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Omstilling? Blå linje er 
handelsbalansen med olje – rød uten 

-193 mrd per sept 2018,  + 16 % fra 2018 … 



Utviklinga i norsk landbruksvarehandel med verda og EU 

 Handelsbalanse: 2000 = -13, 2 milliardar kr, 2017 = -53,8 

 Handelsbalanse med EU: 2000 = -8, 4 milliardar kr, 2017 = -34,8 

 



 



Steinar Mediaas hadde rett 



 



Saudi-Norvegia 

Mill. 

fat/dag 

Mill. 

innbyggere 

Fat per 

innbygger/dag 

Liter per 

innbygger/dag 

Saudi Arabia 9,96 33,0 0,30 48 

Norge 1,97 5,3 0,37 59 

. 

Like stor gasseksportør til EU som Russland 





 





Sysselsetting næringsmiddelindustri 

 



Omsetning (mrd) og sysselsetting 
(‘1000) norsk og svensk 

næringsmiddelindustri (jordbruk) 
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Hva nå? 

• «Jeg synes det norske folk 
skal si takk til politikerne 
som har tatt vare på 
norsk landbruk, vernet 
den mot billig import og 
internasjonal 
konkurranse, Det har 
vært en meget klok 
politikk. Dermed har man 
sagt nei til å legge ned 
norsk landbruk.» 
– Gøran Persson 2008,  

 



Verdens beste modell 

• Forhandlinger  
– Kun Norge 

• Samvirke med målpris 
– Kun Norge 

 

• % eller kr toll 
– Norge en av få 

• Markedsregulering Med 
relativt stor verktøykasse 
– Kun Norge 

• Kanalisering 
– Kun Norge 

 



Selveierjordbruket og samvirke 

• Har lykkes med mer effektiv drift 
• Vs Kollektivbruk (Sovjet, Kina) 
• Vs Selskapsdrift 

– Senke kostnader 
– Avgi arbeidskraft 
– Teknologi og effektivisering- Roboter  
– Agronomi – mathvete 
– God dyrehelse og -velferd  
– På samfunnsnivå har landbrukssamvirker vært særlig 

effektive (bank, forsikring, dagligvare) 
• Ansvarliggjøring av den enkelte kombinert med 

fellesløsninger 





 



 



 





Hva driver råvareprisen? 

• Kjøpekraftsvekst  

– Voksende markeder svikter  

• Oljepris 

– Peak Oil stemte ikke 

• Ikke grunnlag for stigende 
råvarepriser i denne 
syklen, med mindre store 
konflikter 

• Klimakrise? 

• Vulkanutbrudd 



 



Nederland (Nat Geograpic) 

 





 



 



 



 


