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1. Innledning 

For å sikre norsk matproduksjon for fremtidig generasjoner, må vi sørge for å ha en mest 

mulig bærekraftig matproduksjon. Jorda og utmarka må være i minst like god stand når den 

overlates til neste generasjon. Samtidig må vi se på nye muligheter til å utnytte bioressursene 

som landbruket forvalter.  

 

Klimaendringene er vårt tids største miljøproblem og kanskje den aller viktigste saken vår 

generasjon må finne løsninger på. Samtidig som verden trenger mer mat, opplever 

matprodusenter verden over allerede konsekvensene av at klimaet endres. Norges Bondelag 

har tydelig slått fast at framtidas landbruk er klimasmart og bærekraftig. Et klimasmart 

landbruk er en matproduksjon som fører til minst mulig klimabelastning, der næringa 

samtidig tilpasser seg klimaendringene.  

 

Klimaendringene fører samfunnet over på det grønne skiftet – fra fossil økonomi til grønn 

økonomi eller bioøkonomi. 

 

Bioøkonomi handler om produksjon av biomasse og omdannelse til mat, fôr, energi, 

materialer, kjemikalier, fiber og andre produkter. Begrepet omfatter jordbruk, skogbruk, 

fiskeri og havbruk, samt næringsvirksomhet knyttet til bærekraftig høsting og videreforedling 

av biomasse. 

 

Bioøkonomi dreier seg om å videreforedle våre ressurser. Her må Norges Bondelag ha 

en fremtredende rolle i å utforme rammebetingelsene for framtida. Vi må ta del i den 

verdiskapinga som det grønne skiftet legger grunnlaget for. 

2. Grunnlag  

Vi må møte klimaendringene med en bærekraftig politikk. Det vi si at vi skal bruke naturen på 

en slik måte at vi ikke forringer ressursene. I Norge har vi de beste forutsetninger for å få 

dette til. Vi har rikelig med vann og få sykdomsproblemer for planter og husdyr. Dette gjør at 

vi har mindre behov for plantevernmidler og medisiner. Kanaliseringspolitikken er laget for å 

få mest mulig ut av de arealressursene vi har. Dette, sammen med en variert bruksstruktur, 

gjør at vi tar i bruk ressursene over hele landet.   

 

Jordbrukets verdikjede kjennetegnes ved familieeide jordbruksforetak  spredt over hele landet, 

store bondeeide samvirkeselskaper, rådgivningstjeneste og forskningsklynger for avl, plante- 

og dyrehelse. Det er i 2015 om lag 42 000 aktive jordbruksforetak i Norge. Disse leverer 

råvarer til matindustrien, som består av over 2 000 bedrifter. Matindustrien er med sine 

48 000 sysselsatte Norges største industrisektor, I 2014 var den samlede produksjonsverdien 

på 185,3 Mrd. 

 

Nye bedrifter som skyter ut av eksisterende selskaper lykkes oftere enn nye bedrifter som 

starter fra bunnen av. Innen jordbrukets verdikjede ligger det godt til rette for knoppskyting av 

nye bioøkonomibedrifter ut fra de etablerte samvirkeselskapene.  
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Landbruket en del av klimaløsningen, det grønne skiftet og bidrar til ny næringsutvikling. 

Klimaendringene fordrer at vi må tenke nytt i drifta, men kan også gi muligheter for nye arter, 

sorter, høyere avlingspotensial og nye dyrkningsformer. Et framtidsretta landbruk gir 

muligheter og stiller krav.  

 

For å øke produksjonen og omstille til mer klimasmart drift, må arealeffektiviteten styrkes. 

Det er viktig å opprettholde en differensiert og spredt produksjonsstruktur. En vesentlig del av 

matproduksjonen i Norge skjer på små og tungdrevne arealer med betydelig driftmessige 

utfordringer. Mer ensidig drift og sentralisering gjør oss mer sårbare med et krevende klima 

og øker presset på jorda. 

 

Matproduksjon er bioøkonomi. Det å produsere mat har alltid vært og vil fortsatt være 

hovedoppgaven for jordbruket. Norges Bondelag må bidra til at matproduksjon blir 

definert inn som en sentral del av bioøkonomien. 

 

Økt politisk oppmerksomhet omkring bioøkonomi gir nye muligheter for landbruket. Økte 

ambisjoner innen forskning og næringsliv er nødvendig for å videreutvikle og utvide 

produksjonene. Når flere utforsker mulighetene, øker sjansen for at det skapes innovasjoner 

og at det oppstår nye former for samarbeid.  

 

Økt produksjon og verdiskaping med grunnlag i de biologiske ressursene vil være et viktig 

bidrag fra landbruksnæringa til det grønne skiftet. Landbruket vil kunne produsere enda flere 

av de fornybare produktene som skal erstatte det som i dag bidrar til klimaproblemer – de 

fossilbaserte produktene. Landbruket må gripe mulighetene i bioøkonomien. Samarbeid både 

innad i næringa og mellom ulike næringer er avgjørende.  

 

Det er mulig å øke bruken av trevirke og restprodukter fra de tradisjonelle primærnæringene 

til erstatning for oljebaserte produkter. Samtidig gir forskning nye muligheter for bærekraftig 

og lønnsom utnyttelse av bioråvarer som tremasse, halm, tang og tare, husdyrgjødsel, 

bipodukter fra slakteri- og fiskeforedling. 

 

 

Klimaet endres raskt 
Lørdag den 12.desember 2015 ble klima avtalen mellom 195 land skrevet under i Paris. Man 

vedtok 2 graders målet, med et sterkt ønske om ikke å komme over 1,5 grader globalt. 

Sammen med rapporteringsplikt hvert femte år til FN, gir dette markedskreftene klar beskjed 

om at man ikke lenger kan forvente forutsigbare rammebetingelser for fremtidige 

investeringer i kull, olje og naturgass. Kull, olje og gass har vært en forutsetning for 

velferdsøkningen i den rike verden. Disse energibærerne må etter hvert erstattes i 

energisystemet og i industrien. Biomasseressursene vil derfor få et langt større 

anvendelsesområde fremover. I følge FNs klimapanel vil den globale matproduksjonen 

komme under press som en konsekvens av klimaendringene. Det gjør at smartere agronomi på 

land og i hav blir helt nødvendig. Karbonbinding i jord, skog og hav vil også bli en svært 

viktig oppgave. Klimaendringene er svært alvorlige. Paris møtet sier at dette må forstås på en 

helt annen måte av verdenssamfunnet. Det er nå opp til hver enkelt nasjon å lage virkemidler 

som bidrar til at målene nås.  

 

Klimaendringene vil gi store endringer i økosystemene over hele kloden og skape utfordringer 

for verdens matproduksjon, Norsk matproduksjon er foreløpig mindre utsatt enn andre steder 

på kloden. Men etter hvert som kulde og tele reduseres, vil vi få innførsel av nye insekter, 
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sopper og sykdommer på planter og dyr. Norge har gjort seg mer sårbar ved at det er blitt 

åpnet for mer import av plantemateriale og jord. Det er av stor nasjonal betydning at vi 

opprettholder og styrker en nasjonal sortsforedling.   

 

Alvoret i klimaendringene begynner å bli mer tydelig nasjonalt og globalt. Store jordras, mer 

ekstreme nedbørmengder, kraftigere stormer og hetebølger inntreffer oftere. I rapporten 

”Klima i Norge 2100” konkluderes det med følgende hovedfunn: 

 Årstemperatur: Økning på ca. 4,5 ⁰C (spenn: 3.3 til 6,4⁰C) 

 Årsnedbør: Økning på ca. 18 % (spenn: 7 – 23 %) 

 Styrtregnepisodene blir kraftigere og vil forekomme hyppigere 

 Regnflommene blir større og kommer oftere 

 Snøsmelteflommene blir færre og mindre 

 I lavtliggende områder vil snøen bli nesten borte i mange år, mens det i høyfjellet kan 

bli større snømengder i enkelte områder 

 Det blir færre isbreer og de som er igjen har blitt mye mindre.  

 Havnivået øker med mellom 15 og 55 cm avhengig av lokalitet.  

 

FN`s klimapanel beskriver i femte hovedrapport en tilsvarende global utvikling, men også en 

endring for matproduksjonen. Man mener det vil bli lange tørkeperioder i de store 

dyrkingsarealene nær ekvator og bedre dyrkingsforhold jo lengre nord man kommer. En 

utvikling vi allerede ser konturene av. 

 

Det blir varmere og våtere, noe som gir nye utfordringer i hvordan vi tar vare på og 

utvikler landbrukets ressurser. 

 

Det grønne skiftet 
Det grønne skiftet handler om å bytte ut klimaforurensende energi, varer og tjenester med 

miljøvennlige alternativer. For energiproduksjon handler dette om å bytte ut 

petroleumsbaserte energibærere med fornybare energibærere som vannkraft, solenergi, 

vindkraft, bølgekraft, ved, flis, biogass, med mer. Bioenergi er energi som skapes av 

biomasse, og er dermed en del av bioøkonomien, Ved, biogass og biokull er eksempler på 

bioenergi. Når petroleumsbasert energi erstattes med bioenergi, kan vi si at bioøkonomien 

bidrar til det grønne skiftet. Det samme gjelder når trevirke erstatter betong i byggesektoren. 

Fornybare energikilder som vannkraft, solenergi, vindkraft, bølgekraft er ikke en del av 

bioøkonomien, men er del av det grønne skiftet. 

 

For å klare det grønne skiftet må samfunnet endre måten enkelte oppgaver løses på i dag. 

Landbruket har alltid vært en stor leverandør av fornybar energi. Næringa jobber nå med alle 

typer fornybare energiproduksjoner. Innen noen energiformer er vi allerede store leverandører 

av kraft, mens andre er på et tidlig stadium.  

 

 

Norges Bondelag har bidratt på følgende områder for å fremme det grønne skiftet: 

 

 Det er nå utviklet 9,1 TWh vasskraft fra småkraftverk ifølge Norges vassdrags- og 

energidirektorat. Det totale potensialet for vannkraft utenom vernede og utbygde 

vassdrag er på 30 TWh.  

 Utbygging av småkraft fra vindmøller er foreløpig beskjedent. Potensialet for 

utbygging av store vindmøller begrenses i dag av lav lønnsomhet. Det har kommet på 
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plass en forenklet søknadspraksis ved etablering av små vindmølleanlegg og det 

arbeides med planer om å utvikle en egen norsk gårdsvindmølle i samarbeid med 

Kjeller Vindteknikk og Institutt for Energiteknikk. 

 Flismengde brukt til gårdsvarme og bondevarmeanlegg øker jevnt og trutt til tross for 

at vi har hatt varme vintre og lav strømpris. Mengden flis som brukes er kommet opp i 

220.000 m
3 

ifølge tall fra Innovasjon Norge. Totalt produserer landbruket vannbåren 

varme tilsvarende et halvt Altakraftverk. 

 Forbruket av ved ser ut til å være noe redusert på grunn av installasjon av 

varmepumper i mange husstander. Vedsalg bidrar til betydelig omsetning for mange 

landbrukseiendommer. Det ble i 2008 anslått at vedforbruket i Norge ligger rundt 8 

TWh per år. 

 Produksjon av biogass fra husdyrgjødsel er et klimatiltak ved at det totale utslippet av 

klimagasser reduseres. Produksjon av biogass gir også mulighet til å erstatte fossil 

energi, utnytter ressursene på en mer effektiv måte og øke verdiskapingen i næringa.  

 Greve biogass i Vestfold samler inn 60 000 tonn husdyrgjødsel og blander dette med 

matavfall. Tilsvarende løsninger kan også gjøres andre steder i landet.  

 Det utvikles relativt billige reaktorløsninger for biogass som kan brukes av 

husdyrbrukere som ikke holder til i nærheten av matavfallsanlegg.  

 Opprinnelig ble det regnet med at metan fra biogass skulle brukes som drivstoff til 

jordbrukets eget driftsapparat. Dette er fortsatt aktuelt, men forskere ved Norsk 

institutt for bioøkonomi har også begynt å se på om man kan anvende biometan til 

proteinproduksjon.  

 Det er utviklet et avtaleverk for bønder som vil samarbeide med matavfallsindustrien 

om biogassproduksjon. I Vestfold startet det første store anlegget som mottar både 

avfall og gjødsel høsten 2015. 

 Solceller har hatt svært gunstig prisutvikling de siste årene. Det er et stort potensial for 

utbygging av solcelleanlegg i landbruket. 

 Klimarådgivning på gårdsnivå. Norsk Landbruksrådgiving har i samarbeid med 

Norges Bondelag fått tildelt midler over jordbruksavtalen til utvikling av 

rådgivingstilbud innen klimasmart landbruk.  

 En ny teknologi utviklet ved Mære Landbruksskole vil kunne revolusjonere måten vi 

bruke energi på i drivhussektoren. Man høster overskuddstemperaturen som plantene 

ikke trenger i veksthuset, samler fuktigheten, og pumper varme og fuktighet ned i et 

varmelager. Denne teknologien gjør at man får kontroll over atmosfæren i drivhuset. 

3. Hva er bioøkonomi 

Begrepet “bioøkonomi” har sine røtter i forskningsmiljøer og bioteknologiindustrien. EU 

bruker følgende definisjon av bioøkonomi: 

 

”Bioøkonomi er bærekraftig produksjon og omdannelse av biomasse til mat-, helse- 

og fiberprodukter til industrielle produkter og energi. Fornybar biomasse inkluderer 

ethvert biologisk materiale som produkt i seg selv eller for anvendelse som 

råmateriale.”  

 

I landbruksmeldingen ”Velkommen til bords” fra 2012, ble bioøkonomi definert til å 

inkludere ”all industri og økonomiske sektorer som produserer og utnytter biologiske 

ressurser herunder jordbruk, skogbruk, reindrift, havbruk, fiskeri og tilhørende industrier.” 
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Felles for disse definisjonene er at de tar utgangspunkt i genetiske og biologiske ressurser 

hentet fra primærnæringen jord-, skog-, havbruk.  

 

En praktisk tilnærming til bioøkonomibegrepet kan belyses med eksempel fra Nortura som 

årlig mottar 420 000 tonn levende biomasse. Dagligvare, storhusholdning og industri 

forbruker omtrent 270 000 tonn av dette. Norturas datterselskap Norilia mottar de 150 000 

tonnene som årlig blir til overs, og sørger for at biomassen blir utnyttet og blir til verdier. 

Plussprodukter er fellesbetegnelsen for tilleggsprodukter fra slakting, nedskjæring og 

foredling på alle dyreslag. Blant annet blir plussproduktene brukt som fôr til kjæledyr og 

pelsdyr. Norilia har virksomheter innenfor skinn, naturtarm, ull og produkter fra norsk 

kjøttindustri. Mulighetene for anvendelse av plussprodukter er enorme! Kollagen, det 

viktigste proteinet i bindevevet hos dyr, kan brukes i medisinsk sammenheng. Fra eggeskall 

kan vi få et effektivt sårlegende middel, og av kyllingskrotter kan vi utvinne proteiner til 

dyrefôr. Den høye standarden for dyrevelferd og dyrehelse gjør blant annet at kvaliteten på 

norske kuskinn ligger i verdenstoppen. Om lag 50 prosent av norske kuskinn eksporteres til 

luksusmarkedet. 

 

For landbruket vil produksjonen av mat fortsatt være en primæroppgave. Forskning og 

teknologidrevet innovasjon i og på tvers av de ulike primærnæringene vil kunne gi store og 

nye muligheter. Dette vil blant annet kunne legge grunnlaget for smartere bruk av råstoffer og 

økt verdiskaping knyttet til reststoffer i matproduksjon og skognæring. På denne måten blir 

primærnæringenes ressurser viktigere. Den avanserte bioteknologien vil være driveren og 

katalysatoren for nye inntektskilder for produsenter og eiere i primærnæringene.  

 

4. Jordbruk 

Norsk jordbruk har et godt utgangspunkt for å utvikle nye produkter og økt verdiskaping i 

bioøkonomien. Jordbruket er kjent for god dyrehelse og plantehelse. Vi er verdensledende 

innen husdyravl. Vi har en restriktiv bruk av plantevernmidler, lavt forbruk av antibiotika og 

god sykdomskontroll. Norske bønder er godt faglig oppdaterte. Det er utviklet et godt og 

rasjonelt kvalitetssystem for landbruket (KSL) som hele tiden forbedres. Et særegent trekk 

ved vår jordbruksmodell er god kontakt mellom landbruksrådgivning, en bred 

forskningsklynge og praktikere. Dette er en svært god modell som nå videreutvikles inn i en 

mer avansert, bioteknologisk fremtid for matproduksjonen. 

 

Norsk økonomi må gjennom en omstilling. For at bioøkonomien skal kunne ta større del av 

den totale økonomien, vil primærnæringens ressurser bli viktigere. Det å eie areal i hav, jord 

og skog blir et stort fortrinn i den økonomiske omstillingen som kommer. Tradisjonelt 

jordbruk blir som før viktig, i tillegg kommer en omfattende og avansert, teknologidrevet 

bioteknologi i og på tvers av de ulike primærnæringene. Kunnskap om og produksjon av ulike 

enzymer og andre proteiner fra økosystemene kan på sikt bidra til stor verdiskaping. Den 

avanserte bioteknologien vil bli driveren og katalysatoren for nye inntektskilder for 

produsenter og eiere i primærnæringene. Produksjonen av biomasse må økes betydelig for å 

møte økende mat og energibehov.  

 

Det er et overordnet mål å bekjempe alt matsvinn i hele verdikjeden fra bonde til forbruker. 

Mat som likevel ikke kan brukes til menneskeføde, bør utnyttes til å fremstille antioksidanter, 

fiber eller andre stoffer som kan benyttes som helsefremmende matingredienser og biogass. 
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Biobasert plast, biotensider, biologiske oppløsningsmidler, biologiske rensemidler og 

biofarmaka er andre nye produktgrupper.  

 

Klimaendringene vil både gi negative og positive effekter for norsk matproduksjon. 

 

Positive effekter for matproduksjonen: 

• Varmere og våtere vær kan gi bedre korn og grasavlinger. I rapporten ”Klima i  

Norge 2100” beskrives en utvikling hvor vi vil få en forlengelse av 

vekstsesongen på 1 – 2 måneder over hele landet. Dette kan gi muligheter for å 

dyrke mer varmekjære vekster som er mer vanlig for Mellomeuropa. 

• De globale virkningene på matproduksjon med mer tørke og mer ustabilt vær  

vil øke behovet for mer matproduksjon og økt matvaresikkerhet.  

• Biomasseressursene vil få høyere verdi og mer fokus i økonomien.  

• Binding av atmosfærisk karbon i jord og skog kan bli en ny inntektskilde. 

• Norge som grasland kan komme i en fremtidig eksportsituasjon på rødt kjøtt.   

 

Negative effekter for matproduksjonen: 

• Økt intensitet i de ulike værfenomenene vil gjøre det vanskeligere å dyrke. 

• Store nedbørmengder vil gi økt erosjon, utgraving og strukturskader på  

jordene. Det vil blant annet bli vanskeligere å så høstkorn pga erosjonsskader. 

• Frukt- og bærproduksjonen blir mer sårbar for ødeleggelser fra styrtnedbør 

og haglvær. Vi må dyrke mer i tunell, under duk og i veksthus. 

• Økt risiko for nye dyresykdommer, plantesykdommer, insekter og soppangrep. 

• Det må jobbes kontinuerlig med planteavl for å tilpasse plantematerialet til  

endret klima og økt smittepress. 

 

Det er stor usikkerhet knyttet til hva de samlede effektene av kommende klimaendringer vil 

bety for norsk matproduksjon. Vi kan forvente store svingninger i nedbørmengde og tørke 

mellom år og innad mellom ulike regioner. Under forutsetning av at klimaendringene ikke blir 

for store og at bøndene kompenserer for de negative effektene ved å ta i bruk nye 

teknologiske løsninger og planteavl, vil det være mulig å opprettholde og øke 

matproduksjonen i Norge. 

 

Teknologiutviklingen i landbruket har gått raskt. Ny teknologi gjør det mulig å ytterligere 

effektivisere produksjonssystemene og tilpasse disse til å redusere miljøbelastningen. Roboter 

kan ta over for førerstyrte traktorer og minske jordpakking og energiforbruk, samtidig som 

produksjonen øker og doseringen av innsatsfaktorer gjøres mer presist. Teknologiutvikling 

kan bidra til både å redusere landbrukets klimagassutslipp og fremme tilpasning til endrede 

produksjonsvilkår når klimaet endres. Utvikling av teknologier for utslippsreduksjoner og 

klimatilpasninger i landbruket kan derfor betraktes som en del av bioøkonomien. Det er 

sammenfallende behov når landbruket både skal møte klimaendringene og bli en del av en 

innovativ bioøkonomi på samme tid. 

 

Landets 42 000 bønder er spredt over hele landet og produserer råvarer som i hovedsak 

foredles i samvirkeeide næringsmiddelbedrifter. Infrastruktur og logistikk sikrer transport fra 

bonde til forbruker. Jordbruket har med dette en komplett verdikjede. Vi trenger sterke 

bedrifter i bunnen for å få til knoppskyting. Vi har sterke samvirkebedrifter i hele landet som 

er en viktig ressurs for å utvikle nye produkter. I tillegg sikrer landets 180 000 

landbrukseiendommer lokalt eierskap for ca 67 % av Norges areal på fastlandet. Dette er 

næringsutøvere som er tilstede der ressursgrunnlaget er, har praktisk kunnskap og som 
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investerer kapital i sine eiendommer. Dette er et godt utgangspunkt for å forsterke og 

videreutvikle produksjonen av biologiske produkter. 

 

Genmodifisering for å utvikle nye plantesorter er nå er tatt i bruk av enkelte land. I Norge står 

en samlet landbruksnæring bak kravet om at vi fortsatt skal ha forbud om bruk og utsetting av 

genmodifiserte organismer i Norge.  

 

Klimaendringer, befolkningsvekst, behovet for omstillinger i næringslivet og den 

sikkerhetspolitiske sårbarheten knyttet til selvforsyningen av mat gjør det tvingende 

nødvendig å tenke nytt og utnytte hele potensialet i landbruksklyngen.  

 

Arealressursene 
I en verden som trenger økt matproduksjon må alle produksjonsressurser utnyttes og 

vedlikeholdes. I følge FAO må 90 % av den økte matproduksjonen skje på eksisterende 

jordbruksarealer. Det betyr at mindre utnyttelse av de norske ressursene vil føre til økt press 

på produksjonsressurser andre steder i verden. Samtidig vil klimaendringene kunne før til 

forringelse av arealene som grunnlag for matproduksjon. Dette, holdt sammen med at vi i 

Norge ikke har mangel på vann som ressurs for matproduksjon, samt den velstanden vi har i 

vårt samfunn, tilsier at også Norge bør gjør sin del av jobben for å fø egen befolkning. Det 

betyr i praksis at vi må øke bruken av norske arealressurser – både på innmark og utmark.   

 

Utvikling av bioøkonomien fordrer et sterkt jordvern og bedre utnytting av eksisterende 

arealressurser, herunder oppdyrking og nydyrking. 

 

Økt selvforsyning 
Matproduksjon er bioøkonomi. Et element i å øke verdiskapingen i bioøkonomien er å 

produsere en større andel av forbruket av mat innenlands og øke andelen av norske 

innsatsfaktorer i produksjonen. Dette dreier seg om å øke markedsandelene og økt bruk av 

norske ressurser på bekostning av import. 

 

Det er en politisk ambisjon om å øke matproduksjonen i takt med befolkningsøkningen dvs. 

opprettholde norskandelen av forbruket. Samtidig bør norskandelen økes. Dette gir grunnlag 

til økt verdiskaping på norske ressurser og vil være et viktig bidrag i bioøkonomien. 

 

Vi har i dag en selvforsyning på 37, 5 %, og denne kan økes betydelig. Dette innebærer 

imidlertid økt behov for fulldyrka areal og en viss omlegging av kostholdet. 

 

En vesentlig økning av sjølforsyningsgraden fra dagens nivå på 37,5 prosent vil kreve et 

økt arealbehov og en vesentlig omlegging av kostholdet og forbruksmønsteret. Samtidig 

gir det økt verdiskaping på norske ressurser og flere sysselsatte i sektoren. 

 

Forskningsmiljøer 
Jordbruksklyngen har lenge arbeidet med bioøkonomi. Ved NMBU er det over lang tid blitt 

forsket på bioteknologiske prosesser som har hatt stor betydning for plante og dyrehelsen, og 

dermed for økonomien til den enkelte bonde. De ulike samvirkebedriftene har bidratt til 

forskning innen produktutvikling og industrielle prosesser for å bedre produktivitet og 

kvalitet.  Det nye er at ny kunnskap og teknologi på det bioteknologiske og biokjemiske 

området gjør det mulig å finne og anvende nye enzymer og andre proteiner til helse, energi og 

matvareindustri basert på landbrukets produksjonsgrunnlag, råvarer og restråstoffer.   
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Etter at Norges Veterinærhøyskole er slått sammen med Universitetet for miljø og 

biovitenskap på Ås, blir det nå investert vel 7 milliarder i en ny campus ved det nye 

universitetet NMBU - Norsk Miljø og Biovitenskapelig Universitet. Detter er den største 

satsingen som noen gang er gjort ved noe norsk universitet og gjør campusen på NMBU til 

det sterkeste bioøkonomiske miljøet i landet.  De tre forskningsinstitusjonene; Norsk Institutt 

for Landbruksøkonmisk Forskning (NILF), Instiltuttet for Skog og Landskap og Bioforsk, ble 

fra 1. juli 2015 slått sammen til Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO). Denne 

organisasjonen er landsdekkende med hovedsete på Ås. Sammen med utiklingen av den nye 

campusen vil dette bli et senter for utvikling av bioøkonomi basert på landbrukets ressurser.  

 

Summen av Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL), og forskningsmidler 

over jordbruksavtalen er på ca 200 mill. Disse midlene forvaltes av hvert sitt styre og fordeles 

etter åpen utlysning. I tillegg bevilges det årlig over Landbruks- og matdepartementets 

budsjett om lag 400 mill. 

  

Foods of Norway 
Høsten 2015 startet NMBU med partnere opp et 8 år langt forskningsprosjekt, ”Foods of 

Norway.”  Hovedfokus i dette prosjektet er utvikling av nye metoder å produsere protein til 

dyrefôr og fiskefôr. Det er et viktig mål i prosjektet å øke produksjonen av protein fra 

grasarealene. Protein fra cellulose, brunalger og tunikater i havet er andre hovedområder. 

Prosjektet finansieres av Norges forskningsråd, NMBU og ulike næringspartnere som 

landbrukssamvirkene TINE, Nortura, Felleskjøpet Fôrutvikling, Norsvin og Geno. Norges 

Bondelag deltar i innovasjonsforumet og har meldt interesse for å delta i to av seks 

arbeidspakker. Til sammen satser samvirkebedriftene nær 33 millioner kroner på prosjektet. 

Foods of Norway skal ved hjelp av ny teknologi gjøre kua, grisen, fjørfe og laks i bedre stand 

til å utnytte fôret sitt. På den måten kan andelen norskavlet fôr øke. I tillegg skal forskerne 

finne nye fôrråstoff fra utradisjonelle kilder som tang og tare, cellulose og biogass. Norge har 

en lang kyst med mange tang- og tarearter, og nesten 40 prosent av Norges landareal er dekket 

av skog. Klarer vi å ta disse naturressursene bedre i bruk, kan Norge bli mindre avhengig av 

importerte fôrråvarer. 

 

Arena Heidner 
Arena Heidner på Hamar har etablert seg som en egen klynge av ulike bedrifter, hvor de fleste 

er avanserte biotech-bedrifter innen jordbruk og skogbruk. Denne klyngen har allerede vel tre 

milliarder i omsetning og stor eksport. Det blir viktig å satse på denne og tilsvarende klynger 

fremover. Arena Heidner har også knyttet til seg bedrifter fra havbruksnæringen og 

legemiddelindustrien. Dette gjør at de allerede er en sentral aktør innen norsk bioøkonomi. 

Norges Bondelag deltar i klyngen og er i gang med å utvikle felles prosjekter. 

5. Skogbruk 

Skog- og trenæringen har en komplett verdikjede. Næringen er basert på landets rike og 

fornybare skogressurser, der vi i dag utnytter mindre enn halvparten av det som årlig vokser i 

skogene våre. Næringen representerer viktig verdiskaping og sysselsetting for lokalsamfunn i 

store deler av landet. Skog- og trenæringen har de siste årene vært gjennom store endringer 

med tanke på strukturrasjonaliseringer, produktivitetsøkning, og nedleggelse av industriell 

kapasitet. Samtidig er det et stort potensial for ytterligere industriell vekst og skogens rolle i 

klimasammenheng tillegges stor betydning. 
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Klimaendringene, med varmere og våtere vær og økende CO2 mengder i atmosfæren, gjør at 

vi i løpet av noen generasjoner kan doble tilveksten i de norske skogene fra 25 millioner m
3 

til 

50 millioner m
3
. Dette forutsetter imidlertid at man utvikler en langsiktig strategi. En slik 

dobling vil også binde store mengder karbon og bidra til å dempe vikningene av 

klimaendringene. 

 

Bønder eier store skogarealer. Gårdsskogen har vært en viktig økonomisk bidragsyter til 

investeringer i jordbruket og ved generasjonsskifter.  I 2015 var avvirkningen fra skogen på 

10,2 mill. m3 mens gjennomsnittet de siste 6 åra har vært 9,2 mill. m3. Vi har betydelig 

muligheter til å øke avvirkning. Dette fordrer imidlertid tilstrekkelig avkastning på 

tømmerstokken og organisatoriske tiltak. 

 

De viktigste forskningsinstitusjonene i skogbruket er NIBIO (tidligere Skog og Landskap), 

Treklyngen for skurtømmer og Papir og Fiberinstituttet for massevirkedelen av 

tømmerstokken.  I tillegg pågår det omfattende forskningsaktiviteter i industrien. Borregaard 

industrier setter hvert år av over 100 millioner kroner til forskning. 

 

Skogbruket er blitt spesialisert og har et høyt teknologisk nivå i primærleddet. Mye av 

papirindustrien er blitt avviklet, men vi har verdens ledende bioraffineri i Borregaard 

Industrier. Produktene fra denne industribedriften viser med all tydelighet det store 

mulighetsrommet som ligger i å utnytte det grønne karbonet fra massevirke: Ligninet brukes i 

bilbatterier for å skape ladestrøm. Superren cellulose brukes i matvareindustrien og i 

fôrresepten til oppdrettslaks. Cellulose kan omdannes til viskose som med nye teknologier 

kan få samme kvalitet som bomull. Karbonet fra trevirke kan med nanofiksering bli like sterkt 

som stål.  

 

På Follum ved Hønefoss satses det nå på produksjon av biopellets som kan erstatte kull i 

kullkraftverkene på kontinentet. Anlegget kan redusere verdens CO₂-utslipp med 400 000 

tonn årlig. 

 

I Norge har vi, til forskjell fra resten av Europa, brukt trevirke i husbygging. Det er utviklet en 

avansert sagtømmerindustri og anvendelse av skurstokken til dette formålet er svært 

økonomisk gunstig for skogeiere I tillegg låses store mengder atmosfærisk karbon i et langt 

tidsperspektiv i bygningsmassen.  

 

Vinteren 2015 ble det lagt frem en omfattende strategirapport fra skogbruket; Skog 22. Denne 

rapporten beskriver i detalj utfordringer, muligheter, forskningsbehov og virkemidler for å 

utvikle tømmerstokken i en fremtidig bioøkonomi.  

 

Store deler av industrien som produserer og foredler cellulose er lagt ned. Dette har ført 

til en omfattende eksport av tømmer til Sverige og Tyskland. Norge har dermed mistet 

mye av verdiskapingen fra tømmer. Dersom det ikke etableres ny industri til foredling 

av massevirke fra tømmerstokken, vil mye av den opparbeidede industrikunnskapen i 

skogbruket etter hvert forvitre. Skogbruket er fortsatt godt organisert, men er svekket 

kapitalmessig. Forskningsklyngen er kapabel til å ta utfordringen i en fremtidig 

bioøkonomi, men hele næringen trenger mer langsiktig kapital og forutsigbare rammer.  
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6. Havbruk 

Med vår lange kyst og store havområder har vi et stort fortrinn når vi skal utvikle ny 

bioteknologi. Lange og dype fjordarmer, et relativt rent og kaldt hav med gode 

strømningsforhold langs kysten har gitt gode forhold for stedegne fisekarter. En god 

fiskeriforvaltning gjør at vi i dag har god vekst i villfiskbestandene. Vi har en levende 

kystkultur med en avansert teknologiklynge innen verkstedsektoren som også utvikler ny 

fiskeriteknologi for fiskeri og havbrukssektoren. Oppdrettsnæringen er blitt verdensledende 

på oppdrett av laks. Viktige suksessfaktorer har vært sterke kunnskapsmiljøer innen avl, 

fiskefôr og fiskehelse. Havbruksnæringen er en stor eksportnæring som har opparbeidet seg 

betydelig markedskunnskap. Denne markedskunnskapen har stor overføringsverdi til 

landbruket når bioøkonomien skal utvikles. Tang og tare har i generasjoner blitt brukt som 

gjødsel og jordforbedringsmiddel av kystbonden. Det er utviklet en nasjonal industri for 

utnyttelse av alginater basert på naturlige tang og tare forekomster langs kysten.  

 

Havbruksnæringen har siden oppstarten på 1970-tallet hatt en eventyrlig vekst. Næringen har 

blant annet utfordringer knyttet til sykdomsutbrudd, lakselus og rømming som ulike 

forskningsprosjekter forsøker å finne løsninger for. Det er utviklet en stor forskningsklynge 

innen havbruk. Marin bioprospektering har vært et fokusert forskningsområde i Norge siden 

2002. Ved Universitetet i Tromsø og NTNU/SINTEF er det utviklet forsknings- og 

metodekompetanse av høy kvalitet i samspill med næringslivet. I tillegg har institusjonene 

startet opparbeiding av marine samlinger som kan benyttes av forskningsmiljø og næringsliv. 

De mest sentrale er MarBank ved Universitetet i Tromsø og den marine biobanken ved 

NTNU/SINTEF.  

 

NIBIO har bygget en ny forskningsstasjon i Bodø hvor agronomi og høsting av brunalger står 

i fokus. Det er et tilsvarende anlegg er ved SINTEF i Trondheim hvor man forsker på nye 

fiskearter til oppdrett. Universitetet i Bergen har spesialisert seg på sjødyr (tunikater) og 

Flødevigen i Arendal jobber med sukkertare. Ved biogasslaboratoriet på NMBU og ved 

Universitetet i Agder studeres mikroalger. Havforskningsinstituttet har i tillegg en stor 

forskningsinnsats på forvaltning av tradisjonelle fiskearter og oppdrett. Oppdrettsnæringen 

har, i samme tidsrom som vi har hatt oljen, utviklet seg til en stor næring med 40 milliarder 

kroner i omsetning. Ved akvalaboratoriet i Bodø antar man at dyrking av makroalger kan få 

en tilsvarende verdi.  

7. Felles utfordringer for primærnæringene 

Bioteknologi er navet i bioøkonomien og utgjør grunnlaget for å kunne utnytte mange av 

mulighetene. Gjennom bioteknologisk forskning i havbrukssektoren har man framskaffet 

kunnskap om avl, fôring og vaksinering av oppdrettsfisk. Resultatet er større matproduksjon, 

bedre dyrehelse og mer miljøvennlig drift av anleggene. Samtidig har vi gjort store fremskritt 

på landbrukssiden. Vi har bedre behandlingsmetoder for sykdom i planter, vi avler fram 

husdyr som er mer optimale for matproduksjon og vi finner stadig nye bruksområder for 

biologisk masse. Et ferskt eksempel er forskerne ved SINTEF som har funnet en metode for å 

fremstille et alternativ til plast basert på fibre fra trær. Det er et mål i bioøkonomien at 

biomasse skal bli til produkter som igjen blir en del av bærekraftige kretsløp. Dette innebærer 

at avfallet i én prosess brukes som råstoff i en annen prosess. 

 

Bioteknologi vil bli det fremste verktøyet i videreutviklingen av bioøkonomien. Ved 

bioprospektering av organismer i kulturlandskapet og ved sekvensering av restråstoffene fra 
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matproduksjonen, er det sannsynlig at legemiddelindustrien eller andre næringsaktører finner 

spennende mikrober, enzymer og andre proteiner som kan benyttes i produksjonen av nye 

produkter. Det må da gjøres en vurdering av om de verdifulle stoffene (proteiner, enzymer) 

skal framskaffes ved å samle inn og prosessere reststoffer fra primærnæringene eller om de 

verdifulle stoffene kan produseres syntetisk i en biofabrikk. Det er viktig å finne en juridisk 

modell som sikrer at landbruket får sin part av verdiskapingen ved patentering, lisensiering og 

syntetisering av råvareressursen. 

 

De tre verdikjedene jordbruk, skogbruk og havbruk bør i mye større grad samarbeide om 

utviklingen av bioøkonomien. Vi kan utveksle kunnskap innen forskning, innovasjon og 

produksjonsteknikker. Mange av produktene fra havet vil kunne komme til nytte i jordbruket, 

jordbrukets næringsmiddelindustri og vise versa.  

 

Felles for alle de tre primærnæringene er at råvareressursen, enten det er gras, trefiber eller 

alger, må bioraffineres. I et oljeraffineri raffineres om lag 80 % av oljen til drivstoff, mens 20 

% omdannes til langt mer verdifulle produkter. Noe tilsvarende skjer ved Borregaard 

fabrikker. Det blir svært viktig å utvikle en raffineringsteknologi som maksimerer det 

økonomiske utbytte av råvareressursen.  

 

Erfaringene i de ulike primærnæringene bør samordnes og utnyttes i utviklingen av 

bioøkonomien. Landbruk er gode på forvaltning, havbruk er gode på markedsutvikling 

og skogbruk er gode på storindustri. Koblet sammen gir dette en bred kompetansebase. 

Tilsvarende gjelder for forskningsklyngene. Norges Bondelag skal bidra aktivt til å 

styrke samarbeidet mellom primærprodusenter, industri og forskning i de tre 

verdikjedene jordbruk, skogbruk og havbruk. 

 

 

Eierskap til ressursene 
Norsk landbruk består av selveiende bønder. Eier og driver er samme person. Videre henter 

man ut verdiskaping ved samhandling mellom selvstendige enheter. Det skjer gjennom 

mindre og større samvirkebaserte bedrifter. Eierskap til ressursene og foredlingen av disse har 

vært og er en av de viktigste faktorene for styrken i norsk landbruk med vår samhandling i 

samvirkebedriftene. 

 

I utviklingen av bioøkonomien er det avgjørende at landbruket opprettholder og 

videreutvikler eierskapet til ressursene og foredlingen av disse, slik at næringsinntekter 

og verdiskaping kommer samfunnet til gode. 

8. Norges Bondelags strategi for utviklingen av bioøkonomi 

Bioøkonomi er bærekraftig produksjon og omdannelse av biomasse til mat, fôr, energi, 

materialer, kjemikalier, fiber og andre produkter. Klimaendringer, befolkningsvekst og det 

grønne skiftet vil øke presset på eierskapet til biomasseressursene og forvaltningen av dem. 

Norges Bondelag må innta en sentral rolle i utviklingen av bioøkonomien framover.  

 

Norges Bondelags årsmøte har vedtatt at landbruket skal bli den første næringen som baserer 

sin virksomhet på en fossilfri energiplattform, senest innen 2030. Dette legger et viktig 

premiss for den videre satsingen på bioøkonomi. 
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Biomasseproduksjon fra jordbruk, skogbruk og havbruk skal, gjennom å forsterke 

eksisterende produksjon, gi grunnlag for innovasjon og utvikling av nye produkter. Det 

er avgjørende å sikre nasjonal kontroll og eierskap til ressursene slik at bioøkonomien 

kan bidra til økt samfunnsmessig verdiskaping i hele landet. Dette vil også gi grunnlag 

for økte næringsinntekter for grunneiere og landbruksbedrifter i hele verdikjeden. 

 

For å styrke utvikling av bioøkonomien vil Norges Bondelag: 

 

1. Sikre økt samfunnsmessig verdiskaping. 

a. Bruke den etablerte samvirkestrukturen til innovasjon og utvikling av nye 

produkter og som basis for knoppskyting av nye selskaper innen bioøkonomi.  

b. Arbeide for forutsigbare støtteordninger med lang tidshorisont og økt tilgang på 

kapital for gründere som er i oppstartsfase. 

c. Lage en utredning av landbrukets potensial for økt verdiskaping og sysselsetting i 

bioøkonomien. Herunder vurdere behovet for virkemidler. 

d. Arbeide for bedre rekruttering til landbruksskoler, universiteter og 

forskningsklynger. 

e. Bygge marked ved at offentlige innkjøp målrettes mot nye teknologiske løsninger 

som utvikler bærekraft innen fornybar energi, klimatilpassning og bioøkonomi.  

f. Innføre skatte- og avgiftsinsentiver som fremmer økt satsing på bioøkonomi.  

 

 

2. Øke bruken av norske innsatsfaktorer i matproduksjonen.  

a. Øke andelen norske fôrråstoffer i husdyrproduksjonen. 

b. Bruke alle restråstoffer i nye bioteknologiske prosesser slik at verdiskapingen for 

hele verdikjeden øker. 

c. Jordbruksarealene skal prioriteres til produksjon av mat. Arealene kan benyttes til 

annen biomasseproduksjon når det vurderes som hensiktsmessig. 

d. Økningen i biomasseproduksjon fra jord skal skje gjennom økt avling på de 

dyrkede arealene, økt utnyttelse av utmarksbeite og nydyrking. 

 

3. Øke produksjonen av biomasse fra skog i takt med økende etterspørsel av trevirke til 

byggemateriale og tremasse. Økningen skal skje gjennom skogplanting på nye arealer og 

aktiv skogskjøtsel. 

 

4. Sikre god forvaltning av naturressursene slik at den lokale verdiskapingen optimaliseres 

og tjener samfunnets interesser. Herunder må grunneiers eierskap til naturresursene skog, 

jord, og fornybare energikilder styrkes.  

 

5. Sikre nasjonalt eierskap til ressurser og industri: 

a. Sørge for nasjonal kontroll med ressursene til beste for lokalsamfunn og landet.  

b. Vurdere statlig eierskap til kritsk viktige bedrifter for bioøkonomien, slik det 

tidligere er blitt gjort for industri knyttet til oljesektoren. 

c. Sikre nasjonalt eierskap til forskningsklyngene og et godt regelverk som gir 

samfunnsmessig god utnyttelse av resultater og rettigheter.  

d. Lage en eierskapsstrategi som bidrar til at eierskapet til jord, skog og 

råvareressursene i bioøkonomien fordeles på mange og styrker den sjøleiende 

bonde. 
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6. Øke satsingen på forskning og innovasjon: 

a. Øke bevilgningene over offentlige budsjetter til grunnforskning og anvendt 

forskning betydelig. Dette er en forutsetning for å realisere det grønne skiftet. 

b. Prioritere tilgjengelige forskningsmidler i primærnæringen til utvikling av 

bioøkonomien. 

c. Lage en forskningspolitikk som gjør at landbruket inntar en offensiv rolle i 

utviklingen av bioøkonmien. 

d. Sette igang bioprospektering av landbrukets biologiske ressurser med formål å 

finne verdifulle genetiske og biokjemiske komponenter som kan utnyttes i 

bioøkonomien. 

 

7. Styrke samarbeidet mellom primærprodusenter, industri og forskning i de tre verdikjedene 

jordbruk, skogbruk og havbruk. 
 

a. Opprette nye kontakter mot andre næringsaktører, kunnskapsinstitusjoner og sivilt 

samfunn som grunnlag for innovasjon og nyskaping. 

b. Samarbeide aktivt mot andre sektorer, slik at landbruket til enhver tid har tilgang 

til den beste teknologien for produksjon av mat, fornybar energi og avanserte 

bioteknologiske produkter. 

 

 

 


