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Globalt – redusert matsikkerhet
 Befolkningsvekst
 Klimaendringer

⇒ store utfordringer for matproduksjonen

 FAO (2009): + 60-70 % økning i matproduksjon

 Konflikter
tørke, matmangel, migrasjon og stadig minkende naturressurser

 FN: FAO/IPCC
Alle land må sikre mat til egen befolkning
Baseres på lokalt ressursgrunnlag
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Nasjonalt: redusert matsikkerhet?  

Befolkningsvekst i Norge: ≈ 1,1 % per år

 2030: 6,1 millioner  el.??

Klimaforskere: 
Utfordringene for norsk matproduksjon er underkommunisert
⇒ problemer ved såing og innhøsting

- mer nedbør og flere ekstreme regnhendelser
- tørkeperioder

⇒ betydelig større årsvariasjon i avlinger av korn og gras
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Avtagende nasjonal selvforsyningsgrad
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(Helsedirektoratet, 2015) 
Selvforsyningsgrad 2014 % Endring fra 1999
Generell 45
Produsert på norsk fôr 38
Melk, fløte, rømme 100
Smør 95
Yoghurt 86 - 13
Ost 88 -7
Kjøtt, egg 94-98

Matkorn 20-25 - 10
Poteter 52 - 30
Grønnsaker 47 - 11
Frukt og bær 5



Økt import                           

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 5

 MELKEPRODUKTER:
* Yoghurt 10 000 tonn   (2015)         
* Ost 10 000 tonn   (2014)         

(SSB)      

⇒ tilsvarer ca. 200 mill. liter melk (≈ 26 000 norske kyr - 1000 gårdsbruk)

 KJØTT:
* Storfekjøtt 20 000 tonn (2015; 20 % av totalt forbruk)

(Nortura totalmarked, 2015)

GHG-utslipp 2014: 
Importkjøtt:   42   kg CO2-ekv./kg
Norsk:           19              « 

(basert på tall fra FAO, 2013)



Avdråttsøkning per ku siste 15 år
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+ 2 % per år
7748 kg/ku



Utviklingen i norsk kombinert melk/kjøttproduksjon
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 Siste 15 år: konstant melkeleveranse, kraftig reduksjon i antall melkekyr

- og antall storfeslakt

− 74 000 

− 100 000 



Kornets plass?
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”Framtidige strategier i mjølke- og kjøttproduksjonen“ (2013-2015)

(Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA), Norske 
Felleskjøp, Nortura, TINE og Geno; IHA/NMBU og NILF)

 Sammenhenger mellom produksjon, ytelse, fôrressurser og
klimabelastning

 Fire scenarier fram mot år 2030

 Bakgrunn: Meld. St. 9 (2011-2012):   Den landbaserte matproduksjonen 
økes i takt med  befolkningsveksten (+ 20 % mot 2030)
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Scenario B:    Økt melke- og kjøtt volum
- varierende utvikling i melkeytelse/ku
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Forutsetninger:
 Befolkningsvekst som prognose (SSB)
Scenario A :  Mjølkeforbruk redusert                                      ⇒ 1500 mill.liter i 2030 

Scenario B : Mjølkeforbruk konstant: 300 liter/innbygger ⇒ 1770 mill.liter i 2030
Kjøttforbruk konstant: 18.6 kg slakt/innbygger  ⇒ 110 000 tonn i 2030

= økt matproduksjon i takt med befolkningsvekst



Scenario B: 
Økt matproduksjon i takt med  befolkningsøkningen

Valg:   - Økt ytelse som nå (2 %)
- Redusert (1 %)
- Fryse på dagens nivå (7 700 kg EKM)

 Valget vil ha stor innflytelse på antallet mjølkekyr vs ammekyr

 Valget vil ha betydelig innflytelse på behovet for fôrrressurser – inkl. korn
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ÅR YTELSE MELK KJØTT
Mjølkekyr Ammekyr mill.liter tonn Mjølkekyr Ammekyr

Basisår 2012 7 500 233 000 69 500 1 500 78 000 75 25
A-2% 2030 10 700 164 400 241 200 1 500 110 000 38 62

ØKT MELK OG KJØTT:
B-2% 2030 10 700 194 000 214 200 1 770 110 000 45 55
B-1% 2030 9 100 228 000 183 000 1 770 110 000 50 50
B-0% 2030 7 700 268 100 146 700 1 770 110 000 63 37

ANT.KYR %-ANDEL  STORFEKJØTT



Forutsetninger fôrressurser:   Mjølk/kjøtt og ammeku
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NorFor og gjeldende fôrnormer

 Grovfôrkvalitet: 0,90 FEm/kg TS

 Grovfôravlinger: 490 kg TS/daa

 Kornavlinger: Gj.snitt for 2001-2015 
(bygg 372 kg, havre 379 kg, 

hvete 444 kg, rug 456 kg)

 Kraftfôr: Kommersielle blandinger

 Mjølkeku – foring: Kun fulldyrka eng 
og tilsvarende beite (10 %)

Ammeku - fôring:  Kraftfôr 10 %, 
eng 65 %, beite 25 %Volden (2013)

God grovfôrkvalitet→ trolig noe underestimerte volumtall for behov korn, arealer og import

(Kilder kornberegninger: SSB, Landbruksdirektoratet, Kornmodellen – NFK 2011,   
NFK prognose 14.03.16, Opplysningskontoret brød/korn)



Kraftfôrbehov 
Kombinert mjølk/kjøtt produksjon

 Økt ytelse krever betydelig økte kraftfôrmengder
 Norsk korn  % andelen reduseres (i hht. kvalitetskrav kraftfôr, NFK, 2011)
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YTELSE/KU kg EKM KRAFTFÔR (tonn) Norsk korn %
Basisår 2012 7 300 714 700 63
A-2% 10 700 930 000 52

B-2% 10 700 1 100 000 52
B-1% 9 000 970 000 56
B-0% 7 700 850 000 60



Behov for korn i kraftfôret i 2030 
Kombinert mjølk/kjøtt og ammekuproduksjon
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 Økt mjølk og kjøtt vil kreve mer enn 50 % av fôrkorntilgangen pr d.d.



Behov for korn i kraftfôret 2030 
Alle produksjoner 

⇒ totalt fôrkornbehov >> norskprodusert tilgang
→ + 400 000 tonn økning i behov for norsk korn i B-2%
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Sau/geit, svin 
og fjørfe forutsettes
konstant på 2014 
nivå



Arealkravet til norsk fôrkorn 
Alle produksjoner

⇒ totalt arealkrav >> nåværende kornarealer i drift 
 Hva med areal til matkorn?                            
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Utviklingen i kornarealet

.
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Økt importbehov korn og soya 

→ nåværende utnyttelse av fôrressurser i mjølk/kjøttproduksjonen
- særlig ved stor økning i mjølkeytelse (10 700 kg EKM)

 Alt matkorn må importeres
 Fôrkorn: dekke underskudd norsk 
 Soyaimport til alt storfe:  inntil  + 70 %   (v/ høy ytelse og økt mjølk/kjøtt produksjon)
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Soyaimport i angitte scenarier



Klimaeffekten av ulike strategier
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Klimagassutslipp fra norsk storfekjøttproduksjon

Melkekyr m/kjøttproduksjon:
Studie av 30 norske bruk: 

Kg CO2 ekv./kg:  17,2    (11,8 – 22,9)

(HolosNor; Bonesmo et al., 2013)

Ammekyr, kun kjøtt:

Kg CO2 ekv./kg:   25,5 
(BEEFGEM, Åby et al., 2015)
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75 %

25 %



Betydelig potensial for reduksjon av klimagassutslipp
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 Husdyravl og bedre produksjonsstyring (management)
- Avl for tilvekst i NRF, okser slaktes 35 dg tidligere enn i 1986, samme vekt
- økt effektivitet i kjøttproduksjonen (tilvekst, kalvetap, kalvingsintervall etc.)
→ 10-15 % økt kg kjøtt/mordyr ⇒ innspart 30-40 000 mordyr i scenariene

Beregninger pågår   

 Agronomi
- Optimalisere bruk av kunstgjødsel og husdyrgjødsel (mengder og spredetidspunkt)

- Økte avlinger og kvalitet på grovfôret (redusert kraftfôrforbruk ⇒ redusert import) 

God grovfôrkvalitet gir lavere metanutslipp fra dyra



Effekt av økt grovfôrkvalitet på klimagasser
- foreløpige resultater

 Grovfôrprosjekt IHA/NMBU (Åshild Randby et al., 2010 og 2012)
 Mjølkeproduksjon (NRF-kyr)
 Kjøttproduksjon (NRF-okser)
 3 grovfôrkvaliteter 

 Varierende kraftfôrnivåer:
Mjølk: 0-16 kg kraftfôr
Kjøtt: 0 eller 4 kg

 Klimagasser beregnet med HolosNor (geografisk alternativ: gård i Hedmark)

 Høyest utslipp:
– Mjølk: 0,80 FEm med mye kraftfôr
– Kjøtt:  0,80 FEm uten kraftfôr 
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1,00 Fem/kg TS 0,90 Fem/kg TS 0,80Fem/kg TS

CO2-ekv.kg 1,00 Fem/kg TS 0,90 Fem/kg TS 0,80Fem/kg TS
Mjølk 50 100
Kjøtt 45 100



Klimagassutslipp 
økt produksjon av storfekjøtt

 Eksempler på alternative veivalg som gir økt kjøttproduksjon
(konstant mjølkevolum 1500 mill.liter)

⇒ Gjennomsnittlig CO2-ekv./kg kjøtt påvirkes relativt lite med økende antall 
ammekyr (pga. relativt sett mange mjølkekyr)

 Lavere utslippsverdier enn importkjøtt                (FAO, 2013)
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                  TONN STORFEKJØTT
Fra Fra Sum Antall Antall

År Mjølkekyr Ammekyr norsk mjølkekyr ammekyr kg CO2/kg kjøtt
2015 2015 60 000 20 000 80 000 227 000 72 000 19,9

Veivalg 4:  Redusert ytelse 6300 kg EKM
og  økt effektivitet  kg slakt/årsku 2030 73 500 30 500 104 000 266 000 101 300 20,2

Veivalg 5:  Fryse ytelsen 8000 kg EKM
og  økt effektivitet  kg slakt/årsku
og  + 4500 ammekyr/år fra 2016 2030 62 500 42 000 104 500 227 000 140 000 21,0

ANTALL MORDYR



Klimagassutslipp
økt matproduksjon mjølk og kjøtt

(Åby, 2015)

⇒ Lavere utslipp mjølk/høy ytelse ↔ høyere utslipp kjøtt 
ant.mjølkekyr ↔ ammekyr

⇒ Totale klimagassutslipp fra mjølk/kjøtt påvirkes ikke av disse veivalgene 
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Økt matproduksjon gir
økte klimagassutslipp:

20-30 % 

hvis «business as usual»



Oppsummering
 Økt matproduksjon fra husdyr i takt med befolkningsøkningen

- ikke mulig med nåværende arealbruk og utvikling
 Jordbruksarealene setter klare begrensninger for intensitet i 

husdyrproduksjonene (totalareal og klima)
 Kornarealene strekker ikke til – flaskehals for fôrkorn og -protein
 Høy intensitet = stor importavhengighet = økt sårbarhet

Matsikkerhetsperspektiv (nasjonale arealer sett under ett): 
 Uønsket utvikling, kornarealene bør sikres og prioriteres til matkorn, øke avlinger
 Drøvtyggernes rolle ligger i evnen til å utnytte gras
→ økt grovfôrandel, økt grovfôrkvalitet og -avlinger
 Økt bruk av uutnyttede grovfôrressurser
→ 140 000 km2 utmarksbeiter av god kvalitet, 50 % ikke i bruk
 Kraftfôrbasert husdyrproduksjon vil i framtida måtte tilpasses ressurstilgangen på

fôrkorn og proteinkilder globalt/nasjonalt  - usikre perspektiver

Kornarealene og drøvtyggerne er vår «matforsynings oljefond»
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Takk for oppmerksomheten!



Viktige forutsetninger: 

 Basisår 2012 (alle tilgjengelige databaser for produksjonen)

 NorFor og gjeldende fôrnormer
 Grovfôrkvalitet: 0,90 FEm/kg TS 
 Grovfôravlinger: 490 kg TS/daa
 Kornavlinger: Gj.snitt 2001-2015 (bygg 372 kg, havre 379 kg, hvete 444 kg, rug 456 kg)

 Fôrkorn-andeler: Hvete (21,5 %), bygg (52,5 %), havre (24,5 %), rug (1,5 %) 
⇒ Gjennomsnittsavling 390 kg/daa

 Proteinvekster:     Div. kilder (oljefrø 175 kg, erter 500 kg, åkerbønne 250 kg) 

 Kraftfôr: Kommersielle blandinger
 Mjølkeku – foring: Kun fulldyrka eng og tilsvarende beite (10 %)
 Ammeku - fôring:  Kraftfôr 10 %, eng 65 %, beite 25 %

Svin (490 000 tonn, NK% 70)           Fjørfe (450 000 tonn, NK% 52/66) 
Sau/geit (90 000 tonn, NK % 64)

(Kilder: (NFK prognose 14.03.16, SSB, Opplysningskontoret brød/korn, Landbruksdirektoratet,     
Kornmodellen - NFK, 2011)
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