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Det har de siste dagene vært sterke reaksjoner på Norsk Bondelag (NB) og Norsk Bonde- og 

småbrukarlag (NBL), felles benevnt som faglaga, sitt forslag til endring av utbetalingstidspunkt av 

lammetilskuddet. 

I utgangspunktet vil det være positivt at ei utbetaling flyttes fram fra juni året etter leveransene, til 

samtidig med slakteoppgjøret. Det er alle enige om. Det vil gi bedre likviditet, spesielt for nystartede 

og gi en rentemessig gevinst. Jeg har beregnet denne til 3 % av tilskuddsbeløpet. Dvs er du berettiget 

til 100.000 i lammetilskudd, tjener du 3.000 på at utbetalinga flyttes fram i tid. Jeg ser at NB har 

begynt å argumentere med at du da også får mva på tilskuddsbeløpet, men da må vi huske at dette 

er penger som skal betales tilbake til Staten, senest april året etter. 

Slik jeg ser dette, vil alle som starter opp leveranser i 2017 og utover, tjene denne treprosenten på 

omlegginga. Alle vi andre vil tape. Jeg skal prøve å forklare hvorfor. 

Omlegginga skal skje ved at i juni 2016 vil vi få utbetalt 250 kr per levert lam i 2015. Halvparten av 

det som er lovt. Dette «kompenseres» ved at vi får 250 kr for leverte lam i 2016, gjennom 

slakteoppgjøret. Har vi stabile leveranser i 2015 og 2016, er det helt riktig som faglaga hevder, 

utbetalt beløp i 2016 vil bli den samme ved ny ordning, som ved gammel ordning. Problemet ligger 

ikke her. Det oppstår den dagen vi slutter. Alle skal slutte en gang. Enten ved at drifta avvikles, eller 

ved videreføring ved salg eller familieoverdragelse. Det virker nå som at faglaga har innsett at de som 

avvikler, da vil få realisert tapet som inndraingen av halve tilskuddet i 2015 og i 2016 faktisk er.  

Så påstår NB, som jeg har vært i dialog med, at ved eiendomsoverdragelse vil det ikke bli noe tap. Der 

er jeg uenig. Ved dagens ordning utbetales lammetilskuddet etterskuddsvis. Det samme gjelder også 

avløsertilskuddet. Derfor sørger alle sauebønder som skal slutte (avvikle, overdra eller selge) for at de 

er tilskuddsberettiget 1/1, året etter at de slutter. Hvis ikke hadde de mistet lammetilskuddet. Derfor 

vil vi ved overdragelse også få et realisert tap, som ved avvikling. Så er det selvsagt positivt at den 

som starter opp, får tilskuddet i forbindelse med slakteoppgjøret. Det gir likevel en bagatellmessig 

gevinst for saueholdet, sammenlignet med det tapet som omlegging medfører. 

For de som starter leveranser i 2016, vil det kun bli halvt lammetilskudd. Disse taper halve tilskuddet 

umiddelbart.  

Så har vi også noen andre, sikkert utilsiktede virkninger. I og med at det fra 1/1-2017 vil bli utbetalt 

500 kr i lammetilskudd, vil det kunne bli spekulert i å vente med å levere lam som normalt skulle 

vært levert høsten 2016 (til 250 kr i lammetilskudd). Spesielt vil jeg tro at dette gjelder lam som 

trenger oppforing. I stedet for intensiv fôring for levering høsten 2016, kan det bli god lønnsomhet i 

mer ekstensiv fôring for levering nyåret 2017. 

 



Så har vi også spørsmålet rundt rovvilterstatning. Lam erstattet tapt til freda rovdyr vil for åra 2015 

og 2016 bli godtgjort ut fra 250 kr i lammetilskudd. For de som har store tap til rovdyr, vil dette få 

økonomiske utslag med en gang. 

Til slutt vil jeg belyse dette på en annen måte. Du er ansatt og mottar lønn. I juni vil du motta 

feriepenger som er opptjent i fjor og altså utbetales etterskuddsvis. La oss tenke oss at det blir 

bestemt at feriepengene skal utbetales i opptjeningsåret. For at arbeidsgiver ikke skal få dobbel 

utbetaling i omleggingsåret, blir det bestemt at for 2016 får du utbetalt halvparten av det du tjente 

opp av feriepenger i 2015 og halvparten av det du skulle tjene i 2016. I utbetalte penger i 2016 

omtrent det samme som du skulle hatt av feriepenger etter gammel ordning. I 2017 får du 

feriepenger etter ny ordning, osv. Så lenge du jobber, får du de feriepengene du skal. Men en dag 

slutter også du i jobben din. Hvor blir det av de feriepengene som ble halvert i 2015 og 2016 da? 

Hadde du syntes dette var greit? Utbetalte feriepenger fra arbeidsgiver til sine ansatte er jo det 

samme hvert år.. Vis meg den arbeidstakerorganisasjonen som hadde godtatt dette. 

 

Vedlagt er et regneark som viser konsekvensen ved omlegging av tidspunkt for lammetilskudd. 

 

Etter beste evne og de regneferdigheter som jeg først og fremst takker mattelæreren i 

ungdomskolen for! 
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