være attraktivt for næringa å produsere ull av god kvalitet. 

Avtalepartene startet opp med en beskjeden økning i ulltilskuddet i forrige jordbruksavtale og 

vi forventer at dette blir fulgt opp videre.  

 

Det er fremdeles et lite overskudd på geitemjølk, men samtidig er dette en forholdsvis liten 

produksjonsgren som dermed også er sårbar. Mange av de som nå er igjen i næringa har satset 

mye på oppgradering av driftsapparatet, kjøpt tilleggskvoter og tilpasset drifta på en framtidig 

produksjon. Når det gjøres grep fra varemottaker for å få ned overproduksjon i form av 

gjentatt nedsatt forholdstall på geitmelkkvotene er det behov for å kompensere 

inntektsnedgangen med økte grunntilskudd for å opprettholde økonomien. 
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Det er nødvendig å få økt kapitaltilgang gjennom Innovasjon Norge, for å bidra til 

investeringsmuligheter både for renovering og nybygg, ikke minst for mindre driftsenheter.  

I tillegg til dette mener Norsk Sau og Geit at det må opprettes et investeringsfond uavhengig 

av jordbruksavtalen. Nye brukere må gis bedre startvilkår. Det er behov for rekruttering i 

næringa og det er behov for å få tilskudd som startkapital for nye brukere fra oppstart. 

 

Norsk Sau og Geit har deltatt i den partssammensatte arbeidsgruppen som har utredet endring 

av produksjonstilskudd for sau/lam og geit/kje (SLF Rapport-nr.: 4/2014 av 14.02.2014). 

Norsk Sau og Geit og småfenæringa mener det vil være behov for en grundigere vurdering av 

konsekvensene av de ulike modellene i rapporten og evt. kombinasjoner av disse, for å sikre 

at en endring vil gi en ønsket effekt på utviklingen av næringa. Norsk Sau og Geit har som 

målsetting å kunne dekke etterspørselen etter lammekjøtt i markedet med norskprodusert 

kjøtt. Dette kan bare oppnås gjennom å opprettholde en variert bruksstruktur med drift over 

hele landet.  

Det som er helt klare signaler fra grasrota hos oss er at husdyrtilskuddet må omfatte alle 

avlsdyr, og ikke slik som i dag, sauer over 1 år, enten de er avlsdyr eller tenkt utrangert. 

  

Det er et vedvarende underskudd av lammekjøtt i Norge. Ved å styrke økonomien i de 

middelstore brukene mener NSG at det vil være mulighet for å møte denne utfordringen. Men 

det er viktig for næringa at det ikke legges opp til omfordeling mellom ulike grupper og at det 

ikke vil være rett å redusere dagens tilskuddssatser på vinterfòra sau. 

Modellene som omhandler en sammenslåing av tilskuddet for utegangarsau med sau over 1 år 

ser NSG derfor på med stor skepsis, da en ikke kan se at en sterk økning av tilskudd på den 

mest ekstensive produksjonsgrenen i småfeholdet, vil bidra positivt til økt produksjon av 

lammekjøtt. NSG er tvert i mot bekymret for at dette kan føre til en økning av utegangarsau i 

områder som ikke er egnet til denne driftsformen. I forhold til myndighetenes bekymring med 

kontrollutfordringer mener NSG det i stedet må legges vekt på å utarbeide klarere regelverk 

for denne driftsformen. Norsk Sau og Geit foreslår at husdyrtilskudd for utegangarsau endres 

til å bli et ”vinterbeitetilskudd” tilknyttet områder med betegnelsen kystlyngheier. Dette vil da 

telles i januar og være et tilskudd pr. dyr som går på beite i områder som klimamessig egner 

seg for vinterbeiting med sporadisk tilsyn, sjelden eller aldri gir behov for tilleggsfôring og 

ikke behov for husdyrrom. Dette vil nødvendigvis utløse geografiske begrensninger, men vil 

bedre enn dagens ordning imøtekomme intensjonen med tilskuddsordningen som ble innført i 

2005.   

 

Tilskudd for lam til påsett på lik linje med voksen sau er som nevnt fortsatt en svært viktig 

sak for næringa. NSG mener at det beste grepet for å løse denne utfordringen er å flytte 

telledato for sau over 1 år til beiteslipp. Samtidig bør det være mulig å flytte noe av 

produksjonstilskuddet over på kvalitetstilskuddet på lammeslakt i de beste klassene, for å gi 

en viss stimulering til økt produksjon.  

En slik overføring vil øke tilskuddet til de største besetningene, de som leverer flest lam. Her 

ligger det en ikke ubetydelig strukturendring og økningen av kvalitetstilskudd for lammeslakt 

må derfor ikke bli for stor. 

 

Å flytte utbetaling av kvalitetstilskuddet på lammeslakt til slakteriene og utbetaling over 

slakteoppgjør vil ha flere positive effekter. 

Det vil gi forvaltningen en betydelig forenkling samtidig som det vil være en fordel for 

næringa å få tilskuddet utbetalt flere måneder tidligere. Dette kan NSG se vil gi særlig store 

utslag for nystartere. 



 

 

Norsk Sau og Geit krever: 
 

Generelt:  

 Tilskudd til utmarksbeite må økes med kr 58,- pr dyr for sau, lam, geit og kje 

 Beitetilskuddet for småfe må økes med kr 20,- pr dyr for alle soner 

 Det er behov for en kraftig økning av RMP-midler til organisert beitebruk 

 Styrking av velferdsordningene. Maksimalsats for tilskudd for avløsning til ferie og  

fritid må økes til kr 80.000,- pr foretak 

 Rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket. Krav til kompetanse. Må 

fortsatt sikres finansiering (jfr. tildeling opprettet i 2010) og at det legges bedre til rette 

for å utnytte eksisterende tilbud. Norsk Sau og Geit mener det er viktig både å 

opprettholde prosjektmidler gjennom KIL og de fylkeskommunale midlene 

 Næringa har tro på elektronisk overvåkning i beitebruken. Det er nødvendig med en 

videre tilrettelegging av virkemidler for satsning som kan være til hjelp for å sikre at 

dette blir et hjelpemiddel som alle kan ta i bruk 

 

Sau: 

 Et overordnet mål må være å styrke økonomien i saueholdet og det bør være mulighet  

for å ta ut mer på pris 

 Flytting av telledato for sau over 1 år til beiteslipp 

 Økning av tilskuddssatsene for kvalitet på lammeslakt, ved en moderat omfordeling av  

produksjonstilskudd 

 Flytte administrasjonen av kvalitetstilskudd for lammeslakt over til slakteriene 

 Tilskudd til norsk ull. Satsene har inntil i fjor stått uendret over lengre tid. Norsk Sau 

og Geit mener satsen må økes med kr 10,- pr kg i de beste klassene 

 

Geit: 

 Med overskuddsituasjonen vi nå har i geitmelkproduksjonen mener NSG at  

det ikke skal gis mulighet for å konvertere fra kumelk til geitemelk. 

 Fremdeles behov for å beholde kvotetaket 

 Grunntilskuddet på geitmelk økes med kr 0,20 pr. liter 

 Tilskudd for påsatte kje over 9 måneder 

 Kvalitetstillegg for kjeslakt bør legges om til et tilskudd pr kg. NSG mener tilskuddet 

bør være kr 20,- pr kg for slakt over 3,5 kg 
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