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Kraftig økning i strømprisene - økt norsk matproduksjon i et energi- og
klimaperspektiv
Norges Bondelag er godt fornøyd med regjeringens mål om økt norsk matproduksjon, og
det er positivt at landbruks- og matministeren har nedsatt to ekspertutvalg som skal foreslå
tiltak for økt produksjon av korn- og storfekjøtt. For å bidra til målet om økt norsk
matproduksjon har Norges Bondelag den senere tid utarbeidet strategier og tiltak for
områdene energi, klima, jordvern og FoU. Landbruk vil øke produksjonen av mat og
energi samtidig som klimautfordringene ivaretas.
Det finnes ulike klimascenarioer for landbruket. Mye tyder på at det fortsatt vil være stort
behov for vanning av korn-, potet- og grønnsakarealer. Med økt nedbør og
nedbørsintensitet, vil behovet for tørking fortsatt være betydelig. Effektive løsninger for
vanning og tørking krever i perioder betydelige energimengder. I dag er hovedenergikilden
miljøvennlig elektrisk kraft, og nettselskapene har fram til nå hatt nettariffer godt tilpasset
næringas behov for strøm.
Norges Bondelag mottar nå mange henvendelser fra medlemmer som opplever
nettselskapenes omlegging av nettariffer som svært problematiske. Gunstige nettariffer
tilpasset periodiske strømuttak i perioden mai til august, der selskapenes gode tilgang til
kraft kombineres med lav etterspørsel, er erstattet med nye tariffer med et høyt priset
effektledd. Vi har eksempler som viser at de nye tariffene øker energiprisen med fra 300 til
700 prosent. For enkeltbønder utgjør prisøkningen resultatet av flere jordbruksoppgjør. For
berørte vatningslag øker prisen eksempelvis fra 10-20.000 kroner til i utgangspunktet 100150.000 kroner. Flere nettselskap har etter kraftige reaksjoner fra strømkundene redusert
prisene betydelig fra opprinnelig tilbud. Dette viser at nettselskapene har stor valgfrihet når
nettkostnadene fordeles. For matprodusentene er det ikke mulig i dekke de dramatiske
prisøkningene gjennom økte produksjonsinntekter, og lønnsomheten i produksjonene som
trenger vanning eller tørking reduseres betydelig.
Dersom ikke nettselskapene ytterligere reduserer prisen for nettleie, eller gjeninnfører
tidligere nettariffer, vil i første omgang vanningen av produksjoner med svakest
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lønnsomhet opphøre. Det fører i neste omgang til at enhetskostnaden for vanning til øvrige
produksjoner øker, slik at det heller ikke for disse lønner seg med vanning. Resultatet blir
mindre produksjon av norsk mat. For tørking vurderes det nok alternative (fossile)
energikilder som sammenlignet med elektrisk kraft har negativ klimaeffekt.
Ettersom omleggingen av nettariffer nå gjennomføres av flere nettselskaper og i store
produksjonsområder, ber Norges Bondelag landbruksministeren engasjere seg i denne
problemstillingen. Den kraftige økningen i energiprisene svekker lønnsomheten i mange
sentrale produksjoner, og bidrar ikke til målet om økt norsk matproduksjon.
Norges Bondelag utdyper gjerne ovennevnte i et snarlig møte med departementet.
Med vennlig hilsen
Per Skorge

Arild Bustnes

