
 

 
 

Notat vedrørende eventuell etablering av et fond for kommunalt 
gjødseltilskudd for jordbruket i Gausdal kommune, gjeldende i 2022.  
 
Bakgrunn 
Etter avtale med ordfører legges det fram et drøftingsnotat til formannskapet. Om det skal etableres 
og finansieres en tilskuddsordning er det kommunestyret som må vedta det.   
 
Gausdal er en stor jordbrukskommune med tyngde i mjølkeproduksjonen, og jordbruket står nå i en 
utfordrende situasjon med økte kostnader og uforutsigbarhet for kommende sesong. Det er store 
kostnadsøkninger innen flere innsatsfaktorer; strøm, kunstgjødsel, kraftfôr, byggevarer og diesel. 
Kunstgjødsel er en nødvendighet for å få optimale avlinger, og er den faktoren som har økt mest – 
tredobling av prisen per kg fra 2021-nivå. Jordbruket er en politisk styrt næring uten mulighet til å 
øke sine inntekter på egen hånd, til forskjell fra øvrig næringsvirksomhet. Prisene som bonden får i 
dag kompenserer ikke for økte kostnader og utgifter. Den høye kostnadsveksten kan føre til at flere 
må redusere driften eller i verste fall slutte med sin produksjon.  
 
En nasjonal kompensasjonsordning finnes ikke i dag, og jordbruksforhandlingene starter opp i slutten 
av april. Med tanke på planlegging av våronn og fôrgrunnlag for besetningsstørrelse haster det for 
landbruket med å kunne ha en økonomisk forutsigbarhet.  
 
Representanter fra jordbruksnæringa holdt en orientering for formannskapet 20.04.22 vedrørende 
den krevende situasjonen og bekymring for opprettholdelse av driftsenheter i kommunen. 
 
Antall foretak i Gausdal som søker produksjonstilskudd og utbetalt tilskudd: 

 2010 2017 2021 

Antall foretak 368 279 262 

Utbetaling, kr mangler 70 954 835 90 945 899 

 

Antall foretak fordelt på produksjoner: 

 

 

Tabellen viser at husdyrproduksjon har størst andel av produksjonstypene i Gausdal. Drift med 

produksjonsdyr inkluderer langvarig avlsarbeid og konsekvensene av å måtte redusere besetnings-

størrelse grunnet fôrmangel eller økonomi vil være store. Det er bekymring i næringa om at flere 

velger en løsning med redusert drift eller å slutte helt med driften. Investeringstakten mot løsdrifts-

Produksjon Antall foretak 

Melkeku (bare) 75 (56) 

Ammeku (bare) 74 (55) 

Både melkeku og ammeku 19 

Total melkeku og ammeku 130 

Kun øvrige storfe 10 

Sau 89 

Geit 11 

Gris 13 

Hjort 1 

Produksjon av korn 11 



 

kravet som inntrer i 2034 vil også kunne rammes hardt av uforutsigbarhet for næringa, i tillegg til å 

ramme rekrutteringen til jordbruket.  

Tilskudd i andre kommuner 
Flere kommuner i Gudbrandsdalen har fremmet politisk sak i mars/april 2022 med opprettelse av 
kommunalt gjødseltilskudd, for å støtte jordbruket i den krevende tiden. Tilskuddene omhandler 
kompensasjon for gjødselutgifter, men har ulike satser avhengig av bl.a. jordbrukets størrelse i 
kommunene. I tabellen nedenunder er noen av disse tatt med som eksempler: 
 

Kommune Tilskuddsstørrelse Kr/daa Finansiering 

Nord-Fron Inntil 2 mill. 60  Disposisjonsfond 

Sør-Fron Inntil 1,5 mill. 50 Disposisjonsfond 

Lillehammer Inntil 2,6 mill.  100 Disposisjonsfond 

 
Kommunedirektøren er kjent med at også Lom og Ringebu har fremmet politisk sak om kommunalt 
gjødseltilskudd, henholdsvis inntil 1 mill. og inntil 1,5 mill., men er ikke kjent med sats og finansiering 
på disse. 
 
Gjødselkostnader 
Dagens priser på kunstgjødsel ligger på ca. 9,5-11,5 kr/kg mot ca. 3-4,5 kr på tilsvarende tidspunkt for 
ett år siden. Det er prisvariasjon mellom de ulike gjødseltypene ut fra hvilket innhold det er av ulike 
næringsstoffer. I kornproduksjon vil et alminnelig gjødslingsbehov ligge på ca. 10 kg nitrogen per daa. 
Ved bruk av en av de mest vanlige gjødselblandingene vil dette utgjøre et gjødslingsbehov på ca. 50-
60 kg/daa. I dag vil dette utgjøre en gjødslingskostnad på om lag 500-600 kr/daa som er en 
merkostnad på i størrelsesorden 350-400 kr/daa. Det presiseres at dette er for arealer hvor det ikke 
brukes husdyrgjødsel.  
 
I grasproduksjon hvor det tas 2-3 avlinger vil gjødslingskostnadene øke ytterligere, selv om det 
normalt gjødsles noe svakere mellom 1. og 2. slåtten. Bruk av husdyrgjødsel vil bidra til å redusere 
gjødslingskostnadene. 
 
Mulig tilskuddsordning for Gausdal 
Landbruket er en viktig næring i Gausdal kommune. På bakgrunn av henvendelse fra ordfører, har 
kommunedirektøren vurdert mulighet for et kommunalt tilskudd, for å gi en lokal støtte. 
Kommunedirektøren har vurdert at kompensasjon for gjødselpris vil være en ordning som kan gi en 
tilfredsstillende grad av rettferdig tildeling, samt at ordningen vil treffe der kostnadene er høyest, da 
denne har steget uforholdsmessig siste året. Forslag til vilkår om at tilskuddet gis gjennom 
søknadsprosess med kvittering/faktura som krav underbygger dette. 
 
100 kr/daa vil tilsvare en tredjedel av den økte merkostnaden. Ettersom Gausdal har en stor 
jordbruksnæring vil totalsummen bli nærmere 5 mill. med bruk av denne satsen. Et alternativ kan 
være 60 kr/daa, og det vil være denne satsen kommunedirektøren vil gå for dersom en går videre 
med en sak om etablering av kommunalt gjødseltilskudd i Gausdal, da avgrenset for 2022. 
 

I Gausdal kommune ble det for vekstsesongen 2021 godkjent tilskudd for drift av 49.188 daa 
fulldyrket og overflatedyrket mark.  

Sats 60 kr/daa 100 kr/daa 

Maks totalbeløp 2,95 mill. 4,92 mill. 

 
 
 
 



 

 
Anbefalte hovedpunkter i en eventuell kommunal tilskuddsordning i 2022: 
 

• Målgruppe: foretak som driver med jordbruksproduksjon med driftssenter i Gausdal 
kommune 

• Et kommunalt tilskudd som vil bidra til å kompensere for økte gjødslingskostnader bør være 
arealbasert. Det kan tas utgangspunkt i arealer omsøkt og godkjent ifm. siste søknad om 
produksjonstilskudd 

• Tilskudd bør være en flat sats per daa og omfatte både eid og leid areal av fulldyrket og 
overflatedyrket jord 

• Det må dokumenteres kjøp av kunstgjødsel i perioden 01.08.21 – 31.07.22 (mest aktuell 
periode for kjøp av kunstgjødsel brukt i vekstsesongen 2022). Fakturabeløp eks. mva må 
utgjøre f.eks. minst 3 ganger omsøkt tilskuddsbeløp ved 60 kr/daa, eller 2 ganger omsøkt 
tilskuddsbeløp ved 100 kr/daa 

• Kommunedirektøren ved Landbrukskontoret utarbeider rutiner og retningslinjer for 
ordningen basert på intensjonene i denne saken 

• Vedtaksmyndighet tillegges kommunedirektøren ved Landbrukskontoret  

• Søknadsordningen etableres etter etablert modell fra søknader om næringstilskudd 

• Søknadene behandles etter utløpt søknadsfrist.  
 

Tilskuddsordningen bortfaller om staten legger frem tilsvarende ordning ekstraordinært eller 

gjennom landbruksoppgjøret innen 15.08.2022. 

Problemstillinger: 
 
1. Kommunen og statens rolle 
Jordbruksoppgjøret skjer ved årlige forhandlinger mellom Staten og to organisasjoner i jordbruket, 
Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, som opptrer i fellesskap som forhandlingspart 
for jordbruket. Forhandlingene føres på grunnlag av Hovedavtalen for jordbruket. Her legges 
grunnlaget for jordbrukets samfunnsoppdrag gjennom matsikkerhet og beredskap. I dette ligger at 
det er Statens ansvar å sikre betingelser for å ivareta jordbruket i hele Norge. 
 
Kommunen forvalter de statlige tilskuddsordningene og har ingen rolle og ikke ansvar vedrørende 
inntekter til jordbruket utover de sentrale forhandlingene. Kommunen kan imidlertid selv velge å 
støtte jordbruksnæringen i særlig krevende situasjoner. For Gausdal utgjør jordbruket en stor del av 
både arealbruk, næringsaktivitet og premiss for andre næringer (foredlingsindustri, reiseliv mm.). 
Mjølkeproduksjon på storfe er den driftsformen med størst verdiskaping og sysselsetting, og den 
totale sysselsettingsmultiplikatoren i jordbruket er på 2,1 (det vil si 2,1 årsverk i ringvirkning av ett 
årsverk i jordbruket). 
 
For næringer i pandemi-perioden ga kommunen tilskudd som følge av statlige øremerkede midler –, 
det vil si nasjonale krisepakker. Vi brukte her ikke kommunale midler. Vi har også det vanlige 
næringsfondet som alle næringer kan søke på.  
 
2. Likebehandling/presedens inn mot andre næringsgrupper i kommunen 
Jordbruket skiller seg fra øvrige næringsgrupper, ettersom det er politisk styrt fra staten. I 
motsetning til andre næringer kan ikke jordbruket selv øke sine priser for å justere sin inntekt til økte 
kostnader. I tillegg består jordbruket i Gausdal for det meste av enkeltforetak og innen  
mjølkeproduksjon spesielt har investeringstakten vært stor for å møte løsdriftskravet i 2034. Dette 
medfører stor risiko for at mange møter problemer med likviditet og å kunne håndtere løpende 
kostnader.  
 



 

Året 2022 vil kunne kalles et kriseår for jordbruket, da man ikke tidligere har sett tilsvarende 
situasjon med enorme prisstigninger på essensielle varer og tjenester, samt mangel på råvarer og 
bekymring for tilstrekkelige fôrmengder kommende sesong. Det vurderes derfor til å ikke være 
forskjellsbehandling for andre næringsgrupper, og ikke være presedensgivende for andre år. 
 
3. Kommunal økonomi og muligheter for finansiering 
 
Kommunene må være tilbakeholdne med å ta over statlige oppgaver og ansvar. Å gå inn i område 
etter område ved bruk av kommunale ressurser (saksbehandling) og økonomiske ressurser er 
utfordrende.  
 
Det må tas stilling til hvordan den kommunale tilskuddsordningen skal håndteres dersom det viser 
seg at jordbruksoppgjøret helt eller i vesentlig grad dekker den kostnadsøkningen som har vært 
innen landbruket. Det kan synes uheldig at kostnadsøkningen eventuelt blir kompensert både fra 
kommune og stat. Dersom kommunen begynner å gi tilskudd umiddelbart, og det viser seg at staten 
har kompensert for den samme kostnadsøkningen, er det da fortsatt ønskelig å gi slikt tilskudd? 
 
For å unngå denne problemstillingen kan tilskuddsordningen eller behandlingen av søknadene, 
avventes til resultatet av jordbruksforhandlingene er klare før vedtak og utbetaling av tilskudd 
foretas.  
 
Kommunedirektøren foreslår at finansieringen av et slikt kommunalt tilskudd vil være kommunens 
disposisjonsfond. Kommunen har ingen annen mulig finansiering per nå i en slik størrelsesorden. 
 
4. Hvor langt skal kommunen gå for å løse statens oppgaver 
Det er Statens ansvar å sikre kompensasjon for økte utgifter til jordbruket. En slik nasjonal ordning er 
imidlertid ikke kommet på plass ennå. Et kommunalt gjødseltilskudd som skissert her vil ikke gi 
kompensasjon nok til å løse alle utfordringene jordbruket står i, men vil gi et signal om at jordbruket 
verdsettes lokalt. Tilskuddsordningen vil treffe målgruppen og gi hjelp der behovet er størst.  
 

---- 


