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Restriksjoner som følge av korona - oppfølging av risiko i 
grøntsektoren 

  

Restriksjonene som følge av koronaviruset påvirker hele samfunnet og enormt mange 

næringsdrivende. For grøntnæringa i Norge er det først og fremst tilgangen på utenlandsk 

sesongarbeidskraft som gir betydelig risiko. For mange er våronna allerede i gang eller på 

trappene, og mange vil vurdere å trappe ned produksjonen eller velge andre mindre 

arbeidskrevende vekster for å avlaste den økonomiske risikoen i år. 

 

Det jobbes godt med ulike avklaringer rundt tilgang på arbeidskraft både norsk og 

utenlandsk, og dette må fortsette. Det blir mange ledige hender, og en god del disse kan 

finne sysselsetting i landbruket i år. Det er likevel fortsatt risiko knyttet til tilgang på 

arbeidskraft i innhøstingen særlig for grøntsektoren. 

 

I tillegg skaper koronarestriksjonene større markedsmessig usikkerhet enn vanlig, bortfall 

av HORECA og økt etterspørsel i dagligvare er ikke nødvendigvis kompatible, i tillegg kan 

andre faktorer påvirke etterspørsel på en uforutsigbar måte. 

 

Alt dette gir vesentlig større usikkerhet enn vanlig som dyrkerne må håndtere og ta sine 

beslutninger på i våronna. I et forsyningssikkerhets perspektiv er det viktig at de holder på 

sine produksjonsplaner. Det må derfor legges til rette for at deres risiko reduseres gjennom 

en eller annen form for sikkerhet for avsetning og høsting. 

 

Basert på dette ber vi LMD vurdere mulige ordninger for denne typen risikoavlastning for 

å opprettholde matproduksjon og forsyningssikkerhet. Vi ber om at andre 

risikoreduserende tiltak vurderes med sikte på å gi produsentene et sikkerhetsnett dersom 

koronarestriksjoner hindrer høsting eller markedsadgang. Det innebærer også et videre 

arbeid med å løse situasjoner som oppstår for eksempel på arbeidskraft og arbeid med 

mulig alternativ omsetning for eksempel til industri ved markedsubalanse som følge av 

koronarestriksjoner.  

 



Norges Bondelag  2 av 3 

 
 Vår dato Vår referanse 

 26.03.2020 20/00276-54 

 

 

Bondelag vil gjerne samarbeide landbruks- og matministeren for å få tilstrekkelige 

ordninger raskt på plass. Vi minner om tidsfaktoren som er kritisk viktig for å komme med 

tilstrekkelige risikoreduserende tiltak. Grøntprodusentene tar beslutningene nå og de 

nærmeste dagene. 

 

Med hilsen 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

Lars Petter Bartnes Sigrid Hjørnegård 
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