VI LAGER MATEN DIN

KJÆRE LESER!
Bøndene har til alle tider tatt ansvar for å forme sin
egen framtid som selvstendig næringsdrivende. Både
når det gjelder råvareproduksjon, foredling og salg.
Etableringenav de bondeeide samvirkebedriftene,
Nortura, TINE, Felleskjøpet m.fl. på begynnelsen
av 1900-tallet, er fortsatt viktige verktøy for å sikre
bøndene en fornuftig del av verdiskapningen.
Samtidigsom et tett samarbeid mellom bedriftene og
myndighetenehar sikret alle landets innbyggere, også
ute i distriktene, ferske norske landbruksprodukter
gjennom hele året til noenlunde like priser.

og opplevelser. Dette mangfoldet hadde det ikke vært
mulig å få fram uten en økonomisk robust landbruksvirksomhet i bunnen, eller uten at samvirkebedriftene
hadde støttet opp om gründerskapet. I denne publi
kasjonenønsker vi å vise fram noe av alt det spennende
og nyskapende som skjer på dette feltet i Oslo og
Akershus.
Jeg håper du vil kose deg med historiene. Og at du fra
ditt ståsted – enten du er bonde, politiker ellerforbruker
– kan bidra til at denne utviklingen kan fortsette. Sånn
at vi også i framtiden kan få nyte godt av spennende
produkter og tjenester fra landbruket i Oslo og
Akershus.

Kreativiteten og gründerånden lever fortsatt i beste velgående. De store samvirkebedriftene har gjennomgått
en enorm effektivisering og utgjør fortsatt fundamentet
i agrarøkonomien. Men «på skuldrene» av disse
bedriftenevokser det nå fram et betydelig mangfold
av nye spennende produkter og tjenester tilpasset et
betalingsdyktig og modent marked. Stikkord er lokal
produserte matvarer, produkter/tjenester med historie

God lesning!
Sigurd Enger						
Leder i Akershus Bondelag
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Unge
svinekjøttbønder:

Foto: Hynor Lillestrøm alt. Bjørn Simonsen

Vil doble
produksjonen

(Jellum, Nes) De har allerede vært grisebønder i
to år. Om et par års tid flytter de inn på Eli Annes
hjemgård. Og dobler svinekjøttproduksjonen.
Hvis politikerne vil …

FAKTA OM GRISER

		

• En purke føder rundt 30 grisunger – fordelt på
ca. 2,3 kull pr. år. 			
• Purka fravennes grisungene ca. 4 uker etter fødsel
(ca. 12 kg vekt)		
• Grisungene fortsetter å bo «hjemme» i fødebingen til
de er ca. 8–10 uker gamle og veier ca. 28 kg
• Ved 28 kg vekt blir de enten solgt til en slaktegrisprodusent eller flyttet til en slaktegrisavdeling på
fødestedet
• En slaktegris spiser i gjennomsnitt 2,5 kg fór og legger
på seg 1 kg pr. dag. 		
• En slaktegris er slaktemoden etter ca. 4 måneder.
Da veier den knapt 100 kg (ca. 75 kg slaktevekt)

M

ens Eli Anne Nyerrød (26) vokste opp med svinekjøttproduksjon på hjemgården i Nes, vokste Olav Andreas
Kvarme opp i en enebolig i Ås. Men han brukte mye tid
i oppveksten på onkelens gårdsbruk og har også jobbet som
avløser hos en grisebonde i Ås. Planen er at han om noen år
skal være heltidsbonde, og at hun skal jobbe deltid som klinisk
ernæringsfysiolog og deltid som fødselshjelper i grisehuset.

Må bygge for 6–8 millioner
– Men da må det bygges for 6–8 millioner kroner. Planen er å
doble smågrisproduksjonen og i tillegg fóre fram alle smågrisene
til slakt. I så fall burde omsetningen kunne komme opp i
2,5–3 millioner kroner. Da burde det bli igjen 3–4 hundre tusen
kroner, dvs. en grei årsinntekt til én av oss, mener Olav Andreas.

Visste du at…

		

... det er 10 ganger så mange «norske» slaktegriser i
utlandet som i Norge? 15 millioner ute mot 1,6 hjemme?
Hvorfor? Fordi norsk landsvin gjennom 55 års samvirkeorganisert avlsarbeid er blitt verdens mest effektive. Den
vokser raskest og bruker minst fór. Norske griser har
dessuten en enestående helsestatus som gjør at smitte
presset og forbruket av antibiotika er lavest i Europa.
En svinaktig god kombinasjon som gjør grisene til en
ettertraktet eksportvare. Grisebønder i Akershus har
bidratt sterkt til suksessen.

Forutsetter gode rammevilkår		
– Folk flest er jo opptatt av at maten produseres uten fór
antibiotika og at dyrene har det godt mens de lever. Her er
norsk dyrehold i en særstilling. Likevel bruker vi ikke mer enn
rundt 11 % av inntekten på mat. Vi håper virkelig at politikerne
ser disse sammenhengene og gjør det mulig for oss å realisere
drømmen, sier Eli Anne.
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Nasjonens
kornkammer:

Omsetter produkter
og tjenester for
2,4 milliarder kroner
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17 % av fylket består av dyrket mark. Med sine 600 000 dekar korn er Akershus landets
største kornfylke. På 200 000 dekar av dette arealet dyrkes matkorn. Nok til 200 000 000 brød
dvs. ett års forbruk for 2,5 millioner mennesker. Resten av kornet blir brukt som fór til
produksjon av egg, melk og kjøtt. Samlet omsettes det i Oslo og Akershus produkter og
tjenester for 2,4 milliarder kroner. I tillegg kommer næringsmiddelindustrien.

AREALFORDELING AKERSHUS

AREALFORDELING OSLO

Arealtype

Dekar

Prosent av totalt
dyrket areal

Arealtype

Dekar

Prosent av
jordbruksareal

Korn

599 792

79,1

Korn

3 757

45,9

Grovfór

116 660

15,4

Grovfór

3 291

40,2

Potet

6 445

0,8

Potet

9

0,1

Grønnsaker

1 836

0,2

Grønnsaker

0

0

Frukt/bær

1 919

0,3

Frukt/bær

13

0,2

Sum fulldyrket

726 652

95,8

Sum fulldyrket

7 070

86,5

Innmarksbeite

32 022

4,2

Innmarksbeite

1 107

13,5

Samlet jordbruksareal

758 674

100

Samlet jordbruksareal

8 177

100,0

Skog

3 118 907

Skog

267 217

Samlet landbruksareal

4 567 311

Samlet landbruksareal

275 394
Kilde: Landbruksdirektoratet/SSB

I

AREALET GIR ROM FOR EN BETYDELIG
MATPRODUKSJON:

alt finnes det 2 311 bedrifter (gårdsbruk). Gjennomsnittlig gårdsstørrelse i Akershus og Oslo er 335,8
dekar.

Jordbruket
– Omsetter varer og tjenester for 2,4 milliarder kroner,
tilsvarende én million kroner pr. jordbruksbedrift (overføringer til landbruket ikke inkludert).
– Bidrar med 922 millioner kroner i løpende priser til
BNP (5,8 % av sektorens totale bidrag til Norges BNP).
– Sysselsetter 3 400 personer (6 % av alle sysselsatte i
landbruket i Norge).
– I tillegg sysselsetter næringsmiddelindustrien 8 400
personer. Landbruk og næringsmiddelindustrien i Akershus genererer ca. 11 000 arbeidsplasser, eller 4 % av
alle sysselsatte i fylket. Det er ikke gjort tilsvarende beregninger for Oslo, men nasjonalregnskapstall viser at
næringsmiddelindustrien er største industrigren i fylket
med sine 3 500 sysselsatte i 2010.

Husdyr/kultur

Produksjon

Mat nok
til antall
personer

4 424 melkekyr

31 millioner
liter

105 000

2 600 ammekyr

2 000 000 kg
storfekjøtt

130 000

10 500 sau

300 000 kg

60 000

3 200 avlsgriser og 65
000 slaktegriser

5 000 000 kg
svinekjøtt

210 000

1 700 000 slakte
kyllinger

3 300 000 kg
kyllingkjøtt

220 000

160 000 verpehøns

59 000 000
egg

300 000

Kilde: SSB/Akershus Bondelag

Næringsmiddelindustrien
– Representerte i 2010 henholdsvis 22 % (Akershus) og
27 % (Oslo) av industriens samlede bruttoprodukt i regionen.
– Utgjør med dette den største industrigrenen i Oslo og
Akershus – også når det gjelder sysselsatte.
– Stod totalt for 21 % av industrisysselsettingen i Norge
i 2012. Norsk næringsmiddelindustri er i vesentlig grad
basert på innsatsfaktorer fra norsk råvareproduksjon.
Uten tilgang på disse innsatsfaktorene er det vanskelig
å se for seg at norsk matindustri vil bestå som i dag.
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Presisjonsbonden:

Med hjerte for korn
(Bidsler Gård, Nannestad) Olav Sæther (46) dyrker korn på
600 dekar egen jord og leier ytterligere 300 dekar. En stor
gård, vil de fleste hevde. Men ikke nok til å leve av.

I

enn det plantene kan absorbere og avrenningen til vassdrag reduseres på denne måten til et absolutt minimum.
Det gode her er at det som er godt for miljøet også er
godt for økonomien, slår Olav fast.

et gjennomsnittsår med rundt 400 kg korn/dekar sitter
jeg igjen med knappe 200 000 i inntekt, forteller Olav.
– Så jeg skjøter på økonomien ved å jobbe på Garder
moen. Snørydding og strøing på vinteren, feiing, gras
klipping og diverse i sommerhalvåret. I år dyrker han 280
dekar høsthvete, 100 vårhvete, 130 bygg og 390 med
havre.

To uker på gravemaskin
Olav er nøye med vedlikehold av jordveien:
– Grøftesystemene på jordene må vedlikeholdes på linje
med driftsbygningene i gårdstunet. Passer en ikke på,
kan dreneringskummer bli fylt opp av jord, dreneringen
kan gå tett og du får avrenning av matjord/gjødsel til
bekker og dårligere avlinger som resultat. Derfor blir det
gjerne en uke eller to på gravemaskinen hvert år for å
holde dette i orden.

Bør produsere mer mathvete
– Høsthveten har ofte ikke slått til så godt her på gården.
Betalingen for mathvete er ikke høy nok i forhold til
risikoen. For å få kornet godkjent som matkorn må det
nemlig holde et høyt proteinnivå og ha høy bakekvalitet.
Det betyr at du må gjødsle med ekstra nitrogen på slutten
av sesongen. Er du uheldig med mye regn på fullmoden
hvete, kan dette føre til at du ikke får partiet godkjent
som matkorn. I så fall har du investert mye til ingen nytte,
konkluderer han.

Økonomien må løftes		
– I veldig gode år tjener vi gode penger. Mens det i dårlige
år så å si ikke gir overskudd. 2014 var et særdeles godt
år, mens 2013 var tilsvarende dårlig. Forskjelleni økonomisk resultat er enorm. Slike variasjoner må vi lære oss
å leve med. Men skal vi øke matproduksjonen her i landet, er kornet nøkkelen. I denne forbindelse er det v iktig
å sørge for at kornbøndene har kornproduksjon som
førsteprioritet slik at de ikke begynner å plante til god
kornjord med juletrær, sier Olav.

Godt for miljøet er godt for økonomien
– Jeg delgjødsler alt. Det betyr at åkeren får en start
gjødsling ved såing og en senere tilleggsgjødsling.
Om den «fortjener» det. Dvs. om avlingspotensialet er
såpassbra at plantene kan nyttiggjøre seg den ekstra
gjødslingsrunden fram til modning. Jeg gjødsler ikke mer

Andelslandbruk

I Oslo og Akershus legges det nå til stadig mer til rette
for at flere kan få dyrke sin egen mat i parsellhager,
kolonihager og i andelslandbruk. Akershus Bondelag har
bl.a. bidratt til å komme i gang i Ås og i Skedsmo. Det er
et mål at det blir etablert andelslandbruk i alle deler av
fylket. Ta kontakt med det lokale bondelaget om du er
interessert.
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Kårer fylkesmester i høsthvete
(Hvam, Nes) Høsten 2016 kåres tidenes første fylkesmester i høstkorndyrking
i Akershus og Oslo. Motivet er å stimulere til økt produksjon av hvete, spesielt mathvete.
I potten ligger det totalt 50 000 kroner.
Spillereglene er enkle: Landbruksrådgivingen stiller et jorde til
disposisjon og står for det praktiske arbeidet. De deltagende
lagene bestemmer såtidspunkt, høsthvetesort, gjødsling,
plantevern osv. Den som oppnår det høyeste dekningsbidraget
(salgsinntekter fratrukket kostnader til gjødsel, såkorn, plante
vern mm.) vinner.

Varer et helt år

bak konkurransen er å stimulere til mer høsthvetedyrking.
Fordi høsthvete normalt gir større avlinger og en større andel
matkorn enn vårhvete. Og vi trenger begge deler for å kunne
øke matproduksjonen slik Stortinget har bestemt, forklarer
Anders Klaseie i Akershus Bondelag.
– Ville det ikke være naturlig at den som høster mest, også
vinner?
– Kornbønder må som andre næringsdrivende optimalisere
innsatsfaktorene for å få et best mulig økonomisk resultat. Det
hjelper ikke å høste kjempeavlinger om du har brukt altfor mye
innsatsfaktorer – for eksempel gjødsel.

				

De fleste idrettskonkurranser er avgjort på noen få minutter
eller timer. Denne konkurransen går over et helt år.
– Høsthvete sås etter tresking i månedsskiftet august/
september,overvintrer, og høstes først neste høst. Motivet

7

– Her kan jeg
gå tur, lære om
naturen og stelle
hestene. Helt topp
for meg, sier Knut
Brånen (t.h.).

Omsorgsbonden:

Tilbyr
mestringsfølelse

– Veldig gode
erfaringer

			

			

– Oslo kommune har gode erfaringer med
tilbudet på Skjerven. I 2013 utvidet vi derfor
med syv plasser på Hauger Gård i Fet. Jeg
oppfordrer aktivt bydelene i Oslo å bruke
dette tilbudet, sier eldrebyråd Aud Kvalbein.

(Skjerven Gård, Maridalen, Oslo) – Det disse
menneskene trenger, er å kjenne at de fort
satt kan være til nytte, sier Jon Ivar Bakke på
Skjerven Gård.

– Tilbudet er til stor hjelp først og fremst for brukerne, men
er også god avlastning for pårørende. Tilbudet er beregnet
for mennesker i tidlig fase av sin demenssykdom. Brukerne
får bruke kreftene ute i det fri og dette er på alle måter
positivt. Oslo har god kapasitet på dette tilbudet og har en
del ledige plasser. Dette arbeider vi aktivt for at bydelen
skal ta i bruk, sier Kvalbein.		
– Å bruke gårdsbruket som arena åpner for helt unike
muligheter, sier Anita Ellefsen i Kirkens Bymisjon.
– Vi kan tilby et stort repertoar av virkelige (dvs. ikke
konstruerte) aktiviteter som brukerne kan være med på. Et
eksempel er vedstabling. Å lokalisere tilbudet på et gårdsbruk gjør at disse menneskene, som ellers er omsorgsmottakere, kan få lov til å bidra og gi noe tilbake. Dette har
veldig positive effekter, sier Ellefsen.

I

seks år har Tori og Jon Ivar Bakke, i samarbeid
med Kirkens Bymisjon, hatt et dagsentertilbud for
menneskermed demens i tidlig fase. Kapasiteten er
syv brukere tre dager i uka.
– Tilbudet passer godt for brukere som bor hjemme, men
som trenger et fysisk aktivt omsorgstilbud. Vi henter om
morgenen, spiser frokost på gården kl. 10, jobberpå
gården, går en tur eller gjør noe annet ålreit, så spiser
vi middag sammen kl. 15, før vi kjører dem hjem igjen,
forteller Jon Ivar.

Fokus på mestring					
– Vi konstruerer ikke opp arbeidsoppgaver, brukerne deltar i vanlige normale aktiviteter innenfor trygge rammer.
Det vil si rydding, dyrestell, vedkløyving osv. Mange av
brukerne kan slite med dårlig selvtillit som følge av at
hukommelsen svikter. Når de merker at de får til opp
gavene, gir det mestringsfølelse og selvtillit. Her på
Skjerven får de også et sosialt nettverk med nye venner,
sier han.

Drakk kaffe

				
– Tidligere var jeg på et vanlig dagsenter. Det var ikke noe
for meg, altså. Sitte der og drikke kaffe hele dagen, da
gitt, forteller Knut Brånen fra Vålerenga.
– Skjerven er et mye bedre sted å være, sier han.
8

Grønnsaksbonden:

Kjempemuligheter i
landets største marked

(Lørenfallet, Sørum) Kornøkonomien står i
stampe. Mens forbruket og betalingsvillig
hetenfor poteter, grønnsaker og bær øker.
Nå tar en gjeng unge romeriksbønder konse
kvensen: Romerike Grønt SA er en realitet.

FAKTA OM ROMERIKE GRØNT SA

De aktive medeierne i samvirkebedriften har til sammen
følgende areal med grønnsaker:
• Poteter 800 dekar
• Gulrøtter 100 dekar
• Løk 25 dekar (herav 8 dekar rødløk)
• Beter 18 dekar
• Bringebær 5 dekar

R

omerikslandbruket er tradisjonelt dominert av kornproduksjon. Men en del jord passer godt også til å
dyrke grønnsaker, poteter og bær. 		
			

Mye ut av lite

– Det er bedre å få mye ut av lite enn lite ut av mye, er
min enkle filosofi, sier Terje Fossen-Hellesjø fra Sørum.
Han er daglig leder i nyskapningen Romerike Grønt SA.
Tidligere drev han stort sett med korn. Nå dyrker han
stadig mer løk og beter, og har gjennom dette økt omsetningen pr. dekar betydelig.
– Pr. i dag er vi 13 medeiere, som alle omsetter det meste
av det vi produserer gjennom de store grossistene.Men
de framstøt vi har gjort, både overfor storhusholdningsog dagligvaremarkedet, gir grunn til se optimistisk på
mulighetene for å øke direktesalget uten andre ledd
mellombonde og butikk, sier han.
			
Ingen trussel mot dagligvare			
– Vi har bl.a. et utsalgspunkt utenfor ICA i et butikksenter
på Sørumsand. ICA-kjøpmannen er kjempepositiv; han
selger mer i butikken med oss utenfor portene!
– Vi ser jo at vi gjennom å samordne utbudet kan øke
totalsalget. I dag produserer vi potet, gulrot, løk, rødløk,
beter (hvite, gule, røde og chioggia), bringebær og egg.
Prismessig ligger vi omtrent som i butikk. Det betyr at
vi henter ut omtrent tre ganger normal produsentpris.
Men prisen er egentlig ikke et tema; folk betaler det det
koster. Så vi bør kanskje legge på litt, spøker Terje.

PR-stunt 						
– Nå planlegger vi en «Øl- og løkfestival». Formålet er
selvsagt å få mer oppmerksomhet om virksomheten vår.
Gjennom lokalavisen ble saken plukket opp av P4s humorprogram «Misjonen». Johan Golden og Atle Antonsen
har hatt mye moro av temaet og vil garantert bli invitert til
åpningsarrangementet. 		
– Vi ser jo at trenden kortreist mat blir stadig sterkere og vi
ser veldig optimistisk på framtida. Men ledelsen i BAMA
og Gartnerhallen kan fortsatt sove trygt om nettene; vi
blir ikke en betydelig konkurrent med det a
 ller første,
smiler han.
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Jordvern

Hvorfor ta vare
på matjorda?

(Oslo) Bare 3 % av Norges areal er dyrket mark. For Oslo/Akershus betyr det kun 0,63
dekar pr. person. Årlig flytter 20 000 mennesker til vår region. Skal vi klare å opprettholde
matproduksjonen trenger vi all den matjorda vi har.

M

indre politisk stabilitet og mer tørke pga. global
oppvarming kan føre til et mer ustabiltverdensmarked for korn. Når avlingene svikter vil også de
store hveteproduserende landene først sørge for egen
befolkning.
– Dette kan føre til at det ikke blir mathvete å få kjøpt for
Norge eller andre importører. Uansett pris, understreker
Christian Anton Smedshaug i AgriAnalyse.

 ellom Thailand og Filippinene. Få land er så utsatt som
m
Norge for manglende matforsyning, enten det gjelder
fysisk blokade eller kanskje mer sannsynlig: manglende
leveringsevne i markedet, sier Smedshaug.

Historisk lav selvforsyning			
På midten av 90-tallet produserte vi nær 50 % av eget
forbruk av jordbruksvarer, fór inkludert. I dag er selvforsyningen, kompensert for fórimport, rundt 40. Ikke siden
1970-tallet har det stått dårligere til. 			
– Norge har siden 2. verdenskrig holdt seg med et visst
beredskapslager av korn. I 1989 hadde vi matkorn nok
til 12 måneder forbruk og fórkorn nok til 9. I dag har vi
ingenting. Vi har altså verken tilstrekkelig produksjon
av korn eller lager. Dette gjør oss svært sårbare overfor en mulig internasjonal matvarekrise, poengterer
Smedshaug.

Umulig å få kjøpt mathvete – hva da?
– På kort sikt kan Norge, som et av verdens rikeste land,
få kjøpt hvete fra et for tiden godt balansert verdensmarked. Men hva om det inntreffer en krise hos en eller
flere av de store eksportørene, og det blir umulig å få kjøpt
hvete – nærmest uansett kjøpekraft? Forsyningskrisen i
2008 viste hvordan ris forsvant fra det frie verdensmarkedet og ble omsatt gjennom stat-til-stat-avtaler bl.a.

Visste du at…

… bare 3 % av landet er jordbruksareal? Bare 1/3
av dette er egnet til å dyrke korn. Jordbruksareal pr.
innbygger var i 2001 i snitt 1,94 dekar, men er i 2015
reduserttil 1,64 dekar. Variasjonen er stor fra fylke til
fylke. Med sine 0,63 dekar pr. person er Oslo og Akers
hus definitivt «dårligst i klassen». Jordbruksearealet i
Oslo og Akershus har falt med 3 % og den samlede
kornavlingen har falt med 10 % siden 2000.
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Nøkkelen til økt matproduksjon
ligger i å dyrke mer korn. I dag
plantes stadig mer kornjord til
med juletrær. Fordi lønnsom
heten er betydelig bedre

Må øke matproduksjonen
med én prosent pr. år
FAO og Stortinget har tallfestet ambisiøse målsettinger for matproduksjonen.
Dette forplikter både matprodusentene og politikerne – også i Oslo og Akershus
Verdens befolkning passerte i 2011 sju milliarder menneskerog
er i 2050 beregnet til å være ni milliarder. FAO (FNs matvare
organisasjon) har beregnet at den globale matproduksjonen
må økes med 70 % innen 2050 for å skaffe nok mat til verdens
befolkning. En slik utvikling vil sette produksjonsarealene u
 nder
press, både når det gjelder tilgjengelig areal og kvaliteten på
jordressursene.

1. Politikerne må sørge for rammevilkår som sikrer tilstrekkelig
lønnsomhet i jordbruket, spesielt kornproduksjon
2. Næringen må – gjennom evne/vilje til å investere og ta i bruk
ny teknologi – produsere mer mat pr. dekar
3. Politikerne må sørge for at dyrket og dyrkbarjord ikke b
 ygges
ned

Fortetting og nye byer

10 millioner brød nedbygd sist 10 år

			

– Derfor er det nødvendig at jordvernhensynet kommer høyere
på dagsorden i de kommunale regulerings-/planprosessene.
Det betyr, understreker Enger:
• Økt fortetting i etablerte tettsteder og byer		
• Etablering av «Grønn grense» rundt vekstområdene. «Grønn
grense» bør defineres som dagens byggegrense. Kommunene
kan ikke ha anledning til å flytte grensene uten en omfattende
reguleringsprosess
• Utenfor «Grønn grense» skal jordvern ha prioritet foran ut
bygging
• Når tilgjengelige utbyggingsarealer innenfor «Grønn grense»
er utbygd, skal det tilrettelegges for etablering av «Nye byer»
på arealer som ikke er i konflikt med matproduksjonsinteresser
og der forholdene ellers ligger til rette for kollektive transport
løsninger og annen miljøriktig infrastruktur
– Framtidig utbygging må derfor skje på fjellgrunn eller annet
ikke dyrkbart areal. Vi må rett og slett slutte å bygge midt i
matfatet, sier Enger.

Skal matproduksjonen økes, må vi dyrke mer korn. På ett
dekar (1000 m²) er det mulig å høste matkorn til 1000 brød.
I løpet av de 10 siste årene er det bygd ned 10 000 dekar,
som potensielt kunne gitt matkorn til 10 millioner brød – hvert
eneste år. Nok brød til å fø 125 000 mennesker, dvs. den samlede befolkningeni Eidsvoll, Nannestad, Ullensaker, Gjerdrum,
Hurdal, Nes og Nittedal. Denne produksjonskapasiteten er nå
tapt for alltid.

Målet: 1 % mer mat pr. år			
– Med utgangspunkt i FAOs vurderinger har Stortinget vedtatt
at matproduksjonen i Norge skal økes med 20 % fram til 2030.
Dette innebærer at vi hvert eneste år de neste 15 årene må
øke matproduksjonen i landet med gjennomsnittlig 1 % pr år.
Dette forplikter alle kommuner i samtlige fylker, også i Oslo og
Akershus, framholder Sigurd Enger, leder i Akershus Bondelag.
– Tre ting må på plass for at målet skal nås:
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Lokal
mat

– Gir bedre hotellbusiness
(Hurdalsjøen, Hurdal) – Vi har økt omsetningenmed 20 % hvert år de siste 4–5 årene, og er
med dette «kjerringa mot strømmen» i reiselivsbransjen. Vi tror at satsingen på lokal mat er en
viktig del av forklaringen, sier kjøkkensjef Kim Lundin ved Hurdalsjøen Hotell.

K

ortreist mat er i vinden. Gjestene ønsker å vite hva
de spiser, hvor maten kommer fra. – Lokal mat er
rett og slett bra for businessen. I tillegg ser vi at
medarbeidere har stolthet til produktet, og at vi gjennom
dette profilerer Hurdal på en god måte, sier han.
		
			
Vil opp i 50 % lokale råvarer			
I skrivende stund bruker hotellet skotsk høylandsfe,
honning, poteter, grønnkål og andre grønnsaker fra

Hurdal.I tillegg får de Nýr fra Grøndalen i Nes og elg og
rein fra Nordås Gårdsslakteri.
– Elgen er riktignok slaktet på Toten, men den har beitet
i skogen rett ovenfor hotellet her, blunker kjøkkensjefen.

– Snart vil vi dessuten få lammepølser fra Feiring og brød
bakt på urkorn fra et bakeri rett borti veien her. I dag er
andelen lokale råvarer mellom 5 og 10 %. Men målet er
å komme opp i 50 % så snart dette er mulig, forteller
Kim.

Forutsigbar levering				
– Hva kan vi gjøre for å komme dit? spør en ivrig Birgitte
Hoel-Knai. Hun representerer det lokale bondelaget i en
gruppe som arbeider nettopp for å øke omsetningen av
lokal mat i Hurdal.		
– Forutsatt at kvaliteten er på plass, er vi åpne for alt. Vi
trenger bl.a. mye mer rotgrønnsaker. Og mer kjøtt, sier
12

Bondelags
kokken

EKSEMPLER PÅ HVA
HURDALSJØENHOTELL KAN
SERVERE SINE KURSDELTAKERE:

Karla Linhave Siverts er Bondelags
kokk i 2015 og 2016

Forrett: Spekepølse av skotsk høylandsfe fra Øvre Melby
gård, med nykål og eplesalat, honning vinagrette og
ramsløkskrem av Nyr
Hovedrett: Elgpastrami fra Nordås, med syltet rødløk og
ramsløkmajones
Dessert: Ostekake laget på Nýr

Bondelagets kokkestipend skal synliggjøre de unike
råvarene norske bønder produserer, og forsterke og videreutvikle norsk matkultur og mathistorie. Bondelagskokken
skal være med på å skape bedre kontakt mellom bonde
og forbruker. Siverts er den tiende i rekken av bondelags
kokker, og mottar stipendet fra Norges Bondelag på
100 000 kroner.

Kim, som legger til at hotellet ikke har kapasitet til å
håndtere hele slakt.
– Dere må derfor kunne levere til oss ferdige stykningsdeler, og helst forsyne oss med dette gjennom hele året.
– Det må vi jo kunne få til, responderer Birgitte kjapt, og
forteller at bondelaget i Hurdal i løpet av høsten 2015 vil
ha på plass et andelslag av bønder som er interesserti å
være med på dette. Hun har for øvrig selv gode erfaringer
med å selge lokalt:
– Med alle kvalitetstillegg får vi opp mot 70 kr/kg om vi
leverer våre Limousinokser til Nortura. Men om vi tar
hjem ferdig stykningsdeler av det samme dyret og selger
lokalt, sitter vi igjen med minst 130–140 kr/kg i snitt for
hele slakteskrotten. Det er klart vi er interessert i å få med
oss den verdiskapningen på 60–70 kr, sier Birgitte.
– Det prisnivået skremmer ikke oss, er kjøkkensjefens
umiddelbare svar. 			
Her ligger det med andre ord an til mer lokal business.

DET STARTET MED 
BONDENS MARKED

		

Siden oppstarten i 2003 har Bondens Marked vært
en avgjørende driver for distribusjon og salg av
lokalproduserte matvarer. I løpet av 10–12 år er
omsetningen10-doblet både på landsbasis og i
osloområdet. Viktigere er at lokalproduserte matvarer
er blitt svært populært både i dagligvarehandel og
i storhusholdning. Omsetningen av lokalprodusert
mat i dagligvare økte med hele 53 %(!) fra 2010 til
2014. Og de fleste restauranter med respekt for seg
selv har lokale spesialiteter på menyen. Og elsker å
fortelle historien bak produktene.
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Turistbonden:

– 100 millioner i
omsetning om 10 år

Betydelige muligheter for grønt reiseliv, sier
Trond Ringstad og Øystein Toverud (t.h.)

(Bjørkelangensjøen, Aurskog-Høland) Bare på gjeddefiske vil vi i løpet av 5 til 10 år kunne
omsette for 25 millioner kroner. Legger vi til andre produkter som ørretfiske, guidet jakt,
naturvandringer mm., kommer vi raskt opp i 100 millioner kroner, sier Øystein Toverud.

Ø

ystein leder Utmarksavdelingen i Akershus og Østfold, et konsulentfirma eid av grunneierorganisa
sjonene, med bl.a. et nettverk av turistvertskap
med ca. 30 medlemmer fra Akershus, som tilrettelegger
for bl.a. utmarksturisme.
– For å lykkes er det avgjørende at kvaliteten både på
fiskevann og bolig er tilfredsstillende. Men viktigst av
alt: Boligen må ligge ned mot fiskevannet. 		
						

turistene i gjennomsnitt legger igjen ca. 1000 kr pr. dag
i nærmiljøet (hytteleie, mat, drikke, leiebil, utstyr osv).
I så fall betyr dette en verdiskapningpå 500 000–600
000 kroner pr. enhet, hvorav grunneieren blir ved ca. 1/3.
Hvis kommunene, Fylkemannen i Oslo og Akershus og
Innovasjon Norge (IN) er med oss, kan vi ha minst 50
enheter i drift, dvs. en omsetning på minst 25 millioner
kroner, innen 2025. Men det forutsetter at vi bl.a. ser
nærmere på muligheten for å kunne få dispensasjon i
100 metersonen, og at terskelen for å få etablerings
støtte fra IN senkes, sier Øystein.

Kan enkelt realisere 50 utleiehytter		
– Vi har nå sjekket 300 potensielle enheter i Østfold og
Akershus. I dag er bare 8–10 i drift i Akershus, men
vi mener at minst 50 av disse kan realiseresi løpet
av få år. Gjeddesesongen varer fra april til o
 ktober,
dvs. vel 20 uker. Med et gjennomsnittlig belegg på
fire p
 ersoner i sju dager, betyr det at vi allerede i dag
har en kapasitet på rundt 5 000 gjestedøgn. Norsk
Institutt for naturforskningopererer med at utmarks

Potensial på minst 100 millioner
kroner 	
– Hva med annen utmarksturisme - fiske, vilt osv.?
– Vi har startet med et prosjekt på elg: elgplasser og
guidetjakt. Vi vet en del om muligheten for å skape
næring ut av naturvandring, bruk av kano og kajakk. Vi
kikker også på ørretfiske med flue.
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Troféfiske
på tysk
(Bjørkelangensjøen, Aurskog-Høland)
Christian Krache smiler fra øre til
øre. Målet er nådd – en gjedde på
over én meter. Men fisken blir verken
til fiskekaker e
 ller trofé hjemme i
Hamburg. E
 tter behørig fotografering
slippes ufisken ut igjen i
Bjørkelangensjøen
Vi snakker «catch and release». Sånn at
andre fisketurister kan få nyte den samme
opplevelsen.
–Vi selger ikke mat, men opplevelser, forklarer hytteeier Trond Ringstad. Han har nettopp
overdratt gården i Aurskog-Høland til sønnen
og ønsker å skjøte på gårdsinntekten med å leie ut en hytte ved
Bjørkelangensjøen.

8 000 kr pr uke

– Dumt at jeg ikke begynte med dette for 20 år siden. Men
da hadde jeg vel blitt tvangsinnlagt på psykiatrisk avdeling,
humrer han.

			

På én utleiehytte kan Trond i løpet av 21 ukers utleie hente en
brutto inntekt på 160–170 000 kr pr. år. Det betyr at det koster
rundt 8 000 kr (ca. 350 kr pr. døgn pr. pers) for en ukes leie av
hytte + båt.
–Vi har vel investert ca. 2 mill.kroner i denne hytta. I år er tredje
året vi driver. Så langt er jeg godt fornøyd med inntjeningen.
Dette er jo blitt det jeg håpet på; en solid tilleggsnæring på
gården som jeg håper «guttungen» kan få nytte av, sier Trond.

Flest tyskere					
Troféfiskeren er først og fremst en tysk mann. Men det kommer
også folk fra Sveits, Østerrike, Nederland og Belgia. V
 anlige
familiefolk, dedikerte hobbyfiskere som vil ha en eksotisk
opplevelse i ro og fred. Virksomhetenhar gitt blod på tann. Nå
vil han ha kommunens tillatelsetil å sette opp én hytte til.
– Det har jeg god tro på at vi får lov til, sier han.

		
– Hvor stort kan dette bli i løpet av 10 år?
Øystein er en jordnær og forsiktig mann som ikke tar i
mer enn han kan stå for:				
– Vi må jo lære å krabbe før vi kan lære å gå. Men om vi
får kommunene og Fylkesmannen med oss, mener jeg
at akershusbøndene innen 2025 kan omsette produkter
og tjenester innenfor utmarksturisme for 100 millioner
kroner, sier han!
– Nøkkelen er å finne fram til en god samarbeidspartner
og reiseoperatør i de markedene man ønsker å nå.
Gjeddefiske er riktignok et smalt segment. Men totalmarkedet er stort, rundt 90 millioner mennesker.

Visste du at …

… siden årstusenskiftet er jordbrukets andel av det norske
statsbudsjettet blitt mer enn halvert – fra drøyt 2,5 prosent
til 1 prosent? Siden 2007 har jordbruksstøtten dessuten
utgjort en mindre andel av bruttonasjonalproduktet enn hva
som er tilfellet i EU. Nå utgjør jordbruksstøtten om lag 0,5
prosent av Norges BNP, mens den er på om lag 0,6 prosent
i EU. Den totale kostnaden for norsk økonomi ved jordbruksstøtten faller altså raskere enn i områdene rundt oss.
Dette viser at kostnaden ved å opprettholde et småskalajordbruk over hele landet ikke er spesielt høy.

FAKTA OM RINGSTAD GÅRD:

• 150 da korn			
• 1 utleiehytte
• Eier 425 dekar, i tillegg leies 1 050 dekar.
Alt brukes til korndyrking 		
• 2 600 dekar skog, derav 600 dekar «hageskog»
og ca. 30 dekar beite
• Én utleiehytte, planlegger å sette opp én til
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Kilde: AgriAnalyse

Sauebonden:

Tilbyr gourmetmat
og landskapspleie
Tjener det dobbelte

(Skui, Bærum) Tidligere omsatte han det
meste via Fatland Slakteri og Nortura. Nå tas
stadig flere slakteskrotter i retur for direkte
salg i nærområdet. – Det er Slow Food sin
skyld, sier han med glimt i øyet. Johan
Persbråten stortrives som bynær bonde.

		
En tredel av lammene omsettes via direktesalg.
Fortjenesten er meget god, 40–50 kr mer pr. kg for hele
slakteskrotter og 70–80 kr mer pr. kg for «personlig eide»
lam, partert lammekjøtt inkludert, gir et samlet merbidrag
på lammene på nær 100 000 kr. Også på direktesalg av
storfekjøtt selger han en tredel av produksjonen og tjener
det dobbelte pr. kg.
– Er det ikke fristende å utvikle dette direktesalget videre?
– Jo, jeg har tenkt tanken, humrer Johan. Kanskje redusere sauetallet og heller øke direktesalget?

N

oen trivelige folk fra Slow Food her i Bærum
la ut en videosnutt om meg på nettet en vårdag
for 4–5 år siden. Et par dager etter ringte det en
hyggelig dame og spurte om hun kunne få kjøpe et
av lammene mine – inkludert slaktet til høsten. Jeg
takketja. Siden har det bare ballet på seg. Jeg har ikke
drevet markedsføring i det hele tatt, jeg, smiler han.
– Folk sier kjøttet har en spesielt god smak. Kanskje skyldes det at det er mye ramsløk der de beiter i Vestmarka?
I dag selger vi rundt 30 slike personlige eide lam. I tillegg
selger vi rundt 70 ferdige lammeslakt til restauranter og
dagligvare. Leangkollen, Strand Hotell og 
Jakobs på
Holtet er blant kundene.

FAKTA OM PERSBRÅTEN GÅRD
• 600 dekar inkludert leid areal,
derav ca. 50 innmarksbeite
• Utmarksbeite i Vestmarka
• 150 søyer (spælsau og dalasau)
• 330 lam
• 32 ammekuer, 30 kalver og 30 ungdyr
(alle av Hereford og Skotsk Høylandsfe)
• 10 hester

BEITE
PATRULJEN
Johan Storbråten er
en av 4–5 sauebønder
i « Beitepatruljen».
Bedriftenleier bort dyr
til private elleroffentlige
institusjonersom trenger
hjelp til å vedlikeholde
eller gjenåpne gjengrodde
kulturlandskap. Tilbudet
er utviklet gjennom
Selskapet for Norges
Vel.
– Jeg har hatt sauer og
storfe både på Fornebu,
Brønnøya, Borrøya og ved
Østensjøvannet, forteller
han.
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Bondespire?

Her er
utdanningsmulighetene
I Oslo og Akershus finnes det fire utdanningsinstitusjoner for deg som ønsker en framtid
i landbruket. Du kan bli agronom, agrotekniker, sivilagronom, siviløkonom eller veterinær.
Her er tilbudene:
Stabekk videregående skole, Stabekk

Natur videregående skole, Oslo

www.stabekk.vgs.no
• Naturbruk med energi- og miljøfag, studiekompetanse
3 år

www.natur.vgs.no
• Vg 1 Gartnernæring naturbruk				
• Vg 2 Heste- og hovslagerfag
• Vg 2 Landbruk og gartnernæring m/fordypning
innenfor Gartner, Hund og Landbruk
• Vg 2 Skogbruk
• Vg 3 Gartnernæring
• Vg 3 Landbruk
• Vg 3 Studieforberedende innen naturbruk

Kjelle videregående skole, Bjørkelangen
www.kjelle.vgs.no
• Naturbruk med Landbruk og gartnernæring (Vg2)
Kjelles Vg2-kurs er Landbruk og gartnernæring, men
du har i tillegg mulighet til å gå opp som p
 rivatist
i Vg2 Skogbruk, Vg2 Hest og hovslager eller Vg2
Anleggsgartner og idrettanleggsfag. På Vg3 tilbyr Kjelle
kun studieforberedende.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås
www.nmbu.no
NMBU har studier og forskning som møter de store
globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling,
bedre folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare
energikilder, matproduksjon og areal- og ressurs
forvaltning.
NMBU tilbyr utdanningsløp innenfor:
• Akvakultur, husdyr- og landbruksfag			
• Lærer- og lektorutdanning 				
• Matematikk, natur- og realfag 			
• Samfunnsfag 					
• Teknologi, sivilingeniør og arkitektur 			
• Veterinærmedisin, dyrepleie og helsefag 		
• Økonomi og administrasjon

Hvam videregående skole, Nes
www.hvam.vgs.no
•Anleggsgartner- og idrettsfag. Deretter 2 år i lære eller
Vg3 naturbruk (studieforberedende)
•Hest og hovslagerfaget. Deretter 2 år i lære eller Vg3
naturbruk (studieforberedende)
•Landbruk og gartnernæring. Deretter Vg3 landbruk
(agronom) eller naturbruk (studieforberedende)
• Naturbruk med dyrekunnskap,
studiekompetanse 3-årig
• Naturbruk med energi og miljøfag,
studiekompetanse 3-årig
• Landbrukskurs for voksne (200 timer,
hovedsakelig på kveldstid)
• Kortere fagkurs				
• Fagskoleutdanning (høyere yrkesutdanning) innen
o Planteproduksjon og driftsledelse
o Natur- og kulturbasert entreprenørskap
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Eggbonden:

Ble verdensledende
på antistoff

18

(Moer Gård, Ås) I 1996 treffer eggbonden Ole Egge tilfeldig en ekspert på medisinsk
diagnostikk. Eksperten ønsker å låne noen høner for å teste om det kan være effektivt å
produsere antistoffer fra eggeplommer. Det var starten for Norwegian Antibodies, i dag
verdensledende innenfor sitt felt.

A

ntistoffer brukes i stort omfang i medisinsk diagnostikk
over hele verden. Graviditetstester, urinprøver og
blodprøver er velkjente eksempler.Her snakker vi
skreddersøm: Norwegian Antibodieskan for eksempel få
inn en bestilling fra en kunde i USA som ønsker 100 gram
antistoff mot et definert stoff. Stoffet injiseres i 10 uker
gamle hønekyllinger. Når hønene verper tas eggene opp i
laboratoriet og knekkes. Antistoffet utvinnes så fra eggeplommen gjennom flere kjemiske prosesser. Det går med
flere tusen egg for å produsere de 100 grammene som leveres kunden i form av en flytende væske levert på flaske.

Konsumegg i bunnen
– Metoden viser seg å være mye mer effektiv enn for eksempel å separere antistoffer fra blodet på pattedyr, slik
man tradisjonelt gjør. Vi henter ut like mye antistoffer fra en
høne på 1,8 kg som fra 20 kaniner eller fra en sau på 60 kg
- de to mest brukte dyrene i resten av verden, forteller Ole.
– To elementer har vært avgjørende for at vi har lykkes.
Det ene har vært å ha den vanlige eggproduksjonen i
bunnen. Det gjorde at vi kunne bygge opp Norwegian
Antibodies i tidlig fase uten ekstra kostnader til røkt, egg
plukking med mer, sier han. 					
		
Dyrehelse er god butikk 				
– Det andre handler om en enestående god norsk dyrehelse. Smittepresset i norske husdyrbesetninger er lavest
i Europa. Det fører til at «det immunologiske vinduet» er
større enn i andre land, dvs. at dyrene, i dette tilfellet
høna, har ekstra stor kapasitet til å produsere antistoffer.
I dag kan derfor høykostlandet Norge eksportere antistoffer med god lønnsomhet til lavkostlandet Kina. Hovedmarkedet er i dag Kina, nr. 2 er USA. Jeg pleier å si at
dette dokumenterer at god dyrehelse handler om mer
enn å være snill mot dyra. Dyrehelse er rett og slett god
«butikk»!

FAKTA OM MOER GÅRD:

• 255 da dyrket
• 1 100 da skog
• 19 000 høner i kommersiell eggproduksjon
• To årsverk inkl. én fast ansatt
• Omsetning 2014: 10,1 mill kroner

Store planer

Visste du at ...

I dag eies selskapet fortsatt av de tre gründerne som
startet det hele i 1996: Ole Egge; veterinær Øystein
Larsen og diagnostiker Erling Sundrehagen. Norwegian
Antibodies er i ferd med å utvide laboratoriet og har store
planer framover.
– Vi skal være ledende på kunnskap innenfor dette fagfeltet. I 2020 regner vi med å ha passert en omsetning på
20 millioner kroner, forteller Egge.

… 61 % av oss mener trygghet er viktigst når vi handler
mat? 24 % mener pris er viktigst. På de neste plassene
finner vi dyrevelferd, bøndenes arbeidsvilkår og klima,
med henholdsvis 9, 4 og 3 %.
Slår du sammen «meget viktig» og «svært viktig», blir
tallene henholdsvis 86, 48, 36, 19 og 12 %.
… 70 % sier de er villige til å betale mer for norsk mat.
87 prosent mener landbruket er en forutsetning for
bosetning og levende bygder og 73 % mener vi bør ha
landbruk over hele Norge.
… 12 % mener bøndene får for mye stasstøtte. 27 %
mener de får passe mye og 32 % mener bøndene får for
lite. Resten svare «vet ikke».

NORWEGIAN ANTIBODIES:

• «Noen tusen høner» i antistoffproduksjon
og fóringsforsøk		
• 7 årsverk
• Omsetning 2014: 12,3 mill. kroner
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Kilde: Agenda/Agri Analyse

Økobonden:

Økomelk på robotvis

RUUD GÅRD,
BJØRKELANGEN

• 35 kyr
• 240 000 liter i melkekvote
• 700 dekar fulldyrket jord
(200 dekar korn, 500 dekar gras)
• 100 dekar beite
• Bygde nytt fjøs i 2014 til 7 mill. kroner

– Vi ønsker på ingen måte å presse barna inn i dette. Det
skal de få ta stilling til selv når den tid kommer.

(Ruud Gård, Bjørkelangen) Det nye tømmer
fjøset ser ut som en kjempediger hytte. Med
plass til 35 melkekyr. Pluss en melkerobot.
Her produseres 240 000 liter økologisk melk
for oslomarkedet.

Doblet produksjonen				
Det nye fjøset, som stod ferdig i 2013, ga rom for mer enn
dobling av produksjonen, fra 14 til rundt 35 kyr. En melke
robot sørger for melkingen, noe som gjør at arbeids
dagen er mye mer fleksibel enn tidligere, mer enn doblet
produksjon til tross. 				
– Du vet, det er både billigere og mindre trøbbel med en
robot enn med en ansatt, humrer Hans Petter før han
skynder seg å rose avløseren sin opp i skyene.
– Men roboten gjør at vi ikke lenger er så bundet av fjøstidene. Nå kan pappa rekke skoleavslutninger og slippe
å forlate konfirmasjonsselskapet for å dra hjem for å melke. DET gir økt livskvalitet, sier han.

V

alget stod mellom å avvikle eller investere. Begge
valg ville hatt store konsekvenser. Men vi ønsket
å ha et levende gårdsbruk, som også gjør at et av
barna kan få en reell mulighet til å bli bonde – om de
skulle ønske det, forteller Liv Ragnhild og Hans Petter
Kongtorp.
– Men vi har investert for Liv Ragnhild og min skyld,
presiserer Hans Petter.
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Eksport
suksess:

Verdensberømte
norske kuer
I 2002 stod styret i det bondeeide samvirkeselskapet Geno
overfor en krevende beslutning. Kutallet gikk konstant
nedover.Å opprettholde et ambisiøst avlsarbeid ville kreve
en stadig større andel av overskuddet i bedriften. Valgt stod
mellom å redusere ambisjonsnivået eller å sørge for å få
«flere kuer» å fordele kostnadene på. Heldigvis valgte man
det siste. I 2014 solgte Geno Global (heleid datter av Geno)
470 000 sæddoser i utlandet, dvs. 50 000 doser mer enn i
Norge. Innen 2018 vil eksporten være dobbelt så stor ute
som hjemmemarkedet.

NRF mer robust
– De viktigste markedene er UK, Italia, Nederland, USA,
Irland og Polen, sier Tor Arne Slettmoen i Geno Global.
– I tillegg til en særnorsk god dyrehelse legger kundene vekt
på at Norsk Rødt Fe (NRF) i forhold til konkurrentene gir flere
levendefødte kalver, mindre sykdom, bedre melkekvalitet og
bedre holdbarhet dvs. at kua tåler flere laktasjoner. Amerikanerne har regnet ut at NRF-kua gir $ 180 mer i netto overskudd pr år. I en 1 000 - kyrs besetning, som ikke er uvanlig
i USA, blir dette veldig mange penger.
– Kontantstrømmen i selskapet har hele tiden vært positiv og
vi bidrar årlig med 5 mill.kroner i royalities tilbake til morselskapet. Vi har som nevnt allerede passert morselskapet
i antall sæddoser. Siden sædprisen er lavere på eksportmarkedet tar det noe lenger tid før vi passerer morselskapet
økonomisk. Men etter planen skal det skje i 2018.

Visste du at

… Norge, sammenliknet med 25 andre europeiske
land, bruker desidert minst antibiotika i mat
produksjonen.Antibiotikabruken pr. kg kjøtt er her i
landet under en tredel av i Sverige. Danmark bruker
10 ganger og Tyskland mer enn 50 ganger så mye
som oss. Flere middelhavsland troner på toppen med
over 100 ganger høyere bruk av antibiotika i matproduksjonen enn Norge.

Kilde: European Medicines Agency (EMA)

Trenger økt beitetilskudd 			

Flere kubønder i Akershus har bidratt til eksporteventyret.
Den beste avlsoksen, 10542 Bøhler, er født og oppvokst
hos Jørn Onstad, Skedsmo. Superoksen fra Akershus har i
dag arvinger over hele verden

Kongtorp har drevet økologisk i 25 år. I tillegg til at det
ikke er tillatt å bruke mineralgjødsel og plantevernmidler,
stilles det ekstra krav til dyrevelferd og til bruk av kraftfór.
– I dag bruker vi 25 % kraftfór. Det er egentlig for mye,
vi bør ned mot 15 % og heller øke bruken av beite og
gras. Skal vi øke matproduksjonen i dette landet må det
dyrkes korn på den beste jorda. Det betyr økt bruk av
beite, først og fremst bratte jorder det ikke kan dyrkes
korn på, slår Hans Petter fast og sender et klart budskap
til politikerne:
– Beiting gir et betydelig merarbeid i form av gjerding
og pass. Hvis en virkelig ønsker mer beiting må det til
kraftigere økonomisk stimulans enn i dag. Derfor burde
beitetilskuddet økes.
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– Ny teknologi gir også
muligheter for å erstatte
importert proteinfór med
norsk fra makroalger
og trevirke, forteller
Margareth Øverland

Bioøkonomi:

Enorme muligheter
for landbruket

Bioøkonomien utfordrer oss både kunnskapsmessig og teknologisk.
Og landbruket kommer til å spille en hovedrolle.

D

et bærende elementet i bioøkonomien er å erstatte
fossile hydrokarboner med «grønne karboner»
Hamskiftet drives av to hovedtrender:
1. Vi har fått et markedsdrevet behov for å foreta hamskiftet (bl.a. pga. klimautfordringen)
2. Vi har utviklet teknologi som gjør dette hamskiftet
mulig. Industriell bioteknologi innebærer bruk av mikro
organismer eller enzymer i produksjonsprosessene.
Professor Margareth Øverland, leder for «Foods of
Norway»på NMBU i Ås, ser enorme muligheter for landbruket:
		
0 - utslippssamfunnet
			
– Utviklingen vil styrke primærnæringene ved at råvarene
blir utgangspunkt for langt flere produkter enn i dag. Fra
trær og andre planter kan en f.eks. separere trefibre til
lignin, cellulose og hemicellulose. Høyverdig cellulose
kan utnyttes til tekstiler, og hemicellulose kan raffineres
til sukker, som kan omdannes til finkjemikalier, biotetanol
og gjær, som kan brukes som fór til husdyr, fisk eller
mennesker.

– Restene etter bioraffineringen kan utnyttes i en bioreaktor som produserer biogass. Som igjen kan konverteres
til strøm. Det eneste som blir igjen er aske – som vi kan
bruke som gjødsel på jordet. Det blir altså ingenting igjen;
vi utnytter ALT. Her snakker vi virkelig om 0-utslippssamfunnet, forteller en glødende Øverland.

Revolusjonerende fórproduksjon?		
– Et praktisk eksempel på den kommende revolusjonen
er grovfórdyrking. Med dagens teknologi er det optimalt
å høste gras opptil tre ganger i sesongen. Ny bioraffineringsteknologi gjør det mulig å raffinere graset etter høsting. Vha. fermentering, enzymteknologi og termomekanisk behandling blir det nå mulig å få ut et fór som
kvalitetsmessig er nærmere kraftfóret, sier Øverland,
som likevel understreker at dette vil være et supplement
til dagens teknologi. Men et eksempel som understreker
hvilke enorme muligheter den nye økonomien gir.
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Energi
bonden:

Kan bli nettoleverandør av energi

De aller fleste gårdene i Akershus kan produsere et netto overskudd av energi.
Spørsmålet er om teknologien og energipolitikken gjør det lønnsomt?

V

i er i gang med å kartlegge potensialet på vindkraft og solenergi på fem forskjellige gårdsbruk i
Aurskog-Høland. Målet er å utvikle et kalkulasjons
program som gjør det mulig for hver enkelt bonde å
beregne optimal bruk av energikilder på gården, forteller
prosjektleder Sean Erik Foss ved Institutt for energi
teknikk (IFE) på Kjeller. Prosjektet drives som et samarbeid mellom IFE, Kjeller Vindteknikk, Akershus Bondelag, Norges Bondelag og Aurskog-Høland kommune.

– Det vil med dagens priser koste i størrelsesorden 
2 500–3 000 kr/m², altså totalt 1,25–1,5 millioner kroner
å kunne årlig produsere 70 000–80 000 kWh. Dette
tilsvarer det årlige normalforbruket av strøm til 2–3 hus
holdninger, sier Sean Erik.

Visste du at …

... i 2013 ble det for første gang – i moderne tid – bygget
ut mer fornybar (143 GWh) enn fossil (141 GWh) i
Norge?
... Norges Bondelag har som ambisjon at landbruket
skal være klimanøytralt innen 2030?

Lite aktuelt å levere
– Vi kan allerede nå slå fast at de fleste gårdsbruk i
Akershus og Oslo kan produsere mer energi enn de forbruker. Utfordringen er å finne fram til en lønnsom måte
å lagre overskuddsenergi fra sommeren til perioder av
året med underskudd. I dag er det lite lønnsomt å selge
overskuddsstrøm ut på nettet; energiselskapene betaler
bare spotpris. Og så må man evt. kjøpe tilbake for full
pris i underskuddsperioder. Det blir dårlig butikk, konkluderer Sean Erik.

Batterier eller brenselceller?			
– Vi ser derfor på muligheten for å lagre strøm. Problemet
er at lagring på batterier pr. i dag er for kostbart. Derfor
ser vi på et alternativ, nemlig å omforme strøm gjennom
elektrolyse til hydrogen og lagre energien som hydrogen
gass. Hydrogengassen kan så, etter behov, konverteres
tilbake til strøm via såkalte brenselceller. Samme teknologi kan vi bruke på omforming av for eksempel biogass
fra bioreaktorer.

Lønnsomt?
– Det store spørsmålet med dagens energipriser/energi
politikk er jo knyttet til lønnsomheten. Men det er rimelig
å anta at gårdsbruk med stort kjølingsbehov, for eksempel grønnsaksprodusenter, lettere vil kunne få lønnsomhet enn de som har større energibehov på vinterstid. Rett
og slett fordi energipotensialet er større på sommeren
enn på vinteren.
– Hvor mye vil det koste å kle et sør/vestvendt låvetak på
500 m² i Akershus? Og hvor stort vil energipotensialet
være?
Sånn kan låvetakene se ut om få år: Dekket med solceller.
Bildet er fra Hynors testanlegg på Lillestrøm.
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Visste du at …

... effektive kuer gir underskudd av kjøtt? Vi drikker stadig mindre melk. Effektiv genetikk sørger for at melkeproduksjonen pr.
ku øker. I sum gir dette færre kuer, færre kalver og dermed mindre storfekjøtt. Altfor lite: I 2015 må det importeres ca. 17 000
tonn, tilsvarende nær 1/5 av forbruket. Paradokset er at det finnes masse ledige beitearealer også i Oslo og særlig Akershus.
Som kunne vært utnyttet av ammekyr (betyr oftest kjøttfekrysninger). Men pga. høye kostnader til gjerding og ettersyn blir
svært mye ikke utnyttet. Resultatet blir at beitene gror igjen. Selvsagt handler det om økonomi. Men også om organisering.

Samarbeid gir
15 000 kg mer
storfekjøtt

Storfek jøttbonden

– Uten disse beitene hadde vi ikke hatt plass
til så mange dyr, forteller Aud Raasok, en
av de tre bøndene som holder beitedyr på
øyene Rosholmen og Kusand i Øyeren.

F

amiliene Waaler, Thorud og Raasok driver hver sine
gårdsbruk i Aurskog og Fet. Men gjennom Rosholmen & Kusand Beitelag disponerer de i tillegg 1 500
dekar leid innmarks- og utmarksbeite, derav 1 200 på
de to øyene. Samarbeidet gir plass til rundt 50 amme
kuer mer enn de ellers hadde hatt plass til. Som gir nær
15 000 kg storfekjøtt pr. år.

ROSHOLMEN & KUSAND
BEITELAG SA

Samvirkeforetaket eies av
• Sigvard & Knut Waaler (45 dyr)
• Atle Thorud (9 dyr)
• Aud Raasok (29 dyr)				
Beitedyrene er Charolaise og ulike krysninger av Hereford,
Charolaise, Tiroler Grauvieh og NRF. I tillegg til felles
beitene har beitelagsmedlemmene også noen dyr på
beiter på hjemgårdene.

Vannstanden er avgjørende
Fergetider og vannstand er ikke det vanligste temaet i
akershuslandbruket. Men for beitebøndene i Øyeren er
det avgjørende. Når 50 ammekuer + kalver skal transporteres ut til øyene må beitene være klare, vannstanden
ikke for høy – eller lav – og det må skje før eller etter
storflommen kommer.

Beitelag – et godt bidrag 				
– Tenk så store beitearealer, f.eks. alle ravinene, som i
dag ligger ubenyttet her på Romerike. Uten beiting er det
bare et spørsmål om tid før de gror igjen. Jeg er over
bevist om at en kombinasjon av økt beitetilskudd og flere
organiserte beitelag ville gitt positive resultater. Det første
må politikerne ta ansvar for. Det siste må vi bøndene sjøl
kunne ordne, sier Aud.

Fokus på trivsel

		
– Både ved ferging, gjerding og beiteslipp stillerfamiliene
mannsterke opp. Det blir jo mye lettereå gå på når man
er mange, sier Knut.
– Og vi har alltid med oss kaffe og litt å bite i. Det gjør at
dette blir ganske sosialt, understreker Atle.

Strøm til landbruket
www.fjordkraft.no/agrol
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Hva om du kunne kjøre traktor, skurtresker og personbil på et
100% fornybart drivstoff. Tilgjengelig i dag. Fornybart og bedre
teknisk enn fossil diesel.

Det er mulig. I dag.
Eco-1 bioenergi er Norges største spesialist på fornybar diesel. Vi kommer gjerne til
en drivstofftank nær deg med et fornybart drivstoffalternativ.
GRØNT LANDBRUK er en aksjon for et 100% fornybart landbruk, et samarbeidsprosjekt med aktørene i næringen og forhandlere av fornybart drivstoff.
Les på GRØNTLANDBRUK.NO for mer info.

Du velger om du vil drive
bærekraftig jordbruk
basert på fornybar energi.
.Ring 21 42 02 46 for grønt landbruk

Ta kontakt med oss for
mer informasjon:
Tlf. 21 42 02 46
post@eco-1.no
www.grøntlandbruk.no
www.eco-1.no
Twitter:
@eco1bioenergi
Facebook:
eco1bioenergi

Advokatfirmaet Seland DA har bred erfaring fra de fleste
rettsområder, herunder omfattende prosedyrepraksis.
Partner advokat Tallag Andersen (med møterett for Høyesterett)
har i tillegg spesialkompetanse på fast eiendoms rettsforhold,
særlig ekspropriasjonsrett, tingsrett og tomtefeste.
Han har i en årrekke vært en av Bondelagets
samarbeidsadvokater.

E-post: tallag.andersen@seland-law.no • Postboks 1938 Vika, 0125 Oslo
Telefon 24 13 43 40 • Besøksadresse: Klingenberggt. 7 A, Oslo
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Hvam videregående skole gir en unik mulighet for deg som
ønsker grønn utdanning. Her er flere muligheter både på
videregående skole og innen yrkesrettet, høyere utdanning.
Innenfor naturbruk og landbruk tilbyr vi
• Fagutdanning til agronom, anleggsgartner, hestefag og hovslager
• Studiekompetanse med fordypning innen naturbruk, dyrekunnskap, energi- og miljø
• Fagskole som utdanner agroteknikere innen «Planteproduksjon og driftsledelse» og
«Natur- og kulturbasert entreprenørskap»
• Fagkurs og voksenopplæring innen landbruk

Fagskole
– en yrkesrettet
høyere utdanning
som utdanner
agroteknikere

Fagutdanning og
studiekompetanse på
videregående skole

Les mer om våre utdanningstilbud på www.hvam.vgs.no
Hvam videregående skole
Hvamsallèen 30, 2165 Hvam
Tlf 63 91 21 00 • www.hvam.vgs.no
E-post: post@hvam.vgs.no
Følg oss på Facebook!
www.facebook.com/hvamvgs
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Ditt
naturlige
førstevalg!

Alt innen landbruksmaskiner og -redskap
Lantmännen Maskin representerer sterke merkenavn, som bl.a. VALTRA og CLAAS traktorer, CLAAS treskere og høstemaskiner,
Bogballe kunstgjødselspreder, Tokvam snøutstyr, Holms veivedlikeholdsutstyr, Hardi sprøyter og Can Am ATV.
Hvorfor Lantmännen Maskin:
• Stort salgs- og serviceapparat fordelt på 10 avdelinger
• Svært høy og oppdatert kompetanse om våre produkter,
med hovedfokus på CLAAS landbruksmaskiner og
høsteutstyr og VALTRA traktorer
• Bredt utvalg av andre maskiner og utstyr

• Vi utfører serviceoppdrag ute hos kunden gjennom vårt
mobile serviceapparat
• Omfattende delelager og butikkvarer med rask levering
direkte til sluttkunde
• Olje og smøremidler fra Agrol.

Lantmännen Maskin avd. Jessheim
Industriveien 16, 2069 Jessheim
telefon 63 94 85 80 • www.akershustraktor.no
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Grønnere landbruk med kildesortert matavfall
Energigjenvinningsetaten (EGE) er underlagt byrådsavdelingen for kultur og næring og har 200 ansatte. EGE utvikler og drifter
industrielle avfallsanlegg, og tar imot og gjenvinner avfall fra både Oslos husholdninger og fra næringsaktører. EGE prøvde ut eget
biogjødsel for første gang i 2014. Hele 20 000 tonn biogjødsel fra Romerike biogassanlegg ble spredd ut over åkrene i løpet av 2014.
Tilbakemeldingene fra bøndene var svært positive, og en rekke nye leveranser er allerede avtalt.
Biogjødselet er næringsrikt og egner seg godt som et supplement til eller erstatning for konvensjonelt gjødsel. Produktet fremstilles
gjennom en biologisk behandlingsprosess av kildesortert matavfall. Dette sørger for at næringsstoffer som fosfor, kalium og nitrogen
holdes i naturens kretsløp, og gir grønne jorder til lokalt landbruk i Oslo/Akershus-området.
Forskningsinstituttet Bioforsk har gjennomført mange vekstforsøk med bruk av biorest i Norge, og har opparbeidet seg god erfaring
med bruk av denne type gjødsel. Biorest kan på mange måter sammenlignes med husdyrgjødsel. Biorest inneholder i tillegg til
gjødselstoffene også organisk materiale som er med på å bygge opp jordsmonnet.
Etterspørselen etter biogjødsel er større enn tilbudet
Felleskjøpet har ansvaret for salg og markedsføring av Energigjenvinningsetatens biogjødsel, og har derfor tett dialog med de
ulike bøndene. Bjørn Eivind Engebretsen i Felleskjøpet forteller at biogjødselen fra Romerike biogassanlegg blir tatt godt imot.
- Vi får veldig mange positive tilbakemeldinger. Dette gir stor nytte for bonden, og spesielt for økologiske bønder som ofte benytter
husdyrmøkk. De har få alternativer for å opprettholde statusen som økolog. Biogjødsel derimot er et fullgodt alternativ, sier han.
I fjor var etterspørselen større enn det totale tilbudet, men i 2015 dekker den forhåpentligvis hele etterspørselen.
Engebretsen forteller videre at mange bønder foretrekker biogjødsel på grunn av miljøaspektet, og at de verdsetter å være med
å bidra til at ressursene går i kretsløp.
- Biogjødsel gjør at en bruker matavfallet til noe fornuftig, fremfor å brenne det opp. Bruk av lokale gjenvinningsanlegg som
Romerike Biogassanlegg gir også en stor gevinst til nærområdet, fordi en ikke trenger å frakte avfallet så langt, sier han.
Ønsker du mer informasjon om biogjødsel?
Kontakt: Nils Finn Lumholdt
Avdelingssjef Romerike biogassanlegg
Tlf. 958 46 787

Åker i Nes gjødslet med og uten biogjødsel – med biogjødsel til høyre på bildet
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LANDBRUKSFORSIKRING
– SUNT BONDEVETT
Været lar seg ikke styre, det er derfor smart
å forsikre deg mot skader på avlingen.
Landbruksforsikring eies av landbrukssamvirket, og vi kjenner bøndenes utfordringer
bedre enn noen. Vi tilbyr gunstige forsikringer som er skreddersydde.

involve.no

Ta gjerne kontakt for et uforpliktende tilbud.

Les mer og bestill på landbruksforsikring.no,29
eller ring 05263 for å snakke med en rådgiver.

Vi har lang erfaring med regnskap innen jord- og skogbruk.

Alt innen regnskapstjenester, lønn, fakturering,
gårdsoverdragelser, økonomisk rådgivning

Tlf. 63 91 29 20 - www.vorma.no

SKI - MOSS - NESODDEN

Ski - tlf. 64 91 14 00 • Moss - tlf. 69 23 55 00
Nesodden - tlf. 66 96 59 00
postmaster@eroy-regnskap.no • www.eroy-regnskap.no

GODT UTSTYR ER
HALVE JOBBEN

Eiksenteret Kløfta - Tlf: 63 94 55 00
Eiksenteret Bjørkelangen - Tlf: 63 85 63 88

STOLT LEVERANDØR
AV EKTE NORSK MATGLEDE
Få ting smaker bedre enn nyplukket norsk frukt, bær, grønnsaker og potet.
Gartnerhallen er et landsdekkende samvirkeforetak med medlemmer som dyrker
og sikrer deg norskproduserte kvalitetsprodukter hele året.
Vi gjør det enkelt for deg å velge norsk, sunn matglede!

Lang erfaring innen jord- og skogbruk:
Etablering - Regnskap – Rådgiving – Eierskifter
2150 Årnes • Tlf 63 91 29 00
post@fenreg.no • www.fenreg.no

Gartnerhallen SA er i dag Norges største produsentorganisasjon
for frukt, bær, grønnsaker og potet med en årlig omsetning på
ca. 1, milliard kroner.
Omkring 1200 produsenter er sammen om å eie samvirkeforetaket
Gartnerhallen SA. Med basis i et sterkt fagmiljø og gode leveringsavtaler,
sikrer vi forbrukerne etterspurte frukt- og grøntprodukter.
Gartnerhallen SA er i dag Norges største produsentorganisasjon

Gartnerhallen SA er i dag Norges største produsentorganisasjon
for frukt,for
bær,
grønnsaker
og potet og
med
en årlig
på
frukt,
bær, grønnsaker
potet
medomsetning
en årlig omsetning
på
ca. 1, milliard
www.gartner.no
ca. 1, kroner.
milliard kroner.
Omkring Omkring
1200 produsenter
er sammen
om å eieom
samvirkeforetaket
1200 produsenter
er sammen
å eie samvirkeforetaket
Gartnerhallen
SA.
Med
basis
i
et
sterkt
fagmiljø
og
gode
leveringsavtaler,
Gartnerhallen SA. Med basis i et sterkt fagmiljø og gode leveringsavtaler,
sikrer vi forbrukerne
etterspurte
frukt- ogfruktgrøntprodukter.
sikrer vi forbrukerne
etterspurte
og grøntprodukter.

www.gartner.no
www.gartner.no

Postboks 135, 2021 Skedsmokorset
Tlf. 64 83 63 80 • post@skedsmoregnskap.no
www.skedsmoregnskap.no

Profesjonell rådgiving
tilpasset dine behov
medlem.tine.no
medlemstelefon 51 37 15 00

SPAR!

• Penger
• Miljøet
• Helsa

Eksperter på organisk gjødselhåndtering
63 83 90 00 - www.hektner.no
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rett
utenfor.
Velkommen!
Velkommen!
Vi har
fokus
på god
stemning
og mat.
god mat.
Vi har
fokus
på god
stemning
og god
Vi arrangerer
også
aktiviteter
Vi arrangerer
også
aktiviteter
som som
gjør gjør
oppholdet
minneverdig.
Se hurdalsjoen.no
oppholdet
minneverdig.
Se hurdalsjoen.no
forfor
mer
informasjon
og booking.
mer
informasjon
og booking.
Tlf:Tlf:
63 63
95 95
96 96
00, 00,
e-post:
post@hurdalsjoen.no
e-post: post@hurdalsjoen.no

Enkelt å velge
norsk mat

trygg

NYT NORGE GARANTERER:

at råvarene er norske
at bonden følger strenge, norske regler
at maten er produsert og pakket i Norge

Vi kan landbruk!
Vi hjelper deg med å ta gode
økonomiske valg.
Kontakt oss for en prat, så finner
vi sammen gode løsninger.
For nå. Og fram i tid.
Velkommen til oss
i Bankgården på Kløfta!
Telefon 62 97 00 66
post@odal-sparebank.no
www.odal-sparebank.no

31

En alliansebank i

Dette er Akershus Bondelag
Akershus Bondelag har nærmere 4 900 medlemmer, derav 2 100 aktive produsenter, som gir
gode mangfoldige matopplevelser, skaper grobunn for levedyktige lokalsamfunn, gjør landet
vakkert og fornyer verdiskapningen på gården.

Akershus Bondelag er ett av 18 fylkeslag under paraplyen Norges Bondelag. Bondelaget er samlet den største
fag- og interesseorganisasjonen for bønder i Norge,
og har som mål å «samle alle som er, eller kjenner seg
knyttettil bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og
kulturelle interesser.» Bondelaget jobber målrettet for
best mulig rammebetingelser for produksjon av mat
varer, og forhandler hvert år med staten om bondens
inntektsmuligheter. Bondelaget mottar ikke statsstøtte.

Medlemmer totalt

4 847

Bruksmedlemmer (aktive
produsenter)

2 112

Landbruksrelaterte
selskaper

47

Personlige medlemmer /
husstandsmedlemmer,
sympatiserende medlemmer m.m.

2 688

Andel bruksmedlemmer av bønder som
søker produksjonstillegg
(markedsandel)

72 %

AKERSHUS BONDELAG
Besøk oss på www.bondelaget.no/akershus
eller ta kontakt med Akershus Bondelag på
Grønt Fagsenter, Hvamsvegen 696,
2165 HVAM.
E-post: akershus@bondelaget.no
Tlf.: 63 90 44 40
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Interesseorganisasjon for bønder

AKERSHUS BONDELAG I TALL
(PR. 27.05.2015)
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A

kershus Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for
landbruket og synliggjøre landbrukets betydning
for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk
og service i landbruket. Med nærmere 4 900 medlemmer
fordelt på 26 lokallag, gode politiske kontakter og høy
faglig kompetanse, er vi en sterk organisasjon.

