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Få saker har skapt så mye uro i sau næringa i sammenheng med 

jordbruksavtalen,  som årets vedtak om omlegging av kvalitetstilskudd på lam. 

Drøftingene omkring dette startet i forbindelse med at Staten vinteren 2013/2014 

nedsatte en arbeidsgruppe som skulle se på framtidige modeller for 

produksjonstilskudd på sau/lam og geit/kje. Fra myndighetenes side har det vært 

uttrykt misnøye med at dagens utbetalingssystem for lammeslakttilskudd er 

tungvint og ressurskrevende å forvalte. 

Da det ble innført et kvalitetstilskudd på storfe i jordbruksavtalen i 2013, ble 

dette en fortløpende utbetaling sammen med slakteoppgjør fra slakteriene. 

Det har virket fordelaktig også å få kvalitetstilskuddet på lammeslakt over på en 

slik utbetalingsordning, også sett fra næringas side – spesielt med hensyn til at 

nystartere kan få tilskudd tidligere. 
 
NSGs innspill til jordbruksforhandlingene 2015: Overlevert faglaga 16. mars 2015 
”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.” 

 
Jordbrukets krav 2015, lagt fram 24. mars 2015:  
side 76: 
”Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å endre utbetaling av lammeslakttilskudd til å 
foregå over slakteoppgjøret for alle lam slaktet etter 30/6-2016. For å unngå problemer 
med flytting av penger mellom budsjettår, foreslår vi at satsene for lammeslakttilskudd 
levert i 2015 utbetales med halv sats i juni 2016, samtidig som en får halv sats for 
leveranser i 2016, men da utbetalt kontinuerlig med leveransene.” 
 
Staten hadde dette tilsvarende med i sitt tilbud til jordbruket, som ble lagt fram 5. 
mai 2015. 
 

Da jordbrukets krav ble lagt fram foreslo faglaga halvt tilskudd for 2015 og 2016 

i forbindelse med innføring av et nytt utbetalingsregime for kvalitetstilskudd lam. 

Norsk Sau og Geit ble overrasket over dette forslaget fra næringas 

forhandlingsutvalg og kan ikke forstå hvorfor jordbruket selv måtte komme med 

et forslag som ville føre til et økonomisk tap for saueholderen. 



NSG sendte en henvendelse til jordbrukets forhandlingsutvalg (10. mai 2015) om 

enten å trekke krav om omlegging av tilskuddet eller foreslå en annen 

omleggingsmodell. 

11. mai 2015 kom det forespørsel til NSG om å møte faglaga. 

I dette møtet mellom NB, NBS og NSG den 12. mai 2015 spurte NSGs styreleder 

Tone Våg,  faglagene om hvorfor NSG ikke hadde blitt kontaktet vedr. et så 

drastisk forslag fra jordbrukets side,  før kravet ble lagt fram. 

Jordbrukets forhandlingsutvalg mener at NSG i sitt innspill ikke har presisert at 

en omlegging ikke må medføre negative økonomiske konsekvenser for 

sauenæringa. 

NSGs styreleder og generalsekretær mener det ikke forelå grunnlag for en slik 

presisering. Jordbrukets krav i 2014 inneholdt en premiss om dobbel utbetaling. 

Det gjorde også Statens tilbud i 2014, derfor foreslo Staten, slik vi forstår dette, å 

avvente omstillingen slik at den kunne gjennomføres med en ekstra bevilgning i 

2015. 

 

NSG hadde, på det tidspunkt vi leverte våre innspill for 2015, ingen indisier som 

tilsa at Jordbrukets forhandlingsutvalg skulle ha en annen oppfatning av saken i 

2015 enn de hadde i 2014, det samme gjelder forsåvidt også Staten. 

At faglaga har unnlatt å informere NSG om sitt endrede standpunkt, ser NSG 

som et klart brudd på tilliten mellom faglaga og NSG. Vi har aldri hatt grunnlag 

for å tro at faglagene selv ville fremme et forslag med så drastiske konsekvenser 

for egne medlemmer. 

 

Etter at NSG hadde levert sitt innspill, men før Jordbrukets forhandlingsutvalg 

la fram sitt krav, kom Sponheimutvalgets delrapport 15. mars 2015, som også 

omtaler et behov for dobbel utbetaling for å gjennomføre endringen, men da 

først i 2016. 
 

 
Jordbrukets krav 2014, side 71: 
Pkt. 10.5.2 Utbetaling av lammeslakttilskudd 
”I dag må bonden søke om lammeslakttilskudd etterskuddsvis sammen med 
produksjonstilskuddet, med utbetaling i juni. Det ligger en betydelig forenkling for bonde 
og forvaltningen dersom tilskuddet utbetales ved slakteoppgjøret på samme måte som 
det nyetablerte kvalitetstilskuddet for storfekjøtt. Løpende utbetaling vil gi en 
likviditetsmessig forbedring, da utbetalingene vil kunne komme 8 til 9 måneder tidligere 
enn i dag. 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å endre utbetaling av lammeslakttilskudd 
til å foregå over slakteoppgjøret. I overgangsåret krever dette en 
tilleggsbevilgning.” 
 



 
 
Statens tilbud 2014, side 92: 
”Vurdering av om forvaltningen av tilskudd til lammeslakt skal endres  
Arbeidsgruppen har videre vurdert en omlegging av forvaltningen for tilskuddet til lammeslakt, slik 

at tilskuddet i stedet for å forvaltes som et produksjonstilskudd med søknadsfrist 20. januar, blir et 

pristilskudd som utbetales løpende fra slakteriene per produsentavregning for lam. Dersom dette 

f.eks. skulle gjennomføres i 2015, vil det ved søknadsomgangen for produksjonstilskudd i januar 

2015 bli krav om å kunne søke for leveransene av lam i 2014, for utbetaling av tilskuddet i juni 2015. 

Omleggingen vil innebære at det fra og med januar 2015 også må utbetales pristilskudd for 

lammeslakt. Dette vil innebære en dobbel budsjettbelastning for denne ordningen i 2015. Statens 

forhandlingsutvalg finner ikke rom for å prioritere dette, og foreslår derfor ikke en slik omlegging.” 

 

 

Sponheimutvalgets delrapport 15. mars 2015, side 21: 
”……En lik endring vil bidra til forenkling og effektivisering av forvaltningen. Løpende 
utbetaling av lammeslakttilskuddet vil også gi en bedre likviditet til foretakene som mottar 
tilskuddet.  
Forenklingen ble ikke prioritert gjennomført ved forhandlingene i 2014 av budsjetthensyn 
ved omleggingen. Dersom dette f.eks. skulle gjennomføres i 2016, vil det ved 
søknadsomgangen for produksjonstilskudd i januar 2016 forventes å kunne søke basert på 
antall dyr solgt i 2015, for utbetaling av tilskuddet i juni 2016. Omleggingen vil innebære at 
det fra og med januar 2016 også må utbetales pristilskudd for lammeslakt. En slik 
innføring vil innebære en dobbel budsjettbelastning for denne ordningen i 2016.  
Vurdering:  
Arbeidsgruppa ser budsjettutfordringen i omleggingen, men vil likevel peke på 
forenklingsgevinsten ved en slik omlegging av forvaltningen.” 


