Generelt for alle produksjoner i avtalen
-Økning i produksjonsvolumet på 0,3 pst.
− Prisøkning på 1,3 pst. i gjennomsnitt for inntektsposter som ikke er avtaleregulert. Disse
utgjør om lag 40 pst. av brutto markedsinntekter.
− Vekst i volumet av ikke-varige driftsmidler med 0,1 pst.
− Prisøkning på jordbrukets ikke-varige driftsmidler på 1,6 pst.
− Kapitalslit og leasing er beregnet av Budsjettnemndas sekretariat med grunnlag i generell
prisvekst på 1,6 pst., og renteøkning på 0,4 prosentpoeng.
− Normalisert rentekostnad er beregnet med samme forutsetninger og økning i lånemassen
til en samlet næringsgjeld på 64,4 mrd. kroner.
− 2,0 pst. reduksjon i arbeidsforbruk, som prognosert av Budsjettnemnda.
− 3,5 pst. lønnsøkning for lønnsmottagerne.

Finansiering av rammen. Mill. kroner
Netto endring i målpriser fra 01.07.18: 198
Endret bevilgning på kap. 1150:
770
Overførte midler fra 2017:
70
Endret verdi av jordbruksfradraget
62
Ramme
1 100
Prisnedskrivingstilskuddet på fôrkorn økes med 3,7 øre/kg
Matkorntilskuddet økes med 8,4 øre/kg.
Bunnfradraget uendret med 6 000 kroner pr. foretak.
Tilskudd til avløsning ved sykdom økes med 7,4 pst., tilskudd til avløsning ved ferie og fritid
økes med 6 pst. og tilskudd til landbruksvikarvirksomhet økes med 4,5 pst. Dette tilsvarer en
økning i disse ordningene tilsvarende om lag 80 mill. kr.

Det gis følgende nasjonale føringer for forvaltningen av IBU-midler i 2019:
Støtte til investeringsprosjekt som gir økt matproduksjon skal prioriteres i
produksjoner med markedspotensial.
Det skal særskilt prioriteres støtte til frukt- og grøntnæringen, veksthusnæringen samt
kornproduksjon. I kornproduksjonen skal tilskudd til tørke- og lageranlegg prioriteres.
Det innvilges ikke tilskudd til investeringer i sauefjøs i 2019. Det gis unntak av støtte

til økologiske saueprodusenter som må foreta større investeringer på grunn av endrede
krav til liggeareal som følge av implementeringen av EUs økologiregelverk fra mars
2017.
I vurdering av lønnsomheten i investeringsprosjektet må det tas hensyn til det samlede
næringsgrunnlaget på bruket.
Ulike eierformer skal likestilles ved prioritering mellom søknader.
Det skal tas hensyn til nye krav til dyrevelferd, herunder kravet om løsdriftsfjøs, og
behov for fornyelse av driftsapparatet.
Små og mellomstore bruk skal prioriteres ved tildeling av støtte.
Innen melkeproduksjon er det spesielt behov for å prioritere fornying av 15-30
kyrsfjøs.
Prosjekter med energi- og klimaeffektive løsninger skal prioriteres, for eksempel ved
bruk av tre som byggemateriale og investering i andre miljø- og klimasmarte løsninger
i forbindelse med investering i ny driftsbygning.
Det kan gis ekstra investeringstilskudd på inntil 500 000 kroner til geitemelkprodusenter
som omstiller til annen produksjon og som selger hele kvoten gjennom oppkjøpsordningen
for geitemelkkvoter. Dette tilskuddet kommer i tillegg til ev. ordinær
IBU-støtte. Lønnsomhetsvurderinger må ligge til grunn for tildeling av støtte til ny
produksjon. Muligheten for å søke om ekstra investeringstilskudd gjelder t.o.m. 2020.
Søknader må fremmes i forbindelse med de ordinære søknadsomgangene i fylkene.
Det kan gis investeringstilskudd til bygging av gjødsellager med fast toppdekke
og/eller 10-12 måneders lagringskapasitet på inntil 20 pst. av kostnadene, begrenset
oppad til 20 pst. av godkjent kostnadsoverslag for tiltaket. Øvre grense for tilskudd
settes til 100 000 kroner per prosjekt. Det kan ikke gis tilskudd til bygging av
gjødsellager på leid areal.
Det kan gis inntil 100 mill. kroner i risikolån. Tapsavsetningen skjer innenfor rammen
av IBU-midlene. Nivået på tapsfondavsetningen skal reduseres.
Den regionale partnerskapets strategiske føringer er avgrenset til prioritering mellom
ulike produksjoner i den enkelte region/fylke. Det er også anledning til å gjøre

prioriteringer mellom ulike områder i regionen/fylket. Faglagene skal inngå i det
regionale partnerskapet.
Maksimal prosentsats for tilskudd til investeringer videreføres med inntil 35 pst. av
godkjent kostnadsoverslag for investeringen. Øvre grense for tilskudd på 2 mill.
kroner per prosjekt med unntak for Troms og Finnmark videreføres også.
Under tilskuddsrammen til LUF er partene enige om følgene:
Avsetningen til Utviklingsprogrammet økes med 3,5 mill. kroner. Tiltak som bidrar til
næringsutvikling og verdiskaping basert på høstbare viltressurser og øvrige
utmarksressurser prioriteres.
Avsetningen til forskning økes med 10 millioner kroner. Det legges mindre vekt på
internasjonal relevans for prosjekter som finansieres med JA-midler. Det må vurderes
fullfinansiering på forskningsprosjekter innen miljø, klima og dyrevelferd.
Minst 5 millioner kroner brukes til utredninger. Følgende temaer bør utredes til
jordbruksoppgjøret i 2019:
Økonomiske og miljømessige gevinster med presisjonsjordbruk
Muligheter for økt binding av karbon i jord
Hvordan tilbudet fra ulike husdyrproduksjoner varierer med endringer i priser og
tilskudd, herunder ulik vekting av produksjonsavhengige og produksjonsnøytrale
tilskuddsordninger.
Utredningsmidlene utlyses på ordinær måte.

Miljø og klima
Partene er enige om å styrke satsingen på seterdrift over Regionale miljøprogram. Alle
fylkesmannsembeter skal legge til rette for tilskudd på minst 50 000 kroner per seter.
forutsatt produksjon av ku- eller geitemelk for egen foredling eller levert til meieri.
Produksjonsperioden må være minst seks uker per sesong, og knyttet til et historisk eller
veletablert seteranlegg. Enkeltseter og fellesseter sidestilles ved tilskuddsutmåling.
Fylkene står fritt til å vurdere økte satser for seterdrift tilrettelagt for turisme i form av
bevertning, formidling, overnattings- eller kulturtilbud. Avsetningen til RMP økes med
8,3 mill. kroner til formålet i 2019.

Klimasmart landbruk finansieres over LUF med 20 mill. kroner i 2019. Partene er enige
om at Klimasmart Landbruk legger fram en plan for videre arbeid og finansiering i forkant
av jordbruksoppgjøret i 2019.
Partene er enige om å øke den fylkesvise RMP-rammen for Trøndelag og Nordland med
0,5 mill. kroner, til sammen 1 mill. kroner, som prioriteres til beitearealer til kortnebbgås
og kvitkinngås.

Økologisk jordbruk
Partene er enige om å videreføre satsingen på økologisk jordbruk og spesielt produkter
som det er avsetning for i markedet. For å stimulere til økt økologisk produksjon har
partene blitt enige om å innføre arealtilskudd til arealer i første års karens.
Partene er videre enige om å videreføre bevilgningen til økologiske utviklingstiltak.
Forutsatt Stortingets tilslutning til strategien for økologisk jordbruk pekes det på NLR og
NORSØK som viktige aktører for videreføring av foregangsfylkenes ansvarsområder

