
  

 

 

Til 

Landbruks- og matminister Sandra Borch      Oslo, 10.12.2021  

     

  
Til Regjeringen ved Landbruks- og matminister Sandra Borch  
  

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag følger med stor bekymring utviklingen i 
energimarkedet og hva det betyr for bønder i hele landet. De økte strømkostnadene er særlig 
utfordrende for veksthusnæringa.  
  
Vi ber derfor regjeringen om en særskilt støtteordning for veksthusprodusenter som en del av 
regjeringens arbeid med kompensasjonsordninger for næringslivet. 
  
Veksthusnæringen opplever nå en svært høy kostnadsvekst. Det gjelder både for grønnsaker og 
blomster. Vi får meldinger om at produksjonen avsluttes på grunn av høye strømpriser i enkelte 
gartnerier. Det er alvorlig for disse produsentene, men også for tilgangen på norske matvarer i 
vinter med de langsiktige konsekvensene dette kan få. 
  
Det er gjort og gjøres en jobb for å ta ut høyere priser. Men en slik ekstraordinær økning på 
det nivået vi ser i dag er det sannsynligvis umulig å ta ut i markedet på kort sikt og dette vil ramme 
disse produsentene hardt.   
  
Veksthusnæringa har vært et flaggskip for å kutte fossilt drivstoff til energi og har nå 67% fornybar 
energi i sin produksjon. De har hatt en vesentlig omstilling og har kuttet 70% av CO2-
utslippene. Med dagens situasjon straffer dette seg for enkeltprodusenter. Det er ikke 
framtidsrettet for samfunnet som helhet. Det må være lønnsomt – ikke et tapsprosjekt – å omstille 
produksjonen i en mer miljø- og klimariktig retning.   
  
Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag er svært bekymret for konsekvensene for 
veksthusnæringa og norsk matproduksjon. Vi frykter at de høye energikostnadene vil føre 
til konkurser og avskaling. Tomat- og agurkprodusenter tilpasser seg allerede der de kan og 
reduserer vinterproduksjonen. 
   
Redusert tilgang på norsk vare betyr at handelsleddet øker importen. Dette er sterkt beklagelig i en 
tid da vi har en regjering som sammen med et flertall på Stortinget ønsker opptrapping for norsk 
matproduksjon og økt sjølforsyning.  
  
Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag ber derfor om en særskilt, søknadsbasert 
støtteordning for disse produsentene som en del av regjeringens tiltak for husholdningene og 
næringslivet for å unngå de mest dramatiske konsekvensene av den ekstremt høye strømprisen.  
   
Med vennlig hilsen 

  

 

Kjersti Hoff                                                                                                                          Bjørn Gimming 


