
Jordbruksavtalen 2016: 

 

På «overtid» ble Staten og Norges Bondelag søndag 15. mai enige om en jordbruksavtale for 

2016. Dette skjedde etter at Norsk Bonde- og Småbrukarlag valgte å bryte forhandlingene 

sent på kvelden 14. mai. 

 

Total ramme for årets avtale er kr 350 millioner, hvorav kr 190 millioner er målprisøkninger 

og 100 millioner er økninger i budsjettmidler.  

 

Til sammenligning var årets tilbud fra Staten på kr 90 millioner, med kr 125 millioner som 

målprisøkninger mens summen av budsjettmidler ble foreslått redusert med kr 70 millioner.  

Jordbrukets krav for 2016 var på kr 860 millioner, hvorav kr 193 millioner ble foreslått som 

målprisøkninger og kr 577 millioner gjennom budsjettmidler. 

 

Årets jordbruksavtale gir grunnlag for en gjennomsnittlig inntektsvekst på 3,1 prosent fra 

2016(før oppgjør) til 2017, noe som tilsvarer kr 10.700 pr. årsverk. 

I forhold til referansebruksberegninger gir oppgjøret en inntektsnedgang på kr 1.500 pr. 

årsverk for sau og en inntektsvekst på kr 1.600 for melkegeit fra 2016 til 2017. 

 

Sammenstilling av avtalen for 2016 som vedrører småfeholdet (her er det kun tatt med 

tilskudd der det tilbys endring):  

Generelt/ felles for sau og geit: 

Tilskudd til dyr på beite (sau, lam, geit): Utmarksbeitetilskuddet økes med kr 12 til 152 kr/dyr 

       

Areal- og kulturlandskapstilskudd:  Sats for kulturlandskapstilsk. reduseres med kr 13 til 

172 kr/daa 

 

Tilskudd til grovfôr:    Arealtilskudd reduseres med kr 35 i sone 1,  

til kr 40/daa 

Arealtilsk. reduseres med kr 5 i sonene 3-4,  

til 105 kr/daa  

 

Investeringsstøtte til org. beitebruk:  Økes med 1 million til kr 10 millioner 

 

Tilskudd til avløsning ved sykdom:  Dagsats økes med kr 30 til 1.530 kr/dag 

 

Forvaltningssystem for produksjonstilsk.: Telledatoer endres til 1. mars og 1. oktober. 

«For søknad om tilskudd til dyr på utmarksbeite er 

det lagt opp til at man i søknadsomgangen i oktober 

skal oppgi antall dyr sluppet på utmarksbeite og 

antall dyr tatt inn fra  

utmarksbeite. Mellom disse tidspunktene må det 

være minimum 5 uker. Partene er enige  

om at Landbruksdirektoratet skal vurdere 

muligheten for at å ta hensyn til rovdyrtap på  

utmarksbeite.»  

 



Kraftfôr:     Anslagsvis prisendring for karbohydrat kraftfôr med 

kr 0,042 til 2,57 kr/kg  

   Anslagsvis prisendring for protein, soya m.m. med  

      kr 0,063 til 3,87 kr/kg 

  

Tilskudd til bevaringsverdige husdyrraser:  Fjernes fra Regionalt miljøprogram(RMP) og gjøres 

om til nasjonal tilskuddsordning for alle dyreslag. 

 

Spesifikt for sau: 

Tilskudd til husdyr:    Sau over 1 år og ammegeiter: 

 Sats 1 – 100 dyr økes med kr 40 til 1.049 

kr/dyr 

 

Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon: Dyretilskudd sau over 1 år økes med kr 50 til  

500 kr/dyr 

 

Nytt nasjonalt tilskudd til genbevaring:  Kr 200/dyr (sau over 1 år) av rasene blæset, dala, 

(erstatter tilsk. gjennom RMP) fuglestadbrogete, gammelnorsk spæl, grå trønder, 

rygja og steigar 

  Forutsetter registrering med låst rasekode i 

sauekontrollen 

 

Endring i ulltilskudd: Sats økes til 40 kr/kg 

Tilskudd fjernes for ullkvalitetsklassene C2S, G, H2, 

H3 og V 

 (Tilskudd for skinn beholdes) 

 

Spesifikt for geit: 

Målpris geitmelk:    Økes med 5 øre/liter fra 01.07 

 

Driftstilskudd melk, geit:   Sats økes med kr 8.000 til 140.770 kr/bruk 

 

Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon: Dyretilskudd melke- og ammegeit økes med kr 50 til  

250 kr/dyr 

 

Nytt nasjonalt tilskudd til genbevaring: Kr 500/dyr (geit over 1 år) av rasen kystgeit   

(erstatter tilsk. gjennom RMP)  Forutsetter registrering med låst rasekode i 

ammegeitkontrollen 

 

 
 

Denne sammenstillingen er tatt ut fra foreløpig sluttprotokoll 15. mai 2016. Det tas forbehold 

om evt. endringer og tillegg når endelig avtale foreligger! 

 

 

Ås, 15. mai 2016 

Norsk Sau og Geit 

 

Lars Erik Wallin 

generalsekretær 


