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Norsk Gartnerforbund
Norsk Gartnerforbunds innspill til jordbruksforhandlingene 2021
Som en del av regjeringens grøntsatsing etter jordbruksforhandlingene i 2019 ble «Grøntsektoren mot
2035» lansert i mars 2020. Den gir konkrete mål å binde oss til med mål om å øke den norske andelen
av grøntprodukter på markedet. Tiltakene som følger rapporten er nødt til å være tydelige og synlige
for å være lønnsomme, og her er bedriftsutvikling, innovasjon og forsking viktige verktøy for å gi
norskprodusert grønt et fortrinn i markedet. Grøntsatsingen er tydelig bl.a. gjennom de 120 mill.
kronene av IBU-midlene som i fjorårets jordbruksforhandlinger ble øremerket investeringsformål
innenfor produksjon av potet, frukt, bær, grønnsaker og blomster. Det er viktig at hensikten er tydelig
også i år.
Norsk produksjon av grøntprodukter må gis gode rammebetingelser slik at næringen kan styrkes.
Samtidig har landbruket inngått klimaavtale med regjeringen. Det er viktig å legge til rette for at
økonomien i produksjonene gir rom for å investere for fremtidig drift og nødvendige klima/miljøtiltak.
Norske produsenter står i dag ovenfor mange utfordringer og strenge krav til dokumentasjon og annet
pålagt arbeid knyttet til både oppnåelse av klimamål, miljø og teknologisk utvikling. Det er derfor
viktig at det settes av tilstrekkelig midler til forskning og utvikling slik at produsentene sikres den
nyeste og mest framtidsrettede kunnskapen.
Over de neste fem årene skal det utarbeides en ny handlingsplan for bærekraftig bruk av
plantevernmidler. Virkemidler for å ha et fortrinn ovenfor den stadig reduserte tilgangen på
plantevernmidler kombinert med nye skadegjørere er derfor viktige å prioritere. Dette gjelder både
rådgivning, sortsutvikling og arbeid med tilgang til plantevernmidler.
Norsk Gartnerforbund har satt opp følgende prioriterte områder i årets jordbruksforhandlinger:
Prioriterte områder:
1. Målprisen må økes med 5 % og 35 øre for potet.
2. Det settes av 300 millioner kroner i nye midler til IBU-midler, for å underbygge regjeringens
satsing på Grøntnæringen og for å møte regjeringens klimamål.
3. Midler til forskning og utvikling økes med minst 18 mill. kroner, for å møte regjeringens
ambisiøse planer for økt grøntproduksjon og bedret folkehelse.
4. Midler til Handlingsplan for bærekraftig bruk a plantevernmidler økes med minst 8 mill. kroner
for å sikre at arbeidet med ny handlingsplan for plantevernmidler gjennomføres i tråd med
næringens behov.

Konkrete innspill til jordbruksforhandlingene 2021
1. Målpris


Målpris for grønnsaker, frukt, bær og potet anbefales økt med 5 % for grønt og 35 øre / kg
for potet.
Målprissystemets funksjon er først og fremst å sette prisleiet for lønnsom produksjon. Selv om målpris
ikke blir tatt ut, så vil målprisøkninger i regelen virke i retning av å løfte det faktiske prisnivået fra ett
år til et annet. Det kan oppstå særlige forhold som perioder med overproduksjon, ekstra lave
importpriser, etc, som periodevis kan motvirke dette – men også i slike tilfeller vil målprisnivået ligge
som en prismålsetting. Målprisene ble justert uten forhandlinger i fjorårets jordbruksavtale på grunn av
pandemien til 2 % økning og potet fikk et tillegg på 13 øre. Perioden 2020/2021 viser generelt et høyt
målprisuttak med gjennomsnitt på 7,8 %.
Den norske kronen er historisk lav, noe som medfører økte kostnader for importerte produkter. Det er
også ventet en lønnsvekst på drøyt 1,4 % noe som motvirker effekten av en relativt lav prisvekst
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generelt. Muligheten for å ta ut høyere priser på produktene er med på å motvirke effekten av den
svake kronen. Det sikrer produsentene et inntektsgrunnlag som gjør dem i stand til å møte kravene om
klimatilpasning, effektivisering og økt miljøfokus. Produksjonskostnadene på potet har steget med 8
øre det siste året. Tomat møter sterk konkurranse fra import og bør derfor vektlegges i
målprisfordelingen der NGF vil bidra med utvidet begrunnelse gjennom Grøntprodusentenes
Samarbeidsråd. Norsk Gartnerforbund ber derfor om at målprisen økes med 5 % for grønt og 35 øre
for potet i målprisperioden 2020/2021.

2. Ordninger med direkte inntektsvirkning for produsentene
Pristilskudd
Distriktstilskudd (Post 73.17)


Distriktstilskuddet anbefales økt tilsvarende økningen i målpris for kulturen (5 %), som et
kronetillegg.
 Distriktstilskuddet til Sone 1, klasse 1 «epler, pærer, plommer, kirsebær» anbefales å få en
engangsheving med 50 øre fra friske midler for å skilles fra pressfrukt.
 Ordningen bør videreføres med distriktsprofil for å motivere til produksjon over hele landet
på små, mellomstore og store bruk.
 Taket på distriktstilskuddet til grønnsaker bør beholdes.
Tomat og agurk, produsert i veksthus, er under særlig sterkt prispress fra import, men har bare hatt
marginale økninger i sine tilskuddssatser de siste årene. NGF ber om at tomat prioriteres når
distriktstilskuddet skal fordeles.
NGF mener at Sone 1 skal få et engangstilskudd på 50 øre til klasse 1 «epler, pærer, plommer,
kirsebær» for å skilles fra pressfrukt ettersom disse har høyere kvalitetskrav, bl.a. til utseende og
størrelse. Det er viktig at økningen kommer som friske midler/økt ramme, og ikke omdisponeres fra
andre soner eller ordninger under avtalens rammer.
Gruppen poteter i Nord-Norge bør utvides til også å omfatte grønnsakskulturer særlig egnet for
dyrking i nordlige områder, for eksempel mange av rotvekstene som nepe, kålrot og gulrot.

Direkte tilskudd
Kulturlandskapstilskudd (Post 74.17)


Kulturlandskapstilskuddet for poteter, grønnsaker, frukt, bær, planteskole og blomster
holdes på fjorårets nivå.
Kulturlandskapstilskuddet skal medvirke til skjøtsel, vedlikehold og utvikling av kulturlandskap
gjennom aktiv drift og ble i 2019 økt med 2,4%, som utgjorde 4 kr/da. NGF mener at det er viktigere
og mer virkningsfullt å legge til rette for en effektiv og lønnsom drift på arealene, for eksempel ved å
bidra til at produsentene har tilgang på nødvendige plantevernmidler, investeringsmidler og
framtidsrettet teknologi.

Arealtilskudd (Post 74.17)


Med bakgrunn i de utfordringene man finner i planteskolenæringen og for
bærprodusentene, mener NGF at arealtilskuddet til planteskole og bær skal økes med 500 kr
i alle soner.
 NGF anbefaler å gjeninnføre tak på arealtilskudd for grønnsaker for å opprettholde
produksjon i hele landet og støtte små og mellomstore bruk.
 Nivået på taket foreslås til 500 daa for grønnsaker, 200 daa for bær og 100 daa for frukt.
Satsen på arealtilskudd anbefales indeksregulert. Areal utover dette får tilskudd som korn.
 Gjeninnføring av tak på arealtilskuddet vil frigjøre midler som bør komme til nytte for all
grøntproduksjon i form av en generell økning av satsene til potet, grønnsaker, frukt og bær.
For å stimulere til økt produksjon over hele landet er det viktig å gjeninnføre tak på arealtilskudd for
grønnsaker, noe som vil være et positivt signal for små og mellomstore produsenter. Dersom det
innføres tak på arealtilskuddet, mener NGF at det er riktig å øke satsene tilsvarende fjorårets økning. I
tillegg fordeler man det man sparer ved å innføre tak, på vekstgruppe Grønnsaker. Dersom man ikke
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innfører tak på arealtilskuddet mener NGF at man bør beholde dagens satser, og at midlene man sparer
ved å ikke øke satsene, overføres til NLR for å finansiere restanalyser for sterkt tiltrengte
plantevernmidler i grønnsakproduksjonen. Dette er et tiltak som vil komme alle produsenter til gode,
uansett størrelsen på arealene.

Tilskudd til økologisk jordbruk (Post 74.20)
 Viderefører arealtilskudd for økologisk areal av grønnsaker, frukt og bær
 Innføre arealtilskudd for veksthusproduksjon med 15 kr pr m2, inkl. prydvekster.
Økologisk veksthusproduksjon sidestilles med økologisk frilandsproduksjon og videreføring av
ordningen med at arealtilskudd gis fra 1. karensår. NGF mener at økonomiske incentiv til norsk
økologisk veksthusnæring vil bidra til en mer miljøvennlig matforsyning, jf. Nasjonal Strategi for
Økologisk Jordbruk.
NGF mener det er viktigere å bidra til at det finnes finansiering til utprøving og godkjenning av
biologiske plantevernmidler og nytteorganismer, enn å øke arealtilskuddet ut over KPI.

3. Ordninger for investeringsstøtte, forskning, utviklingstiltak mv.
Andelen norsk grøntproduksjon skal økes med 50 % på nasjonalt nivå fram mot 2035 (jf.
«Grøntsektoren mot 2035»). Vi mener at de følgende satsingsområdene er nødvendige for å nå
dette målet, gitt at det er et marked for det.

Tilskudd til landbrukets utviklingsfond (LUF)
Bedriftsrettede midler til investering og utvikling (IBU) (Post 50.11)
I jordbruksavtalen for 2020/2021 ble det øremerket 120 mill. kroner til investeringer innenfor
grøntnæringen. Norsk Gartnerforbund mener at det er viktig at denne posten styrkes
ytterligere, slik at enda flere får mulighet til å gjøre nødvendige investeringer i sin virksomhet.
Per februar 2021 har alt av årets IBU-midler blitt fordelt, det er altså stort press på de
øremerkede midlene som blir bevilget. Det viser at grøntnæringen har stor vilje til å legge om til
mer bærekraftig produksjon.


Det er viktig at det nå tilføyes økte budsjettrammer inn i programmene og vi foreslår at
fjorårets øremerking av midler over IBU-ordningen videreføres, og økes til 300 millioner
kroner.

NGF mener at tilskudd til følgende områder skal prioriteres:
- Nye og eksisterende kjølelager og anlegg, også kjøleanlegg for å utvide norsk sesong
- Satsingen på ny-installering og oppgradering av eksisterende vekstlysanlegg må videreføres
- Tiltak for forebygging av klimarelaterte skader. F.eks. tuneller
- Teknisk utstyr, f.eks. pålagte komposteringsanlegg knyttet til spesialavfall fra veksthus
- Teknisk utstyr til behandling av planteavfall knyttet til frilandsproduksjon
- Støtte til rehabilitering og nybygg av veksthus og til teknisk utstyr i veksthusanlegget.
- Støtte til tiltak som reduserer og konverterer energibruk og reduserer klimautslipp i
veksthusanlegg, samt investere i grønn energi i nybygg.
- Øke rammen for risikolån / innovasjonslån: Toppfinansiering av bedrifter med lønnsomme,
bærekraftige prosjekter, som det er vanskelig å finansiere i det private fordi det er vanskelig å
stille tilstrekkelig sikkerhet. Slik finansiering setter produsenter i stand til å få ordinære lån i
sine banker.

Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi (Post 50.11. LUF)


NGF ønsker at bevilgning til verdiskapningsprogrammet for fornybar energi økes med 10
millioner. NGF søker om 2 millioner kroner i støtte til arbeidet med energirådgivning for
2021. NGF søker om 2,2 millioner pr år i 3 år i et nytt Energi- og klimarådgivningsprosjekt
fra 2022-2024 som første trinn for å innfri avtalen i 2030 (se vedlegg 1 og 2).
Energirådgivningsarbeidet er omfattende og viktig for næringen. Det er oppnådd svært gode resultater
av dette arbeidet helt siden starten i 2006. Oppnådde resultater er i en særklasse når vi ser hva
landbruket totalt sett har oppnådd i energi- og klimatiltak i perioden. Behovet for mer rådgivning og
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økt arbeid med å få gjennomført tiltak skaper et behov for å styrke dette arbeidet i NGF. Det er behov
for 2 mill. kroner i 2021 for å kunne bidra til at denne spesialkompetansen som kommer hele
landbruket til gode, se vedlegg 1. For å sikre en effektiv og forutsigbar administrasjon av
energirådgivningsarbeidet er det også nødvendig at finansieringen av dette arbeidet legges som egen
budsjettpost under LUF- «Verdiskapningsprogrammet for fornybar energi», slik det var
tidligere." NGF vedtok på årsmøtet i 2020 ny Energi- og klimastrategi for veksthusnæringen frem mot
2030 som har en målsetning om null-utslipp i næringen. For at vi skal oppnå målene i strategien og
forpliktelsene gjennom landbrukets klimaplan er det fortsatt stort behov for
Energirådgivningsprosjektet. Vi vil derfor søke om finansiering av et nytt prosjekt i årets
jordbruksforhandlinger for å nå målet som er satt i 2030. Første av tre trinn i dette arbeidet er et treårig
prosjekt for årene 2022-2024, se vedlegg 2.

Forskning og utvikling (Post 50.11. LUF)


NGF anbefaler en økning på minst 18 mill. kr for økt FoU-virksomhet til fordel for norsk
grøntproduksjon og bedret folkehelse.
Det trengs mer forskning for å sikre en økning av lønnsom, bærekraftig og integrert produksjon, større
effektivisering og god konkurranseevne mot import. Våre mål er bla planteproduksjon med lavere
klimautslipp, utvidet norsk sesong, mindre svinn fra lager og omsetning, utvikling av produkter som
bidrar til å øke forbruket og norskandelen av frukt og grønt sett i lys av Nasjonal handlingsplan for
bedre kosthold og støtte til selektering og utvikling av nye sorter som kan møte de endrede kravene i
forskriften til Naturmangfoldloven.
Prioriter FoU-midler til:
 Det er store utfordringer innenfor plantehelse i mange kulturer, der særlig potet og enkelte
grønnsaker er hardt rammet av mangel på plantevernmidler. Det er viktig at det settes av midler til
forskning for å finne gode løsninger som ivaretar bærekraftig produksjon, og bistår oppnåelse av
dagens miljø- og klimakrav.
Slike løsninger kan være:
Sortsutvikling mht skadegjørere og klimaendringer
Klimastyring
Lagringsteknologi
Tilgang på plantevernmidler
Robotisering
Forbrukerkvalitet
Energiforbruk (lysstyring, erstatning av fossilt brennstoff)
Gjenbruk av innsatsfaktorer (vann, næring, CO2 og vekstmedium)
Vekstmedier til torverstatning

Tilskudd til Nasjonale Tilretteleggingsmidler (Post 50.11. LUF)
 Tilskudd til Nasjonale Tilretteleggingsmidler anbefales videreført
Etter jordbruksavtalen i 2019 opprettet Landbruks- og Matdepartementet en forskrift om nasjonale
tilretteleggingsmidler til næringsutvikling og kompetanseheving i landbruket. Nasjonale
tilretteleggingsmidler bør prioriteres til å:
Bevilge midler til arbeidet til Forum for Norsk Grønt som et koordinerende organ for
grøntsatsingen og til konkrete prosjekter som bidrar i oppfølgingen av de seks anbefalingene
fra utvalget «Grøntsektoren mot 2035»
Utrede hvordan arter som forbys som følge av forskrift om fremmede arter kan erstattes.
Kartlegge mulighetene og barrierene for eksportvirksomhet. Svak krone, god plantehelse og
nedgangstider i gartnerivirksomhetene i Danmark er konkurransefortrinn som gjør det
interessant å eksportere planter og blomster, men regelverket i EU gjør dette vanskelig.
Bevilge midler til en kartlegging av omfanget og skadevirkningene medført av importerte
varer.
NGF mener at nasjonale tilretteleggingsmidler er et viktig tiltak for bearbeidelse og innføring av ny
kunnskap. Midlene er også viktige for aktivitet og oppfølging som bidrar til måloppnåelse for
grøntsektoren.
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Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler (Post 50.11.LUF)


Bevilgningen til Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler økes med minst 8
mill. kroner.
Vi trenger ny, forskningsbasert kunnskap for å oppfylle kravene om mindre miljøbelastning, mindre
klimaspor, bedre forbrukerkvalitet og ikke minst effektiv produksjon som bidrar til med god økonomi
for produsenten. Når det nå skal utarbeides en ny Handlingsplan for bærekraftig bruk av
plantevernmidler er det svært viktig at man prioriterer å finne en løsning på den akutte mangelen på
plantevernmidler vi står overfor i mange kulturer. Vi trenger kunnskap og metoder for å forebygge og
bekjempe skadegjørere. Plantevernmiddelbruk må tilpasses norsk klima og bestand av skadegjørere,
for eksempel med bruk av lavere doser eller en annen sprøytefrekvens enn hva som er vanlig andre
steder i Europa. Dette krever egne forsøksserier og restanalyser for hvert middel, noe som er svært
kostbart. Effekten vil imidlertid være en lavere miljøbelastning.
Det trengs ressurser til teknologisk utvikling for integrert plantevern. Utprøving av både ikke-kjemiske
metoder og kjemiske midler i små kulturer, samt videreutvikling av biologisk, mekanisk og termisk
plantevern må prioriteres høyt.
For å øke konkurranseevnen til norsk planteproduksjon må vi, i tillegg til redusert bruk av
plantevernmidler ha fokus på klimavennlig produksjon, mindre matsvinn og bedre kvalitet og
holdbarhet. Tilgang til effektive plantevernmidler er en utfordring i mange produksjoner.

Stiftelsen Norsk Mat (SNM, tidligere Matmerk) (Post 50.11. LUF)
 Tilskuddet til SNM anbefales videreført og økes til 70 millioner kroner
NGF mener at SNMs arbeid bidrar til å styrke norsk preferanse både gjennom Nyt Norge, KSL og de
andre merkeordningene. Dersom det i framtiden blir et krav om klimamerking av matvarer (jf. Orklas
klimamerke), er det viktig at denne oppgaven forvaltes av SNM; det er ikke ønskelig å ha mange ulike
ordninger og systemer som produsenter og forbrukere må forholde seg til.

Spesielle miljøtiltak i jordbruket – SMIL


Det bør gis tilskudd gjennom Regionale Miljøprogram til tiltak for å redusere tap av
næringsstoff til vassdrag og kyst. Gartnerforbundet foreslår å øke med 18 mill. kroner.
Resirkulering av vann er et viktig tiltak for å redusere miljøavtrykket fra veksthusnæringen, men
krever store investeringskostnader. Kommuner/fylker må ha fokus på bærekraftig utvikling og
anbefales å prioritere tilskudd til investeringer for å redusere tap av næringsstoffer og til resirkulering
og renseteknologi i veksthus.

Drenering (Post 50.11. LUF)


Satsen deles i lavt og høyt nivå, der lavt nivå tilsvarer dagens sats på kr 2000,- og høyt nivå
er kr 4000,Grøftetilskuddet og tilskudd til hydrotekniske tiltak bør videreføres som fast ordning. Dette er viktig
for å sikre kontinuerlig og langsiktig arbeid med drenering av dyrka mark i årene som kommer
ettersom dårlig drenert mark har høyere utslipp av klimagasser og klimaet forventes å bli mindre
stabilt. Det er store ulikheter i kostnaden for å drenere, og dagens satser er ikke tilstrekkelig høye til å
fange opp dem som har store kostnader ved drenering.

4. Kollektive ordninger for øvrig
Avsetningstiltak hagebruk
Grøntprodusentenes Samarbeidsråd, GPS (Post 70.11)
 Støtten til GPS anbefales videreført
GPS’ arbeid er et viktig virkemiddel for å unngå overproduksjon og på den måten hindre matsvinn.
GPS bidrar til at pris- og markedstilpasning i grøntmarkedet fungerer godt, både for produsenter og
marked.
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Opplysningskontoret for Frukt og Grønt, OFG (Post 70.11)


OFG ber om en budsjettøkning på 10 millioner kr, noe som gir et budsjett på 30 millioner
kr. for 2022.
I Jordbruksavtalen fra 2019 ble det enighet om å satse på innovasjon og vekst i grøntsektoren med mål
om å øke norskandelen og møte etterspørsel om mest mulig norskprodusert vare. Et utvalg ble nedsatt
som i mars 2020 lanserte rapporten «Grøntnæringen mot 2035». Den første anbefalingen i rapporten er
å øke etterspørsel av norsk vare i markedskanalene og hos forbrukerne. Utvalgets ambisjon for
totalmarkedet fram mot 2035 er «fem om dagen», jf. det eksisterende myndighetsmålet om fem
porsjoner grønnsaker, frukt og bær per dag. Overført på hele sektoren gir dette en vekstambisjon på 75
%. Samtidig følger det av mandatet at norskandelen skal vokse. Utvalget mener at en vekstambisjon
for norskandelen skal være 50 % økning.
OFG har en viktig rolle i arbeidet med å stimulere til økt forbruk av frukt og grønt med spesielle
markedsstimulerende innhold og aktiviteter rettet mot forbrukerbehov. OFG er viktig for norsk
produksjon og fremmer spesielt produktene i sesong og når næringen ser spesielle behov for
oppmerksomhet. OFG er hele frukt- og grøntbransjens opplysningskontor med troverdighet og positiv
innflytelse på forbrukerne.
Norsk Gartnerforbund mener OFGs virkemidler må sikres og styrkes i tråd med dette.

Erstatninger
Omlegging av tilskudd til erstatninger for klimabetingede skader (Post 71)


NGF ber om mer målrettet erstatningsordning og mulighet for å sette av midler i
skattefordelaktige fond.
Vi har nå hatt flere vanskelige vekstsesonger der vi har fått demonstrert at dagens erstatningsordning
med 30 % egenandel, èn udifferensiert vekstgruppe for grønnsaker og tak på erstatningssummen, bare
i begrenset grad kommer til anvendelse for grøntprodusentene, selv når de klimabetingede skadene har
stort omfang. Det er også viktig at veksthusprodusenter, både av blomster og grønnsaker, samt
planteskoleprodusentene inkluderes i ordningen. Lange perioder med høye temperaturer skaper store
utfordringer også i veksthus, og fører til avlingsreduksjon og dårligere kvalitet på produktene.
Planteskoleprodusentene opplever de samme utfordringene som øvrige frilandsprodusenter i forhold til
klimaskader. Klimaendringene vil forsterke utfordringene, og det er viktig at ordningen med
erstatningsmulighet for klimabetingede skader videreføres, men at dagens ordning evalueres.
Det bør vurderes hvilke klimabetingede skader som kan forventes i framtiden, og man bør si noe om
hvordan det best kan tas forhåndsregler for å unngå skade, samtidig som vi øker norsk
selvforsyningsgrad. Ordningen må også omfatte blomster og planter. NGF ønsker å delta i dette
arbeidet.

Utviklingstiltak
Tilskudd til rådgivning (Norsk Landbruksrådgivning, NLR) (Post 77.13)


Det anbefales at bevilgningen til NLR økes med 10 mill. kroner, der 5 millioner kroner skal
øremerkes finansiering av påkrevde restanalyser for å sikre godkjenning av minor usepreparater.
Grøntprodusentene er avhengig av et kompetent og velfungerende rådgivningsapparat for å sikre
klimavennlig produksjon, håndtering av endret klima, riktig produktkvalitet, teknologiutvikling og
utvidet sesong. NLR har en viktig oppgave med å gjøre FoU-resultater tilgjengelige for produsentene.
Grunnet redusert tilgang til gode plantevernmidler er det er ofte større plantehelseutfordringer i
grøntproduksjonene enn i de store jordbrukskulturene. Tilgang til riktig kjemisk plantevern kan bidra
til mindre klimaavtrykk og mindre matsvinn for grøntproduktene enn ved bruk av alternative og
mindre effektive metoder.
Godkjenningsperioden for flere midler nærmer seg slutten og det vil være behov for nye søknader.
NLR samarbeider tett med de nordiske landene om dette arbeidet. Det er knyttet store kostnader til bla
å få utført restanalyser fordi vi ikke har godkjenning til å utføre dette arbeidet selv. NGF ber om at
deler av den økte bevilgningen til NLR settes av til dette formålet.
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Opplysningskontoret for blomster og planter, OBP (Post 77.15)


OBP anbefales tilført 1 mill. kr over jordbruksavtalen for å drive aktivt opplysningsarbeid
for norskproduserte blomster og planter, og for deres betydning for folkehelsen.
Blomster og planter er med i den nasjonale satsingen på innovasjon og vekst i grøntnæringen (ref.
«Grøntsektoren mot 2035»). Blomster og planter er viktig for den mentale folkehelsen og OBP er et
viktig verktøy i dette opplysningsarbeidet. Blomster og planteproduksjon utgjør en stor verdiskapning
(1,2 mrd) og utgjør 20 % av norsk gartneri og hagebruksproduksjon.
Norsk blomsterproduksjon er direkte markedsrettet og forbrukerpreferanse er viktig. Et tiltak for å
styrke forbrukerpreferansen er tydelig merking av opprinnelsesland. Stiftelsen Norsk Mat pilot om
bruk av Nyt Norge i blomster og planter er et etterspurt virkemiddel for å fremme norsk produksjon av
blomster og planter. OBP er viktig i opplysningsarbeidet knyttet til dette arbeidet og bør finansieres
over jordbruksavtalen.
Det er også naturlig at OBP har en rolle i å opplyse om Naturmangfoldloven og Fremmedartlista, slik
at vi sikrer å ivareta norsk plantekultur. Nye former for plantebruk, deriblant urban dyrking, og å
formidle kunnskap om behovet for endrede plantevalg pga. klimaendringer er også oppgaver OBP kan
ivareta om det avsettes midler til slikt arbeid. NGF anser dette arbeidet som nødvendig og viktig og
som en investering i en bærekraftig fremtid for norsk planteproduksjon. OBP er en opplysningstjeneste
med stor kunnskap om norske blomster og planter og deres betydning og anvendelse som bør utnyttes
langt bedre. Kunnskapen må nå ut til folket og aktører som anvender blomster og planter. NGF
anbefaler derfor at det avsettes 1 mill. kr over jordbruksavtalen til dette viktige opplysningsarbeidet.

Norsk plantemateriale (Post 77.15)


Vedlikehold, utvikling og utprøving av rent plantemateriale i Norge må styrkes gjennom økt
bevilging til de etablerte institusjonene på området
Arbeidet med å vedlikeholde og utvikle rent plantemateriale er viktig å beholde i Norge, og Sagaplant
er en viktig aktør i dette arbeidet. Det er ressurskrevende virksomhet som må ivaretas av etablerte
fagmiljø. NGF støtter at bevilgning til Sagaplant økes.
Velferdsordninger (Post 78)
 Ordningene med avløsning for ferie og fritid anbefales videreført, og må også gjelde for
grøntprodusenter.
 Onneperioden ønskes utvidet for bedre utnyttelse av velferdsordninger.
Velferdsordningene er spesielt viktig for å sikre rekrutteringen og sørge for gode arbeidsforhold for de
som er i næringen og for å sikre attraktive arbeidsplasser for bedrifter med generasjonsskifte i vente.
Satsen for avløsertilskudd ved sykdom bør indeksreguleres årlig og bør gjenspeile den generelle
lønnsveksten i samfunnet. Sykelønnsordningen anbefales videreført. Det må åpnes for å kunne søke
fritak fra kravet om minimum næringsinntekt fra jordbruk, gartneri mv, der dette vil slå negativt ut.
NGF ber om en utredning om bruk av velferdsordninger for å potensielt kunne be om utvidelse av
onneperioden.
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Vedlegg: Viktige økonomiske verktøy, men ikke del av jordbruksavtalen
Fond til klimatiltak
Det er ønskelig å etablere en skattefordelaktig fondsavsetningsordning for gartneri- og
landbruksbedrifter på inntil 5 % av overskuddet per år. Fondet skal brukes til investeringer og tiltak
som gjør virksomheten mer robust i forhold til effektene av klimaendringer (f.eks. dyrkingstuneller).
Fondsavsetninger er en ikke-byråkratisk ordning som vil stå seg godt også i forenklingens ånd der all
forvaltning skjer hos bedriftsleder.
Videreføre avgiftsfritakene
Veksthussektorens avgiftsfritak på CO2- avgift på gass og på forbruksavgift på elkraft har stor
betydning. En avgift som innføres uten at det finnes alternative energikilder er direkte en fiskalavgift
og vil ramme næringen hardt uten at det gir noen klimagevinst.
Jordbruksfradrag
NGF mener at ulike eierformer kan være hensiktsmessig på gårdene/gartneriene. Vi ser at mange
velger aksjeselskap blant annet for å spre risiko ved generasjonsskifter og ved offensive satsinger og
investeringer. Aktører i grøntnæringen har høy risiko fordi de er så avhengig av marked, vær og har
liten offentlig støtte. NGF mener derfor at jordbruksfradraget også skal gjelde for
gårder/gartneribedrifter som er organisert i aksjeselskap.
Hel eller delvis finansiering av SSB-tellinger for jord- og hagebruk
SSB har de siste årene med omtrent ti års mellomrom gjennomført jord- og hagebrukstellinger. Dette
er alt for sjeldent til at tallmaterialet er relevant til politisk og faglig rådgivning. NGF mener at
relevante tellinger bør forekomme oftere; aller helst årlig, minimum hvert tredje år. Det viktigste tema
vil være innen energi, men også produksjon, arbeidskraft og andre tema er sterkt ønskelige. Det bør
settes av en årlig pott slik at nye tellinger kan planlegges med jevn frekvens. Dette vil medføre at
politiske virkemidler og næringens arbeid for mer klimavennlig produksjon vil kunne gjennomføres på
en forutsigbar og funksjonell måte.
Redusert arbeidsgiveravgift
Gartnernæringen er en arbeidsintensiv næring. En reduksjon i arbeidsgiveravgiften vil være et sterkt
og målrettet økonomisk virkemiddel, som også er et lovlig tiltak i forhold til internasjonale avtaler.
NGF anbefaler å innføre fritak/redusert arbeidsgiveravgift.
Formuesskatt
Formuesskatt på landbruksnæringen anbefales fjernet.
Likebehandling av veksthusproduksjon
Vi mottar jevnlig henvendelser fra veksthusbedrifter som blir pålagt eiendomsskatt. Regelverket for
fritak for eiendomsskatt for veksthusbedrifter må tydeliggjøres og presiseres slik at alle
veksthusbedrifter blir behandlet likt som øvrig landbruk. Tilsvarende presisjon trengs for
likebehandling ved bygging av veksthus der flere kommuner krever omdisponering etter jordlova
Avskrivningsregler
Avskrivningsreglene for landbruket har blitt forbedret fra 2012, men avskrivningssatsene er fortsatt
lave sett i forhold til behov for nyinvesteringer og i forhold til brukstiden for bygninger og ulikt
teknisk utstyr. Som stimulans til investeringer, bør avskrivningssatsene forbedres enda mer; særlig
satsen for maskiner/teknisk utstyr.
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