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Ny plattform, ny oppgavefordeling 

• Forhold som gjør en forskjell 

• Det som skal endres 

• Oppgaver som gjenstår 



Forhold som gjør en forskjell 

• Bondens motivasjon 

 

 

 

• Institusjoner 

 

 

 

• Synet på mat 

 

 

 



Forhold som gjør en forskjell 

• Bondens motivasjon 

– Tidsperspektivet 

– Livskvalitet 

– Engasjement for bioproduksjon 

• Institusjoner 

– Jordbruksforhandlingene 

– Faglagene 

– Landbruksrådgivningen og lignende 

• Synet på mat 

– Etikken 

– Vitebegjæret 

– Frykten 

 

 

 



Det som skal endres 

• Lite endring i mål 

 

• Mye om virkemiddelbruk 



Lite endring i mål 

Fra  

Matsikkerhet med mål om økt 

norsk produksjon i takt med 

etterspørselsvekst,  

Landbruk over hele landet,  

 

Økt verdiskaping med 

innebygd mål om inntekts-

utvikling som gir grunnlag for 

rekruttering og fornyelse  

Bærekraftig produksjon. 

 



Lite endring i mål 

Fra  Til Spørsmål 

Matsikkerhet med mål om økt 

norsk produksjon i takt med 

etterspørselsvekst,  

Høyest mulig 

selvforsyning 

 

Landbruk over hele landet,  

 

Kun virkemidler 

 

Regional-

politikk? 

Økt verdiskaping med 

innebygd mål om inntekts-

utvikling som gir grunnlag for 

rekruttering og fornyelse  

Høyest mulig 

selvforsyning – 

med trygg mat 

og Nye inntekts-

muligheter 

Bærekraftig produksjon. 

 

Ingen signaler Miljøpolitikk? 



Lite endring i mål 

 

 

- mye om virkemidler 



Mye om virkemidler 
•  Forenkle støttestrukturen.  

•  Gjøre budsjettstøtten mer produksjons- og mindre arealavhengig innenfor rammene av internasjonale regelverk. Det 

vil også komme heltidsbønder til gode.  

•  Gjennomgå konsesjoner, kvoteordninger og differensiering av tilskuddssatser i jordbruket.  

•  Gjøre jordbruket mindre avhengig av statlige overføringer, redusere jordbrukets kostnadsnivå og gi bonden nye og 

bedre inntektsmuligheter.  

•  Bruke målrettede skatteendringer for å styrke bondens økonomiske stilling.  

•  Arbeide for en høyest mulig selvforsyning av mat av beredskapshensyn.  

•  Arbeide for å sikre forutsigbarhet for norsk matproduksjon dersom nye internasjonale handelsavtaler gjør det 

nødvendig med større omlegginger av jordbrukspolitikken.  

•  Gi den enkelte bonde større råderett over egen eiendom ved å oppheve konsesjonsloven, boplikten, delingsforbud 

og priskontroll.  

•  Utrede praktiseringen og effekten av driveplikten, og vurdere en oppheving.  

•  Åpne for bruk av aksjeselskap som selskapsform i landbruket.  

•  Redusere skattesatsen på gevinst ved salg av virksomheter i jordbruket til ordinær kapitalbeskatning.  

•  Åpne for en fondsordning i jordbruket etter modell av skogbruket.  

•  Ta vare på god matjord, men balansere jordvernet mot storsamfunnets behov. Regjeringen vil foreta en 

gjennomgang av leiejordsproblematikken og agronomien i norsk landbruk med tanke på bedre avkastning på 

eksisterende arealer.  

•  Gjennomføre forenklinger og reduksjon av landbruksbyråkratiet.  

•  Legge til rette for kompetanseutviklende tiltak i landbruket.  

•  Åpne for produktprøver og begrenset alkoholsalg direkte fra nisjeprodusenter og om nødvendig jobbe for å endre 

EU-lovgivningen på feltet.  

 



Mye om virkemidler 
• Budsjettstøtten 

– Forenkle og produksjonsrette støttestrukturen/ støtten.  

– Gjennomgå strukturelementene – størrelsesbegrensende elementer 

– Bruke skattesubsidier, redusert skatt ved salg, fondsordning 

– Skille mellom landbruks- og distriktspolitikk 

– Redusere støtten i takt med  effektiviseringsgevinster 

• Muligheter 

• Handelspolitikk 

• Eiendoms-/ råderett 

• Jordbruksavtalen 

 

 



Mye om virkemidler 

• Budsjettstøtten 

• Muligheter 
– Gi nye inntektsmuligheter – f.eks. salg av alkohol 

– Kompetansetiltak 

– Redusert og forenklet landbruksbyråkrati 

• Handelspolitikk 
– WTO-tilpasning 

– Redusert tollvern.  

• Eiendomsrett / råderett 

• Jordbruksavtalen 



Mye om virkemidler 

• Budsjettstøtten 

• Muligheter 

• Eiendoms-/ råderett 
– Normalisere eiendomretten 

– Åpne for AS-er 

– Vurdere leiejords-problemet 

– Mer fleksibelt jordvern  

•  Jordbruksavtalen 
– Beholde 

– Eventuelt innordne i Finansdebatten og  

– Innsnevre handlingsrommet, paremeterne begrenses 

 



Forhold som gjør en forskjell –   

og det som skal endres 

• Bondens motivasjon 

– Tidsperspektivet 

– Familieverdier 

– Entusiasme for bioproduksjon 

• Institusjoner 

– Jordbruksforhandlingene 

– Faglagene 

– Landbruksrådgivningen etc. 

• Synet på mat 

– Etikken 

– Gleden 

– Frykten 

 

 

Mer forretningsmessig 

Mer eiendomsforvaltning 

Friere strukturtilpasning 

Mer volummotivert 

Mindre komplisert politikk 

Mer skilt fra distriktspolitikk 



Forhold som gjør en forskjell –   

og det som skal endres 

• Bondens motivasjon 

– Tidsperspektivet 

– Familieverdier 

– Entusiasme for bioproduksjon 

• Institusjoner 

– Jordbruksforhandlingene 

– Faglagene 

– Landbruksrådgivningen etc. 

• Synet på mat 

– Etikken 

– Gleden 

– Frykten 

 

 

Mer forretningsmessig 

Mer eiendomsforvaltning 

Friere strukturtilpasning 

Mer volummotivert 

Mindre komplisert politikk 

Mer skilt fra distriktspolitikk 

• Kalkulerende 

• Innovativ 

• Provoserende 



Mye om virkemidler - paradokset 

 

 

Lite endring i mål – store endringer i 

virkemiddelbruk 

 

 

         

       

       

       

       

       

       



Ny plattform, ny oppgavefordeling 

• Forhold som gjør en forskjell 

• Det som skal endres 

• Oppgaver som gjenstår 

– Konkretisere målene – arven etter Riksrevisjonen 

– Målrette virkemiddelbruken  

– endrede virkemidler skal bety endrede mål 

– Hjelpe foretakene gjennom usikkerheten 



Det som gjenstår:  

Konkretisere målene 

• Produktivitet og konkurranseevne 

• Målbare ambisjoner for produksjon / 

selvforsyning 

• Geografisk spredning 

• Miljøtilpasning 

 

 



Det som gjenstår:  

Målrette virkemidlene 

• Eksempel: Landbruk over hele landet 

– Differensierte tilskudd; areal, produksjon 

– Ulik fordeling av BU-midler (og rentestøtte?) 

– Markedsregulering mottakspliktens mulige rolle 

– Frakttilskudd 

– Begrensninger på omsetning av melkekvoter 

– Strukturelementene i tilskuddsordningene 

• Eksempel: Investeringer 

– Lønnsomhetsnivå 

– BU-midler 

– Rentestøtte 



Det som gjenstår 

• Konkretisere målene – arven etter Kosmo 

• Målrette virkemiddelbruken – endret 

virkemiddelbruk skal bety endrede mål 

• Hjelpe foretakene gjennom usikkerheten 

– Om Regjering og minister – mellom endre det 

meste og snakke optimisme 

– Om Stortinget: Mellom slalomkjøring og helhetlig, 

bredt forlik 

– Om forvaltningen: Oppgavefordeling / delegering / 

tillit og kontroll 

 



Det som gjenstår 

• Konkretisere målene – arven etter Kosmo 

• Målrette virkemiddelbruken – endret 

virkemiddelbruk skal bety endrede mål 

• Veilede jordbruksforetakene gjennom svært 

usikker periode 

Varighet 

 

Tempo og helhet 

Max 4 år Varig 

 

Helhetlig 2014 

 

 

Stykkevis over tid 

 



Det som gjenstår 

• Konkretisere målene – arven etter Kosmo 

• Målrette virkemiddelbruken – endret 

virkemiddelbruk er endrede mål 

• Hjelpe jordbruksforetakene gjennom svært 

usikker periode 

– Primært en lokal oppgave 

– Kommunene skal styrkes – og trolig tilføres flere 

oppgaver 

– Men: forvaltningsreform er lansert, men neppe 

gjennomført før om to til fire år 



Ny plattform, ny oppgavefordeling:  

• Risikohåndtering i fokus 

 

• Forvaltningen er satt på venterommet 

 

• Den sannsynlige oppgavefordelingen: 

– Kommuner og fylkesmenn må bevare skansene: 

Jordvern, motivasjon, institusjoner og tenkning om 

mat 

– Bankene og Innovasjon Norge får kritisk 

veilederrolle om investeringene 



 
 

Utvidet Kola Viken 22. oktober 2013 
 

 

 

 

 

 

Ivar Pettersen 

«Gud bevare ham,  

den bondeknold» 


