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Saksframlegg 
Arkivsaksnr : 14/01079-10 
Saksbehandler: Harald Velsand  
 
Innkommet sak til Norges Bondelags årsmøte 2015. Økt produksjon av norske 
fôrressurser 
 
 
Vedtak: (styrts innstilling til representantskapet og årsmøtet) 
Det er brei enighet om målet om økt matproduksjon på norske ressurser.  
 
Norges Bondelag mener et sentralt virkemiddel er å øke produksjonen av fôrmidler som 
grunnlag for husdyrproduksjonen. Den norskproduserte fôrandelen er i dag om lag 75 %. Det 
settes et mål om å øke denne andelen til minst 85 % innen 2025.  
 
Viktige landbrukspolitiske prioriteringer er å 

- sikre optimal bruk av arealressursene i hele landet med tanke på størst mulig korn- og 
grovfôrproduksjon, samt høsting av en større del av beitepotensialet i utmarka 

- tilpasse landbruket til nye klima- og miljøutfordringer 
- styrke forskning og utvikling med tanke på plante- og dyreavl, produksjonsfag og 

rådgivning 
- målrette og sikre investeringsmidler tilpasset ressursgrunnlaget på brukene 

Norges Bondelag vil følge opp målsettingen gjennom:  
- ”Bærekraftprosjektet” og ”Virkemiddelprosjektet” i regi av AgriAnalyse med Norges 

Bondelag og Felleskjøpet Agri og Norske Felleskjøp som samarbeidspartnere 
- Jordbruksforhandlingene, der virkemidler og konkrete tiltak avgjøres, gjennom lov- og 

forskriftssaker og andre saker som er oppe til beslutning  
- Næringspolitiske program som skal avklare landbrukspolitiske vegvalg for Norges 

Bondelag. Programmet skal vedtas på årsmøtet 2016. Forankring i organisasjonen 
sikres gjennom høringsprosessen og behandling i tillitsvalgte organ. 

Det vises videre til en rekke gjennomførte og pågående utredninger og rapporter om 
arealanvendelse, fôrproduksjon og produksjonsutvikling som bl.a vil bli grunnlag for 
utarbeiding av næringspolitisk program og øvrig politikkutforming.  
 
Næringspolitisk program og andre strategidokument legger grunnlaget for politisk påvirkning 
i arbeidet med framtidig landbrukspolitikk, bl.a knyttet til ny landbruksmelding og 
Stortingsvalget i 2017. 
 
 
Saksutredning 
I henhold til Norges Bondelags lover §9c har Sør-Trøndelag Bondelag fremmet følgende 
forslag for drøfting i årsmøtet: 
 
”Økt produksjon av norske fôrressurser! 
Årsmøtet i Norges Bondelag må legge føringer for en politikk som øker den norskproduserte 
fôrandelen med 30 % innen 2025. 
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Grunnlaget for et slikt mål er konklusjonene i rapportene ”Klimasmart og bærekraftig 
matproduksjon” og ”Matpolitikk for framtida”.  For å nå målet om å øke norsk 
matproduksjon på en trygg og bærekraftig måte må Norge øke produksjonen av fôrmidler 
(gras og kraftfôr) til norske husdyr.   
 
Sør-Trøndelag Bondelag mener et konkret langsiktig mål vil være viktig for å få en tydelig 
retning på politiske mål og prioriteringer i Norges Bondelag.  Et slikt tydelig mål vil også 
utfordre Regjering og Storting i sin utforming av framtidig landbrukspolitikk i en tydeligere 
og mer bærekraftig retning. 
 
Sør-Trøndelag Bondelag vil oppfordre styret i Norges Bondelag til å utarbeide en tiltaksplan 
for å nå mål om økt norsk fôrproduksjon”. 
 
 
Fôrtilgang i dag 
I følge tall fra Budsjettnemnda for Jordbruket (BfJ) er fôrtilgangen i fôrenheter (f.e) slik 
sammensatt: 
 
Summen av fôrtilgang   4,265 mrd f.e 
Av dette utgjør grovfôr  2,330 mrd f.e  
Kraftfôr     1,935 mrd f.e 
 
For 2014 anslås norskandelen i kraftfôret til om lag 46 %, altså ca 890 mill f.e. Dette gir en 
samlet norsk fôrtilgang på om lag 3,205 mrd  f.e. Norskandelen totalt blir da om lag 75% for 
2014. 
 
Mengde og kvalitet på grovfôr varierer etter vær og avlingsforhold, og det er også noe import 
av grovfôr. Norskandel av kraftfôret varier også med mengde og kvalitet på avlingene  
 
En økning av den norskproduserte fôrandelen på 30 %, slik Sør-Trøndelag Bondelag foreslår, 
innebærer en økning på om lag 962 mill f.e, og en samlet norsk fôrproduksjon på 4,177 mrd 
f.e. Norskandelen vil da utgjøre vel 97 %.  
 
En økning av norskandelen til 85 % innebærer en økning av norsk fôrtilgang til om lag 3,625 
mrd f.e, eller en økning på om lag 420 mill f.e (13 %). 
  
Utviklingstrekk 
Bruken av gras er redusert. Surfôrandelen til mjølkeku er om lag stabil på 45 %, mens 
beiteandelen går ned fra vel 16 % til under 10 %. Kraftfôrandelen har økt fra ca 37 % til om 
lag 43 %. (2003-2013, tall fra Tine/Norske Felleskjøp) 
 
Kraftfôrforbruket i norsk husdyrproduksjon samlet har økt jevnt over flere år, og skyldes 
særlig to forhold: 

- økt produksjonen av fjørfekjøtt, egg og svinekjøtt som følge av økt etterspørsel i 
markedet 

- fôringen er intensivert for å øke avdråtten i mjølkeproduksjonen 

Andelen norsk råvare i kraftfôret er fallende fra om lag 75 % på 90-tallet til under 50 % nå. 
Anvendelsen av norsk korn i kraftfôret avhenger av størrelsen på kornarealet, vær- og 
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innhøstingsforhold. Prognosen for kornsesongen 2014/2015 viser imidlertid en økt tilgang på 
norsk korn med 15 % sammenlignet med de fem foregående åra.  
 

 
Utvikling av arealet med korn og oljevekster i daa og norskandelen i kraftfôret målt i prosent. 
Kilde: Budsjettnemnda for jordbruket 
 
Registrert jordbruksareal har gått ned med 5 % siden 1999. Noe av nedgangen skyldes nytt 
kartgrunnlag. Størst nedgang er det på Vestlandet, Agder og i Nord-Norge. Areal i marginale 
strøk går ut av bruk. Det er større nedgang i kornareal enn overgang til grasareal. En har ikke 
har klart å øke kornavlingene pr daa. Samlet husdyrproduksjonen går noe opp, men importen 
av fôr er økende. Import av mat er økende, og tar det meste av etterspørselveksten. 
 
Balansert politikk 
Mål om bruk av norske ressurser med fokus på innsatsfaktorene areal og fôr er avgjørende for 
valg av virkemidler i landbrukspolitikken. Det handler om balansepunkter mellom  

- korn- og grasarealer 
- kjøtt- og mjølkeproduksjon 
- import eller egenproduksjon av fôr 

Diskusjonen Sør-Trøndelag Bondelag reiser er i kjerneområdet av norsk landbrukspolitikk.  
 
Støtte til den norske landbruksmodellen 
93 % av befolkningen mener det er viktig at det produseres mat i Norge, viser den siste 
undersøkelsen frå IPSOS MMI. Høy legitimitet er grunnleggende for støtte blant folk flest og 
for politisk vilje til å sikre rammevilkår. Legitimiteten kan imidlertid bli utfordret gjennom at 
det totale arealet går ned og planteproduksjonen minker. Folk ser færre dyr på beite, og 
merker at utmarka gror igjen. Ensretting mot færre og store bruk vil endre bildet folk har av 
norsk landbruk. Dersom norsk mat blir produsert på stadig mer importerte ressurser kan dette 
undergrave støtten til norsk landbruk på sikt.  
 
Brei enighet om overordnet målsetting 
Det er brei enighet om en overordnet målsetting om økt norsk matproduksjon med intensjon 
om økt sjølforsyning. Det går imidlertid ei skillelinje i synet på om målsettinga kan nås 
gjennom å utnytte norske ressurser (på land og i havet), eller om økningen skal nås gjennom 
stadig større import av innsatsvarer, slik regjeringa nå legger opp politikken. Dette har 
konsekvens for valg av virkemidler. 
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I jordbrukets krav i jordbruksforhandlingene 2015 heter det: 
Reell sjølforsyning og matsikkerhet forutsetter at mest mulig av norsk matproduksjon er 
basert på norske fôrressurser. Det er derfor avgjørende å legge til rette for at arealressursene 
utnyttes best mulig. Det må produseres korn der det er naturgitte forutsetninger for det. Korn-
produksjonen må økes, med mål om økt norsk kornandel i kraftfôr og matmel. Gras- og 
beiteressursen i distriktene er en forutsetning for økt norsk matproduksjon. Det må legges 
bedre til rette for å utnytte beiteressursene i inn- og utmark over hele landet. Den geografiske 
produksjonsfordelingen i norsk landbruk må opprettholdes. 
 
Og videre om bærekraftig matproduksjon: 
For å øke produksjonen og omstille til mer klimasmart drift må arealeffektiviteten styrkes. Det 
er viktig å opprettholde en differensiert og spredt produksjonsstruktur. ……Næringskomiteens 
flertall ved regjerings- og samarbeidspartiene viser ved behandlingen av jordbruksoppgjøret 
2014 til sitt ønske ”om et miljøvennlig, bærekraftig og fremtidsrettet norsk landbruk med 
både store og små bruk i hele landet.” 
 
Målsettingene trukket opp i Sør-Trøndelag Bondelag sitt innspill og vurderingene i 
forbindelse med årets jordbruksforhandlinger er i stor grad sammenfallende. 
 
Det trengs virkemidler og tiltak på mange områder for å oppnå måla som er beskrevet. 
Konkretisering og dosering av de økonomiske virkemidlene virker sammen med flere andre 
forhold som lover, forskrifter og forvaltning, avls- og produksjonsmål, rådgivning, osv. 
 
Politiske prosesser framover 
Politiske prosesser avgjør landbrukspolitikken: 

- En rekke saker er spilt opp av regjeringa. Eksempler er Konsesjonsloven, 
husdyrkonsesjonsreglene og utflating i strukturvirkemidlene i jordbruksavtalen. Disse 
avgjøres gjennom Stortingsbehandling, i departement og gjennom 
jordbruksforhandlinger. 

- Bebudet landbruksmelding – som skrives av fagdepartementet, legges fram av 
regjeringa og vedtas av Stortinget  

- Stortingsvalget 2017 gjennom partienes politikkutforming, dvs partiprogrammene 
- Regjeringsplattform, som er grunnlaget for den politikken regjeringa skal føre i neste 

perode 
- Internasjonale forhandlinger  

 
Påvirkningsarbeid og tydelig politikk 
Norges Bondelag er en aktiv pådriver når politikk fastlegges, og har behov for tydelig politikk 
i sitt påvirkningsarbeid. Bondelagets politikk fastlegges gjennom flere interne prosesser. Noen 
av disse er 

- Næringspolitisk program. Skal opp i årsmøtet 2016. 
- Årsmøtet kan avklare politiske tema 
- Krav (og avtaler) i jordbruksforhandlingene 
- Synspunkt i en rekke høringssaker (internt og eksternt) 
- Styrevedtak i enkeltsaker og om strategier 
- Standpunkt i arbeidsgrupper, komiteer og utvalg 
- Interne arbeidsgrupper og utvalg 

 
Disse prosessene skal både gi framtidsrettet politikk og sikre en demokratisk behandling som 
forankrer politikken blant Bondelagets medlemmer og i næringa for øvrig. 
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Grunnlag for standpunkt 
En rekke faglige utredninger, prosjekter og prosesser som er relevante for spørsmål om 
arealanvendelse, fôrproduksjon og produksjonsutvikling er gjennomført eller er under arbeid.  

- Flere rapporter fra Norges Bondelag, som Matpolitikk, Klimapolitikk, 
”Melkerapporten”, Jordvernstrategien 

- Publiserte rapporter og utredninger fra Agri Analyse, som ”Økt produksjon på norske 
arealer”, ”Redusert arealbruk og fallende produksjon”, ”Korn og konjunktur”, ”Hva 
koster graset”, osv 

- Ekspertgruppene på korn og storfekjøtt, initiert av daværende landbruksminister 
Vedum 

- NMBU, Bioforsk, Skog og landskap, NILF, osv. med flere rapporter med fokus på 
arealutvikling, utvikling i mjølkeproduksjon, fôrregimer, osv. Prosjektet ”Hvordan øke 
matproduksjonen i Norge på en bærekraftig måte?” har fått stor oppmerksomhet. 

- Foods of Norway – et større prosjekt med mange partnere fra forskning og 
næringsliv/industri som bl.a skal se på mulige alternative proteinkilder, f.eks fra 
matavfall, slam og husdyrgjødsel, maritime kilder og fra skog. 

- ”Soyarapporten” – i regi av Spire (Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon) 
 
To prosjekt om bærekreft og virkemidler 
Agri Analyse har startet to prosjekter under overskrifta ”Økt produksjon på norske ressurser” 

- Bærekraftprosjektet. I samarbeid med Felleskjøpet Agri og Norges Bondelag 
- Virkemiddelprosjektet. I samarbeid med Norske Felleskjøp og Norges Bondelag. I 

prosjektdirketivet heter det: ”…skal omhandle konkrete forslag til bruk av virkemidler 
(både eksisterende og eventuelt nye) for at norsk matproduksjon skal kunne økes på 
norske arealer på en bærekraftig og konkurransekraftig måte. Disse forslagene skal 
ha som mål å bidra til å påvirke utforming av virkemidler og avveininger kan vurderes 
vil bli gjort i forbindelse med utarbeidelse av en ny landbruksmelding”. 

Norges Bondelag vil delta aktivt som referansegruppe og med ressurspersoner i begge 
prosjektene, med spesiell vekt på virkemidlene. Det er klare forventinger til prosjektene som 
grunnlag for politikkutforming 
 
Forskning og utvikling 
Et vesentlig poeng er å finne løsninger for å bli mindre avhengig av importert protein. Dette 
har betydning både for jordbruk og fiskeoppdrett. Fornybart protein får økt betydning dersom 
spådommene til FNs klimapanel (IPCC) om tørke i store deler av landene rundt ekvator slår 
til. Foods of Norway-programmet har partnere både fra forskning og industri og skal jobbe 
med nye teknikker for fôrmidler basert på biologiske ressurser til fisk og husdyr, samt 
fôrutnyttelse. Prosjektet kan legge grunnlag for samarbeid på tvers av sektorer som jordbruk, 
skog og maritime næringer.  

Det er i tillegg en hel rekke spennende nye forsknings- og utviklingsområder innenfor 
landbruk og biologi som kan bli avgjørende og viktig for det grønne skiftet og bioøkonomien. 
Det må være en forutsetning at samlokalisering av tidligere UMB og Veterinærhøgskolen til 
det nye NMBU på Ås og samordning av Bioforsk, Skog og landskap og NILF til NIBIO, 
(Norsk institutt for bioøkonomi) skal gi mulighet for økt og bedre forskningsinnsats.  
 
Rådgivningen har en viktig rolle i å formidle resultater av forskning og ny kunnskap til 
praktikere i næringa. Flere oppgaver samordnet i Norsk Landbruksrådgvning skal bidra til det. 
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Bondelagets Servicekontor AS 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  E-postadresse: 

Kongensgt. 30  
7012 TRONDHEIM 

Kongens gate 30 
7012 TRONDHEIM 

 73842490  sor.trondelag@bondelaget.no 

Sør-Trøndelag Bondelag Org.nr.: 939678670 Bankkonto: 8101.05.12891 Internett: 
Bondelagets Servicekontor AS Org.nr.: 985063001 MVA Bankkonto: 8101.05. 91392 http://www.bondelaget.no/sortrondelag/ 

 

  

Styret i Norges Bondelag   

 

   

   

   

 
 

Vår saksbehandler Vår dato  Vår referanse  

Jon Gisle Vikan 14.04.2015 14/01079-9 

73 84 24 94  Deres dato Deres referanse  

       

Innspill til årsmøtet i Norges Bondelag 

 

Det vises til § 9 pkt b) i vedtektene om at ”Saker som skal behandles av årsmøtet, må være 

kommet inn til styret minst 8 uker før ordinært årsmøte skal holdes.” 

 

Styret i Sør-Trøndelag Bondelag ønsker med dette å fremme en sak overfor årsmøtet i 

Norges Bondelag. Styret i Sør-Trøndelag Bondelag fattet på styremøte 10. april følgende 

vedtak. 

 

Følgende sak fremmes for årsmøtet i Norges Bondelag i juni 2015:  

 

Økt produksjon av norske fôrressurser! 

Årsmøtet i Norges Bondelag må legge føringer for en politikk som har som mål å øke den 

norskproduserte fôrandelen med 30 % innen 2025. 

 

Grunnlaget for et slikt mål er konklusjonene i rapportene ”Klimasmart og bærekraftig 

matproduksjon” og ”Matpolitikk for framtida”.  For å nå målet om å øke norsk 

matproduksjon på en trygg og bærekraftig måte må Norge øke produksjonen av fôrmidler 

(gras og kraftfôr) til norske husdyr.   

 

Sør-Trøndelag Bondelag mener at et konkret langsiktig mål vil være viktig for å få en 

tydelig retning på politiske mål og prioriteringer i Norges Bondelag.  Et slikt konkret mål 

vil også utfordre Regjering og Storting i sin utforming av framtidig landbrukspolitikk i en 

tydeligere og mer bærekraftig retning. 

 

Sør-Trøndelag Bondelag vil oppfordre styret i Norges Bondelag til å utarbeide en 

tiltaksplan for å nå målet om økt norsk fôrproduksjon. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 
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Lars Morten Rosmo, fylkesleder         . 
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