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Tema

• I: Nok mat til økende befolkning

• II: Velfungerende verdensmarkeder

• III: Norge, korn og fôr - landbruk

• IV:   Norge, korn og fôr – oppdrett

• V: Store globale spørsmål



I: Produsere nok mat for økende befolkning?



Matproduksjon?



Biodrivstoff (digresjon)







Kina og gris



Peak pork in China?



Voksende globalisert middelklasse



• India

• Indonesia

• Vietnam

• Malaysia

• Nigeria

• Afrika

• Russland

• Etc



II. Velfungerende verdensmarkeder

- Tilbud og etterspørsel

- Eksport import 

- Lager som grunnlag for stabile markeder

- Nervøse politikere

- Nervøse tradere

- Stabile markeder som grunnlag for politisk stabilitet

- Krigen i Syria 







Eksportrestriksjoner og forbud er lov iht WTO!





Hvem kan vi stole på?



Mais verdens viktigste fôrkorn



Bygg: Norge i verdenstoppen med 450 kg/daa
(verden 314, EU 480)



Soya





Kina og soya = fra ris til gris



Priser og kriser



Priser og kriser 2



Kostnader og konsekvenser

• Den arabiske våren

• Tunis, Libya, EGYPT

• Syria

• Ufrivillig migrasjon 

• Frivillig migrasjon

• Det utvidede matsikkerhetsbegrep



III. Norge, korn og fôr 1



Norge, korn og fôr 2

80%









Norge korn og fôr 6

• Det flere faktorer som trekker i retning av mer importert fôr. Selv om 10000-
literskua spiser mer kraftfôr og mye mer protein vil total  fôrmengde til melkekyr 
gå ned, og det totale importvolumet til kua vil kanskje holde seg konstant eller 
øke. Ammekyr har ikke samme kraftfôrandel og det blir en skvis mot norsk 
kornproduksjon, særlig bygg. Det er som nevnt også mye å vinne på 
optimalisering av grovfôrdyring. 

Konklusjon: mer grovfôr, mer fôrimport, mindre norsk 
fôrkorn til storfe. Dessuten en jevn økning med ca 1 % i året 
av kraffôr til svin og fjærfe. Dvs totalt ca 2,5 mill tonn kraftfor 
i 2040. Over halvparten ligger an til å være import.



IV. Norge, korn og fôr 7 - oppdrett



Norge, korn, fôr - oppdrett



Beredskap/lagring

NÅ/2012 SNART

KRAFTFÔR TIL DYR I LANDBRUKET 2 mill tonn (40-50% imp) 2,5 mill tonn(60% imp??)

KRAFTFÔR TIL DYR I   HAVBRUKET 1,63 mill tonn (84% imp) 8 mill tonn (99% imp?)

MATKORN 0,33 mill tonn (25 – 80% imp) 0,3 mill tonn (20-70% imp?)

Totalt 4,0 mill tonn 10,8 mill tonn



V. Store globale spørsmål

• Klima og oppvarming,

• Migrasjon og samfunnssikkerhet

• Det utvidede matsikkerhetsbegrep

• Teknologioptimisme

• Teknologipessimisme

• Verdenspolitikken, makt, NA eller Sh


