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Øke matproduksjonen 

• Landbruksmeldinga si målsetting er å øke matproduksjonen 

       med 1% de neste 20 årene 

• Handlingsplan trøndersk landbruksmelding   

       målsetting 1,5% økning de neste 20 årene. 

 

 

 

 

 

Ny regjering: 

• Legger vekt på eiendomsretten 

• Sjølstendig næringsdrivende skal styrkes 

• Høyest mulig sjølforsyning av mat av beredskapshensyn 

• Reformer som kan gi økt lønnsomhet 

 

 



Utviklingstrekk globalt 

 

 Økende befolkningsvekst nasjonalt og globalt 

 Endra forbruksmønster spesielt i Asia 

 Landgrabbing 

 Store klimautfordringer globalt 

 Verden har kornlager for 74 dager 

 Kornarealene tilgjengelig globalt er i produksjon 

 Alle land sørger først for eiga befolkning 

 Kun 14% av verdens kornproduksjon er tilgjengelig på 

verdensmarkedet 

 Sikre alle trygg  kvalitetsmat – viktigste helsespørsmål 

 





Utviklingstrekk i Norge 
• Økt import – hjemmemarkedsandelen faller 

• Stor og økende underdekning storfekjøtt 

• Arealproduktiviteten faller – økonomi (1/4 med minusresultat) – tidsklemme – jordleie 

(40%) – store enheter og maskiner – uprofesjonell drift 

• Nedgang i kornproduksjonen 

• Sterk økning i kyllingproduksjonen 

• Utflating – begynnende nedgang i forbruk av svinekjøtt – stort overskuddslager 

• Stopp i investeringer i svineproduksjonen  

• Stor omstrukturering melkeproduksjonen 

• Betydelig endring i maktforholdene i verdikjeden – kontraktsproduksjon? 

• Klimaendringene gir utfordringer på den enkelte gård 

• Rivende teknologiutvikling 
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Strukturendringer 

Rådgiver 

 

Forvalting 

Konkuranse 

Pressområde 
Bokostnader/lønn 

Kamp om arbeidskraft 

Fou – avlingsnivå 

betalingsvilje 

Ulike bønder 

Ulike behov 



 



Oppsummering Agri Analyse 

Mest kritsk: 

• Plantefag   

– Nb klimaendringer  

• Agroteknikk  

– Norske forhold  

– Klimatilpasning  

– Automatisering for gj. Bruk   

– Kombinasjon med annen industri  

• Politisk økonomi/Produksjonsøk – Den norske 

jordbruksmodellen  

• Tekniske fag/bygningsløsninger etc  

 



Hva er din høyeste fullførte utdanning? 

(etter viktigste produksjon) 
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Har du noen form for formell landbruksutdanning  
(etter viktigste produksjon) 

 



• Godt utdanna bønder, men manglende landbruksfaglig 

kompetanse. (STB og Landbrukets utredningskontor)  

• For mange mislykkes pga manglende kompetanse. 

• Både bønder, rådgivere og planleggere har et stort 

kompetansepotensiale. 

• Landbrukets mulighet til å styrket anseelse og 

økonomisk framgang! 

Økt faglig dyktighet 



Goosehunt (01.09.10) 

Bedre gåsejakt i Nord-Trøndelag for å 

redusere beiteskader 

NINA, Aarhus Universitet 

(DK), NIKU, FMNT, m.fl. 

Natur og næring, 

KMB 

Innvilget,  

5,0 MNOK 

Tickless (01.09.10) 

Konkrete tiltak mot flått og flåttbårne 

sykdommer på sau 

Bioforsk Økologisk, NVH, 

Nofima, UiO, HiÅ, FMMR, 

MRFK, FoU-miljø i 

Danmark, Østerrike, Brasil 

og Skottland 

Matfondet (JA/FFL), KMB Innvilget,  

10,4 MNOK 

Økokorn (01.09.10) 

Næringstilførsel og ugraskontroll i 

økologisk korndyrking 

Bioforsk Plantehelse, NLR, 

Sveriges 

landbruksuniversitet, Aarhus 

Universitet (DK), Norsk 

Protein, Global Enviro, m.fl. 

Matfondet (JA/FFL), KMB Uavklart, 

11,9 MNOK 

Forut (01.09.10) 

Dyrking, bruk og utnyttelse av grovfôr 

Bioforsk Økologisk, 

Bioforsk Kvithamar, Sveriges 

landbruksuniversitet, UMB, 

NILF, TINE, NLR, m.fl. 

Matfondet (JA/FFL), KMB Innvilget, 

12,0 MNOK 

Bruk av spillvarme til dyrking og 

prosessering av andemat i Midt-

Norge (13.10.10) 

Alternativ planteproduksjon for 

midtnorsk landbruk 

Sunndal Energi, Sunndal 

Næringsselskap, Nofima 

Marin, Bioforsk Kvithamar, 

Bioforsk Økologisk, m.fl. 

RFF MIDT, 

forprosjekt 

Innvilget, 

0,8 -> 0,5 MNOK 

 

Meget stort potensial for forskningsbasert videreutvikling av landbruket. 



Behov for økt rekruttering av personer med rett kompetanse 

til næring, rådgivning, forvaltning, utdanning og forskning.  

 

Kunnskap er avgjørende faktor for å styrke rekrutteringen           

og lønnsomheten i landbruket 



 

Takk for meg 


