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Dette bruker vi Østfold til
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80,0 %

1,8 %

Grovfôr Korn Poteter, grønnsaker, frukt og bær

Østfold har 7,4 % av landets dyrka mark!

Kilde: Arealbarometer for Østfold (2017), NIBIO 

725 000 dekar 
fulldyrka mark:

Kilde: Produksjonstilskuddsstatistikk for 
2018, Landbruksdirektoratet



• Beiteressurser

• Vannmiljø
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Mangfoldige Østfold



Dette produserer vi
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Kilde: Produksjonstilskuddsstatistikk for 2018, Landbruksdirektoratet





Åtte satsingsområder

1. Utrulling av klimakalkulatoren

2. Bedre fôring, dyrehelse og avl

3. Fossilfri maskinpark

4. Fossilfri oppvarming

5. Bedre bruk av gjødsla og god agronomi

6. Bruk av husdyrgjødsla til industrielle 
biogassanlegg

7. Jorda som karbonlager

8. Ny klimateknologi revolusjonerer landbruket



Klimakur 2030: Konsekvenser for 
Østfoldlandbruket

Utredningen fra AgriAnalyse viser at Klimakurs forskutterte kjøttkutt hos 
forbruker kan føre til 220 færre fjøs i Østfold i 2030, fordelt slik:

• 70 færre sauefjøs 

• 130 færre ammekufjøs

• 45 færre grisefjøs

Over 6300 færre årsverk i norsk landbruk = fordobling av forventet 
nedgang i perioden. Ringvirkninger for tilhørende industri og service- og 
tjenestenæring kommer på toppen. 
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https://www.agrianalyse.no/getfile.php/135618-1589351447/Dokumenter/Dokumenter%202020/Notat%201%202020%20Klimakur_2.pdf


Klimaarbeidet i Østfold
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Utfordringer i koronatider for grøntsektoren; 

Produksjon
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Status forventet produksjon forutsatt 
arbeidskraft: 

• Bær (ned mot 70 % av ordinær produksjon)

• Grønnsaker (fra 80 – 100 % av ordinær 
produksjon nedjustert for endringer i 
markedet (Horeca))



Utfordringer i koronatider for grøntsektoren; 

Arbeidskraft
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Behov sesongarbeidskraft (20 000 – 30 000)

• Faglært arbeidskraft fra utlandet

• EU/EØS

• Fra 3. land 

• må iverksettes et hurtigspor for 
søknadsgodkjenning/visum

• flytransport

• Ufaglært arbeidskraft 



Utfordringer i koronatider for grøntsektoren; 

Kostnader
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Økte kostnader som følge av korona

• Økte lønnskostnader som følge av pålagte 
karantenebestemmelser og smitteverntiltak

• Tilpassing av produksjon, utstyr, 
arbeidsmetoder, lokaler osv til krav basert på 
smittevernveileder og markedets respons

• Endringer valutakurs og konkurranse om 
arbeidskraft



Utfordringer i koronatider for grøntsektoren; 

Kompensasjonsordninger
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• Tilpassing avlingsskadeordninga

• Koronapakke fase 3 – forventet et svar på 
«garantien» i form av en 
kompensasjonsordning for merkostnader på 
linje med «kontantstøtte» ordninger o.l. for 
annet næringsliv



Utfordringer i koronatider: 
kraftfôrkostnader

• Økte kraftfôrpriser (11 og 15 øre per kg) pga. 
valutaendringer og endringer ide internasjonale 
råvaremarkedene 

• Prisøkninga på kraftfôret i månedene april tom. juni 
2020 er beregnet til totalt 60 – 70 mill. kroner

• Fra 1. juli vil målpriser og planlagt engrospris (PEG) 
øke, slik at kraftfôrkostnadene delvis kan dekkes inn 
gjennom markedet

• Det bør etableres en koronapakke for å 
kompensere for disse ekstraordinære kostnadene. 
Kompensasjonen kan skje gjennom en utbetaling 
som direkte støtte per dyr.
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Meld. St. 16 (2019-2020) Nye mål i kulturmiljøpolitikken

Skal landbruket evne å ta vare på kulturminnene, må det legges til rette for det. 
Norges Bondelag ber Stortinget sørge for å sikre landbrukets kulturminner gjennom: 

• Skatte- og avgiftstiltak til fredede og bevaringsverdig bygninger

• Fritak for eiendomsskatt til fredede bygninger

• Dekking av kostnader knyttet til arkeologiske arbeider så lenge formålet 
ved tiltaket er matproduksjon og nødvendige bygninger i produksjon

• Utvidet arealgrense for nydyrking må økes vesentlig fra dagens 15 dekar 
over 5 år

• Bedre tilgang til finansieringsmuligheter – særlig kulturminnefondet 

ØSTFOLD BONDELAG
16



Rovviltforvaltning

• Det blir observert mye streifulv i Østfold i disse dager. Ulvesona 
har blitt et reservat. I tillegg vanderer det inn ulv fra Sverige

• Sauetallet gikk fra 6 000 til 5 000 vinterfôra sau fra 2018 til 2019 i 
Østfold

• Totalt 103-106 ulver i Norge 2019/2020, hvorav 56 i helnorske 
revir og 47-50 i grenserevir. 8,5 ynglinger i 2019, som er dobbelt av 
bestandsmålet

• Østfold Bondelag er glade for at rovviltregion 4 fortsetter, og for at 
klagenemnda ikke blei en realitet

1. Stortingets bestandsmål må etterleves

2. Det må bestandsreguleres, også innenfor ulvesona
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Gås

• Stor bestandsøkning på grågås, kanadagås og hvitkinngås –
flere overvintrer pga. mildere klima

• Det er åpnet for jakt på hvitkinngås i Oslofjorden

• Det gjennomføres gåsetelling i Østfold i disse dager

• Det utarbeides en forvaltningsplan for gås langs 
Østfoldkysten av Utmarksforvaltningen AS på vegne av 
Østfold Bondelag

• Arbeider med grunneierorganisering 

• Vi trenger flere verktøy i kassa til bestandsregulering
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Villsvin

• Mer svinepest påvises i Europa, og særlig 
Polen og Ungarn

• Handlingsplan mot villsvin 2020 – 2024: 
«Målsettingen i planen er færrest mulig 
villsvin på et minst mulig område»

• Positivt at det er åpnet for bruk av 
fastmontert lys på åte

• Fellefangst testes, og må på plass snarest 
mulig

• Grunneierorganisering er avgjørende. 
Aremark er et pilotområde
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Nationen, 25. mai 2020

Handlingsplan mot villsvin


ØSTFOLD BONDELAG20


