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Norges største industrier i mrd 

Alle  

Bedrift 2009 2010 

Statoil 465 530 

Telenor 98 95 

Hydro 67 76 

Yara 61 65 

Reitan 41 59 

Orkla 56 57 

Norgesgr. 53 56 

Helse S-Ø 56 55 

Storebrand 48 48 

Samvirke + kjeder 

Nr Bedrift 2009 2010 

18 Coop 29 28 

26 Tine 19 19 

29  ICA 18 18 

31 Nortura 17 17 

56 FK agri 10 10 

256 FK ra 2.1 2.1 

341 G.Hallen 1.5 1.5 

Samvirke tot 50 50 



 
Den norske jordbruksmodellen 

 
• Familiejordbruk (prisregulering, 

odelslov, konsesjon, kvoter) 
• 1905-1928, 1995 tollvern,  
• 1930/1936 Omsetningsloven, 

markedsregulering/etterspørselstilpasni
ng 

• Samvirke 
• 1950- Hovedavtalen- støtte/kjøp av 

tjenester, investeringsvirkemidler 
 
 
 

 



Fra privat markedsorientert ordning  til 
statlig? 

• Norge har en ordning 
der bonden betaler for 
ordningen og bondens 
organisasjoner er 
ansvarlig for den, sterkt 
markedseksponert? 

• Men så ønsker H+Frp en 
statlig ordning??? 



Geneve 1947 
Annecy 1949 

Torquay 1950-51 

Geneve 1955-56 

Dillon runden 1960-62 

Kennedy runden 1963-67 

Tokyo runden 1973-79 

Uruguay runden 1986-94 

Seattle Doha runden 2001-  

Internasjonale handelsforhandlinger –  
VIII runder med GATT, ingen med WTO 

 





2002-2012 Fra overskudd til kamp om ressursene – 
2022? 

 
• Utfordringene 2002 

–  fordeling av matoverskuddet 
–  fallende priser 
– Fullføre Doharunde 
– Vesten vinnere over Sovjetkommunismen, Østutvidelsen 1. mai 2004 
– ”Korstogskapitalisme” - Irak og Afghanistan 

 
• Utfordringen 2012 

– Håndtere varierende mattilgang og usikkert verdensmarked 
– Stigende/variable priser 
– Doharunden er strandet 
– Klimaendringer 

• Tilpassning 
• Utslippskutt 

– Vesten tapere over Kinakommunismen? 
– Starten på en europeisk depresjon 

• Hvordan håndtere usikkerhet det kommende tiår??? 
 

 
 
 

 





12.Oktober … 2012 



Er det globale matmarked i ferd med å 
endre seg? 

 



Ressursutfordringene 
• Produsere 

– Mat til 7 mrd mennesker (okt. 11) 
– Energi - høy og havre/biodiesel og bioetanol - 1. og 2. generasjon 
– Industrivarer - bomull, ull, lær, lin, gummi, hamp 
– Nytelsesmidler - kaffe, te, kakao, (krydder) 

• Fø  
– 2-2,5 mrd i jordbruket/bønder - inntekt 
– 925 + mill som sulter, + feilernæring 

• 46 mill bruker matkuponger i USA 

– En stadig økende middelklasse – 3 mrd mennesker 2045? (2 mrd 60+) 
• 9 mrd mennesker i 2045 (10 mrd rundt årtusenskiftet) 

– Traktorer, lastebiler og biler 

• Behov 
– Kornproduksjonen må øke med 60 % (minst) , kjøtt og melk dobles 

• 80 % av økningen på dagens areal (Samveldet av uavh.stater, Angola, Kongo, Sør-Sudan, Sudan, 
Brasil, Nord i Sør-Amerika) 

– I  SSAfrika må den minst firedobles (850 mill i 2011 → 1 500 mrd i 2050) 
– Villfisk, fiskespisende  oppdrettsfisk og plantespisende oppdrettsfisk utgjør 

drøye 17 kg pr person globalt – kjøtt ca 40 kg. 



Totalt 2 800 kcal pr. person 
2 300 kcal fra planter 
   500 kcal fra husdyr 
     33 kcal fra fisk FAOSTAT 
 
2 Verdenskrig i Norge - 350 
kcal fisk og grønnsaker (SLF) 



Krisekosthold, vinteren 1940 

 • 150 g fisk pr. person 

– 75 g mager – 75 kcal 

– 75 g fet – 150 kcal 
• Totalt 225 kcal - 10 % av 

daglig forbruk 

• Daglig forbruk rundt 2 
500 kcal  

• 2 Verdenskrig i Norge - 
350 kcal fra fisk og 
grønnsaker (SLF anslag) 

 



Import og eksport av korn 



Kilde: W. Cline, /kart Grid Arendal H. 
Ahlenius 

http://maps.grida.no/library/files/storage/1800_climateagriculture_803.png




Stor usikkerhet 

 • Dyrere innsatsfaktorer 
– Olje vil bil knappere og dyrere – 

men når? 
– Dyrere fosfat? 

• Hvor mye vil disse ha? 
– Midtøsten stor hveteimportør 
– Kina stor soyaimportør 
– India vipper mot nettoimport 

• Økende bruksområde for 
jordbruksvarer 
– Biodrivstoff 
– Annet 

• Finanskrise 
– Gir for lave investeringer i jordbruket? 

• Klimaendringer vil ramme særlig 
sterkt hos dagens importører 

• Landbruket må gjøres i stand til å 
håndtere en uforutsigbar framtid 

 



Erfaringer fra 2011 

• Temperatur 1,9˚ høyere, 135% mer nedbør i 
forhold til normalen, 14 % mindre 
solinnstråling som følge av skydekke.  

• Konsekvens: 

• Smørkrise  

• 18 % egenforsyning av matkorn  

• Mer bruk av kraftfor. 

• Ødeleggelse av jordstruktur  



Investeringer krever framtidsrettet 
politikk for lønnsomhet i jordbruket 



Krig 

• ”Matsituasjonen verst i 
Norge!” Stav. Aftenblad 18.7.1945 

”Det forstår et stort arbeid for å 
organisere matforsyningen i 
Europa. De forente staters 
jordbruksutvalg fremhever 
nødvendigheten av fortsatte 
leveranser av matvarer til 
Europa. De slår fast at 
matvaresituasjonen i Norge var 
verre enn i noe annet land som 
de har besøkt, selv om 
situasjonen i Belgia og 
Nederland er meget alvorlig. ” 

 

• ”Tvangsdyrkingen vil snart 
kunne oppheves, men ikke 
det første år. Alle må tvert 
imot innstille seg på at 
hver dyrket jordflekk skal 
nyttes og hvert strå skal 
høstes. Det samme gjelder 
hugsten av tømmer og 
skogsved.” Landbrukets gjenreisning 



Norsk selvforsyning 
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• Målsettinger 1990 St. meld. 14 
(76-77): 
– Selvforsyning til 49 % (40%) 
– Total areal 10 mill dekar (9 mill) 
– Kornareal 3.6 mill dekar (3.0 

mill) 
– SV 70 %, H- Sp 60 %, Ap 52% 

• Målsetning Meld. St. 9 
– ”Regjeringen vil innenfor de 

gitte handelspolitiske rammer, 
legge til rette for økt 
produksjon av landbruksvarer 
som det er naturgitt grunnlag 
for og som markedet etterspør, 
slik at selvforsyningen kan 
opprettholdes om lag på 
dagens nivå” s. 75 

”Ikke svenske tilstander og 
landbruket over hele landet.”  
Arne Haugen 





Jordbruketsstøttens andel av 
statsbudsjettet 
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”En nasjon av kjøtthuer”? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• «Virkemidlene er som 
medisin, virker stort sett etter 
hensikten, men drar med seg 
enkelte mer eller mindre 
alvorlige bivirkninger». 

• Politikk og Penger 
• Politikken er inntakt men: 

– Stabilisering av inntekt 
– Fall i produksjon 

• Pengene svikter 
– Markedsinntekt (tollvern, 

etterpørselstilp.) 
– ”kjøp av tjenester” 
– Kapital 

• Investeringsvirkemidler 
• Gode bygningsløsninger 
• Holde eiendomskostnader nede 

 
 
 



 



•Vi må utnytte ressursene og arealene der de er.  
 
•Øke beitebruk gjennom å ha dyr nær beiteareal i inn- og utmark. 
Sikre enheter og politikk som kan videreføre utmarksbruk og 
seterdrift. 
 
•Lage en struktur som er tilpasset dyrere korn og olje ved 
transportbehov minker og beitebruk øker 

•Når blir stordriftsfordeler stordriftsulemper? 
 
•Investere i bygninger og driftsapparat for å håndtere klimaendringer 
og øke produksjonsvolumet.  
 
•Vi må tilpasse strukturen til Norges topografi og ikke forsøke tilpasse 
Norge til en ”ønsket struktur.” 

En struktur tilpasset utnyttelse av 
arealressursene 



Politiske løsninger 
• Mer fokus på økt nasjonal produksjon  

• Øke gras- og kornarealet 
• Nydyrking 
• Begrense nedbygging av jord (vs master i Hardanger) 

• Integrering av jordbruk og klima 
• Karbonforvaltning 
• Tilpassningstiltak – grøfting, tørkekapasitet, høstingskapasitet 

• Investeringspakke for et variert landbruk over hele landet (Riksrev) 
• Heve tilskuddsgrenser, rentestøtte 
• Heve avskrivningssatser (vil senke inntekten, kreve mer budsjettstøtte) 
• Innføre fondsavsetning for investeringer på gården 
• Lik teknologitilgang for alle 

• Energi- og drivstoffstrategi for fossilfri 2030 
• Beste håp for skogbruket? 

• Inntektsgapet må tettes 
• Inntektsutvikling som andre grupper. Lavinntektstillegg 

 

Systemet må gjøres fleksibelt for å håndtere en uforutsigbar framtid 



Tro, håp og ærlighet  

• Tro på idealene 

• Håp til politikken 

• Ærlighet til virkeligheten 

 

• Med Kjærlighet til norsk mat 


