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Situasjonen for landbruksnæringen
Landbruksforetakene har gjennom høsten og vinteren opplevd sterk prisstigning på de fleste
innsatsfaktorer, og det ser ut til at kostnadsveksten bare fortsetter. En hektisk periode med våronn
som skal legge grunnlaget for årets inntekter står nå for tur. Kostnadsøkningen rammer alle
produksjonene.
Indre Østfold kommune er Norges største jordbrukskommune i areal, og en betydelig andel av
Norges korn blir produsert her. Sammen med nabokommunene Skiptvet, Marker og Rakkestad
inngår kommunen i regionen indre Østfold. I 2019 dekket regionen 12,5 % av kornarealet i Norge, og
hele 15 % av kornet i 2019 ble produsert her. Dette er en vesentlig del av Norges samlede
produksjon. Våre arealer ligger godt til rette for både mat- og fôrkornproduksjon og også
proteinholdige vekster. Gjennomsnittsavlingene for korn i området ligger høyest i landet - vi har altså
svært gode forhold for kornproduksjon.
Høye gjødselpriser gjør at mange kornprodusenter fort kan prioritere å dyrke fôrkorn framfor
matkorn. I en tid med usikkerhet rundt matkornsituasjonen på verdensmarkedet bør det være et mål
å dyrke matkorn, men det må være økonomisk lønnsomt for den enkelte bonde.
Næringen er preget av uro og bekymring for at inntektene ikke vil strekke til for å dekke løpende
kostnader, renter og avdrag og ikke minst innsatsfaktorer for neste vekstsesong. Sammen med økte
gjødselpriser, materialkostnader, energipriser og generell prisøkning i samfunnet, så vil den samlede
belastningen bli stor for en allerede presset næring.
Kommunene er bekymret for næringens mulighet til å tåle de prisoppganger som vi er vitne til nå og
hvilke følger det får for evnen til å sikre nok norsk matkorn både på kort og lang sikt. Kommunene
ber regjeringen bidra til at landbruksforetakene gis sikkerhet til å gjøre innkjøp av bl.a. gjødsel m.m.
for neste års vekstsesong allerede i høst.
Dersom den usikkerhet som vi nå merker får bre seg, kan dette fort gå utover avlingsnivå,
investeringsevne og -vilje, areal i drift, beredskap for matmangel m.m.
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Indre Østfold-regionen finner det nødvendig å be om at det ses særlig på kostnadsveksten for
innsatsfaktorene i landbruket sammenlignet med manglende prisøkning på landbruksproduktene.
Det er også viktig for oss å påpeke at med sterke signaler om strengere miljøkrav fra 2023 må det
følge økte bevilgninger i RMP-potten til Østfold og Akershus. Det må lønne seg å drive miljøvennlig
jordbruksproduksjon. Kommunene vil gjerne bidra til å sikre tilstrekkelig og variert mat av god
kvalitet. Da må landbruket gis slike trygge rammebetingelser at produksjonen opprettholdes. Denne
tryggheten må sikres allerede i vår.
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