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Disposisjon 

• Bakgrunnen for fallende priser 1865-2005 

• Den nye kampen om ressursene 

• Utfordringene i dag – Mat, energi, klima, areal 
og vann –for mye og for lite 

• Hva betyr det for norsk landbruk? 

• Hva betyr dette for Valdres? 

 



Ressursutfordringene 
• Produsere 

– Mat til 7 mrd mennesker (okt. 11) 
– Energi - høy og havre/biodiesel og bioetanol - 1. og 2. generasjon 
– Industrivarer - bomull, ull, lær, lin, gummi, hamp 
– Nytelsesmidler - kaffe, te, kakao, (krydder) 

• Fø  
– 2-2,5 mrd i jordbruket/bønder - inntekt 
– 925 + mill som sulter, + feilernæring 

• 46 mill bruker matkuponger i USA 

– 9 mrd mennesker i 2045 (10 mrd rundt årtusenskiftet) 
• En stadig økende middelklasse 

– Traktorer, lastebiler og biler 

• Behov 
– Kornproduksjonen må øke med 70 % (minst) , kjøtt og melk dobles 

• 80 % av økningen på dagens areal (Samveldet av uavh.stater, Angola, Kongo, Sør-Sudan, Sudan, 
Brasil, Nord i Sør-Amerika) 

– I  Afrika må den minst firedobles (850 mill i 2011 → 2,4 mrd i 2050) 
– Villfisk, fiskespisende  oppdrettsfisk og plantespisende oppdrettsfisk utgjør 

drøye 17 kg pr person globalt, neppe mer i framtiden 



 



Prisindeks for amerikanske landbruksprodukter i 
det 20. århundret 



Andel av krona som går til mat gjennom 100 år 



Billig korn har endret landbruket 

 

 

 



New Zealand 

• ”Sola driver graset og 
graset er grunnlaget for 
økonomien på NZ” 

– 93 % eksporten 

– 63 % av bnp 

• 4.4 mill Små kuer 

– 4 500 l pr. ku 

– 350-400 kyrs bestninger 
• Dvs 16 mill tonn melk 

• 32 mill sauer 





Trade is a prerequisite for having enough 
food. There are natural exporters and 
importers. However, around 90 %  of food is 
used nationally, while 12 % of cereals is 
traded. 
 

SSA  is not a natural food 
importer 







Export restrictions (&import subsidies) and world 
price action 

 

Figure 2.  Rice Prices and Recent Policy Responses 
$/Ton;  January 2004 – April 2008 
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India imposes export restrictons

Vietnam tightens export restrictons

Philippines buying > $700/ton

Philippines fourth tender >$1,100/ton (April 17, 2008)

Rice Export Price, 2004-2008, Thai 100B 

Sources: USDA, FAO

Source: Brahmbhatt M and L Christiaensen (2008) 



Kamp om kornet - fôrkorn 



Grisekjøtt (mill tonn) 

Country Pig meat Trade 

World 108,1 5,9 

China 51,6 -0,5 

EU 22,1 1,4 

USA 10,0 1,4 

Canada 1,8 1,0 

Brazil 3,2 0,8 

 



Slutten på billig olje 

• Oljeforbru
ket går 
mot 90 
mill 
fat/dag 

• Peak oil er 
like rundt 
hjørnet? 

 





Kilde: W. Cline, /kart Grid Arendal H. 
Ahlenius 

http://maps.grida.no/library/files/storage/1800_climateagriculture_803.png


Forsyningskrisen vinter 2008, høst 2010 

• En rekke land iverksatte 
eksportforbud. 

– Ris: Brasil, Egypt, Vietnam, 
India 

– Hvete: Russland, Ukraina, 
Argentina 

– Dette ble gjort uten 
konsultasjon med WTO 

• Sommer 2010 Russland 
eksportforbud 
– Lave lagere i USA 



Landran – kamp om arealene 

 



Investeringer krever framtidsrettet 
politikk for lønnsomhet i jordbruket 



Verden må: 

• Integrere Mat – Energi – Klima – Areal i en 
helhetlig strategi 

• Avfossilifisere jordbruket 
– Fornybar energi – nettoleverandør  

– Biodrivstoff 

• Sikre næringskretsløpet (biorest, biokull, kompost, slam, 
kjøttbeinmjøl, erter/bønner) 

• Bruke lokale fôrressurser så langt som råd 

• Videreutvikle jordbruket i Nord og styrke det i 
Sør 

 



Selvforsyningsgrad 1954-2010 



Situasjon 
• Fallende arealutnyttelse 

• Økende gjeldsgrad 

• Stort inntektsgap til andre 
grupper 

• Ikke akseptabel 
bruksavgang 

• En underfinansiert 
jordbruksmodell 

• Anslag investeringsbehov 
driftbygninger 2010-2020:  
Over 50 mrd kr 
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Velkommen til bords 
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• Målsettinger 1990 St. meld. 14 
(76-77): 
– Selvforsyning til 49 % (40%) 
– Total areal 10 mill dekar (9 mill) 
– Kornareal 3.6 mill dekar (3.0 

mill) 
– SV 70 %, H- Sp 60 %, Ap 52% 

• Målsetning Meld. St. 9 
– ”Regjeringen vil innenfor de 

gitte handelspolitiske rammer, 
legge til rette for økt 
produksjon av landbruksvarer 
som det er naturgitt grunnlag 
for og som markedet etterspør, 
slik at selvforsyningen kan 
opprettholdes om lag på 
dagens nivå” s. 75 



Velkommen til bords 

• Styrke regionene 

• ”Tydeligere distriktsprofil” 

•  ”Forsterket regionalisering”  

• ”Områdeinnrettet innsats 
for utnyttelse av regionale 
fortrinn og potensial” 

• ”Som et ledd i Regjeringens 
arbeid for utvikling av 
fjellområdene og 
nordområdene, vil 
Landbruks- og 
matdepartementet styrke 
satsingen på fjellandbruk og 
arktisk landbruk”. 
…”helhetlig utvikling og 
utnyttelse av regional 
fortrinn og potensial 
gjennom tverrdepartmental 
innsats … :” 



Geneve 1947 
Annecy 1949 

Torquay 1950-51 

Geneve 1955-56 

Dillon runden 1960-62 

Kennedy runden 1963-67 

Tokyo runden 1973-79 

Uruguay runden 1986-94 

Seattle Doha runden 2001-  

Internasjonale handelsforhandlinger –  
VIII runder med GATT, ingen med WTO 

 





Statens tilbud 

• 900 mill totalt 

– 230 mill over budsjett 

– 330 mill på målpris 

– 275 mil til LUF 

• Krav 2.2 mrd 





Utfordringer 
• Styrke egen fôrproduksjon 

• Øke gras- og kornarealet 
• Nydyrking 
• Agronomi og agroteknikk 
• Arrondering 

• Integrering klimadimensjonen 
• Tilpassningstiltak – grøfting, tørkekapasitet, høstingskapasitet 
• Karbonforvaltning 
• Vannforvaltning 

• Fornye driftsapparatet 
– Bygninger på garden 
– Stølen 

• Energi- og drivstoffstrategi 
• Integrering mot skogbruket 
• Egen produksjon til traktoren? 
• Energileverandør, produksjon til eget forbruk (dampdrevet el) 

• Driftsopplegg 
– Melkeløsninger Robot for alle? Hva betyr det for beiting og seterdrift? 

 
 



Fjellbygdene som eksempel 

• Før – kua kom til graset 
– Enkeltbruk med 10-30 kyr 
– Seterdrift 
– Beite, utmark eng 

• Nå – graset kommer til kua 
– Samdrifter 
– Lite utmarksbeite 
– Kraftfôr, diesel 

• Konsekvens 
– Mindre kulturlandskap 
– Mer avhengig av billig olje og korn 
– Konsentrasjon av produksjon 

• ? Har ”Sponheimmodellen” feiltilpasset norsk landbruk? 
– Entreprenørdrift, samdrifter og lite investeringsvirkemidler 

• ? Hvordan fornye enkeltbruket og ta vare på den langsiktige 
ressursutnyttelsen? 

• ? Hva kan vi hente i ”alpejordbruket?” 



•Vi må utnytte ressursene og arealene der de er.  
 
•Øke beitebruk gjennom å ha dyr nær beiteareal i inn- og 
utmark. Sikre enheter og politikk som kan videreføre 
utmarksbruk og seterdrift. 
 
•Lage en struktur som er tilpasset dyrere korn og olje ved 
transportbehov minker og beitebruk øker 
 
•Investere for å håndtere klimarisiko 
 
•Vi må tilpasse strukturen til Norge og ikke Norge til 
strukturen - kombinasjonsbruket 

En struktur tilpasset utnyttelse av 
arealressursene 



Tradisjonell drift 

• Avhengig av tilpasset struktur til naturgrunnlaget 
– Gårdsbruk 
– Seterbruk 

• Kontroll med innsatsfaktorene 
– Drivstoff 
– Korn 

• Kontroll med kapitalkostnad 
– Overtakelse 
– Investeringer 
– Delingsforbud ++ 

• Klimatilpasning 
– Mekanisering 
– Drenering, arrondering, vannforvaltning 
– Avlingshåndtering 



Valdres – Fra beite og bås til bord 
 

• Høy grad av seterdrift og mellomstore 
melkebruk 

• Klyngemuligheter rundt seterdrift 

– Haukeli ysteri vs Fossheim konsummelkmeieri 

– 2-3 mill liter setermelk å utvikle noe på? 

• Pionerområde for fornying av familiebruket og 
seterdriften? 

• Den mest framtidsrettede tilpasningen 

 

 



Landbruk etter alpemodellen 

• Høy grad av foredlede 
produkter 
– Langtidsholdbare oster 

• Familiebruket som 
perpetum mobile 

• Stor setringsandel 
• Integrert med turisme 

– Men i alpene har de ikke 
hytter 

• Sterk lokal kultur og 
landbrukspreg 
– ”Hjem fra setra” 

 



Fortid-nåtid-framtid 

• gras – havre- resirk næringstoffer- lokale 
gener 

• gras/kraftfôr – Olje og diesel – kunstgjødsel 
– globale gener 

• Gras/kraftfôr- Fornybar energi/biodiesel – 
resirk næringsstoffer og kunstgjødsel- 

glokale gener 
 

• Fleksible - familiedrevete enkeltbruk er hovednøkkelen til 
et omstillings dyktig landbruk 


