
Hva må landbrukspolitikken og 

dens virkemidler bidra med 

dersom en skal nå visjonen om å 

holde hele arealet i drift?

Ole N. Skulberg, 17/4 2015



Grasarealene går ut i distriktene og øker på 

Østlandet på bekostning av kornarealer

Kilde: Jordbruksarealer med driftsulemper



Om lag 2 millioner dekar fulldyrka jord 

ligger på skifter under 10 dekar



Arronderingen i 

Norge er gitt fra 

naturens side. Den 

kan ikke forandres i 

Stortinget.

Ca. 15 % av det 

fulldyrka arealet er på 

jordstykker under 15 

dekar. Utgjør til 

sammen ca. 450 000 

dekar



Spørreundersøkelse blant kornprodusenter 

viser at skifter under 15 dekar defineres som 

små



Ofte mindre skifter som går fra korn til 

gras

• Jordstykker som har endra vekst (korn-eng) mellom 1. 

og 2. registrering er mindre enn de jordstykkene som er 

registrert med korn i begge registreringer. 

• Ved å bare se på arealendringer over 2 dekar finner vi at 

korn-korn jordstykker er omtrent dobbelt så store (39 

dekar) som eng/korn og korn/eng jordstykker (17-18 

dekar). 



Kornbonden framhever arealbaserte 

tilskudd som viktigst for å bevare 

kornareal i drift



Reduksjon i kornareal dersom skifter på 

under 15 dekar går ut



Jordbruksarealet 

kan ikke flyttes 

og må nyttes 

der det er



Gjennomsnittsjordet i Norge er på 10 

dekar



Dyrking og høsting
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Hva må til for å sikre drift på arealene?

Sørge for at kornarealene er attraktive å bruke til kornproduksjon

Importvern Markedsordninger Budsjettmidler som bidrar til utjevning

Grovfôr - Husdyr Korn

Sikre investeringer for en struktur 

tilpasset områdets arealer

Målrette arealtilskuddet mot 

skiftenivå – kan gjøres etter 2017 

med nytt RMP-system

Grovfôrstrategi – finnes det 

muligheter for å redusere 

grovfôrkostnadene i distriktene?

Sikre at det er lønnsomt å bruke 

kornarealene til kornproduksjon

Målrette arealtilskuddet mot 

skiftenivå – kan gjøres etter 2017 

med nytt RMP-system

Tar landbrukspolitikken nok hensyn til dette i dag? Nei



Takk for oppmerksomheten!


