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Jubileumsåret! 

• 200 år siden grunnloven 
200 års jubileum for grunnloven 
130 års jubileum for parlamentarismen 
100 år siden utbruddet av første verdenskrig 
75 år siden utbruddet av andre verdenskrig 
70 år siden D-dagen 
25 års siden muren falt 
25 års jubileum for AgriAnalyse 
20 års jubileum for Nei-seier  
10 års Østutvidelsen 
Familielandbrukets år 



Viktige årstall 
• 1785-7 Lofthusreisningen 
• 1788 – Ny kornlov 
• 1814 - Grunnlov 
• 1837 - Formannskapslovene 

• 1884 - Parlamentarisme 
• 1905 - Unionsoppløsning 
• 1917 - Konsesjonslovene 
• 1935 - Kriseforliket 
• 1972 – EF avstemning 
• 1994 – EU avstemning 

 



Chr. Martfelt (K.havn, Gyldendal1774) 

Tittel   
• Beviis at Dannemarks og 

Norges fyrretive aar gamle 
kornhandelsplan (1735) ikke 
naaer sin hensigt til Tronens 
og Statens beste med 
forslag til en ny plan for 
kornhandlen (…) hvorved 
fremmede kornvares 
indførsel Søndenfjelds udi 
Norge, indtil videre 
forbydes 

Innledning 
• ”Der er ikke ubekjendt, at 

man ofte hører disse ord: 
Der er nu i hele 40 år 
disputeret om: Hvilket er 
det retteste, enten en fri 
handel, eller den, vi haver: 
enten fremmede kornvarer 
bestandig indføres til os, 
eller ikke, men hvo svarer os 
ret herpaa?” 



Matforsyning Norge (korn) 

• 1691 Merkantilistisk 
kornlov høy toll til Norge 
utenom  dansk import. 

• 1735-1788 Helstat og 
importplikt fra Danmark 

• 1788- friere lov, lavere toll 
i Norge enn Danmark. 

• 1807 – for lav 
egenproduksjon og knapt 
lager 

 



1. og 2. VK 
• ”Matsituasjonen verst i Norge! 

18.7.1945 Stav. aftenblad 
Det forstår et stort arbeid for å 

organisere matforsyningen i 
Europa. De forente staters 
jordbruksutvalg fremhever 
nødvendigheten av fortsatte 
leveranser av matvarer til 
Europa. De slår fast at 
matvaresituasjonen i Norge var 
verre enn i noe annet land som 
de har besøkt, selv om 
situasjonen i Belgia og 
Nederland er meget alvorlig. ” 

 

• ”Tvangsdyrkingen vil snart 
kunne oppheves, men ikke 
det første år. Alle må tvert 
imot innstille seg på at 
hver dyrket jordflekk skal 
nyttes og hvert strå skal 
høstes. Det samme gjelder 
hugsten av tømmer og 
skogsved.” Landbrukets gjenreisning 



1907  

 



Utgangspunktet 
 
 
Klassisk økonomisk teori mislyktes 
 
Stabil pengeverdi / paripolitikk førte 
ikke fram 
 
Verdenskrise fra 1929 
 
Frihandel og deregulerte markeder  
hadde skapt ustabil økonomi 



Kriseforliket 1935 
 
 
Bondepartiet fikk igjennom sine 
krisekrav  
 
Arbeiderpartiet fikk 
regjeringsmakten 
 
Ikke underskuddsbudsjettering 
 
Utgiftene dekket av økte skatter og 
avgifter 
 
1928  Kornforliket – statens 
kornforretning 



Det store skillet? 
 
 
Felles tiltak mot markedskreftenes 
skadevirkninger 
 
Starten på det balanserte og 
moderne industrisamfunnet 
 
Likhetsidealer og rettferdighet satt 
opp mot økonomisk liberalisme og 
kapitalens frihet   
 
En ny sosial orden – utgangspunkt 
for velferdssamfunnet etter 1945 



 



 
Det norske familiejordbruket 

 
• 1905-1928, 1995 tollvern  
• 1930/1936 Omsetningsloven 

markedsregulering 
• 1950- Hovedavtalen - støtte 
• Samvirke 
• Prisregulering, odelslov, konsesjon, 

kvoter 
• Offentlig-privat samarbeid om forskning 

og rådgivning 
 
 
 

 



Fra Adel til Odel 

 



 



Politisk økonomi 
• «Mitt mål er å starte en 

snuoperasjon som så ikke 
lar seg reversere. Slik det 
fungerer nå er det 
forbrukeren som er 
taperen». 

• Sylvi Listhaug, Sunnmørsposten, 
http://www.smp.no/nyheter/article10241946.
ece 

• – «Vi skal skvise så mye tannkrem 
ut av tuben at Ap ikke får puttet 
det tilbake. Dette skal bli en 
modernisering på linje med da 
Høyre liberaliserte telemarkedet, 
sier hun.»  

• Linda C. H. Helleland (H), 
http://www.nettavisen.no/na24/-
konkurranseutsetting-av-togstrekninger-innen-
et-ar/8482120.html 

 

http://www.smp.no/nyheter/article10241946.ece
http://www.smp.no/nyheter/article10241946.ece
http://www.nettavisen.no/na24/-konkurranseutsetting-av-togstrekninger-innen-et-ar/8482120.html
http://www.nettavisen.no/na24/-konkurranseutsetting-av-togstrekninger-innen-et-ar/8482120.html
http://www.nettavisen.no/na24/-konkurranseutsetting-av-togstrekninger-innen-et-ar/8482120.html


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,  

 



Jordbrugets økonomiske succes fortsætter 



• EU Seminar 2015 
– 27. februar 

• TTIP – EU - USA 

 



Politiske sirkler 

 
http://www.youtube.com/watch?v=OAdwirnAtFc 



Utviklingen i antall kyr og ytelse per ku 
i perioden 1992-2012 

Produksjonsøkonomi 



Hvor mye stordriftsfordeler er det igjen? 
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Jordbruksareal Jordbruksbedrifter

«Et lønnsomt jordbruk og at arealet blir dyrket»  



Korndyrking, utvikling og areal 



Total og areal per person Norge 
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AgriAnalyse 
• Vil fortsatt utrede Den 

norske 
landbruksmodellen  

• Bidra til faktagrunnlag for 
politikkutforming 

• Forstå den politiske 
økonomien best mulig 

• Holde høyt fokus på 
internasjonale forhold 

• Se landbruket inn i en 
videre samfunnskontekst 
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