Det viktigste i avtalen for grøntprodusenter
Målprisene økes i gjennomsnitt med 3,7 prosent for frukt og grønnsaker.
Målprisen på potet økes med 25 øre til 5,19 pr. kg.
Distriktstilskudd
Epler, pærer,
plommer,kirsebær
Sone 1
Sone 2-4
Sone 5

Endring Ny sats kr/kg

0,40
0,60
1,00

2,97
4,15
8,47

Moreller
Sone 1
Sone 2-4
Sone 5

0,40
0,60
1,00

3,94
5,10
9,45

Pressfrukt

0,40

2,97

Bær
Sone 1-3
Sone 4-5
Sone 6-7

0,25
0,70
0,70

2,22
6,06
6,97

Tomat (kvantumsgr. 103400 kg)
Sone 1-3
0,30
Sone 4-7
0,30

1,90
3,26

Slangeagurk (kv.gr. 151800 kg)
Sone 1-3
Sone 4-7

0,10
0,10

1,05
1,84

Salat. (kvantumgr. 220000 stk)
Sone 1-3
Sone 4-7

0,05
0,05

0,65
1,14

Potetprod. i Nord-Norge

0,10

1,50

Kulturlandskapstilskudd

4

166 kr/dek

0
0
0
0
0
0
0
0

Kr/dek
178
930
750
1750
1200
1950
1000
1750

Arealtilskudd
Potet sone1-5
Potet sone 6-7
Grønnsaker sone 1-5
Grønnsaker sone 6-7
Frukt sone 1-4
Frukt sone 5-7
Bær sone 1-4
Bær sone 5-7

1. Forsterking av virkemidler fra FoU og rekruttering til produktutvikling og omsetning, herunder:
- 65 mill. kroner øremerkes investeringer i grøntsektoren over investerings- og
bedriftsutviklingsordningen (IBU), jf. omtale under IBU-ordningen under pkt. 6.2 i protokollen.
Denne avsetningen er nasjonal, og inngår ikke i den fylkesvise fordelingen. Støtteandelen for
prosjektene følger av forskriften.
- 9 mill. kroner av IBU-ordningen øremerkes til produsenter som ønsker å etablere
småskalaproduksjon av grønnsaker, frukt og bær. Det kan gis tilskudd til kostnader knyttet til
etablering av dyrkingsfelt, utvikling og betjening av lokale markeder, bygging av kjøle- og
lagerkapasitet, samt tilegning av kompetanse. Utvikling av bærekraftig emballasje kan også
omfattes av ordningen. Denne avsetningen er nasjonal, og inngår ikke i den fylkesvise fordelingen.
Støtteandelen for prosjektene følger av forskriften.
- Forsterket FoU-innsats. 10 mill. kroner av forskningsmidlene over jordbruksavtalen øremerkes
forskning innenfor grøntsektoren.
- Finansiering av prosjektet Presisjonsjordbruk ut i praksis (PRESIS) med 4 mill. kroner per år i 5 år.
- Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologiutvikling i landbruket styrkes med 10
mill. kroner til 87 mill. kroner. Teknologiutvikling og -investeringer i grøntsektoren prioriteres.
- Opplysningskontoret for frukt og grønt styrkes med 4 mill. kroner.
- Graminors frukt- og bærsenter på Njøs styrkes med 5 mill. kroner til sortsutvikling og foredling i
2019.
- Norsk Landbruksrådgiving vil ha en nøkkelrolle knyttet til rådgiving og kompetanseheving innen
frukt- og grøntproduksjon.
2. Etablering av et rådgivende utvalg
Det skal etableres et rådgivende utvalg bestående av aktørene i verdikjeden, avtalepartene og
virkemiddelapparatet. Følgende aktører inviteres til å delta i utvalget: Norsk Gartnerforbund, NHO
mat og drikke, Produsentforeningen 1909, Norsk Landbruksrådgivning, Innovasjon Norge, NIBIO,
Nordgrønt, Hoff, Bama, Gartnerhallen,
Opplysningskontoret for frukt og grønt og Matmerk. Landbruksdirektoratet skal være sekretariat.
Avtalepartene kommer tilbake til endelig mandat og ledelse av utvalget.
Utvalget skal innen 15. mars 2020 legge fram en langsiktig plan for styrket innovasjon, vekst og økt
norskandel for grøntproduksjoner (grønnsaker, frukt, bær, potet og blomster).
Utvalget skal blant annet vurdere markedsmuligheter og ulike markedskanaler, innovasjonsbehov,
potensial for produkt- og sortsutvikling, bærekraftige løsninger i produksjonen, samt rekruttering.
Det settes av inntil 1 mill. kroner over ordningen Nasjonale tilretteleggingsmidler til arbeidet.
Det tas stilling til utvalgets videre arbeid i forbindelse med jordbruksforhandlingene i 2020.

Det viktigste i tilbudet for grøntprodusenter
Målprisene foreslås økt med 3,8 prosent for frukt og grønnsaker.
Potet: +25 øre/kg.

Distriktstilskudd

Epler, pærer, plommer og kirsebær:
Sone 1: + 40 øre/kg.
Sone 2-4: + 60 øre/kg.
Sone 5: + 100 øre/kg.

Moreller
Sone 1: + 40 øre/kg.
Sone 2-4: + 60 øre/kg.
Sone 5: 100 øre/kg.

Pressfrukt: + 40 øre/kg.

Bær.
Sone 1-3: + 25 øre/kg.
Sone 4-5: + 70 øre/kg.
Sone 6-7: + 70 øre/kg.

Grønnsaker
Tomat, Kvantumsgrense 103 400 kg.
Sone 1-7: + 30 øre/kg.
Slangeagurk, Kvantumsgrense 151 800 kg.
Sone 1-7: + 10 øre/kg.
Salat, Kvantumsgrense 220 000 stk.

Sone 1-7: 5 øre/kg.
Potet i Nord Norge: + 10 øre/kg.
Arealtilskudd

Ingen endringer i arealtilskudd for grøntsektoren. Kulturlandskapstilskuddet økes med 4 kr/dekar for
alt areal.
-Forsterket FoU-innsats. 10 mill. kroner av forskningsmidlene over jordbruksavtalen øremerkes
forskning innenfor grøntsektoren.
- Finansiering av prosjektet Presisjonsjordbruk ut i praksis (PRESIS) med 4 mill. kroner per år i 5 år.
-Styrking av Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologiutvikling i ilandbruket med 10
mill. kroner. Grøntsektoren prioriteres.
-65 mill. kroner øremerkes investeringer i grøntsektoren over investerings- og
bedriftsutviklingsordningen.
-Det avsettes 2 mill. kroner til et nasjonalt rekrutteringsprosjekt innen planteproduksjon.
-Opplysningskontoret for frukt og grønsaker styrkes med 4 mill. kroner.
-Graminors frukt- og bærsenter på Njøs styrkes med 5 mill. kroner til sortsutvikling og foredling.
-Det legges også opp til satsøkninger for planteproduksjoner.

Det viktigste i kravet for grøntprodusenter
Målprisene foreslås økt med 3,5 prosent for frukt og grønnsaker. Potet: +20 øre/kg.

Distriktstilskudd

Epler, pærer, plommer og kirsebær: Sone 1: + 33 øre/kg. Sone 2-4: + 46 øre/kg. Sone 5: + 97 øre/kg.

Moreller Sone 1: + 46 øre/kg. Sone 2-4: + 59 øre/kg. Sone 5: 110 øre/kg.

Pressfrukt: + 33 øre/kg.

Bær. Sone 1-3: + 26 øre/kg. Sone 4-5: + 70 øre/kg. Sone 6-7: + 82 øre/kg. Kvantumstak på 150 tonn.

Grønnsaker Tomat, Kvantumsgrense 103 400 kg. Sone 1-7: + 20 øre/kg. Slangeagurk,
Kvantumsgrense 151 800 kg. Sone 1-7: + 15 øre/kg. Salat, Kvantumsgrense 220 000 stk. Sone 1-7: 5
øre/kg. Potet i Nord Norge: + 20 øre/kg.
Arealtilskudd Potet alle soner 1-10 dekar +222 kr/dek. Fra 11 dekar og opp: + 200 kr/dek.

Grønnsaker alle soner 1- 10 dekar: + 750 kr/dek. 11-400 dekar: + 200 kr/dek. Over 400 dekar: – 1 750
kr/dek.

Frukt alle soner. 1-10 dekar: + 600 kr/dek. 11-100 dekar: + 200 kr/dek. Over 100 dekar: – 1200
kr/dek.

Bær Sone 1-4: 1-10 dekar: + 400 kr/dek. 11-200 dekar: + 200 kr/dek. Over 200 dekar: – 1000 kr/dek.
Sone 5-7: 1-10 dekar: + 600 kr/dek. 11-200 dekar: + 200 kr/dek. Over 200 dekar: – 1 450 kr/dek.

Det foreslås at det etableres et 5- årig program for innovasjon og vekst i grøntsektoren, det avsettes
tilsammen 150 millioner til dette i årets avtale.

