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Situasjon  
• Finanskrisen 2.0 

– Børser 
– Gjeld 
– Kina + «voksende markeder» 
– Handelskrig 
– Råvarekollaps 

• Nasjonalt tre bobler 
– Råvare – olje 
– Bolig/Gjeld – husholdninger, kommuner 
– Innvandring – reverserer / ekstremt kostbar 

• Konflikter og kriser er økende 
• Norge må omstilles raskt 



Oljepris 

 



Kjente ukjente og ukjente ukjente  

• «Svært få kunne i fjor forutsett årets sommer der 
ISIL tok kontroll over store deler av Syria og Irak, 
der et sivilt passasjerfly med nær 300 passasjerer 
ble skutt ned over det østlige Ukraina, og der 
Israel på nytt gikk til bakkeinvasjon av Gaza». 

  Erna Solberg 
 
• I Norge har vi en akilleshæl med en kjent ukjent -  

vår matforsyning og særlig av korn 
 



• «Hvad er der 
paafærde? Det skulde 
være interessant at 
vite. For tiden er da 
forholdet det, at den 
politiske himmel, 
verdenspolitisk set, er 
skyfri i en grad, som 
ikke har været 
tilfældet paa mange 
aar.» 

• Gunnar Knudsen feb 
1914 

 



Export restrictions (&import subsidies) and world 
price action 

 

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

 Source: Brahmbhatt M and L Christiaensen (2008) 



Beredskapen i matvaresektoren er basert på at nasjonal 
produksjon og import kan opprettholdes også i kriser 

 

• Nærings- og 
handelsdepartementet er 
koordinerende instans for 
matvareberedskapsarbeidet i 
Norge  

• «Forutsetningsvis er det markedet 
som må sørge for å få varer på 
plass. Dersom verdensmarkedet 
ikke lenger kan forsyne Norge 
med råvarer er dette en krise som 
må håndteres utenfor de rammer 
som drøftes i Forum for 
forsyningsberedskap» 

•   (Møtereferat 
Forum for forsyningsberedskap, SLF 

21.01.11) 

 



















Norge ut av oljeskyggen 
• Styrke primærnæringene -  BIOØKONOMI 

– Fornye skogindustrien 
– Øke råvaregrunnlaget i jordbruket 
– Øke foredlingen i fiskeri 

• Fornybar energi 
– Klimavennlig 
– Langsiktig 

• Automatisert produksjon og industri 
– Robotifisering, 3-d print 

• Maritim sektor og skipsfart 
• Sikrer nasjonalt eierskap og innovasjon 

– Skattesystem for produksjon og ikke for gjeld 
– Formueskatt og nasjonalt eierskap  
– Bedre investeringsordninger for annen produksjon enn olje 
 



 



Arealbruk og inntekt 



Dekningsbidrag årlig per dekar for 
forskjellige kulturer 

Kulturtype Dekningsbidrag per dekar 

Grovfôr 1 600 
Korn 1 000 
Bygg  886 
Høstrug, mat  1 278 
Vårraps 1 099 
Vårhvete mat 1 022 
Poteter  5 000 
Grønnsaker 10 000 
Frukt 12 000 
Bær 10 000 



Kalorier per kultur og hvor mange mennesker et dekar 
kan mette gjennom et år 

Produkt KCAL/ kg Kg/daa Kcal/daa i tusen Ant. mennesker man 
kan mette årlig per 

dekar 
Potet (tidlig)  750 2250 1688 1,93 
Potet 
(konsumpotet) 

750 3000 2250 2,57 

Potet (pommes 
frites) 

750 5000 3750 4,28 

Hvetemel (sammalt) 2910 450 1309,5 1,49 

Løk 310 4000 1240 1,42 
Kålrot 320 4100 1312 1,50 
Eple 470 1875 881,25 1,01 
Gulrot (konsum) 470 3500 1645 1,88 

Gulrot (skiver) 470 6000 2820 3,22 

Gulrot (terning) 470 7500 3525 4,02 

Rosenkål (industri) 330 1000 330 0,38 

Blomkål (industri) 220 2000 440 0,50 
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Norges befolkning 2014-2100 i følge SSBs lav, midt og høyalternativ. Kilde: 
SSBs befolkningsframskrivning. Personer 

 

Middels nasjonal vekst (Alternativ MMMM) Lav nasjonal vekst (Alternativ LLML) Høy nasjonal vekst (Alternativ HHMH)



4 000 år med åkerbruk 

• Åkerbruket er minst 4 
000 år gammelt i Norge, 
og i 1 500 har det vært 
sivilisasjonsbasis for 
større riker i landet. 

• Hvordan verdsetter 
man en ressurs som har 
skapt næringsmessig 
aktivitet i 4 000 år, og 
kan gjøre det all 
overskuelig framtid? 
 

 

Borrehaugene 



Husdyrhold i 6000 år 

• Husdyrhold begynte 4 
000 f.kr basert på gode 
beiteressurser og la 
grunnlaget for 
permanent bosetning, 
særlig langs kysten – og 
gjør det fortsatt 
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Det grønne skiftet 

• Vi må verne produksjonsgrunnlaget 
– Særlig sterkt vern av den beste åker- og grasjorda 
– Ny verdisetting av en evig ressurs 

• Ta oss tid til skikkelig planlegging av vei og 
jernbane og nye boområder 
– Blir det så mange innbyggere som man tror? 

• Høyere investeringer i fastlandsøkonomien 
– Vi kan ta noe fra asfaltlegging 
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