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Hvordan skal vi holde 

hele arealet i drift?

Er det mulig?  



Vi liker å kjempe mot Vindmøller

Vi gir politikken ansvar for samfunns- og
teknologiutvikling

• 3 store S

Skalering

Spesialisering

Sentralisering

• Politikken har blant annet som mål å kompensere
for resultatet av disse kreftene, men kan dessverre
ikke temme dem



Norsk landbruk mye mer enn sjølforsyning

• Viktig av beredskapshensyn, men gjør vi det til det overordna målet, 

kommer vi på defensiven.

• Legitimiteten til norsk landbruk står og faller på sjølforsyninggraden. 

Feil, vi leverer så uendelig mye mer

• Mattrygghet, dyrevelferd, kulturlandskap. Sysselsetting og 

skatteinntekter. Alle argument som har fått forsterka betydning



Produsentinntekter: Plante- og husdyrprodukt
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Produksjon Volum    Verdi   

Kumjølk 1 530 mill. l 7 300 mill. kr

Kjøtt, Storfe 84 mill. kg 3 500 mill. kr

Kjøtt, Sau/lam 24 mill. kg 1 080 mill. kr

Kjøtt, svin 127 mill. kg 3 070 mill. kr

Kjøtt, fjørfe 104 mill. kg 2 075 mill. kr

Egg 65 mill. kg 990 mill. kr

Korn, oljefrø 940 mill. kg 2 330 mill. kr

Poteter 240 mill. kg 660 mill. kr

Hagebruksprodukt 3 750 mill. kr

Andre 845 mill. kr

SUM prisinntekt 25 600 mill. kr

Alle tala er frå Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) 2013



Det er dette arealet vi må klare å 

utnytte om vi skal nå visjonen.



Endring i 

arealbruk
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Søylene viser 

hvordan størrelsen 

på kornarealet og 

grovforarealet har 

endret seg i landets 

fylker fra 2003 til 

2013.

Kilde: SLF 



Vi trenger nye målretta virkemidler

• Melkeproduksjonen styres nå av en teknologisk utvikling mer enn 
arealbasert.

• De marginale beite og grovforarealene kommer ikke til å være en 
del av grunnlaget for melkeproduksjonen

• Eneste mulighet for å opprettholde disse arealene er småfe og 
ammeku

• Kanaliseringspolitikken har hatt som målsetting å bruke de beste 
områdene til korn,

• Nå trenger vi en ny runde kanaliseringspolitikk for hvordan vi skal 
utnytte de mest marginale områdene.



Økt grovfôrbasert kjøttproduksjon : 

Stort inntektspotensiale for bonde og industri

• Storfe: Mangler 7 600 t (+ kvoteimport) i 2015
– Tilsvarer 350 mill kr i tapte produksjonsinntekter for primærleddet

– Tilsvarer omlag 200 – 300 mill kr i tapt bearbeidingsinntekt industri

– Markeds- og produksjonsutvikling for mjølk vil skape enda større 
utfordringer for tilførselen av storfekjøtt (ytelse/ku, eksportbortfall)

• Lam: Mangler 1200 t (+ kvoteimport) i 2015
– Tilsvarer 100 mill kr i tapte produksjonsinntekter for primærleddet 

– Tilsvarer 60 – 100 kr mill i tapt bearbeidingsinntekt industri

• Faste importvarestrømmer skaper tilpassinger i industri, handel og 
forbruker som kan svekke preferansen for norsk råvare



Hva må til, og er det mulig?

• Det trengs budsjettmidler, helst friske. Umulig uten?

• Budsjettmidler må omprioriteres uansett. Lik det eller ikke

• Flest mulig mordyr i marginale områder med mye beite i forhold til 

grovforareal

• Distriktstilskudd slakt for storfe, virker i mot slik tenkning

• Omdisponer distriktstilskudd slakt til mordyr og beitetilskudd
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• Vi må tilpasse oss markedet 

• Vi må endre virkemiddelbruken til dagens utfordringer

• Våger vi å framstå som framtidsoptimister?


