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ORDNINGER I LANDBRUKET

I. INNLEDNING

1. Bakgrunn 

I sin rapport av 8/11 1977 har "Prosjektgruppa for databearbeidelse fra EDB-registrerte

tilskottsordninger under Landbruksdepartementet" (Smith-utvalget) overlatt til Statistisk Sentralbyrå

å vurdere utkjoring av "tabeller begrenset til summarisk oversikt over data fra den enkelte til-

skottsordning".

For en kjører ut tabeller ønsker imidlertid Byrået å ha best mulig kjennskap til de statlige

ordningene. På denne bakgrunn har 2. kontor gjort et forsok på a lage en samla oversikt over ord-

ninger med tilknytning til landbruket. Det er lagt vekt på opplysninger som kan være til nytte ved

vurdering av data for statistiske formal.

"Prosjektgruppa" foreslo at oppgavene blir publisert i serien "Nye Distriktstall" og at

serien starter opp med opplysninger samlet inn i 1977. I tillegg til dette har 2. kontor sett det

som tjenlig A utgi tabeller i Statistisk ukehefte, publikasjonen "Jordbruksstatistikk mv.". Sammen-

kjøring av primærdata og kompliserte analyser har en imidlertid vurdert som utenfor det mandatet

som "Prosjektgruppa" har gitt. På grunn av personellmangel har kontoret ikke kunnet starte publi-

sering for 1978-tallene foreligger.

2. Formål

Formalet med dette notatet er å gi en oversikt over statlige ordninger med direkte eller Ner

tilknytning til landbruk. Det har kommet fram at flere statlige organer er interessert len slik

oversikt.

Dessuten er formålet å foreta en prioritering mellom ordningene etter aktualitet for offentlig

statistikk. Måten dette er gjort på, vil bli behandla seinere. Prioriteringa som er foretatt vil

gjøre det enklere å vurdere publisering innafor en gitt ramme.

Videre har en ønsket å framskaffe oversikt over den statistikk som allerede i dag blir

publisert eller utkjort til internt bruk i de offentlige kontorer som saksbehandler ordningene. For

EDB-baserte ordninger er det forsøkt å skaffe til veie file-beskrivelser for data-registrering.

Kjennskap til innholdet og begrensningene i ordningene, forskrifter, reglement/instruks og

eventuelt søknadsskjema er ansett som viktige bidrag til å øke kjennskapet til ordningene og deres

innbyrdes avgrensing.

3. Arbeidsmetode 

Innsamlinga av opplysninger har vært gjort dels via tidligere skrevne arbeider, dels ved

personlige besøk og dels pr. telefon.

Skrevne kilder har i hovedsak vært:

- Vedlegg til rapport fra "Prosjektgruppa for databearbeidelse av opplysninger fra EDB-
registrerte tilskottsordninger under Landbruksdepartementet": Testdata fra tilskotts-
ordninger i jordbruket registrert over Landbruksdepartementets EDB-register. Lands- og
distriktstall 1974.

- NOU 1974:26, Støtteordninger i landbruket (Oksneskomiteen).

St.meld. nr. 14 (1976-77), Om landbrukspolitikken.

- Jordbruksavtale 1. juli 1978 - 30. juni 1980.

- St.prp. nr. 1 (1978-79), Budsjettet for 1979 for Landbruksdepartementet og Forbruker- og
Administrasjonsdepartementet.

- St.meld. nr. 5 (1977-78), Om virksomheten i Landbrukets utbyggingsfond i 1976.

- St.meld. nr. 2 (1978-79), Statsregnskapet og trygderegnskapet for budsjett-terminen 1977

- "Kontrollen med tilskottsordninger i landbruket". Utredning fra en arbeidsgruppe oppnevnt
av Landbruksdepartementet, avgitt mars 1978.

- Statens Kornforretning, årsmelding og regnskap 1977.

- Omsetningsrådet, årsmelding og regnskaper 1977.
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Meieribruket i Norge 1976, årsmelding 1976 for Norske Melkeprodusenters Landsforbund.

- Statens Landbruksbank, årsmelding 1977.

- Statens Naturskadefond, Årsmelding 1976 og 1977.

Forskrifter og evt. søknadsskjema m. rettleiing for den enkelte ordning.

Høsten 1978 inngikk 2. kontor et samarbeid med Gruppe for ressursregnskap, som skal kartlegge

arealopplysninger i statsforvaltninga. 2. kontor skulle dekke landbruksavdelinga i Departementet og

Landbrukets sentralforbund, mens Gruppe for ressursregnskap skulle dekke Landbruksbanken og aktuelle

departementer utenom Landbruksdepartementet.

4. Begrensninger

Denne oversikten gir en svært fyldig og detaljert oversikt over ordninger med tilknytning til

landbruk. I alt 185 ordninger er kartlagt. Den kan likevel ikke gi seg ut for å være en fullstendig

dekkende beskrivelse av alle statlige tiltak i landbruket og omsetninga av landbruksprodukter. Dette

skyldes flere forhold:

- Flere av postene i statsbudsjettet er samleposter for flere mer og mindre uavhengige tilskotts-

ordninger. På tross av gransking kan enkelte, særlig av de mindre ordningene, ha blitt

utelatt.

- Bare Landbruksdepartementets og Forbruker- og administrasjonsdepartementets budsjetter har

blitt grundig gransket. Andre departementer har ordninger som vedrører landbruket.

Eks.: Kommunaldepartementet.

- Det kan ikke utelukkes at enkelte ansatte i departementene, med ansvar for flere og storre

ordninger, kan ha glemt eller utelatt detaljer i de oversikter som er levert meg . Sannsynlig-

heten for dette er imidlertid liten, etter min oppfatning.

- Ikke alle tiltak oppfattes som spesifikke landbrukstiltak. Det gjelder regler for skattefrie

fondsavsetninger o.l. Disse er ikke tatt med her.

Avgrensing av hvilke ordninger som hewer med, og hvilke som faller utenom, er basert på skjønn.

Jeg har valgt som kriterium at en ordning skal ha direkte kontakt med brukeren eller omsetninga av

produktene hans for å komme med i oversikten. For eksempel vil det for husdyrbruket medføre at til-

skott til husdyravlslag, husdyrkontroll, husdyrsjå og Statens hestealssetrer er tatt med, mens tilskott

til avlsstasjoner, avkastningskontrollstasjoner og teststasjoner er utelatt.

Administrasjonsutgifter ved ordningene er utelatt, og tilskott til organisasjonsarbeid innafor

landbruket er også holdt utafor.

Ordninger i skogbruket er ikke vurdert i denne oversikten. Det kan beklages, ut fra det

resonnementet at for mange gårdsbruk i landet er jord- og skogbruk to sider av samme levevei, og at

det er ønskelig å se næringenes bidrag til husholdet samla under ett. I Byråets landbrukstelling i

1979 vil også jord og skog bli sams behandla, for forste gang.

Årsaken til at skogbruksordningene likevel ikke er vurdert i denne sammenheng, ligger i at en

har valgt å la denne oppgaven få samme avgrensing som "Prosjektgruppas" arbeid. Situasjonen er også at

Byrået allerede i dag publiserer oversikter over omfanget av de viktigste ordningene i publikasjonen

"Skogstatistikk".

II. OVERSIKT OVER ORDNINGENE

1. Gruppering av ordningene

Ordningene er stilt opp i en tabell, der navnet på ordningene og gruppering av dem utgjør for-

spalten, og opplysninger av interesse ved eventuell offentlig statistikkpublisering danner tabellhodet.

Den inndelingsmåte som her er valgt, er den samme som "Prosjektgruppa" har gjort i sitt vedlegg, men

fordelinga av ordningene er gjort på fritt grunnlag. Det er imidlertid overveiende godt samsvar mellom

prosjektgruppas og mine valg.
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Hovedinndelinga er:

1. Personlige brukere, eventuelt med felles investeringer.
2. Omsetningsorgan, videre foredling.
3. Andre private fellestiltak. Nivåhevning av produktkvalitet og faglig innsats.

Det er et skjennssporsmål med politiske konsekvenser hvor den enkelte ordning skal grupperes.
Nøkkelbegreper i denne sammenheng er om tilskott i realiteten gis til jordbruker eller forbruker.

Det er imidlertid ikke ønskelig 8 se denne oppstillingen som partsinnlegg i en debatt, men bare som

en mulig måte å få bedre oversikt over materialet.	 -
Under 1 er plassert tilskott som karakteriseres ved å ()Ice brukerens inntekter eller nedskrive

kostnadene ved ordinære driftsforhold. Langt de fleste av disse ordningene er spesifisert på den

enkelte bruker, slik de i dag regnskapsføres. For de få øvrige hadde nok dette også vært mulig, men

det har vært vurdert som uhensiktsmessig.
Under 2 hører tilskott hvor spesifisering på den enkelte bruker ikke lar seg gjøre, og heller

ikke har noen hensikt. Tilskottene her gis til forskjellige former for pris- og markedsregulering,

og til tiltak som salgsorganisasjonene søker om.

Under 3 er tatt med ordninger som logisk kunne sortere under 1, "Personlige brukere". Hit er

imidlertid fort ordninger som i spesiell grad går på a forbedre materialet til bruk i produksjonen, og

til godtgjørelse for oppdrag for det offentlige. Disse tiltakene er ikke en del av ordinær jord-

bruksdrift, slik ordninger under 1 er det.

Ordninger som angår personlige brukere med ordinær drift er igjen delt videre inn i:

1.1-3: Direkte inntektspåvirkende

1.1 Løpende produksjonsinnsats
1.2 Tilskott uavhengig ay driftsform
1.3 Avsetning av sluttprodukt

1.4:	 Utbygging, vedlikehold

Direkte inntektspåvirkende er regnet tilskott som øker inntektene eller nedskriver kostnadene ved

ordinær drift. Tilskott under 1.1 gis under forutsetning av innsats i produksjonen på bruket eller

kjøp av bestemte produksjonsfaktorer. Under 1.2 finnes driftstilskottet og de sosiale ordningene.

Under 1.3 finnes tilskott som går på levering av produkter fra bruket, og som har direkte kontakt med

brukeren. Ut fra andre forutsetninger for gruppering kunne de ha vært plassert under avsnittet "om-

setningsledd - videreforedling".

Under 1.4 er plassert ordninger som nedskriver brukerens kostnader ved investeringer som

kommer i tillegg til de ordinære driftskostnader.

Ordning-type 2., omsetningsorgan	 videre foredling er delt inn i:

2.1-2: Direkte inntektspåvirkende

2.1 Prisnedskriving, salgsfremmende tiltak
2.2 Kvalitetskontroll

2.3:	 Investering. Anlegg: Salgsregistrering, produktutvikling

Inndelinga her er nesten analog til 1.: Personlige brukere. 2.1-2 oker omsetningsorganenes inntekter

ved å lette avsetning av storre produktmengder ved prisnedskriving, salgsfremmende tiltak og nedskriving

av kostnadene ved kvalitetskontroll. I tillegg gis det tilskott til investeringer i bestemte anlegg,

samlet under punkt 2.3.

Ordning-type 3., Nidhevning av produktkvalitet og faglig innsats, er igjen delt i:

3.1:	 Regnskap, forsok, forskning.

3.2:	 Produksjonsfremmende tiltak

Under 3.1 er fort tiltak for å forbedre dyrematerialet i produksjonen, dessuten betaling for utfort

arbeid som enkelte brukere tar på seg for Staten, og som igjen kommer andre brukere til gode. Grensen

til 3.2 er flytende. Hit er fort mindre forskningsprega tiltak, som sikring av frøal og fortsatt

interesse for kvalitetshevning av dyrematerialet.

I statsbudsjettet er ofte flere ordninger samla under én post. Som en hovedregel har jeg

splittet opp disse postene i sine enkelte deler. Typisk for dette er diverse frakttilskott, tiltaks-

fondet for småfe, husdyravlslag, husdyrkontroll og sjølsagt Landbrukets utbyggingsfond. Dette er
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gjort for A vise klarere hva den enkelte ordninga omfatter.

2. Prioritering 

Ordningene er skjonnsmessig prioritert av meg etter antatt aktualitet og tilgjengelighet for

offentlig statistikk. De kriterier jeg har nytta, kan oppsummeres slik:

- Ordningen må være politisk eller faglig interessant, dvs. det må være et behov for
statistikk.

- Antallet tildelinger må være tilstrekkelig for statistisk gjengivelse, uten å rope
individualdata. Jo flere tildelinger, jo mer interessant må man også regne ordningen
for å være.

- Data må ikke være alt for vanskelig tilgjengelige. Ordninger som registreres på EDB har
store fordeler framfor manuelt arkiverte registreringer.

Prioriteringa er tredelt, og nummereringa skal forstås slik:

1) Ordningen er svært aktuell som grunnlag for offentlig statistikk.

2) Ordningen kan være aktuell som grunnlag for offentlig statistikk.

3) Ordningen er ikke aktuell som grunnlag for offentlig statistikk.

Innafor en slik grovinndeling vil det finnes mange overgangstilfelle. I tabelloppsettet har

jeg forsøkt å sette de mest aktuelle -Forst innafor hver prioritering.

De ordninger der den personlige brukeren eller en sammenslutning av brukere er enheten som

aktivt søker om tilskott eller å bli registrert som tilskottsberettiget, er dette markert ved x i

nummer-rekkefølgen. Som det vil framgå av oversikten, er det for en stor del de ordninger som krever

aktiv søknad fra den enkelte, som jeg har vurdert som de mest interessante for offentlig statistikk.

3. Andre opplysninger

I den grad opplysninger har vært tilgjengelige, er det oppgitt antall innvilga søknader

pr. år, med 1977 eller 1978 som basisar. De fleste søknader som kommer så langt som til departementet,

blir innvilga.

For mange av ordningene, det gjelder særlig investeringsordningene for den personlige bruker,

er det et etterslep på inntil 3 år fra løyving blir gitt til hele tilskottet er utbetalt. Det

skyldes at loyving blir gitt under forutsetning av at tiltaket seinere blir ferdig godkjent. Antallet

utbetalinger kan derfor avvike mer eller mindre fra antall loyvinger pr. år.

Søknadsfrister, referansetidsrom og tidspunkt for når primærdata er klare, er fort opp i

tabellen i den grad de er oppgitt. Langt de fleste ordninger regnskapsføres for kalenderåret.

Fristen og tidspunkt for primærdata varierer svært, til dels også fra år til år. Stort sett vil

Byrået kunne få data til bearbeiding i løpet av første og annet kvartal.

Under henvisning til "Kontakt" har jeg forsøkt å fore opp de institusjoner som har det dag-

lige ansvaret for saksbehandlinga av ordningene. Dette er ikke nødvendigvis det samme kontoret som

har utformet innholdet. Der ansvaret er delegert til organisasjoner eller institusjoner utenfor

departementet, er disse fort opp, selv om de formelt sorterer under et kontor i et departement.

For ordninger hvor et kontor i Landbruksdepartementet er oppfort som kontakt, følger sok-

nadene vanlig saksgang innom jordstyre og landbruksselskap, hvor selskapet oftest er tillagt av-

gjørelsesmyndighet. For enkelte ordninger er det departementet som utbetaler, og dermed har primær-

dataene sjøl. I andre tilfelle utbetaler landbruksselskapet av rammebevilgninger og sender bare

regnskapsoversikter til departementet. Ved vurdering av egnethet for offentlig statistikk vil denne

forskjell i saksbehandlinga som regel være av mindre betydning. Med unntak av EDB-registrerte ord-

ninger, vil det sjelden være aktuelt med tabellutkjøringer for lavere nivå enn summariske fylkesopp-

gayer.

Valg av medium for dataregistrering i ordningene er avhengig av antallet løyvinger og ut-

betalinger. De fleste større ordningene registreres på EDB, noe som letter tilgjengeligheten og gjør

statistisk publisering mer aktuelt. Det er planer om ytterligere EDB-registrering i nær framtid for

en del ordninger. Disse har jeg prioritert som om EDB allerede er i bruk.



tillegg er noen ordninger som registreres manuelt vurdert som særlig interessante for opp-

stilling av statistikk.

For en del ordninger er det neppe nødvendig at Byrået står for sjølve tabellutkjoringa. Det

finnes allerede tilgjengelig statistikk på et tilstrekkelig detaljert nivå. Dette nivået er kodet inn

i tabellen, og vil til en viss grad samsvare med den prioriteringa som er foretatt.

Noen ordninger er under avvikling, noen er midlertidige, andre er under utvidelse, og nye

kommer til. Det er forsøkt å holde rede på de forandringer som i dag er kjent, i en egen kolonne.

Landbruksdepartementet har hasten 1978 mottatt en formell henvendelse fra Byrået om å bli holdt

løpende orientert om eventuelle endringer i ordningene eller i saksgang/dataregistrering.

For en del av ordningene er det ikke opplagt hvilken post på statsbudsjettet de sorterer

under. Dette er derfor notert på siste kolonne. For mange av ordningene er også statsbudsjettet

den eneste regnskapskilden det vises til ved forespørsler, og det er derfor et svært sentralt

dokument for de statlige tilskottsordningene.

Bonusordningen for mjølk og husdyrkontrollen er ordninger hvor Staten ikke er med eller bare

yter en svært beskjeden del av kostnadene. Disse er likevel tatt med i oversikten her, da de inne-

holder mye interessant materiale.

Enkelte rubrikker i tabellen har det vært vanskelig å få sikre opplysninger om, og disse er

skjønnsmessig angitt i den grad jeg har funnet det forsvarlig.•

•
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Ordninger i landbruket

Kategori, ordningNr, Navn pa ordningen
Pri-
ori-
tet

I

Antall
innvil
ga sok-
nader

F

Søknads
frist

1

R

Referanse-
tidspunkt
(-tidsrom)

PK

Primær-
data
klare

KT

Kontakt

M

Medium
for
primær-
data

D
Oppstil-
ling/
publi-
sering
av data

E

Evt.
større
end-
ringer

K

Kapittel
i 	 stats-
bud-
sjettet

K.konti- AE.året NSA . Norsk Svine- EDB = 1 	 . M =
nuer-
lig

AF.året
for
regn-
skaps-
året

etter
regn-
skaps-
år

avlslag

NRF = Norsk Rodt
Fe

NML = Norske
Melkeprodu-
senters
Lands-
forbund

magnet-
band

MA .
manuelt
arkiv

-. over-
gang
til

kommune
2 .

fylke

3 .
total-
summer
A = 	 _

lyser

ana ,

midler-
tidig
til 	 ..

-3, fram
til 	 ..

A = av-
viklet
avvikles

1. 	 PERSONLIGE
BRUKERE ,
EVT. 	M. 'FELLES
INVESTERINGER

LUF . Landbrukets
utbyggings-
fond

NSG . Norges sau-
og geitals-
lag

-. ove r
gang
til

U --. 	 ut-
vides

F.fore -
lopig

1.1-3 	 DIREKTE 	 INNTEKTS-
PAVIRKENDE

1.1 	LØPENDE PRODUKSJONS-
INNSATS

1.1.1* Kraftfôrrabatt -
produksjonstilskott

i 76 000
pr.

15/8,
15/2

1/8,
1/2

15/1,
15/6

EDB 1 1147,
74-4

til 	 husdyr gang

1.1,2* Grassilotrygd

	

1.1.3* Tilskott til 	 nedskriv-
ning av prisen pa
kunstgjødsel til
mindre bruk

47 000

48 000

15/11

15/11

1/11

1/11 -31/10

Fellesktr.

1/5

1/5

Landbruksdep .
avd. 	 I 	 Seksjon
for  effektivise-
ring og av d. 	 II

EDB 

EDB

1

1

- 	 11147,
74-6

-0.2.1 	 1147,
74-19

•

1.1.4* Tilsiltt til 	 sauehold 1 37 800 15/2 1/2 15/6 EDB 1 l.11 	 1147,
74-8

. 	 .5* Avlingsskadetrygd 1 20 000 30/10 30/10 15/2 Landbruksdep. EDB 1 M. 	 1981 	 1145,
avd. 	 I 	 Sek. 	 for
effektivisering
og avd. 	 II 	 4. ktr.

50

1.1.6* Erstatning for tap av
sau på beite

1 3 800 15/11 1/5-15/11 ' 	 1/5 Landbruksdep.
avd. 	 I 	 Sek. 	 for
effektivisering

EDB 2 - 1147,
54

1.1.7* Produksjonstillegg for
dyrking av fôr i
fjellet

I 15/12 5/7-15/10 1/3-.1/2
,

Landbruksdep.
avd. 	 II 	 4. 	 ktr.

1 MA-4EDB 2 -. 	 1 1979-
1980

1147,
74-14

1.1.8* Potettrygd 1 1 	 SOO 15/11 1/11 1/5 Landbruksdep. EDB 1 - 	 1147,

_

avd. 	 I 	 Sek. 	 for
effektivisering
og avd. 	 II

' 	 74-20

Fellesktr.
1

1.1.9* Arealtilskott for
poteter, matkålrot og
grønnsaker i Nord-Norg-

2 5 100 15/8 1/5-15/9 20/12 Landbruksdep.
avd. 	 I 	 Sek. 	 for

og avd. 	 II
effektivisering

EDB 1 U 	1980?	 1147,
74-13

4. 	 ktr.

1.1.10*Prisnedskriving av fyr-
ingsolje til 	 veksthus

2 1 	 600 ca. 1/11 1/7-30/6 30/1-15/4 Norsk Gartner-
forbund

MA 2 1977: 	 1147,
EDB 	 ' 	 74-7

	

1.1.11*Frakt av sau og 	 ungfe
fram til 	 beite

2 1/8 15/4-1/8 , 	 15/1 Landbruksdep,
avd. 	 II 	 4. 	 ktr.

MA 2 - 1145,
73

1.1.12*Organisert sauesanking 2 600 15/12 1/9-1/12 15/1 Norsk sau- og MA 2 - 1147,
geitalslag 54

1.1.13*Behandling 	 av halm 2 2 000 1/7 1/8-30/10 2. 	 kvartal Landbruksdep. MA 3 - 1147,
avd. 	 II 	 4. 	 ktr. 74-11

1.1.14 Nedskriving av kostnad-
ene ved inseminering

3 kvartal kvartal kvartal Landbruksdep.
avd. 	 II 	 4. 	 ktr.,
NSA, 	 NRF

MA 3 - 1147,
74-9
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1.1.15 Nedskriving av utgifte
til skyssgodtgjoring o
reisetillegg ved
veterinærens sjuke-/
inseminasjonsbesok

3 kvartal kvartal kvartal Landbruksdep.
avd. 	 II 	 4.ktr.

MA 3 - 1271,
11-3

1.1.16 Fraktutjamning for
pelsdyrfôr. Mellomfrak

3 >2 000 31/12 1/1-31/12 30/1 	 Norges Pelsdyrals-
lag

MA St.prp.1 - 1147,
74-5

1.1.17*Erstatninger for 1 000 25/1 1)
1/1-31/12 	 1/1 	 - A: Statens Naturskade- MA 2 1202,

naturskader fond 50

1.1.18*Katastrofe- og taps-
fond for reindrifta

3 Landbruksdep. avd.
V Ktr , 	for rein-
drift

MA St.prp.1 1222,
51

1.1.19 Bensinavgiftsmidler
til jordbrukstraktorer

3 1/62)4\
10/1'

1/6-31/5 22„ 	 1/9-, 	Direktoratet for
1/1-31/12 	 1/5' 1 -p 	 toll 	 og særavgifter

MA? 1580,
70

1.1.20 Frakt av halm og anna
stråfor

3
.

K 1/1-31/12 	 1/5 	 Landbruksdep.
avd. 	 II 	 4.ktr.

MA St.prp.1 A1978
(M)

1145,
80-1

1.1.21*Erstatninger etter
husdyrlova

3 31/12 1/1-31/12 	 15/2 	 Landbruksdep,
avd. 	 IV

MA St.prp.1 - 1288,
70

1. 	 veterinærktr.

1.1.22*Rådgjerder mot bi-
sjukdommar

3 a.1/10 1/10-30/9 	 15/12 	 Statskonsulenten i
smånæringer

MA St.prp.1 - 1143,
75

1.1.23*Rådgjerder mot
plantesjukdommer

3 a.1/10 1/10-30/9 	 15/12 	 Landbruksdep.
avd. 	 II 	 1.ktr.

MA St.prp.1 - 1143,
74

1.1.24 	 Pristilskott handels-
gjødsel

3 31/12 1/1-31/12 	 15/1 	 Statens Korn-
forretning

EDB 2 - 1147,
74-19 .

1 .1 .25*Bedekning av hingst 3 1/10 1/10-30/9 	 31/12 	 Statskonsulenten i MA St.prp.1 - 1128,
hesteavl, As 70-1

1,1.26*Tiltak for kaninavl 3 31/12 1/1-31/12 	 15/1 	 Landbruksdep.avd. I MA St.prp.1 - 1147,54

1 .1 .27*Tiltak for biavl 3 31/12 1/1-31/12 	 15/1 	 4.ktr. MA St.prp.1 - 1147,54

1.2 	 TILSKOTT UAVHENGIG
AV DRIFTSFORM

1.2.1* Driftstilskott I 74 500 15/11 1/5_15/11 Landbruksdep. 	 avd. I EDB 1 - 1147,
Sek. 	 for effektivi-
sering og avd. 	 II

74,2

Fellesktr.

1.2.2* Feriefondet for jord-
brukere

_

1 74 000 8/9,8/1 1/1-31/12 	 '5/1,1/4 Landbruksdep. avd. I
Ok.ktr. og Sek. for
effektivisering

EDB 1 - 1147,
50

1.2.3* Driftstilskott for
reindrifta

1 320 15/5 31/12 	 15/8 Landbruksdep. avd. V
ktr. 	 for reindrift

MA St.prp.1 - 1147,
74-2

1.2.4* Avløserhjelp i	 husdyr-
bruket

1 42 000 15/8 1/7-30/6 	 /10 AE Landbruksdep. 	 avd. I
Sek. 	 for effektivi-
sering og avd. 	 II

EDB 1 - 1147,
51

4.ktr.

1.2.5 	 Landbruksvikar 1 356 ca. 15/1 1/1-31/12 	 15/3 1, Landbruksdep. avd. II MA 1 - 1146,60

1.2.6* Leid hjelp under 1 1 000 1/1-31/12 	 15/4 4.ktr. MA-EDB St.prp.1 1/1-80 1147,51
sjukdom og 58

1.2.7 	 Nedsatt medlemsavgift 3 75 000 ca. 15/5 1/7-30/6 	 15/5 Landbruksdep.avd. II St.prp.1 - 1147,
til 	 folketrygda Fellesktr.,Finansdep. 72

1.2.8* Utflyttingstilskott 3 0 - 5 K 1/1-31/12 	 15/1 Landbruksdep. avd. VI MA St.prp.1 - 1210,
Jordskiftektr. 70

1.2.9* Diverse reindrifts-
tilskott

3 Landbruksdep. avd. 	 V
Ktr. 	 for reindrift

MA St.prp.1 - 1221,
70,

1) Meldefrist for skade 4 uker etter inntruffet skade. 2) For egen redskap. 3) For leid redskap.
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1.3 	 AVSETNING AV SLUTT-
1570177----

1.3.1 	 Kompensasjon for mer
verdiavgift, mjølk
og mjølkeprodukter

I 46 000 K 1/1-31/12 15/3 NML - Stat. 	 avd. MA-,EDB 2 EDB
1/1-80

5521,
1-5

1.3.2 	 Forbrukertilskott 1 46 000 K 1/1-31/12 15/3 NML - Stat. avd. MA.-.EDB 2 EDB 1580,
Mjølk og mjølke-
produkter

1/1-80 70

1.3.3 	 Grunntilskott, mjølk
og mjølkeprodukter

1 46 000 K 1/1-31/12 15/3 NML - Stat. 	 avd. MA-.EDB 2 EDB
1/1-80

1147,
73-4

1.3.4 	 Kvantumsavgrensa stats
tilskott pa mjolk

1 46 000 K 1/1-31/12 15/3 NML - Stat. 	 avd. MA-,EDB 2 EDB
1/1-00

1147,
73-4

1.3.5 	 Distriktstilskott for
mjølk

1 41 000 K 1/1-31/12 15/3 NML - Stat. avd. MA.EDB 2 EDB
1/1-80

1147,
73-4

1.3.6 	 Pristilskott norsk
salgskorn

1 42 000 K 1/7-30/6 20/8 Statens Korn-
forretning

EDB 1 - 1147,
73-5

1.3.7 	 Korntrygd I 24 000 K 1/7-30/6 20/8 Statens Korn- EDB 1 - 1147,
forretning 73-5

1.3.3 	 Produksjonstillegg for
korn nordafjells

1 K 1/7-30/6 20/8 Statens Korn-
forretning

EDB 1 Fra
1/1-79

1147,
73-6

1.3.9 	 Godtgjoring for hjemm-
lagring av korn

1 K 1/10-30/6 10/3,28/8 Statens Korn-
forretning

EDB 1 - 1147,
73-5

1.3.10 Slakting av kalv av
tamrein

I 500 K-31/1.. 15/8-31/12,
1/1-1/2

1/3 Fraktkontoret for
slakt

MA 2 - 1222,
50

1.3.11 Kompensasjon for mer-
verdiavgift, slakt

1 100 000 K-31/1 1/1-31/12 15/3 Fraktkontoret for
slakt

MA 2 - 5521,7

1.3.12 Forbrukertilskott for
- 	 slakt

1 100 000 K-31/1 1/1-31/12 15/3 Fraktkontoret for
slakt

MA 2 - 1580,
70

1.3.13 Grunntilskott for
slakt

1 K-31/1 1/1-31/12 15/3 Fraktkontoret for
slakt

MA 2 - 1147,
73-10

1.3.14 Distriktstilskott for
slakt

1 95 000 K-31/1 1/1-31/12 15/3 Fraktkontoret for
slakt

MA 2 - 1147,
73-8

1.3.15 	 Nord-Norges-tilskott
for slakt

1 10 400 K-31/1 1/1-31/12 15/3 Fraktkontoret for
slakt

MA 2 - 1147,
73-9

1.3.16*Bonusordning for mjølk 2 20 200 15/11-AF 1/1-31/12 28/2 NML - Stat.avd. MA-.EDB 3 A EDB 1)
1/1-80

1.3.17 	 Ullfondet 2 40 000 ca.31/1 1/1-31/12 1/4 Landbruksdep., MA 3 - 1147,
4.kontor, 	 avd. 	 II 73-1

1 .3.18 * Regulering av prisene
for mjølk som blir le-
vert fra produsent
direkte til 	 for-
bruker,kjopmann o.a._

2 K-15/1 1/1-31/12 15/3 NML - Stat.avd. MA-0EDB 2 	 (3 ) EDB
1/1-80

1147,
73-4

1 .3.19* Prisregulering av 2 K-15/1 1/1-31/12 15/3 NML - Stat.avd. MA.-.EDB 2 	 (3) EDB 1580,70
gårds- og 	 seterost 1/1-80 5521,4

1.3.20*Prisregulering av 2 K-15/1 1/1-31/12 15/3 NML - Stat.avd. MA-.EDB 2 	 (3) EDB 1580,70
fjell- og gardssmør 1/1-80 5521,6

1.3.21 	 Skinn av tamrein 2 500 1/12 1/8-30/9, 1/3 Fraktkontoret for MA 2 - 1222,70
1/10-1 /12 slakt

1.3.22 Oljefrø 2 K 1/1-31/12 10/3 Statens Korn- EDB-M 1 A 1979 1147,
forretning -.1,3,5 73-5

1.3.23 Innfrakt av salgskorn 2 K 1/1-31/12 10/3 Statens Korn- EDB-M 1 - 1147,
forretning 73-5

1.3.24 Garantitilskott på
reinsdyrkjøtt

3(2) 500 K-31/1 15/8-31/12,
1/1-1/3

1/3
1/5

Fraktkontoret for
slakt

MA 2 - 1222,73

1.3.25 Prisnedskriving ost og
smør til mjølkepro-
dusenter

3 46 000 K 1/1-31/12 15/3 NML - Stat. 	 avd. MA.EDB 2 	 (3) - 1147,
73-4

1) Internt i NMLfittF, godkjent av staten.
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1.3.28 Innfrakt av mjølk
og mjølkeprodukter

3 46 000 K 1/1-31/12 15/3 NML - Stat. 	 avd. MA-.EDB 2 (3) - 1147,
74-15

1.3.29 	 Innfrakt av kjøtt og
flesk

3 44 000 K-31/1 1/1-31/12 30/3 Fraktkontoret for
slakt

MA 2 (3) - 1147,
74-18

1.3.30 Innfrakt av reinsdyr-
kjøtt

3 500 K-31/1 1/8-31/12,
1/1-1/2

1/3
1/5

Fraktkontoret for
slakt

MA 2 (3) - 1147,
74-18

1.3.31 	 Innfrakt av egg 3 K-31/1 1/1-31/12 1/7 Omsetningsrådet MA 3 - 1147,
74-16

1.3.32 Innfrakt av frukt
til 	 fruktlager

3 90 30/1 1/1-31/12 1/7 Omsetningsrådet MA 3 - 1147,
74-17

1.3.33 Fettkorreksjon
meierimjellk

3 46 000 K 1/1-31/12 15/3 NML-Stat.avd. MA 2 - 1147,
73-4

1.3.34 Fjord- og fjellbygd-
tillegg for korn

3 K 1/7-30/6 20/8 Statens Korn-
forretning

EDB I A 1978 1147,
73-5

1.4 	 UTBYGGING, 	 VEDLIKEHOLD

1.4.1* Fulldyrking 1 10 000 K 1/1-31/12 15/1 Landbruksdep.
avd. 	 I

EDB 1 1191,70

1.4.2* Grøfting 1 7 000 K 1/1-31/12 15/1 Sek. 	 for
effektivisering

EDB 1 - 1191,72

1.4.3* Planering av dyrka
jord

1 1 	 500 K 1/1-31/12 15/1 Landbruksdep.
avd. 	 I 	 Sek. 	 for
effektivisering,
LUF

EDB 1 1147,52

1.4.4* Overflatedyrking 1 200 K 1/1-31/12 15/1 Landbruksdep.
avd. 	 I 	 Sek. 	 for
effektivisering

EDB 1 - 1191,71

1. 4 5* Senkningsanlegg og
lukkingsarbeid

1.4.6* Vatningsanlegg

i 3 800

1 000

K

K

1/1-31/12

1/1-31/12

15/1

15/1

Landbruksdep.
avd. 	 I
Sek. for

EDB

EDB

1 -

-

1147,52.

1147,52

1.4.7* 	 Silo 1 3 500 K 1/1-31/12 15/1 effektivise- EDB 1 - 1147,52

1.4.8* Pressaftanlegg 1 800 K 1/1-31/12 15/1
ring,
LUF EDB 1 - 1147,52

1.4.9* Lavetørkeanlegg 1 400 K 1/1-31/12 15/1 EDB 1 - 1147,52

1 .4.10*Driftsbygninger 1 1 	 600 K 1/1-31/12 15/3 Statens Land-
bruksbank, LUF

EDB 2 - 1147,52

1 .4.11* Lån i 	 Landbruksbanken 1 9 100 K 1/1-31/12 15/3 Statens Land-
bruksbank

EDB 2 - 2411,71

1 .4.12* Driftskreditt 1 	 (2 ) 2 200 K 1/1-31/12 15/3 Statens Land-
bruksbank

EDB 2 - 2411,71

1.4.13*Jordbruksveger

1.4.14* Kjøp av 	 tilleggsjord

2

2

650

200

K

K

1/1-31/12

1/1-31/12

31/1

15/1

-)Landbruksdep.
avd. 	 VI
Tilsk. 	 &

MA

MA

2

2

-

-

1194,70

1147,52

1 .4.15* Opparbeiding av tid-
ligere dyrka jord i

2 100 K 1/1-31/12 31/1 kred.ktr. MA 2 - 1191,70

Nord--Norge

1.4.16*Energisparende til-
tak i 	 veksthus

2 1-1600 31/1 1/1-31/12 30/1-15/4 Norsk Gartner-
forbund

MA 3 1147,74-7

1.4.17*Vedlikehold av
seterveier

2 220 K 1/1-31/12 28/2 Landbruksdep.
avd.. VI 	 Tilsk. 	 &
kred.ktr.

MA 2 - 1194,71

1.4.18*Sær1ig vanskelig-
stilte bruk

1 .4.19*Særlige utbyggings-
tiltak

2

2

220

100

K

K

1/1-31/12

1/1-31/12 31/1

Landbruksdep.
avd. 	 VI 	 Tilsk. 	 &
kr

F
d.ktr.e,

LU

MA

MA

2

1

1979,-.

-

1147,52

1147,52

1.4.20*Bureisingslag og 	 . 2 10 K 1/1-31/12 31/1 Landbruksdep. MA 2 -,1147, 1190,70
dyrkingslag avd. 	 VI 	 Tilsk. 	 &

kred.ktr.
52

1 .4.21*Fellesbeite 2 < 	 10 K 1/1-31/12 15/1 Landbruksdep.
avd. 	 I 	 Sek. 	 for
effektivisering og
avd. VI Tilsk. &
kred.ktr.

EDB 1 1191,73
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1 . 4 .22*Fel 1 essetrer 2 < 	 15 K 1/1-31/12 31/1 Landbruksdep 	 avd . VI MA 2 1191,73

1 . 4 .23*Fôrdyrki ngslag 2 < 	 15 K 1/1-31/12 31/1

Tilsk. 	 & kred.ktr,

Landbruksdep. avd. VI MA 2 1191,73
Tilsk. 	 & 	 kred.ktr,

1 .4 .24*Burei si ng 2 15 K 111-31/12 31/1 MA 2 	 -.1147,52 1190

1.4 .25* Investeri nger i	 sam-
band med organisert
utnytting av beite
i fjell og utmark

3 < 25 K 1/1-31/12 31/1 Landbruksdep. avd. V
Ti 1 sk . 	 & kred. ktr.

MA 2 - 1145,73

1.4 .26* Utnytting av ut-
ma rksnæri ng

3 5 K 1/1-31/12 31/1 Landbruksdep. avd. VI
Tilsk. & kred.ktr. ,
LUF

MA - 1147,52

1 .4 .27* Innkjøp av flyteutstyr
for traktor og red-
skaper

3 55 31/12 1/1-31/12 15/1

Landbruksdep. avd.

MA 2 - 1191,74

1 .4 .28* Innkjøp av spesialmas-
ki ner og utstyr for
brattlendte bruk på

3 25 31/12 1/1-31/12 20/2 VI 	 Tilsk. 	 &
kred.ktr.

MA 2 - 1191,75

Vestlandet

1.4 .29* Mjosaksjonen 3 1 	 200 K 1/1-31/12 20/2 MA 2 A1980 1180,72
(F)

1 .4 .30* Si kri ngsarbeid 3 K 1/1-31/12 1/11 Statens Natur- 	 MA
skadefond

2 - 1202,70

1.4 .31 	 Jordfondet 3 K 1/1-31/12 15/3 Landbruksdep. avd. V MA 2 - 1205,50
Jordl ovktr.

1.4 .32* Utvi kl ingsfondet for
sentrale, samiske
bosettingsområder

3 80 K 1/1-31/12 Landbruksdep.
avd. 	 V 	 Ktr. 	 for
reindrift

MA 2 - 1221,50

1.4.33* Lepl anti ng 3 12 K 1/1-31/12 1/2 Statskons . 	 i 	 le-
planting, Stavanger

MA 1 - 1184,70

1.4 .34* P1 anti ng i 	 el dre
frukttrefelt

3 20 K 1/1-31/12 31/1
Landbruksdep, avd. VI

MA 2 - 1147,52

1.4 .35* Anl egg for klekking
av rogn og oppdrett
av fisk

3 7 K 1/1-31/12 31/1 Ti 1 sk . 	 & 	 kred.ktr. ,
LUF

tIA 3 1147,52

1.4 .36* Anskaffi ng av nye liv-
dyr p.g.a. redisjuke

K 1/1-31/12 30/4 Landbruksdep. avd, II
4. 	kontor

MA 3 - 1147,54

1.4 37* Investeringstilskott
i	 reindriften

1.4 .38* Utvi kl i ngsti 1 tak for
reindriften

3

50

15

31/12

.

1/1-31/12 1

rLandbuksdep.
avd. 	 V 	 Ktr. 	 for
reindrift

MA

MA

3

3

-

-

1222,71

1222,50

1.4 .39* Kjøp av livdyr  for
reineiere

3 1/7 1/7-30/6 36 . uke
.

MA 3 - 1222,71

1 .4.40* Kjop av hingst, med 3 1/10 1/3-1/10 31/12 Statskons . 	 i MA 3 - 1128 ,70-
frakt hesteal 575,61

1.4 .41* Andre- produksjons-
fremmende tiltak

31/12 1/1-31/12 30/4 Landbruksdep. avd. II
4. 	 kontor

MA 3 - 1145,77

1.4 .42* Utbyggi ng av vann-
forsyningsanlegg

3 K 1/1-31/12 Komm. 	og a rb . de p .
Di str. utb .avd .

MA 3 - 577,70

2. 	 kontor

1.4.43* Lag og maskin- 3 0 - 5 - 1/1-31/12 Statehs Landbruks- MA 3 4-. 2411,73
samvi rke bank 1,4 ,12

1.4 .44* DUF - 	 investerings-
tilskott

3 K 1/1-31/12 Distriktenes ut-
byggingsfond

MA 3 577,70
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K
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sjettet

2. 	 OMSETNINGSORGAN,
VIDERE FOREDLING

2.1-2. 	 DIREKTE INNTEKTSPA-
VIRKENDE

2.1 	 PRISNEDSKRIVING, SALGS-
REMMENDE TILTAK

2.1.1 	 Reguleringstiltak inn-
en mjølkesektoren

3 31/12 1/1-31/12 30/4 NML-Omsetningsrådei 	 MA 3 - 1147,70-1

2.1.2 	 Prisnedskriving
mjølkekonserver

3 2 31/12 1/1-31/12 • 30/4 NML-Omsetningsråde 	 MA 3 - 1147,73-2

2.1.3 	 Pristilskott til 	 tørr-
mjølk og kondensert
mjølk

3 < 49 31/12 1/1-31/12 30/4 NML-Omsetningsråde 	 MA 3 1147,73-2

2.1.4 	 Markedsregulering av
slakt

3 K-15/1 1/1-31/12 15/3 Fraktkontoret for 	 MA
slakt

3 - 1147,70-1

2.1.5 	 Mellomfrakt av kjøtt
og flesk

3 K-15/1 1/1-31/12 15/3 Fraktkontoret for 	 MA
slakt

3 - 1147,74-1

2.1.6 	 Mellomfrakt av kjøtt
og flesk,annet tilskott

3 5 K-15/1 1/1-31/12 15/3 Fraktkontoret for 	 MA
slakt

3 - 1147,74-U

2.1.7 	 Mellomfrakt av mindre
deler av slakt

3 K-15/1 1/1-31/12 15/3 Fraktkontoret for
slakt

MA 3 - 1147,74-1

2.1.8 	 Tilskott til 	 storre
foredlingsverksemder
i 	 landdistrikt for
frakt av råvarer

3 K-15/1 1/1-31/12 15/3 Fraktkontoret for
slakt

MA 3 - 1147,74-U

2.1.9 	 Kompensasjon for mer-
verdiavgift på margarin

3 19 K-15/1 1/1-31/12 25/1 Prisdirektoratet MA 3 - 1580,70

2.1.10 Regulering av prisene 3 19 K-15/1 1/1-31/12 25/1 Prisdirektoratet MA 3 - 1580,70
på margarin 5521,10.

2.1.11 	 Stedfrakttilskott til
engrosforhandlere av
kraftfôr

3 ca.20 20/1 1/1-31/12 31/1 Statens korn-
forretning

EDB (3) - 2473,24-3

2.1.12 Frakt av handelsgjød-
sel, 	 kalk og silovæske

3 47 20/1 1/1-31/12 31/1 Statens kornfor-
retning

EDB 3 - 1147,74-1!

2.1.13 Markedsregulering i
fjorfesektoren

1 	 3 	5 31/12 1/1-31/12 1/7 Omsetningsrådet MA 3 - 1147,73-1

2.1.14 Tiltak for honning 3 31/12 1/1-31/12 1/7 Omsetningsrådet MA 3 - 1147,70-1

2.1.15 Avsetningstiltak for
pelsdyrskinn

3 31/12 1/1-31/12 1/7 Omsetningsrådet MA 3 - 1147,70-1

2.1.16 Driftstilskott til
fruktlager

3 34 1/12,1/4 1/1-31/12 1/7 Omsetningsrådet MA 3 - 1147,74-3

2.1.17 Produksjons- og salgs-
fremmende tiltak mv.
for hagebrukssektoren

3 31/12
1/7

1/1-31/12
1/1-1/6

1/7, 1/1 Omsetningsrådet MA 3 - 1147,70-5

2.1.18 Distansefrakttilskott
for frukt

3 < 90 31/12 1/8-31/12,
1/1-1/6

1/7, 1/1 Omsetningsrådet MA 3 - 1147,74-1'

2.1.19 Avsetningstiltak for
poteter

3 31/12,
1/7

1/7-31/12,
1/1-30/6

1/7, 1/1 Omsetningsrådet MA 3 - 1147,70-1

2.1.20 Tilskott til 	 glykose 3 31/12, 1/7-31/12 1/7, 1/1 Omsetningsrådet MA 3 - 1147,73-3
1/7 1/1-30/6 ,

2.1.21 	 Reguleringslagring av
epler og pærer

3 31/12,
1/7

1/7-31/12
1/1-30/6

1/7, 1/1 Omsetningsrådet MA 3 - 1147,70-1

2.1.22 Billigsalgsaksjoner
for epler og pærer

3 31/12,
1/7

1/7-31/12
1/1-30/6

1/7, 1/1 Omsetningsrådet MA 3 - 1147,70-1

2.1.23 Fabrikklevering av
epler og pærer

3 31/12,
1/7

1/7-31/12
1/1-30/6

1/7, 1/1 Omsetningsrådet MA 3 - 1147,70-1

2.1.24 Avsetningstiltak for
plommer, kirsebær
og jordbær

3 31/12
1/7

1/7-31/12
1/1-30/6

1/7, 1/1 Omsetningsrådet MA 3 - 1147,70-1

2.1.25 Markedsregulerende til-
tak for norske bær

3 31/12,
1/7

1/7-31/12,
1/1-30/6

1/7, 1/1 Omsetningsrådet MA 3 - 1147,70-1

2.1.26 Avsetningstiltak
for grønnsaker

3 31/12,
1/7

1/7-31/12
1/1-30/6

1/7, 1/1 Omsetningsrådet MA 3 1147,70-1
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2.1 , 27 Avsetningstiltak for
tomater, agurker,
veksthussal at og tid-
ligkål 	 dyrket under
plast

3 31/12,
1/7

1/7-31/12,
1/1-30/6

1/7 , 1/1 Omsetningsrådet MA 3 - 1147 970-1

2.1.23 Omsetningsavgiftenes
midler

3 30/3 1/1-31/12 1/7 Omsetningsrådet MA 3 '-' )1/4)

2.1 . 29 Lån ti 1 	 gjennomføring
av avsetni ngsti 1 tak

3 31/12 1/1-31/12 1/7 Omsetningsrådet MA 3 - 1147,70-1

2,1.30 Eksportfremmende ti 1-
tak

3 31/12 1/1-31/12 1/7 Omsetningsrådet MA 3 - 1147,70-4

2.1.31 	 Fraktutjevning for
pelsdyrfor, innfrakt

3 20 15/2 1/1-31/12 30/3 Norges Pelsdyrals-
lag

MA 3 - 1147,74-5

2.2 	 KVALITETSKONTROLL

2.2.1
*
 Emballasjetilskott
ti 1 hagebruksprodukt

2 1 100 31/12,
1/7

1/7-31/12,
1/1-30/6

1/7, 1/1 Omsetningsrådet MA 3 1147,74-1

2.2.2 	Kvalitetssortering av
egg

3 31/12 1/1-31/12 1/7 Omsetningsrådet MA 3 - 1147, 73-7

il

2.3 	 INVESTERING
2.3 	 ANLEGG: SALGSREGULER-

ING, PRODUKTIVUTVIKLING

2.3.1 	 Lager- og torkefondet 3 31/12 1/1-31/12 10/3 Statens kornfor-
retning

EDB 3 1147,56

2.3.2 	 Reguleringsanlegg 3. 14 31/12 1/1-31/12 	 • 1/7 Omsetningsrådet MA 3 - 1147,70-2

2.3.3 	Anlegg for produkt-
utvikling

3 4 31/12 1/1-31/12 1/7 Omsetningsrådet MA 3 - 1147,70-3

2.3.4 	Sorterings- og lager-
anlegg for poteter

3 5 31/12 1/1-31/12 1/7 Omsetningsrådet MA 3 - 1147,70-6

2.3..5 	 Fondet for mindre og
vanskeligstilte mei-
erier

3 31/12 1/1-31/12 NML MA 3 - 1147,57

2.3.6 	 Lånefond for korn-
siloer  i bygdene

3 31/12 1/1-31/12 10/3 Statens kornfor-
retning

MA - 1147,56

2.3.7 	Bygdemøllenes rasjona-
liseri ngsfond

3 31/12 1/1-31/12 10/3 Statens kornfor-
retning

MA 3 - 2472,24-3

3. 	 ANDRE 	 PRIVATE
FELLESTILTAK.
NI VAHEVNIN G 	 AV
PRODUKTKVALITET
OG 	 FAGLIG 	 INNSATS

3.1 	REGNSKAP, 	 FORSOK,
FORSKNING

3.1.1 	 Kukontrol 1 (fjøskontrol 1) 1 22 000 K 1/1-31/12 1/8, 15/3 r
Landsrådet forI 

MA, EDB 3,2 - ,C1132,11

3.1.2 	 Sauekontroll 2(1) 3 900 K 1/10-30/9 1/8, 15/1 husdyrkontrollen MA, EDB 3,2 - ,t)1147,54
( I 	 NML) , 	 stats- 1132,11

*
3.1.3 	 Purkekontrol 1

*
2(1) 2 200 K 1/1-31/12 1/8, I15/4 konSul enten i hus-

dyrkontrol 1 og MA, EDB 3,2 - t1132,11

3.1.4 	 Gei tkontrol 1 2(1) 370 K 1/1-31/12 1/8, 15/1 avkomsgransking MA, EDB 3,2 - t)1132,11
1147,54

3.1.5 * Væreringer 2 100 20/11 1/10-1/1-1/11 1/12 Landsrådet for
saueal, NSG

MA 2 - 1147,54

*
3.1.6 	 Bukkeringer 2 27 '1/8 20/6 15/3 Landsrådet for

gei tal , NSG
MA 2 - 1147,54

3.1.7 * Regnskapslag 2 500 . 1/1-31/12 31/12 Norges landbruks-
økonomisk inst.

MA 2(3) - 1147,71

3.1.8 * Forsøksri nger 2 90 1/2 1/1-31/12 30/4 Statens forsknings
stasjoner i 	 land-
bruk

	-
MA 3 - 1147,71

3.1.9
*
 Driftsplanringer 2 70 1/1-31/12 15/4 Norges 	 landbruks-

økonomisk inst.
MA, EDB 3 - 1106,70

1) Midler fra avgift ved omsetning av landbruksprodukt.
flhY1 , CI 	 141 	 VetAP,..AA
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3.2 	 PRODUKSJONSFREMMENDE
TILTAK

3.2.1
*
 Dyrking av såkorn

*
2 300 1/7 1/5-1/1-1/7 1/7 Statens kornfor-

retning
EDB 1 - 2472,24-3

3.2.2 	 Dyrking av såkorn, tid-
lige sorter

2 1/7 1/5-1/1-1/7 1/7 Statens kornfor-
retning

EDB 1 - 2472,24-3

*3.2.3 	 Dyrking av såkorn
nordafjells

2 1/7 1/5-1/1-1/7 1/7 Statens kornfor-
retning

EDB 1 - 2472,24-3

3.2.4* Kompensasjon for tap
av trygd ved levering
av statskontrollert
såkorn

2 300 1/7 1/5-1/1-1/7 1/7 Statens kornfor-
retning

EDB 1 - 2472,24-3

3.2.5 * Engfroal

*
2 15/4 1/4-31/10 1 1 7 Statens planteals-

råd, As
MA 3 - 1147,74-1

3.2.6 	 Froal 	 av nord-norsk
timotei

2 15/4 1/4-30/9 1/7 Statens planteals-
rå., As

MA 3 - 1147,74-1

3.2.7 	 Lagring av engfrø

*
2 30/11 1/7 1/7 Statens planteals-

råd, As
MA 3 - 1147,74-1

3.2.8 	 Arealtilskott sette-
potet

*

2 31/12
p

1/4-31/10 1/fl tatens 	 lanteals-
råd, As

MA 3 - 1147,74-1

3.2.9Prisnedskriving
settepotet

2 31/12 1/4-31/10 1/7 Omsetningsrådet -MA 3 - 1147,74-1

3.2.10*Klonal 	av potet 2 31/12 1/4-31/10 1/7 MA 3 - 1147,74-1

3.2.11*Arealtilskott rot- 2 1/7 Statens planteals- MA 3. 1120,71
vekstfroal råd, As

3.2.12 *Prisnedskriving
rotvekstfro

2 1/7 Statens planteals-
råd, As

MA 3 - 1120,71

3.2.13 	 Innfrakt av såkorn 3 1/7 1/5-1/1-1/7 1/7 Statens kornfor-
retning

MA 3 - 2472,24:3

3.2.14 Innfrakt av sette- 3 31/12 1/4-31/10 1/7 Omsetningsrådet MA 3 - 1147,74-1
.potet .

3.2.15 	 Lagring av såkorn 3 1/7 1/8-1/7 1/7 Statens kornfor-
retning

MA 3 - 2472,24-3

3.2.16*Föring av råne 3 31/12 1/1-31/12 31/1 Statskons. 	 i svine-
avl, 	 As

MA 3 - 1128,70-4

3.2.17*Fôring av alsbukk 3 31/12 1/1-31/12 31/1 Statskons. 	 i	 sau-
og geital, As

MA 3 - 1128,70-3

3.2.18*Fôring av vær 3 31/12 1/1-31/12 31/1 Statskons. 	 i 	 sau- MA 3 - 1128,70-3
°a geital, As

3.2.19*Fôring av hingst 3 1/10 1/10-30/9 31/12 Statskons. 	 i
hesteal, As

MA 3 1128,70-1

3.2.20*Fôring av okse 3 <10 31/12 1/1-31/12 31/1 Statskons. 	 i	 hus-
dyral, As

MA 3 A1980? 1128,70-2

3.2.21 	 Lands- og landsdels- 3 1 I 	 god 1/1-31/12 Statskonsulentene i MA 3 1126,11-6
sia for storfe, svin,
småfe og fjorfe

tid husdyrbruk, As

3.2.22 	 Statssjå for hest 3 1/1-31/12 15/2 Statskons. 	 i 	 heste-
al, 	 As

MA 3 1127,11-5

3.2.23*Statens hesteals-
setrer

3 250 1/5-1/1-1/7 Statskons. 	 i 	 heste-
al, As

MA 3 1125

3.2.24*Fjord- og fjellbygd-
tillegg for såkorn

3 1/7 1/5-1/1-1/7 1/7 Statens kornfor-
retning

EDB 3 A1978 2472,24-3
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III, OMTALE AV VIKTIGE ORDNINGER

dette kapitlet vil de ordninger som har fått prioritet 1; "ordningen er svært aktuell

som grunnlag for offentlig statistikk", fa en kort, nærmere omtale. Hovedvekten vil bli lagt på en

beskrivelse av formålet med ordningen, omfang og viktighet for tilskottsmottakerne og de saksrutiner

som følges ved administrasjonen av ordningene. Dessuten en kort skisse av de muligheter for stati-

stikkpublisering ordningen gir. For de viktigste ordningene (prioritet 1) har 2. kontor i Byrået

samla inn søknadsskjema, forskrifter og reglement, veiledning, filebeskrivelse for EDB-baserte

ordninger og tabelloppstillinger som måtte gjøres fra departement eller annen institusjon. En del

av dette materialet vil bli kopiert i et begrensa antall eksemplarer.

1. Personlige brukere, eventuelt med felles investeringer 

1,1__LopendeAroduksjonsinnsats

De høyest prioriterte av disse ordningene blir nå, eller i nærmeste framtid, basert på EDB-

registrering av bakgrunnsdata og tilskottsbeløp. Landbruksdepartementet, ved Seksjon for Effektivi-

sering og Rasjonalisering (SER) i Administrasjonsavdelingen (AO-avd.) er ansvarlig for den daglige

drift.

For de fleste av disse ordningene er saksgangen felles: Jordstyret i kommunen mottar søknaden

og fewer tilsyn med at opplysningene stemmer. Landbruksselskapet i fylket avgjør endelig, og sender

dokumentene til punching pAtilhørende kommunedatasentral. Kommunedatasentral Østlandet (KDO) på Hamar

foretar den endelige elektroniske databehandlinga, sender utbetalingsbrev til søkerne og lister til

Landbruksdepartementet, landbruksselskapene og jordstyrene.

1.1.1 Kraftfôrrabatt 	 Produksjonstilskott til husdyr

Statens Kornforretning har monopol på all omsetning av korn og kraftfôr innenlands. Import av

korn til fôr skjer til en langt lavere pris enn salgsprisen på kraft -61- skulle tilsi. Differansen

beregnes som kraftfôravgift.

Kraftf6ravgiften går inn i statsregnskapet, og midlene fordeles over jordbruksavtalen til for-

skjellige tiltak. En del av midlene gis til husdyrholderne som direkte tilskott, etter et beregna

normalforbruk av kraftf6r pr. dyreslag og dyr. Dette er ment som en kompensasjon for et moderat for-

bruk av en kostbar produksjonsvare.

I tillegg har kraftfiirrabatt-ordninga, i likhet med en rekke andre tilskottsordninger, et

sosialt siktemål. For små bruk utbetales relativt større tilskott enn for store bruk. Tilsvarende

utbetales relativt større tilskott for små besetninger enn for storre. I tillegg gis ekstra tilskott

i soner berettiget til distriktstilskott for mjølk.

Det ble i 1977 utbetalt 581 mill.kr til kraftfôrrabatt-ordningen, fordelt på ca. 150 000

søknader med et gjennomsnittsbeløp på ca. 3 800 kr. Etter som det søkes om kraftfôrrabatt 2 ganger

årlig-, pr. 1/2 og 1/8, blir snittbelopet pr. tilskottsmottaker 7 600 kr, et ikke ubetydelig tilskott

til økonomien på bruket.

Landbruksdepartementet får nyttig informasjon om strukturen i landbruket gjennom denne ordningen.

Til internt bruk stilles opp tabeller som viser hvor mange dyr av hver dyregruppe som finnes i alt og

innafor forskjellige klasser for bruksstørrelse. Tallene gis på riks-, fylkes og kommunenivå.

For Statistisk Sentralbyrå vil det være aktuelt å publisere tilsvarende oversikter. Byrået

oppgir i dag tall for husdyrbruket basert på utvalgstellinger pr. 20. juni og 31. desember hvert år.

Den siste er beregna på basis av bare halve utvalget, og det er aktuelt A sløyfe den. For kraft6r-

rabatten er referansetidspunktene 1/8 og 1/2. Byråets tall gjelder også alle bruk med over 5 dekar

jord i drift, mens kraftfôrrabatten vanligvis har nedre grense på 10 dekar i eget eie eller langsiktig

leie, for at brukeren skal bli registrert som tilskottsberettiget. Tallene vil derfor ikke korres-

pondere helt, men kunne supplere og korrigere hverandre.

I tillegg vil det være aktuelt å publisere fordeling av tilskottet på fylke og kommune,

eventuelt også pr. bruker i fylke og kommune.
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1.1.2 Grassilotrygd

Grassilotryad gis som tilskott pr. m3 
ensilert gras, for grasvolum mellom 5 og 500 m

3 . Det

gis størst tilskott for de første 100 m 3 ensilert masse, dessuten tillegg for distrikt som tildeles

mjølketilskott.

Ordningen tjener flere formal:

- Stimulere heimavla grovfôr i produksjonen.

- Kanalisere grasproduksjonen til avsidesliggende strok, med
naturgitte forutsetninger som hover best for gras.

- Stimulere produksjon også på mindre bruk.

Det er stilt bestemte tekniske krav til siloen, for å ivareta f6rkvaliteten og Miljøverndepartementets

krav til pressaftanlegg. Dette er vilkår for at tilskottet skal utbetales.

Ramma for løyvinga blir fastsatt i jordbruksavtalen. I 1977 ble utbetalt 85,5 mill.kr til

ca. 47 000 søkere, med et gjennomsnittsbeløp på ca. 1 800 kr pr. søker. Løyvingene har auka sterkt i 1978,

slik at tilskottssummen pr. bruker trolig blir høgere.

Det arbeides for tida i Departementet med 8 utrede flere former for tilskott med sikte på å

styrke grovf6rproduksjonen, også for annet enn gras.

Landbruksdepartementet utarbeider oversikter over silomasse ensilert med de forskjellige

trygdesatsene og utbetalt tilskott, for hele landet, fylkene og kommunene. En tilsvarende oppstilling

burde være egna også for Byråets formal.

1.1.3 Tilskott til nedskHving av prisen på kunstgjødsel til mindre bruk

Dette er en ordning hvor det sosiale siktemålet veier tyngst. Det er brukere med bruk mellom

10 og 75 dekar og med begrensa nettoinntekt som hovedsakelig får tilskott til innkjøp av gjødsel.

Forutsetningen er at kjøpet er dokumentert av gjødselhandler. I tillegg til småbrukerne får også

beitelag og fôrdyrkingslag tilskott.

Det er satt ned et utvalg i Departementet som forbereder å bygge denne ordningen inn i det

ordinære driftstilskottet, ved å gi ekstra poeng for små bruk. Kunstgjødsel er i dag et så utbredt

driftsmiddel at praktisk talt alle nytter det. Det kan beregnes hvor mye gjødsel som årlig trengs

pr. bruk og hvilket beløp dette tilsvarer, uten at det er nødvendig å dokumentere kjøp.

Statsregnskapet viser at det i 1977 ble utbetalt 54,7 mill.kr fordelt på ca. 48 000 mottakere,

eller ca. 1 100 kr pr. mottaker.

Landbruksdepartementet kjører ut statistikk over areal, kjøpesum og tilskott, fordelt på hele

landet, fylker og kommuner. Tilsvarende tall vil være aktuelle å publisere i Byråets serier.

1.1.4 Tilskott til sauehold

Tilskottet blir gitt bare til vinterf6ra sau pr. 1/2. Hensikten er å styrke saueholdet i

Norge. Det gis redusert tilskottssats for besetninger over 50 vinterfåra sau. Satsen har vært

økende de seineste åra.

Det eksisterer planer i Departementet om A bygge denne ordningen inn i kraftf6rrabatten.

Avgjørelsen om dette må imidlertid tas i jordbruksforhandlingene, som også denne ordningen er en

del av.

1977 ble utbetalt 61,6 mill.kr, fordelt på ca. 38 000 søkere, med et gjennomsnittsbeløp på

1 600 kr pr. tilskottsmottaker.

Ordningen gir få opplysninger ut over det som framgår av kraftf6rrabatten. Det vil derfor være

mest aktuelt & publisere særskilt oversikt over utbetalte tilskott under ordningen.

1.1.5 Avlingsskadetrygd

Ordningen er fra 1974 og fungerer midlertidig fram til 1981. Sannsynligvis vil den fortsette i

en eller annen form etter den tida. Formålet er A gi erstatning for avlingstap ut over det som må

regnes som "normalt", og som brukeren sjøl må bære.' Denne egenandelen ligner på 30 prosent av

normalårs avling, beregna fra de siste 5 år.
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Saksgangen for avlingsskadetrygden avviker en del fra de øvrige tilskottsordningene: Lokal-

lagene av de faglige landbruksorganisasjonene gir varsel om skadeområder til jordstyre og landbruks-

selskap. Landbruksselskapet kunngjør potensielle skadeområder, hvor brukerne er berettiget til å søke.

Brukerne gir jordstyret melding om skade, og jordstyret utfører registrering av skadeomfanget under

ledelse av landbruksselskapet.

Landbruksselskapet gir melding til fondsstyret for avlingsskadefondet, som avgjør om det skal

settes i gang ytterligere registreringer på skaderamma bruk. Landbruksdepartementet mottar rapporter

til godkjenning, og FDB-sentralen på Norges Landbrukshøgskole puncher og foretar maskinell behandling

for Departementet. De sender utbetalingsblanketter til de skaderamma brukene, og kontrollister til de

offentlige etatene.

Størrelsen på tilskottet til avlingsskadefondet vil av naturlige årsaker veksle en del fra år

til år. I 1977 ble utbetalt 84,3 mill.kr, i 1976 120 mill.kr fordelt på 20 000 utbetalinger, med et

gjennomsnitt på 6 000 kr til hver. I 1979 er budsjettert med 35 mill.kr.

Maskinell databehandling har vist seg å by på problemer, på grunn av usikkerhet ved måten å

registrere materialet på. En del registreringer og beregninger foregår derfor manuelt. Fra og med 1979

er det imidlertid meningen å ha ferdig et standard EDB-program som skal dekke alle formål i

Departementet.

Foreløpig kjøres det ut kontrollister for brukerne, og statistikk over tilskottsbeløp etter

avlingsprosent på kommune- og landsdelsnivå, til intern kontroll i Departementet.

For Byrået bør det være aktuelt å utgi tabeller over avlingstap i prosent, tilskottsbeløp og

egenandel for land og fylke. Det må drøftes om statistikken skal spesifiseres etter hvilke vekster som

produseres.

1.1.6 Erstatning for tap av sau på beite

Formålet med denne ordningen er å yte erstatning for større tap av sau og lam, som ikke skyldes

uaktsomhet fra eierens side. Eieren må sjøl svare for en del av tapet.

Det har stått en del strid om ordningen. Enkelte distrikter har unormalt store tap, og er ikke

tilfredse med verken erstatningsbeløp eller fredningsbestemmelsene for rovdyr. Mange tapte kadavere er

heller aldri funnet, og det har ført til at brukerne har gitt skjønnsmessige anslag for tapsårsak. Dette

gir grunnlag for mistenksomhet fra myndighetenes side.

Det ble i 1977 utbetalt 1,76 mill.kr i erstatning for 7 000 sauer og 19 000 lam, fordelt på

3 300 søkere. Gjennomsnittlig utbetaling var ca. 500 kr.

Landbruksdepartementet kjører ut statistikk over tapte sau og lam, og opprinnelig antall dyr

sluppet på beite. I tillegg gis oppgaver over tallet på søkere i alt og tallet på søkere som er med

i organisert sauesanking, og utbetalt erstatningsbeløp. Tallene gis for land og fylke.

Tilsvarende oversikter bør være aktuelle i Byråets serier.

1.1.7 Produksjonstillegg for dyrking av f8r i fjellet

Ordningen går ut på å nedskrive kostnader som brukeren har ved transport av fôr fra fjellet og

ned til bygda. Tilskottspoeng gis først og fremst på grunnlag av f6rdyrkingsfeltets størrelse, og

dernest etter avstanden for innfrakt til gardsbruket. Hensikten er å stimulere til høsting av produk-

sjonsgrunnlaget i fjellregionen.

Ordningen er ny fra og med jordbruksavtalen 1978, der det ble loyvt 4 mill.kr i tilskott.

Omfanget er allerede stort, og kan ventes å øke noe. Fra 1979 eller 1980 regner Landbruksdepartementet

med å komme i gang med EDB-behandling av søknader og utbetalinger.

Det vil trolig være interessant å publisere data over utbetalt tilskott avhengig av dyrkings-

feltets størrelse og fraktavstanden, på riksnivå og trolig også på fylkesnivå. Mer detaljerte over-

sikter er trolig uaktuelt.

1.1.8 Potettrygd

Potetprodusenter kan få tilskott til d legge poteter i egen silo til oppfôring av husdyr på

eget bruk. Potetene kan være rå, kokte eller tørka, og trygdeberettiget kvantum er mellom 0,5 og

10,0 m3 .



19

For potetprodusenter som også har husdyr, gir dette mulighet til å nytte 2.rangs vare, eller

holde varer igjen i tider med overskott og dårlig prisnivå. Ensilerte poteter er også et verdifullt

tilskottsf6r for dyra.

Omfanget av ordningen er begrensa. Statsregnskapet for 1977 viser at kostnadene til ordningen

var ca. 1,6 mill.kr.

Landbruksdepartementet får utarbeidd statistikk som viser omfanget av ensileringa av poteter og

utbetalt tilskott, fordelt på land, fylke og kommune.

Tilsvarende statistikk vil kunne være aktuell å publisere i Byråets serier, for land og fylke.

I så fall bør det bli en felles tabell for omfanget av ensilert gras og ensilerte poteter, for også å

vise det totale omfanget av silonedlegging med statstilskott.

1.2 Tilskott uavhengig  av driftsform

1.2.1 Driftstilskott

Forskriftene sier at "formålet med driftstilskottet er å styrke inntekten og bedre godtgjørelsen

for innsatt arbeid spesielt på mindre og mellomstore bruk". Ordningen fungerer slik at jordbruks-

arealet og skogens tilvekst danner grunnlaget for en poengberegning, som avtrappes med økende areal.

Det gis ekstrapoeng forstrok med distriktstilskott på mjølk, og avtrappa tilskott for hog nmr4ngs-

411/ 	 eller nettoinntekt. t. ictkicL -tAt via), 	 'L.,4-1-41. kick\
Saksgangen er tilsvarende ordningene under 1.1, og KDO fordeler en rammebevilgning på de for-

skjellige brukerne etter sum poeng.

I 1977 ble utbetalt 228 mill.kr fordelt på 74 500 brukere med et gjennomsnittsbelop på 3 000 kr

pr. bruker.

Landbruksdepartementet får utarbeidd statistikk over arealgrunnlaget for driftstilskottet,

arealomregninga fra tilveksten i skogen, poenggrunnlag, nærings- og nettoinntekt og utbetalt tilskott

for land, fylke og kommune.

For Byrået vil publisering av data fra driftstilskottet værtsvært aktuelt helt ned til

kommunenivået. Et opplegg med tallet på registrerte bruk i alt, bruk med driftstilskott, jordbruks-

areal, tilvekst i skogen, nærings- og nettoinntekt og utbetalt tilskott pr. bruker, bor kunne gi

interessant informasjon om strukturen i landbruket.

1.2.2 Feriefondet for jordbrukere

"Formålet med ordningen er å legge forholdene til rette for at jordbrukere skal kunne få

ferie på linje med andre yrkesutovere og lønnsmottakere. " Tilskottet er ikke ment å auke inntekten

på bruket; det er heller en kompensasjon for tap ved A leie ekstrahjelp i ferien. Det er et absolutt

vilkår at ferien er avvikla. Dette må dokumenteres.

Ordningen har ellers et liberalt reglement og er uten sosialt tilsnitt: Det gis høgere til-

skott jo storre bruket er, resonnementet er at store bruk er mer kostbare i drift enn små, stordrifts-

foHeler til tross. Bruk med husdyr har rett til ekstra feriedager.

Søknad om tilskott sendes jordstyret til behandling og godkjenning. Landbruksselskap og

Departementet blir informert. Norsk Regnesentral utfører punching og bereaning ved hjelp av EDB,

sender utbetalingsbrev til brukerne og rapporter til Departement, landbruksselskap og jordstyre.

Til hjelp under punchearbeidet nytter Regnesentralen bruksregisteret fra driftstilskottet og

kraftfârrabatten. Enkelte store bruk og kombinasjonsbruk søker bare am ferietilskott, ikke drifts-

tilskott eller kraftfôrrabatt. Regnesentralen har derfor et svært fyldig totalregister, som det kan

være aktuelt for Byrået å gjøre bruk av.

Omfanget av ordningen er stort. Det ble i 1977 utbetalt 235 mill.kr i ferietilskott til

ca. 74 000 brukere, dvs. et gjennomsnittsbeløp pr. bruker på 3 200 kr.

Søknadene kommer i 2 porsjoner,og Regnesentralen foretar 2 utkjøringer pr. omgang, på kommune-

nivå. Det kjøres ut tabell som viser hvor store krav om tilskott som maksimalt kan forventes på bak-

grunn av registeret. Videre kjøres det ut en tabell som viser antall ferieuttak og feriedager i alt.

Tabellen viser også uttak av ferie i prosent av det potensielle uttaket, for registrerte bruk.



20

For Statistisk Sentralbyrå vil en oversikt som viser fordelingen av ferieuttaket, muligens

også i prosent av det potensielle uttaket, og størrelsen av utbetalt tilskott, være av interesse.

Tallene bør gis ned til kommunenivå,

1.2.3 Driftstilskott i reindrifta

Det er flere formål med ordningen. De viktigste er:

1) Gi et tilskott til økonomien i ordinær reindrift. Dette til-
skottet er valgt å gi som driftstilskott for å

2) stimulere reindriftas folk til å foreta en utjamning av
flokkene til det som er ansett som faglig og økonomisk
optimalt.

Maksimalt tilskott (4 000 kr) gis for 400 dyr pr. 31/12, med lineær avtrapping for større og mindre

flokker ned mot null tilskott for under 50 eller over 700 rein.

Som virkemiddel betraktet kan dette ha noe effekt for A få en reineier til å øke sitt dyretall

opp mot det optimale, men neppe for å få han til 	 redusere en større flokk.

Søknad sendes om lappefogden som kontrollinstans til et fordelingsutvalg, som avgjør. Utvalget

har 3 medlemmer, én fra Landbruksdepartementet, én fra lappefogdene, og én fra Norske Reindriftssamers

Landsforbund (NRL), som også har sekretariatet for ordningen. Utvalget gir rapport til Landbruks-

departementet, som utbetaler.

Det ble i 1977 utbetalt 625 000 kr i tilskott på ca. 320 godkjente søknader, med snaut 2 000 kr

i gjennomsnitt pr. søker.

NRL har primærdataene for ordningen, men utarbeider ikke statistikk for egne formal.

og med at den Rye reindriftslova trer i kraft fra 1979, vil Landbruksdepartementet få midler

til å opprette en stilling som reindriftssjef. Denne stillingen vil bli tillagt ansvaret for den dag-

lige administrasjonen av driftstilskottet. Om det betyr at fordelingsutvalget og dets funksjoner ned-

legges, vet man ennå ikke.

Statistisk Sentralbyrå har hittil publisert oversikter over tallet på rein og tallet på rein

bruksenheter pr. fylke (lappefogddistrikt). Ordningen med driftstilskott gir grunnlag for også A vise

fordelingen av flokkene på de enkelte bruksenheter, og kan ai nyttig informasjon om strukturutviklinga

innafor næringa. Om denne statistikken skal utarbeides av NRL (reindriftssjefen) eller om Byrået bør

få tilsendt primærdata til bearbeiding, får bli et forhandlingsspørsmål.

1.2.4 Avloserhjelp i husdyrbruket

"Føremålet med ordninga er å leggja tilhøva til rette for at husdyrprodusentar

regelbunden fritid på line med andre yrkesutøvarar og lønsmottakarar."

Det er flere godkjente former for avløserhjelp:

- Avløserring

- Avlosergjeng

- Samdrift/fellesfjøs

Felles beite

- Nabo eller andre

- Fast leid hjelp

- Familieavløsning

skal kunne få

•

Søknad sendes jordstyret til avgjørelse. Ved tvil om godkjenning avgjør Landbruksselskapet.

KDO foretar punching og maskinell databehandling av materialet, sender utbetalingsbrev til brukerne og

rapporter til landbruksetaten.

Søknadsfrist for godkjente avløserringer er 15. august, For de som får i stand avløserordning

etter denne fristen, skal søknad sendes inn så snart avløserplan og arbeidsavtale er ordna. For andre

avlosingsformer må søknad sendes etter at avløsinga er foretatt. Jordstyret sender oppmoding om ut-

betaling 4 ganger i året.

Grunnlaget for beregning av tilskott er dyretallet på enkeltbruket eller fellesskapet. Dette

blir omregna til mjolkeku-enheter. I tillegg er det ekstra tilskott i områder med distriktstilskott

for mjølk.
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I 1977 ble det utbetalt ca. 370 mill.kr til ordninga. Dette gir en indikasjon på storrelses-

ordenen, men ettersom avloseråret er fra 1/7 til 30/6, er det usikkert hvor mye som ble betalt ut i

tilskottsåret.

Landbruksdepartementet får utarbeidd 5 forskjellige EDB-lister i administrasjonen av ordninga:

1) Oversikt over ringer og ringmedlemmer. Lista sendes arbeidstilsynet i fylket.

2) Kvitteringsliste for ajourhold/oppdatering og oversiktsliste over enkeltbrukere med avloser.
Lista kjøres ved start på nytt tilskottsår, og etter hvert ajourhold, 4 ganger pr. år.

3) Oversikt over maksimale tilskott pr. fylke og kommune. Lista kjøres:

a) Ved forhåndsberegning av tilskott for nytt tilskottsår (1/7-30/6).
b) Etter hvert ajourhold, 4 ganger pr. år.
c) Etter siste utbetaling for tilskottsåret.

Lista inneholder statistikk over tilskott til de forskjellige avlosningsformene, fordelt
på mjølkeku-enheter og beregna årsverk.

4) Kvittering for utbetalte tilskott. Listene kjøres etter hver utbetaling, og viser utbetalte
tilskott pr. utbetalingsomgang (4 ganger pr. år).

Én side viser detalj for bruker + kommunesum,
én side viser fylkessammendrag og
én side viser landssammendrag.• 5) Oversikt over akkumulerte utbetalinger i tilskottsåret. Listene kjøres etter hver

utbetaling og viser beregning av tilskottsgrunnlaget og utbetalt tilskott for den
enkelte bruker, kommune, fylke og hele landet.

For Statistisk Sentralbyrå vil det were mest aktuelt å publisere data etter avslutninga av

tilskottsåret. På grunn av etterslep i utbetalingene foreligger ikke sumdata for oktober året etter

tilskottsåret. Det vil med andre ord bli problemer med aktualiteten. Dette boy° muligens drøftes med

Landbruksdepartementet.

I Byråets serier vil det trolig were mest interessant a vise fordelinga på tilskottstype og

husdyrenhet i beregningsgrunnlaget. Tabellene bør utgis for fylkesnivå, trolig også på kommunenivå.

1.2.5 Landbruksvikarer

"Landbruksvikarvirksomheten har til formal for kortere tid å yte hjelp til bruk som under

sykdom ikke kan skaffe seg hjelp på annen måte."

Landbruksvikaren er ansatt av kommunen og har ei nemnd over seg som administrerer den daglige

virksomheten. Dette kan være jordstyret. Blir en bruker syk, blir landbruksvikaren tilkalt via

jordstyret. Jordstyret og bruker rapporterer til kommunen om virksomheten til vikaren, og brukeren

betaler en egenandel av lønna til kommunen. Kommunen lønner vikaren, og sender krav om 75 prosent

411/ 	 tilskott av godkjent lønn til Landbruksdepartementet.

372 landbruksvikarer var i virksomhet i 1977, og virksomheten kostet i alt 28,9 mill.kr. Av

dette dekket Staten 13,3 mill.kr, kommunene 11,1 mill.kr og brukerne 4,5 mill.kr.

Statistisk Sentralbyrå har i dag statistikk for ordningen i Statistisk ukehefte, Nye distrikts-

tail og Jordbruksstatistikk. Det bor foreløpig ikke være aktuelt å endre på det oppsettet som

eksisterer. På lengre sikt bo r statistikkpubliseringa kanskje innskrenkes noe eller endog kuttes helt

ut. Dette skyldes at landbruksvikar-ordningen er på retur som følge av at ordninga "leid hjelp under

sjukdom" stiller færre formelle krav til avloseren, og dessuten er uten kostnader for kommunen.

1.2.6 Leid hjelp under sjukdom

Formålet er å gi tilskott til husdyrbrukere som må leie avløser ved sjukdom. Forutsetninga er

at det ikke kan skaffes landbruksvikar.

Trolig syndes det mye mot denne forutsetninga. Landbruksvikarene er i økende grad misnøyde med

arbeidssituasjonen sin, og tallet på dem er i nedgang, mens avløservirksomheten ved sjukdom tiltar.

Etter at lege har gitt sjukemelding, kan det søkes om tilskott. Jordstyret avgjør søknaden og

kan eventuelt gi forskott på utbetaling ved langvarig sjukeleie. Kriteriet for tilskott er beregna

årsverk på bruket. Landbruksselskap og Departement mottar rapport og refunderer kostnader.

I 1977 ble det utbetalt 10 mill.kr over statsbudsjettet til ordninga. For tida behandles

søknadene manuelt i Landbruksdepartementet. Det er imidlertid planer om overgang til EDB fra 1/1 1980.
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Aktuell publisering for Byrået vil trolig være oversikter over tallet på bruk som fikk hjelp,

tallet på dager avloseren var i virksomhet, og kostnader ved ordninga, fordelt på fylke. Hvis ord-

ninga blir ytterligere utbygd, kan kommuneoversikter også bli aktuelt.

1 3 Avsetnin2 av slutt2rodukt

1.3.1-4 Generelt om meieridrifta og statstilskott til mjølkeproduksjonen

Meieridrifta i Norge drives pa forretningsmessig grunnlag, og mjølkeprodusentene er sjel

eierne av meieriene gjennom mjølkesamvirket. Det er også de som skal få eventuell fortjeneste av

omsetninga.

Det finnes i dag 186 meierianlegg fordelt på 148 meieriselskaper i landet. Som overbygning

har disse 7 landsdelsvise mjølkesentraler. Topporganisasjonen for mjølkeprodusentene er Norske

Melkeprodusenters Landsforbund (NML) som har det daglige ansvaret for administrasjonen av de statlige

tilskottsordningene i mjølkeproduksjonen.

Meieriene fastsetter sjel produsentprisen etter rammeloyving, bestemmelsene i jordbruksavtalen,

og aktuelt produsert kvantum. I ugunstige år med hog mjølkeproduksjon kan prisen gå ned, fordi

markedet er metta.

Tilskott i mjølkeproduksjonen ytes pr. kg levert mjølk, og innarbeides i produsentprisen ved

månedsoppgjøret meieri-produsent. Meieriet sender krav om tilskott til mjølkesentralen, som samler

krava og sender rammekrav til NML. Herfra går krava samla til Staten ved Prisdirektoratet, som ut-

betaler NML til fordeling på mjolkesentral og videre til meieri. Denne rundgangen tar ca. 2i måned,

og det forutsettes derfor at meieriene har tilstrekkelig kapital til å klare sine forpliktelser i

mellomtida.

For enkelte større meieriselskaper blir regnskapene bearbeidd ved hjelp av EDB i Landbrukets

Datasentral. Disse omsetter ca. 60 prosent av mjølkeproduksjonen. Mjølkesentraler og NML har manuelle

regnskapsrutiner, men NML har planer om fullstendig overgang til EDB for samtlige leveranser fra

1/1 1980. Enheten i registreringa vil være produsent. Det foregår testkjøringer med opplegget nå.

En slik overgang vil,i betydelig grad forbedre mulighetene for statistikkproduksjon. Slik oppgjors-

formen i dag fungerer har NML bare landsdelsvise tall for mjølkesentralene.

1.3.1 og 1.3.2 Kompensasjon for merverdiavgift og forbrukertilskott, mjølk og
mjølkeprodukter

Forskrifter til disse ordningene gis av Forbruker- og administrasjonsdepartementet gjennom

Prisdirektoratet. Det føres separat regnskap, men ordningene administreres ellers likt. Formål er:

- A senke mjølkeprisene til forbruker,

- å heve prisene til produsent.

Til konsummjolk og magermjølk ble det over kap. 1580,70 og 5521 utbetalt i alt 1 383 mill.kr i

1977.

- 	 I publikasjonen "Jordbruksstatistikk" publiseres i dag oppgaver over innveid mjølk i meieriene,

fordelt på måned og fylke. Jeg ser det som en fordel om denne statistikken kan fortsette stort sett

i sin nåværende form. Med sentral maskinell dataregistrering kunne det også vært interessant å oppgi

tallet på mjølkeprodusenter i hvert fylke, som egen kolonne. Dette ville fortalt en del om struktur-

utviklinga i mjølkeproduksjonen.

1.3.3 Grunntilskott mjølk og tolkeprodukter

Midlene til ordningen blir loyvt under jordbruksforhandlingene, og utbetales gjennom Land-

bruksdepartementet. NML har ansvaret for fordelingen. Beløpet er forutsatt A skulle gi et tilskott

i mjølkeprisen på 32,75 ore/liter.

I 1977 ble utbetalt 399,2 mill.kr til ordningen.

Ordningen gir de samme muligheter for statistikk-utarbeiding som kompensasjonen for merverdi-

avgift og forbrukertilskott, og blir vurdert sammen med disse.
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1.3.4 Kvantumsavgrensa statstilskott på mjølk

Mjølkeprodusenter får ekstra statstilskott for de første 30 000 liter kumjølk og de første

15 000 liter geitemjølk som blir levert meieri. Maksimalt tilskott er 15 000 kr pr. bruker.

Formålet med ordningen er å styrke mjølkeproduksjonen på bruk med beskjedent næringsgrunnlag.

Den relative overprisen gjør det også mindre tiltrekkende a satse på stordrift for brukere som har

produksjonsgrunnlag til det. Dette kan bidra til a dempe overproduksjonen av mjølk, som har vært et

problem de seinere åra.

I 1977 ble det betalt ut 337,5 mill.kr i kvantumsavgrensa tilskott.

Det bor være aktuelt a publisere data over produksjonsstrukturen, henta fra ordningen. En

inndeling av mjølkeprodusenter på produksjonsvolum, etter fylke, burde ha landbrukspolitisk og

-faglig interesse.

1.3.5 Distriktstilskott for mjølk

Hensikten med ordninga er å styrke mjølkeproduksjonen i næringssvake distrikter ved å gi et

tillegg i prisen for levert mjølk.

Ei nemnd i Landbruksdepartementet har utarbeidd en fingradert soneinndeling for distrikts-

tilskott fra 5 til 39 ore pr. liter. Denne soneinndelinga danner basis også for gradering av satsene

i en rekke andre tilskottsordninger i landbruket, og er derfor blitt et viktig styringsredskap for

myndighetene, og en vesentlig faktor i brukernes økonomi.

Eksempler på andre, viktige ordninger hvor soneinndeling er diktert fra distriktstilskottet

for mjølk er:

- Kraftf6rrabatt

Grassilotrygd

- Driftstilskott

- Avløserordningen

- Distriktstilskott for slakt

I 1977 ble det utbetalt 230 mill.kr i distriktstilskott for mjølk.

Aktuell statistikk er oversikt over størrelsen av leveransene fra de forskjellige sonene, og

fordeling av tilskott på soner og fylker.

1.3.6-9 Generelt om tilskott til kornproduksjonen

Statens Kornforretning har i henhold til kornlova, kraftf6rordninga og jordbruksavtalen monopol

og kjøpeplikt for alt norskprodusert korn av mat- og fôrkornkvalitet.

Kjøpet organiseres av hovedkontoret i Oslo og 8 avdelingskontorer. Her blir også prover av

leveransene bedømt og prisgradering etter kvalitet foretatt.

Mottaket foregår ved Kornforretningens egne kornsiloer, og ved kornsiloer og bygdemoller som

Kornforretningen har truffet avtale med om mottak av salgskorn. For tida mottas salgskorn ved 185

anlegg.

Oppgjøret for leveransene blir foretatt sentralt, og tilskottene blir gitt pr. kg levert korn.

Statstilskott blir loyvt i Statsbudsjettet og overfort til Kornforretningen. Avregning skjer ved hjelp

av EDB, enheten er levert kvantum pr. produsent.

I sin årsmelding publiserer Kornforretningen avlingstall for 'fylke i leveringsåret 1/7 - 30/6.

Tilsvarende tabeller kjøres for kommunene til internt bruk.

1.3.6 Pristilskott norsk salgskorn

Formålet med tilskott til norsk korn er å stimulere til kornproduksjon i de strok av landet som

egner seg for korndyrking. Dette har flere årsaker:

Opprettholde matvareberedskap.

- Begrense husdyrproduksjon (særlig mjølkeproduksjon) for ikke
å ødelegge det innenlandske markedet for husdyrprodukter.

- La mest mulig av husdyrproduksjonen skje på norskavla fôr.
Kraftfôr er en vesentlig del av fôret i husdyrproduksjonen.
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Tidligere ble pristilskottet for norsk korn beregna ut fra prisene på verdensmarkedet. Dette

medførte vansker med å budsjettere tilskottet, fordi 2 viktige faktorer var vanskelige å forutse:

Verdensmarkedsprisen, som kan svinge svært etter avlingsnivå og etterspørsel, og avlingsresultatet i

Norge. Det vakte irritasjon fra politisk hold at Stortinget nettopp i gode avlingsår måtte løyve store

ekstrasummer til norsk korn.

I stedet regnes tilskottet nå ut fra utsalgspris på kraftf6r og mjøl, som Staten sjøl har

herredømme over. Beregningsprinsippet er enkelt:

Tilskott = Innkjøpspris -1- Omkostninger - Utsalgspris.

Statsregnskapet viser at det i 1977 ble kjøpt norsk korn til en samla pris av 1 062 mill.kr

fra ca. 42 000 produsenter. Fordi kornprisen til produsent bide omfatter utsalgspris og samtlige

øvrige tilskottsformer, er det vanskelig å fastslå sjølve pristilskottets størrelse uten nøyere

spesifikasjoner.

Kornforretningen har statistikk på levert, tort kvantum av de forskjellige kornslaga og

gjennomsnittlig utbetalingspris pr. fylke og kommune for salgskorn. Statistisk Sentralbyrå har i

flere år fort riks- og fylkestabeller over avlingsresultatet ut fra de årlige utvalgstellingene. Det

bor vurderes om man for framtida skal gjøre endringer i Byråets publisering på dette området, og gå

over til A nytte Kornforretningens data i større utstrekning.

1.3.7 Korntrygd

I henhold til kornlova skal det betales korntrygd for korn av egen avl som korndyrkeren får

malt på godkjent bygdemølle. Dette kornet betegnes som tryadmalt eller leiemalt korn.

Korntrygdas viktigste oppgave er å stimulere korndyrkerne til å bruke korn i egen husdyr-

produksjon for bl.a. å unngå unødig frakting. Dessuten skal den stimulere til økt kornproduksjon på

bruk som til vanlig ikke produserer korn for salg.

Prinsippet for ordninga er at det utbetales en grunntrygd for alt det leverte kornet, og en

tilleggstrygd avhengig av dyretallet på bruket.

Grunntrygda er avhengig av kraftf6rpris og kornpris, og er stipulert slik at det skal lønne seg

for brukeren å leiemale kornet. I tillegg gis det tilleggstrygd for et begrensa antall kg pr. dyr og

dyreslag.

I 1977 ble i alt utbetalt 26,4 mill.kr i korntrygd med særtillegg til ca. 22 500 produsenter.

Statens Kornforretning publiserer statistikk over leiemalt kvantum, antall produsenter med

trygd og utbetalt trygd for fylkesnivå i sin årsmelding. Tilsvarende statistikk kjøres ut på kommune-

basis til internt bruk.

Statistisk Sentralbyrå har ingen tilsvarende publisering for korntrygd spesielt, bare for

total avling. En slik publisering ben- vurderes.

1.3.8 Produksjonstillegg for korn nordafjells

Denne ordningen avløser i 1979 den tidligere ordninga med fjord- og fjellbygd-tillegg for

korn. Ordningen er begrensa til korndistrikter nord for Dovre (Nordmøre, Trøndelag og Nord-Norge), der

de naturgitte forholdene for korndyrking ikke er så gode som lenger sør. Tilskottets størrelse er

fastsatt til 15 ore pr. kg korn med 17 prosent vanninnhold.

Tilskottet går inn i det ordinære pristilskottet for korn, og for vurdering av statistikk fra

ordninga kan henvises til avsnitt 1.3.6 og 1.3:+

1.3.9 Godtgjøring for hjemmelagring av korn

Fra 1. oktober yter Kornforretningen tilskott til hjemmelagring av korn hos produsenten.

Tilskottet øker for hver dag fram til 28. februar. Fra da av er det konstant. Det gis tilskott både

for salgskorn og leiemalt korn.

Formålet med ordninga er å spre leveransene av korn til molla, for å hindre at mottaksapparatet

bryter sammen i høgsesongen. Dessuten fungerer det som kompensasjon for det rentetapet brukeren får

ved at oppgjøret kommer seinere inn på konto.
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1977 ble utbetalt 21,7 mill.kr i lagringstilskott hos brukerne. Statens Kornforretning

opplyser at trolig er tørke- og lagerkapasiteten hos brukerne storre enn utbetalinga skulle tilsi,

men mange brukere må levere om hosten for å skaffe midler til investeringstiltak og øvrig drift.

Aktuell statistikk 0 bakgrunn av ordninga er oversikt over levert kvantum til forskjellige

tider på året, eventuelt regionalisert på fylke. Variasjonene her kan både gi indikasjon på lager-

kapasiteten på brukene og økonomien i korndyrkinga fra år til år.

1.3.10-15 Generelt om tilskott til kjøtt- og fleskeproduksjonen

Pristilskottene til kjøtt- og fleskeproduksjon -en administreres via Omsetningsrådet til Frakt-

kontoret for slakt, som har det daglige ansvar og tilsyn med ordningene.

Ved levering til godkjent slakteri med kjøttkontroll, vil produsenten få utbetalt markeds-

pris fra slakteriet + statstilskott i en sum. Både slakterier tilslutta slakterisamvirket og private

slakterier sender oppgaver over levert kvantum og krav om refusjon av tilskottsbeløp til Frakt-

kontoret for slakt. Fraktkontoret utbetaler av midler loyvt gjennom Prisdirektoratet fra Landbruks-

departementet, Finansdepartementet og Forbruker- og administrasjonsdepartementet. Ved

behandling har Fraktkontoret primærdata klare 2 måneder etter utbetaling fra slakteri.

Enheten i Fraktkontorets regnskaper er levert kvantum pr. slakteri, og regnskapene fores

manuelt. Dette betyr at f.eks. ved statistikkproduksjon med regionalisering på landsdel eller fylke,

vil man ikke være garantert at mottatt kvantum er lik produsert kvantum. Forskjellen skulle imidler-

tid være liten. Tilgjengeligheten for statistikk vil forovrig være tilfredsstillende.

Fraktkontoret for slakt har ikke planer om å gå over til maskinell bearbeiding av sine regn-

skaper.

1.3.10 Slakting av kalv av tamrein

Ordningen ble innført under den forste hovedavtalen for reindrift i 1977. Formålene med

ordningen var:

- A gi et tilskott i reineiernes økonomi, som i mange distrikter
var svart svak.

- A fremme størst mulig produksjon av reinkjøtt på fjellbeitene,
ved å la vinterflokken bestå av flest mulig kalvebmrende simler.

At en slik ordning kan virke produksjonsfremmende, er de fleste innen reindrifta enige om.

Den har imidlertid virket så kort tid at omlegginga av flokkene ennå ikke er fullført.

Tilskottet utbetales av godkjent oppkjøper/slakteri, og krav refunderes fra Landbruksdeparte-

mentet via Fraktkontoret for slakt: Fraktkontoret har primærdata ned til slakteri og reineier. Det

111/ 	
føres ikke særskilt statistikk i Fraktkontoret.

I 1977 ble utbetalt ca. 3 mill.kr i tilskott til kalveslakt.

Byrået har ikke tidligere publisert data over slakteuttak og slaktevolum i reindrifta.

Statistikk over tallet på dyr på vinterbeite, kombinert med tallet på slakt i alt, slakta kalv og

toalt slakteuttak i kg, kan gi svært nyttig informasjon om virkningen av tilskottet og alminnelig

produksjonsforhold i forskjellige distrikter innen tamreindrifta. Fraktkontoret for slakt er bedt

om å framskaffe de nødvendige data for 1978.

1.3.11 og 1.3.12 Kompensasjon for merverdiavgift og forbrukertilskott for slakt

Kompensasjon for merverdiavgift budsjetteres av Finansdepartementet og forbrukertilskott av

Forbruker- og administrasjonsdepartementet. De administreres under ett av Fraktkontoret for slakt,

og omfatter de samme kjøttslag med ett unntak: Det gis kompensasjon for merverdiavgift for fjørfe-

kjøtt, menmen ikke forbrukertilskott.

Tilskottene utbetales av slakteri, og krav refunderes av Fraktkontoret.

I 1977 ble utbetalt i alt 501,5 mill.kr i kompensasjon for merverdiavgift og 360,5 mill.kr i

forbrukertilskott.

Byrået publiserer i publikasjonen "Jordbruksstatistikk" data over produksjon av de forskjellige

dyreslaga fra den offentlige kjottkontrollen, fordelt på måned og landsdel. Denne statistikken dekker

de fleste interessante data som kommer fram av disse ordningene. Det kan imidlertid diskuteres om
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ikke Fraktkontoret for slakt ville vært en . vel så egna oppgavegiver for Byrået.

1.3.13 Grunntilskott for slakt

Tilskottsstørrelsen fastsettes i jordbruksavtalen, og Fraktkontoret for slakt har den daglige

administrasjonen. Det gis tilskott bare til slakt av storfe og småfe.

I 1977 ble utbetalt 110 mill.kr i tilskott.

Eventuell publisering av statistikk må ses i sammenheng med tilsvarende publisering under

kompensasjon for merverdiavgiften og forbrukertilskottet.

1.3.14 Distriktstilskott for slakt

Distriktstilskottets størrelse fastsettes i jordbruksavtalen, og administreres av Frakt-

kontoret for slakt. Soneinndelinga følger distriktstilskottet for mjølk: I 5-ores-sonen gis tillegg

1 kr/kg slakt, og i soner med høgere mjølketilskott gis 2 kr/kg slakt. Tilskottet gjelder bare for

storfe og småfe.

I 1977 ble utbetalt 133 mill.kr i tilskott.

Byrået har ingen publisering for distriktstilskottenes størrelse og fordeling av produksjonen

innafor sonene. En slik oppsetting kunne gi interessante data, og bor vurderes.

1.3.15 Nord-Norge-tilskott for slakt

Tilskottets størrelse fastsettes i jordbruksavtalen, og Fraktkontoret for slakt er tillagt den

daglige administrasjonen. Det gis tilskott for storfe, sau, geit og svin.

I 1977 ble utbetalt 14,2 mill.kr til ordningen.

Eventuelt publisering av data fra denne ordningen må ses i sammenheng med publisering fra

distriktstilskott-ordningen og de øvrige ordningene for kjøttproduksjonen.

dt/A__Utbming,..vOlikehold

Landbruksdepartementet ved Seksjon for effektivisering og rasjonalisering (SER) i Administra-

sjons- og økonomiavdelinga har det daglige ansvaret for administrasjonen av de fleste ordninger som

blir omtalt under dette kapittel. Tilskotts- og kredittkontoret i Jorddyrkingsavdelinga utgir for-

skrifter for ordningene.

En del av ordningene sorterer under Landbrukets utbyggingsfond, og får midler over jordbruks-

avtalen i en sum. Styret for fondet fordeler denne løyvinga på de forskjellige ordningene, og over-

later den daglige administrasjon til organene under Landbruksdepartementet. Behandlinga for disse

ordningene følger stort sett den ordinære saksgangen for investeringstilskott.

Ved normal saksgang sendes 2 søknader med plandeler utarbeidd eller attestert av godkjent

planlegger til jordstyret for behandling. Derfra til landbruksselskapet som kan gi endelig godkjenning

for enkeltanlegg. For fellesanlegg går søknaden videre til Tilskotts- og kredittkontoret i

Departementet.

Fra selskap/Departement går ett eksemplar av søknadene tilbake til jordstyret med påtegning om

loyvt beløp. Jordstyret informerer brukeren. Det andre eksemplaret av søknaden går til punching på

Kommunedatasentral Østlandet (KDO) i Hamar. Endelig maskinell bearbeiding blir gjort på Sentral for

Forsøksmetodikk og Databehandling (FDB) på Norges Landbrukshøgskole, As. Herfra går rapporter tilbake

til Departement, landbruksselskapene og jordstyrene. Jordstyret får også et saldokort som skal ut-

fylles ved hver utbetaling.

Fra løyving til et prosjekt er gitt, her brukeren vanligvis frist på 3 år til å fullføre

investeringstiltaket. Normalt blir tilskott ikke utbetalt for ferdiggodkjenning foreligger. Det er

imidlertid vanlig at brukeren etter anmodning får utbetalt forskott på den delen av tiltaket som blir

regna som fullført. Blir investeringstiltaket av en eller annen grunn ikke ferdig i tide, eller det

blir mindre omfattende enn opprinnelig planlagt, vil hele eller deler av siste utbetaling bli inndratt,

slik at brukeren bare får godtgjort for utført arbeid.

Det er jordstyret som gir ferdiggodkjenning på hele eller deler av prosjektet. Ved ferdig-

godkjenning sendes saldokortet til landbruksselskapet, eventuelt sammen med regnskaper. Etter punching
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og elektronisk databehandling blir utfylt saldokort sendt jordstyret og utbetalingsbrev sendt brukeren.

Det er vanlig at prosjekter blir mindre enn de opprinnelige planene gikk ut på, og at deler av

loyvt tilskott blir inndratt. Dette er innarbeidd i EDB-rutinene. Det er imidlertid ikke vanlig at

utbetalt tilskott må leveres tilbake. I de tilfeller dette skjer, er behandlinga manuell.

Det hender ofte at prosjektet ikke blir ferdig innen fristens utløp. I så fall inndras også

siste utbetaling. Brukeren har imidlertid mulighet til d søke om tilskott på ny.

Saksbehandlinga skjer nesten kontinuerlig. De saker som er kommet til landbruksselskapet innen

den 20. i hver måned, er ferdig maskinelt behandla innen den 15. i måneden etter. For hver maned

produseres også kontrollister og statistikk for kommuné, fylke og land over tilskott som er løyvt og

utbetalt. I tillegg utarbeides kvartalsstatistikk og årsstatistikk.

Etter forespørsel til Departementet får også Statistisk Sentralbyrå all statistikk som kjøres

ut til bruk i administrasjonen. For 1978 er tabellene nå kommet. Disse gir grunnlag for mye interessant

statistikk. Det er imidlertid sannsynlig at Byrået velger en annen oppstillingsform, med kombinasjon

av flere ordninger i samme tabell. Dessuten ønskes noen flere data enn Departementet til vanlig fram-

skaffer. Dette vil gjøre det nødvendig at Byrået lager egne programmer og kjører på båndene. De

forste meldingene i Statistisk ukehefte og Nye distriktstall er ventet i løpet av mars.

1.4.1 Fulldyrking

411/ 	 Formålet med ordningen er å gjøre det økonomisk forsvarlig for brukeren å dyrke opp jord, slik

at han kan legge grunnlaget for høyere produktivitet. Dessuten er det et politisk ønske om å auke

jordbruksarealet i drift for hele landet. Tilskottsordningen er gitt en sosial profil: Inntil bruket

har 100 dekar fulldyrka jord blir det loyvt 80 prosent av godkjent kostnadsoverslag, inntil 200 dekar

60 prosent ()a over 200 dekar 40 prosent. På bruk over 500 dekar gis ikke tilskott. På "utbyggings-

bruk", som får nedskrivingstilskott fra Landbruksbanken, og der driftsplanen forutsetter dyrking av

et visst areal, gis 100 prosent tilskott inntil 100 dekar, og 70 prosent tilskott inntil 200 dekar.

Omfanget av fulldyrkinga har i de siste åra ligget på rundt 80 000 dekar. Det meste av

arealet tilhorer bruk med under 150 dekar. I 1978 ble utbetalt i alt 147,5 mill.kr til drøyt 13 000

brukere. 28 mill.kr ble inndratt.

Ordningen er av de aller mest interessante for statistikkproduksjon, og vil bli forholdsvis

grundig belyst i Byråets publikasjoner. Tall vil bli gitt både som landsoversikter, fylkesoversikter

og kommuneoversikter, og fordelt på bruksstørrelser. Opplysninger som vil bli publisert blir trolig:

- tallet på tiltak og fellestiltak,

- utbetalt beløp,

- dyrkingsomfang i alt og på utbyggingsbruk

411/ 	 planlagt og utfort omfang

- kostnadsoverslag pr. dekar planlagt oppdyrka og

- tilskott i prosent ay kostnadsoverslaget.

1.4.2 Grøfting

Formålet med ordninga er 8 gi tilskott til brukere som vil grøfte for å oppnå en bedre vann-

husholdning på sine fulldyrka arealer. Det gis 40 prosent tilskott av godkjent overslag for bruk i

Sør-Norge og 60 prosent tilskott for bruk i Nord-Norge og Namdalsregionen.

Omfanget er stort: 6 700 brukere grøfta i 1978 56 500 dekar jord, og fikk 21,7 mill.kr i

tilskott.

Også for grøfting er det planlagt relativt omfattende statistikkproduksjon, med oversikter

lands-, fylkes- og kommunenivå. Faktorene som blir belyst er de samme som for fulldyrking.

1.4.3 Planering av dyrka jord

Formålet med ordningen er a gi et tilskott til brukere som vil planere dyrka arealer for å

oppnå bedre arrondering og tilgjengelighet for maskindrift. Det er en forutsetning at hellinga på

arealet etter planeringa ikke skal være større enn 1:6.
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Tilskott gis vanligvis med 50 prosent av godkjent overslag. Ved fellestiltak som gir bedre

arrondering og stabilitet kan gis inntil 60 prosent av overslaget. Ved kompliserte analyser for

masseberegning o.l. kan gis ekstra tilskott.

1 600 brukere mottok i 1978 9,2 mill.kr i tilskott for å ha planert ut 18 100 dekar.

Også for planering er planlagt relativt omfattende statistikkproduksjon. Det vil bli sett i

sammenheng med fulldyrking og grofting.

1.4.4 Overflatedyrking

Formålet med ordningen er å gjøre det økonomisk forsvarlig å bryte opp et areal til over-

flatedyrking. Til vanlig gis 40 prosent tilskott av overslaget. Fellestiltak kan få 100 prosent.

Omfanget er beskjedent. Både brukere og Staten ønsker til vanlig at nydyrkingsfelter skal

fulldyrkes. Det gir høyere produktivitet pr. arealenhet, og er enklere å behandle maskinelt. Over-

flatedyrking foregår nå vesentlig på Vestlandet, særlig i Rogaland.

I 1978 ble utbetalt 476 000 kr til 209 brukere for et areal på 2 100 dekar. Planer for

nærmeste åra ligger i samme størrelsesorden.

Statistisk Sentralbyrå vil også publisere oversikter over omfanget av overflatedyrkinga, som

summariske riks- og fylkesoversikter. Hvis bruken av ordningen skulle gå ytterligere ned, vil det

bli vurdert & sløyfe ordningen i Byråets publikasjoner.

1.4.5 Senkningsanlegg og lukkingsarbeid

Formålet med slike 'arbeider er å senke eller lukke bekker og avløp med sikte på å torrlegge

vassjuk jord, sikre mot vasserosjon, eller gi bedre arrondering og utnytting av dyrka og dyrkbar

jord. Det gis vanligvis tilskott med 50 prosent av godkjent kostnadsoverslag til enkeltanlegg. For

fellestiltak gis det normalt 60 prosent tilskott, men reglene gir hove til inntil 70 prosent tilskott

ved "særlig stor betydning for landbruksnæringen i vedkommende område".

Omfanget av virksomheten er stort: 3 900 brukere mottok i 1978 33,1 mill.kr i tilskott til

forskjellige arbeider.

Byrået vil publisere oversikter ned til kommune og bruksklasse, med data tilsvarende de som

registreres for fulldyrking.

1.4.6 Vatningsanlegg

Landbruksdepartementet gir 35 prosent tilskott av kostnadsoverslaget til godkjente vatnings-

anlegg på enkeltbruk. For fellestiltak kan det gis tilskott fra 35 til 50 prosent. Forutsetningen er

at anlegget er tilfredsstillende dimensjonert for behovet på bruket, og at interessenten disponerer

tilstrekkelig med vatn.

Interessen for vatningsanlegg har i de seinere tørkesomrene vært stor, men omfanget hittil er

forholdsvis beskjedent. Det har trolig sammenheng med at det er en kostbar investering å foreta, og

at ikke alle bruk har adgang til nok vatn. Snaut 1 100 prosjekter mottok i 1978 35,9 mill.kr i til-

skott for et godkjent overslag på 86,8 mill.kr.

Byrået vil publisere opplysninger om ordningen tilsvarende det som gjøres for fulldyrking.

I tillegg vil vi belyse hvilke typer vatningsanlegg som er i bruk.

1.4.7 og 1.4.8 Silo og pressaftanlegg

Landbruksdepartementet gir tilskott på 60 prosent av godkjent kostnadsoverslag til siloer og

pressaftanlegg. Maksimalt tilskott er 15 000 kr pr. bruk. Forutsetningen er at de foruten å til-

fredsstille visse bygningstekniske krav, også tilfredsstiller Miljøverndepartementets forskrifter for

avrenning fra silo for gras og andre gronnf6rvekster.

Det ble i 1978 utbetalt 34,4 mill.kr i tilskott til siloer på 3 200 bruk og 3,3 mill.kr til

pressaftanlegg på 1 300 bruk.

Foruten ordinære lands- og fylkesoversikter og for silobygging også kommuneoversikter over

virksomheten, er det aktuelt å publisere landsoversikter for silotype og byggematerialer, og lagring

og disponering av pressaft.
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1.4.9 Låvetørkeanlegg

Landbruksdepartementet gir tilskott både til høytørkeanlegg og kombinerte høy- og korntørke-

anlegg med inntil 60 prosent av godkjent kostnadsoverslag. Maksimalt tilskott er 15 000 kr/bruk.

Formålet er å stimulere til utbyming av tørkekapasiteten på gårdene slik at brukerne blir noe mindre

avhengige av værlaget for å få tørket høy og korn.

Anleggene er forholdsvis nyutvikla og omfanget beskjedent. I 1978 ble det utbetalt 4,0 mill.kr
til 360 anlegg. Det kan ventes en svak økning framover.

Byrået vil foreløpig innskrenke seg til å publisere summariske lands- og fylkesoversikter over

virksomheten.

1.4.10 Driftsbygninger

Det gis tilskott til driftsbygninger med inntil 140 000 og 160 000 kr i Sør-Norge og 180 000 kr

i Nord-Norge og Namdalsregionen. Formålet er å gi tilskott til nybygging, utviding og modernisering,

der slike tiltak anses nødvendige. Forutsetningen er at det er utarbeidd driftsplan, investerings-

og finansieringsplan og fullstendige byggetegninger med kostnadsoverslag.

Det er Statens Landbruksbank som tildeler tilskott og lån. Søknad med planer og overslag blir

først behandla av jordstyret, og landbruksselskapet avgjør om "vilkårene for å gi tilskott foreligger".

Landbruksbanken får så søknadene til behandling via bankens tillitsmann. Banken fastsetter størrelsen

av tilskottet og lånet, og overfører midlene til brukerens lokale bank for porsjonsvis utbetaling etter

som arbeidet skrider fram, og etter oppfordring fra bankens lokale tillitsmann.

Landbruksdepartementet har ansvar for tilsyn med arbeidet og tilskottsordningen. Fylkesagro-
nomen er den som gir ferdiggodkjenning.

Midlene til ordningen blir hovedsakelig løyvt av Landbrukets utbyggingsfond av jordbruksavtale-

midler. Dette er den største tilskottsposten i Fondets virksomhet: I 1976 ble utbetalt 115,4 mill.kr

i tilskott til driftsbygninger, av en samla ramme på 195,3 mill.kr. Fra banken ble i 1978 overført

122,3 mill.kr til 1 780 prosjekt, og i 1977 155,3 mill.kr til 1 820 prosjekt.

Det er stor rift om tilskott til nybygging/utbygging av driftsbygninger. Ikke bare fordi mange

bygninger er i dårlig forfatning, men i tillegg fordi de utplukka søkerne også får spesielt store til-

skott til fulldyrking der driftsplanen forutsetter dette. Løyvinga til Utbyggingsfondet og Landbruks-

bankens låneramme strekker imidlertid ikke til alle som egentlig er kvalifisert til tilskott. I til-

legg har banken i 1979 fått reduserte midler som folge av generell økonomisk innstramming. Midlene er

i år forutsatt å skulle finansiere 1 500 driftsbygninger.

Landbruksbanken behandler søknader og utbetalinger ved hjelp av EDB, og gir hvert år ut en

fyldig årsmelding med mye statistikk. Trolig er bankens oversikter bort imot fullstendige for antall

driftsbygninger som reises, fordi brukeren er avhengig av tilskott og billige lån for å kunne finansiere

byggevirksomheten.

Ved publisering av statistikk over tilskott til driftsbygninger, faller det naturlig å behandle

lån og tilskott under ett. Tabeller som viser finansiering av nybygg/utvidelser, fordelt på fylke,

blir vurdert som aktuelt.

1.4.11 Lån i Landbruksbanken

I tillegg til driftsbygninger, yter Landbruksbanken lån til en rekke andre formål:

Eiendomsoverdragelse
- Kjøp av tilleggsjord

- Dyrking, planering osv.
- Skogsbilveier

- Våningshus, nye og utbedring/modernisering
- Boliger på tomt, nye og utbedring/modernisering

Det er stor pågang etter lån fra Landbruksbanken. Dette skyldes at banken har lavere rente enn

andre banker: Ordinær lånerente i banken er 8 prosent. For andre banker er det vanlig med 9 - 9,5

prosent, høyere hvis det gis lengre avbetalingstid. For boliger er lånerenten den samme som i Hus-

banken, 6,5 prosent. I særtilfelle kan også gis visse rentelettelser.
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I 1977 ble det ytt 580 mill.kr i ordinære lån utenom driftskreditt, fordelt på 6 300 lån

takere.

Publisering av statistikk over lån i Landbruksbanken blir i Byrået vurdert som interessant.

Oversikter over tildelinger fordelt på formål og fylke er særlig aktuelle. Det må også vurderes om

Landbruksbankens lånevirksomhet overfor brukerne må ses i sammenheng med andre bankers utlån til

jordbruksformål.

1.4.12 Driftskreditt

Landbruksbanken yter, driftskredittlån til driftskredittlag organisert med valgte styrer og

formenn. I 1977 var det registrert 791 aktive driftskredittlag fordelt over hele landet med et

samla medlemstall på om lag 32 500.

Det blir loyvt brukslån til innkjøp av husdyr og maskiner, og pantelån til faste anlegg,

vesentlig bygninger. I 1977 ble utbetalt 37,3 mill.kr fordelt på 2 241 lån.

I tillegg yter banken direkte driftskreditt til enkeltpersoner og lag. I 1977 ble loyvt

484 lån med i alt 19,4 mill.kr.

Omfanget av Landbruksbankens utlån på driftskredittsektoren må sies å være beskjedent. Andre

banker har atskillig flere lån og større beløp: Sparebankforeningen hadde pr. 30/6 1978 registrert

28 500 driftskredittkontoer for landbruket med 1 050 mill.kr i løyvt beløp, og forretningsbankene

hadde på samme tidspunkt løyvt snaut 4 000 kreditter på i alt 198 mill.kr. Mest interessant for

statistikk er derfor å se på den totale driftskreditt som ytes landbruket, på lands- og fylkesplan

og fordelt på formål, hvis data kan skaffes for det.
•

2. Omsetningsorgar_11ElIa
Tilskott innenfor denne sektoren gis til frakt og markedsregulering/prisregulering av ferdige

produkter. Formålet med tiltakene er til enhver tid å sørge for at markedet er i stand til å motta og

konsumere de produktmengdene som tilbys, eller gjøre omsetningsleddene i stand til midlertidig å

lagre overskuddsproduksjon, for å hindre priskrakk og sammenbrudd i markedet. Mottakere av til-

skottene er dels bøndenes egne samvirkeorganisasjoner, dels private bedrifter. De institusjoner som

er gitt det daglige ansvaret for administrasjon av ordningene, er først og fremst Omsetningsrådet,

dernest Fraktkontoret for slakt, Statens Kornforretning, Norske Melkeprodusenters Landsforbund, Pris-

direktoratet og Norges Pelsdyralslag. Midlene til ordningene blir for det meste skaffet til veie

gjennom jordbruksavtalen.

Det som først og fremst kjennetegner disse ordningene, er at beløpene blir gitt i få, men

store porsjoner til mottakerne, og at det er vanskelig, umulig eller rett og slett uhensiktsmessig å

fordele tilskottet på de enkelte målgrupper, enten disse regnes som jordbrukere eller forbrukere.

Jeg har vurdert alle disse ordningene som lite egna for statistikkproduksjon. De overføringer

som skjer, er ikke flere enn at de egner seg bedre for regnskapsoppstilling enn statistikk. Heller

ikke er det særlig mye å vinne på å samle tilskottene innenfor de enkelte sektorer for statistikk-

produksjon. Byrået bor konsentrere oppmerksomheten om ordninger med mer allmenn interesse.

3. Andre private fellestiltak. Nidhevning av produktkvalitet og fa lig innsats

Heller ikke innafor denne kategorien tilskott er det mange som egner seg for publisering.

Tiltakene er så pass spesielle at de ikke har vesentlig interesse unntatt for de det angår, og det

er for det meste ikke så mange. De mest interessante ordningene finnes innenfor kapittel 3.1.

3.1 Regnskap, forsøk, forskning

3.1.1 Kukontroll (fjøskontroll)

Ordningen administreres av Landsrådet for husdyrkontrollen, som har kontorer hos Norske

Melkeprodusenters Landsforbund (NML). Det meste av midlene til arbeidet skaffes til veie av mjølke-
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produsentene sjøl gjennom medlemsavgift og tilskott fra mjolkesentralene, og noe fra Norges Kjøtt- og

Fleskesentral (NKF). Statens bidrag er lite, og utgjorde i 1977 880 000 kr for alle dyreslaga i

husdyrkontrollen (ku, gris, sau og geit). Av disse er ku-kontrollen den klart største og viktigste og

omfatter 22 000 besetninger av i alt 30 000 besetninger i husdyrkontrollen.

Formålet med tiltaket er å forbedre dyrematerialet gjennom målinger av avdråttsnivået og

kjøttproduksjonsegenskapene, og dessuten å optimalisere innsatsen i produksjonen ved beregning av

f6rplaner og liknende. I tillegg foretas avkomstgransking og andre kontroller. Alle mjølkeprodu-

senter har rett til medlemskap i husdyrkontrollen, mot_å forplikte seg til å arbeide innenfor

retningslinjene.

Kuas avdrått kontrolleres hver måned, og kontrollen omfatter ett døgn. I tillegg skal det tas

ut fettprøver annen hver måned. Eier eller bruker kan utføre veiing eller ta ut prøver. I tillegg

foretar meieriets folk av og til uvarsla ekstrakontroll.

Kontroll og ekstrakontroll innrapporteres til distriktsutvalget av Landsrådet. Derfra går

oppgavene til Landsrådet, som foretar EDB-kjøring hos Landbrukets Datasentral.

Statistisk Sentralbyrå har publisert tabeller over antall buskaper og Kyr i kukontrollen, og

oversikter over avdråttsnivå og sammensetning av fôret i mjølkeproduksjonen,  fordelt på fylke og år.

Tabellen gir nyttig informasjon og bør fortsette som nå.

410 	 3.1.2, 3.1.3 og 3.1.4 Sauekontroll, purkekontroll og geitkontroll

Landsrådet administrerer kontroller tilsvarende kukontrollen over ytelsene til de andre

husdyrslaga. Også disse kontrollene blir kjørt på EDB i Landbrukets Datasentral.

Byrået har tidligere ikke publisert resultater fra disse kontrollene. Jeg mener imidlertid

at det kan være grunn til også å offentliggjøre tilsvarende tabeller for gris, sau og geit. I den

anledning er det sendt et brev til Landsrådet med forespørsel om hvilke opplysninger som registreres

og hvilke bearbeidingsrutiner som nyttes, for at Byrået bedre skal kunne ta stilling til innholdet i

en eventuell publisering.

IV. SLUTTORD

Denne oversikten gir et øyeblikksbilde av de statlige ordningene i landbruket. De vil være

under stadig forandring, og innholdet og de prioriteringer jeg har gitt ordningene vil derfor endres.

Statistisk Sentralbyrå har sendt Landbruksdepartementet en forespørsel om å bli holdt løpende orientert.

Notatet og publiseringspolitikken bor derfor ideelt sett kontinuerlig nyvurderes.

Ved valg av ordninger for publisering har jeg utelatt alt som ikke er "absolutt nødvendig".

Skulle imidlertid alle de ordninger jeg har foreslått, inngå i Byråets ordinære publikasjoner, vil

arbeidsmengden ved kontoret auke sterkt. Det er et spørsmål om kontoret nå har ressurser til dette.

Hvis situasjonen på dette området endres, er det etter min oppfatning flere andre ordninger

som kan egne seg for publisering. De viktigste av disse er:

- Arealtilskott for poteter, matkålrot og grønnsaker i Nord-Norge (vil trolig utvides til
også å omfatte Trøndelag og deler av Vestlandet)

Prisnedskriving til fyringsolje i veksthus

- Frakt av sau og ungfe fram til beite

- Organisert sauesanking

- Bonusordningen for mjølk

- Ullfondet

- Jordbruksveger

- Kjøp av tilleggsjord

- Energisparende tiltak i veksthus (dersom ordninga utbygges, slik det er planer om)

Disse ordningene har vesentlig allmenn interesse og egner seg godt for statistikkproduksjon.

Inntil videre er det imidlertid neppe aktuelt å ta disse med i Byråets serier.
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