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Storfe og sau produseres også på kraftfôr! 

I debatten som nå går i forbindelse med behandlingen av den nye landbruks og matmeldingen, 

Velkommen til bords, er et av temaene korn og kraftfôrpolitikk. Fra noen hold prøves det også å 

trekke opp en debatt for å sette inn virkemidler som skal skyve forbruket fra lyse til mørke kjøttslag.  

Nortura totalmarked har akkurat lagt fram en ny prognose for kjøttmarkedet for 2012. Der ser vi at 

prognosert underskudd av storfekjøtt er økende, og for å dekke opp forventet salg på 94600 tonn må 

16 % eller 15200 tonn importeres. Dette er en situasjon vi ikke kan tillate at utvikler seg videre.  

Jeg er derfor veldig glad for Nortura’s klare innspill til Stortingets næringskomité om at det må til et 

krafttak for å styrke grovfôrbasert kjøttproduksjon. Det bør ikke være vanskelig å få med Regjering og 

Storting på det. Det ligger klart innenfor formuleringene i landbruksmeldingen om at: ”Regjeringen 

vil, innenfor de gitte handelspolitiske rammer, legge til rette for økt produksjon av jordbruksvarer som 

det er naturgitt grunnlag for og som markedet etterspør, slik at selvforsyningsgraden kan 

opprettholdes om lag på dagens nivå.” De sier i tillegg at de vil legge vekt på bruk av nasjonale 

ressurser som grovfôr og beite.  

I debatten virker det imidlertid som om noen tror at dette er en økning av kjøttproduksjon som kan 

skje uten økt bruk av kraftfôr. Det har fått meg til å grave litt i tallene på hva dagens kraftfôr brukes 

til. I følge Norske Felleskjøp går ca 51 % av kraftfôret til drøvtyggere, 27 % til gris og 22 % til fjørfe. 

Drøvtyggerfôret brukes til både melk og kjøtt, og fjørfefôret til egg og kjøtt.  

51 % av drøvtyggerfôret brukes til å produsere melk. Resten brukes til å produsere kjøtt på storfe, 

sau og geit. Det gir et kraftfôrforbruk på 4,0 kg/kg kjøtt.  

For grisen er kraftfôrforbruket 3,8kg/kg svinekjøtt.  

På fjørfe må vi skille mellom egg og kjøtt. Ca 40 % av kraftfôret brukes til egg og 60 % til fjørfekjøtt av 

kylling, kalkun og and. Kraftfôrforbruket for fjørfekjøtt er 2,8kg/kjøtt.  

Hva betyr dette: 

- En økning av Norsk storfekjøttproduksjon vil øke forbruket av kraftfôr.  En eventuell framtidig 

dreining av kjøttproduksjon fra lyse til mørke kjøttslag vil ikke redusere kraftfôrforbruket 

eller behovet for import av kraftfôrråvarer fra utlandet.  

 

- Det bør stimuleres til økt grovforandel i forrasjonen til drøvtyggere. Det må fokuseres på 

kvalitet på grovforet. Det bør legges en målsetting om at kraftfôrandelen til drøvtyggere 



både for kjøtt og melkeproduksjon må reduseres. Det er imidlertid lite trolig at det er mulig å 

redusere kraftfôrandelen mye.  

 

- Økt kraftfôrpris kan være et virkemiddel til å senke kraftfôrandelen til drøvtyggere. Skal det 

få særlig effekt, må økningen være betydelig.  Imidlertid vil det på samme måte som for lyse 

kjøttslag øke kostnaden i produksjonen, og krever mulighet for økt prisuttak i markedet eller 

tilskudd pr dyr eller kg kjøtt/melk/egg. Økt prisuttak er det dessverre liten mulighet for med 

dagens grensevern, og det ser ikke ut til å være politisk vilje til å gjøre noe med det. I den 

grad økt prisuttak er mulig, må det brukes til å øke inntjeningen i næringa, og ikke til å dekke 

selvpålagte kostnader.  

 

- Norsk kornproduksjon er viktig for alle dyreslag. Økning av kjøttproduksjonen krever økt 

norsk kornproduksjon hvis ikke økningen skal baseres utelukkende på importerte 

kraftfôrråvarer. 

Norskandelen av karbohydrater i kraftfôret har de senere åra svingt mellom 71 og 88 % avhengig av 

avling og hvor stor andel av hvete og rug som kan brukes til matkorn. Kraftfôrforbruket øker med ca 

1 % i året, og med landbruksmeldingens mål om 20 % vekst de neste 20 åra vil den økningen 

fortsette. Kornarealet i Norge er svakt nedadgående, og avlingsveksten har stagnert. Beklageligvis 

inngår ikke produksjon av fôrkorn i selvforsyningsgraden. Det må det gjøres noe med.  

Norsk korn er en innenlands ressurs og det er ingen grunn til at det ikke også skal stimuleres til økt 

norsk kornproduksjon. Det må skje med både økt arealproduktivitet og økte arealer.  

For å øke arealproduktiviteten må det i sterkere grad enn landbruksmeldinga legger opp til, 

stimuleres til grøfting og det må satses videre på sortsutvikling og rådgivning. I tillegg bør 

virkemiddelbruken produksjonsrettes ved for eksempel å flytte deler av arealtilskuddet over på 

pristilskudd, slik at det i sterkere grad enn i dag premieres å ta ut avling.  

Norge har også store arealer som i følge Skog og Landskap er dyrkbare. Her i Hedmark er kun 1/3-del 

av det dyrkbare arealet dyrket. Det vil aldri være mulig å dyrke alt det dyrkbare, men det bør 

stimuleres til at arealer som er rimelig lett dyrkbare og som er egnet til å produsere korn på, blir 

dyrket. Næringskomiteen bør i sine merknader til meldinga sette fokus på økt norsk 

kornproduksjon! 
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