
Lillehammer kommune 
 

 
Saksframlegg 

 
Saksb: Tord Buer Olsen Arkiv:     22/3349-1 Dato: 

25.04.2022 

 
Saken behandles slik: 
 
UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKNR 
Kommunestyret                                                  28.04.2022                    KS-/ 
Formannskapet                                                     26.04.2022                    FS-/ 
 
 
KOMMUNALT GJØDSELSTILSKUDD LILLEHAMMER 
 
 
 
 
Ordførers innstilling: 

1. Det etableres et fond for kommunalt gjødseltilskudd for landbruket i Lillehammer 
kommune, gjeldende i 2022.  

2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å utarbeide retningslinjer. Vedtaksmyndighet 
tillegges kommunedirektøren. 

3. Det bevilges inntil 2,61 millioner kroner til ordningen. Bevilgningen finansieres ved 
bruk av disposisjonsfond.  
 

  
 
 
 
Sammendrag: 
Landbruket i Lillehammer står i en utfordrende situasjon med økte kostnader og 
uforutsigbarhet for kommende sesong. Ordføreren tilrår at det etableres et fond for 
kommunalt gjødseltilskudd i Lillehammer kommune for året 2022, for å kunne bidra med 
lokal støtte i en krevende tid for landbruksnæringen. 
 
Bakgrunn: 
Dagens situasjon for landbruket i Lillehammer kommune er utfordrende med stor 
kostnadsøkning 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. Landbruket er en politisk styrt 
næring uten mulighet til å øke sine inntekter på egen hånd, til forskjell fra øvrig nærings-
virksomhet. 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 slutter 
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 med å kunne ha en økonomisk forutsigbarhet for kompensasjon. 
 
Antall foretak i Lillehammer som søker produksjonstilskudd og utbetalt tilskudd: 

 2010 2017 2021 
Antall foretak 172 153 135 
Utbetaling, kr  26 140 449 34 276 178 

 

Produksjonstype Antall foretak 
Melkeku (bare) 24 (15) 
Ammeku (bare) 29 (20) 
Både melkeku og ammeku 9 
Total melkeku og ammeku 44 
Kun øvrige storfe 2 
Sau 57 
Geit 5 
Gris 3 
Hjort 2 
Produksjon av korn 25 

 
Norge er delt inn i åtte soner vedrørende tilskuddssatser, og et hovedformål med de distrikts-
differensierte tilskuddene er å jevne ut inntekter koblet til geografiske ulikheter i 
produksjons-kostnader og inntektsmuligheter. Lillehammer kommune er i arealsone 3, noe 
som eksempelvis gir et lavere arealtilskudd på grovfôr i forhold til arealsone 5 (som Gausdal 
og Øyer tilhører) – henholdsvis 95 kr/daa og 285 kr/daa.  
 
Vurdering: 
Landbruket er en viktig næring i Lillehammer kommune og ordføreren har bedt 
kommunedirektøren vurdere mulighet for et kommunalt tilskudd, for å gi en lokal støtte. 
Lillehammer kommune har gjennom pandemi-situasjonen gitt økonomisk kompensasjon til 
næringer som har lidd av førende restriksjoner. Det kan derfor vurderes som både 
hensiktsmessig og likebehandling at kommunen nå gir en støtte til landbruksnæringen i 
Lillehammer. 
 
Regler om statsstøtte.  

Denne delen av landbruket er ikke omfattet av EØS avtalen, og dermed heller ikke 
statsstøttereglene.  

Sitat fra veilederen til Nærings- og Fiskeridepartementet;  

«1.4 Støttereglenes virkeområde  

Støttereglene gjelder på alle områder som EØS-avtalen regulerer. 

Landbrukssektoren er delvis unntatt EØS-avtalen. Delene som er unntatt er primærjordbruk 
og primærskogbruk. Derimot er bearbeidede jordbruksprodukter og skogsbruks- og 
skogsindustriprodukter omfattet av EØS-avtalen og støttereglene.» 



 
Noen kommuner i Gudbrandsdalen har vedtatt kommunale tilskudd for å støtte landbruket i 
den krevende tiden. 
 
Ordføreren har vurdert at kompensasjon for gjødselpris vil være en ordning som kan gi en 
tilfredsstillende grad av rettferdig tildeling, samt treffe der kostnadene er høyest, da denne 
har steget uforholdsmessig siste året. 
 
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. 
 
I Lillehammer kommune ble det for vekstsesongen 2021 godkjent tilskudd for drift av 
26.143 daa fulldyrket og overflatedyrket mark.  
 
Et kommunalt tilskudd på kr 100/daa til drift av jordbruksareal vil utgjøre et budsjettmessig 
behov på i størrelsesorden kr 2,61 mill.  
 
Konklusjon: 
Anbefalte hovedpunkter i en kommunal tilskuddsordning i 2022: 
 

 Målgruppe: foretak som driver med jordbruksproduksjon med driftssenter i 
Lillehammer 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 

 Et maksimalbeløp per foretak vil ramme store samdrifter og bør ikke være med som 
vilkår 

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

 Søknadsordningen etableres raskt etter etablert modell fra søknader om 
næringstilskudd.  

 Søknader behandles fortløpende med siste søknadsfrist 15.8.22 
 Tilskuddet avkortes ikke mot eventuelle statlige tilskudd.   
 Tilskuddsordningen begrenses oppad til 2,61 millioner kroner og finansieres ved bruk 

av disposisjonsfond. 
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Ingunn Trosholmen   
Ordfører  

 
 
 
 
 


