
–  Hvis Norge opplever tørke og 
mindre matproduksjon på sikt, 
er ikke det synonymt med at vi 
vil oppleve matmangel, mener 
Gaasland, førsteamanuensis ved 
Handelshøyskolen BI. 

– Holdningen må være at vi vil 
dempe risikosvingningene for 
landets største fastlandsnæring, 
svarer daglig leder Christian An-
ton Smedshaug i Agri Analyse.

Sommerens tørke har ført til 
en ekstraordinær situasjon for 
store deler av norske landbruk.

Sist uke leverte bondelagene 
sine forslag til hvordan en krise-
pakke og utvidede erstatnings-
ordninger bør se ut i år. De et-
terlyser ekstraordinære tiltak og 
ekstra overføringer for bøndene 
som er hardest rammet.

Ivar Gaasland mener at av-
lingsskadeerstatningen som 

bøndene allerede har, er en lu-
krativ løsning for landbruket.

– Den er en «gratis» forsik-
ring gjennom jordbruksavtalen, 
i motsetning til annen industri 
som må betale for en forsikring 
selv. Bøndene får dekket 70 pro-
sent av full avling. I tillegg er 
det mulig å ha en privat forsik-
ring ved siden av. Bøndene vil 
nå reforhandle etter at skaden er 
skjedd, det går ikke i andre næ-
ringer, sier han.

– Hvis logikken er at staten skal 
gå inn å dekke underskudd i land-
bruket i dårlige tider, bør logikken 
være at bøndene betaler tilbake til 
staten i gode tider, sier Gaasland.

– Ingen fare økonomien
Gaasland setter spørsmålstegn 
ved om det er riktig at staten skal 
bidra med en krisepakke, når det 

ikke dreier seg om liv, sikkerhet 
eller viktige forhold for norsk 
økonomi.

– Mat er et markedsbasert go-
de. Hvis Norge nå opplever tørke 
og mindre matproduksjon på 
sikt, er ikke det synonymt med at 
vi vil oppleve matmangel. Det er 
mer enn nok mat i verden. Denne 
krisen for landbruket er ingen 
fare for liv, sikkerhet eller norsk 
økonomi, selv om det er trist for 
enkeltbønder som står i fare for å 
gå konkurs, sier Gaasland.

– Har ikke et fellesskapet et an-
svar, hvis vi tar utgangspunkt i at 
årets situasjon for norsk landbruk 
bunner i menneskeskapte klima-
endringer?

– Det blir for søkt å si at land-
bruket er et offer for klimagass-
utslipp og dermed skal ha erstat-
ning. Spesielt når landbruket står 
for åtte til tolv prosent av Norges 
klimagassutslipp, sier Gaasland.

Risikohåndtering 
Hovedavtalen, som er utgangs-
punktet for de årlige jordbruks-
forhandlingene, åpner for ekstra 
forhandlinger dersom uforutset-
te og alvorlige ting skjer.

– Risikohåndtering for frem-
tiden er viktigere enn størrelsen 
på en krisepakke nå, sier seni-
orrådgiver Ivar Pettersen ved 
Norsk institutt for bioøkonomi 
(NIBIO).

Et flertall av partiene på Stor-
tinget mener at det er nødvendig 
at staten legger friske penger på 
bordet, at det ikke er tilstrekkelig 
å omdisponere penger innenfor 
jordbruksavtalens rammer.

– Hvorvidt bøndene får 1,5 mil-
liard eller 5 milliarder kroner 
kommer ikke i vesentlig grad til 
å påvirke avlinger, fôrimport og 
nedslakting. Størrelsen på «pak-
ken» vil påvirke det private ta-
pet for bøndene, som vil ramme 
veldig ulikt. Det kan bli likvidi-
tetsproblemer, men mindre om 
spørsmål om soliditet og kreditt-
verdighet. Og selv om noen bøn-
der skulle gå konkurs så går ikke 

gårdene nødvendigvis ut av drift, 
sier Pettersen.

Pettersen mener at for mye 
forsikringsordninger og krise-
pakker til landbruket innebærer 
såkalt «moralsk risiko».

– Det er kun ekstraordinære 
kriser som skal utløse en krise-
pakke. Sikringsordninger svek-
ker motivet for at næringen selv 
reduserer risikoen, såkalt mo-
ralsk hasard. Hvis fellesskapet 
tar for mye risiko, mens de som 
har kompetanse til å håndtere ri-
sikoen, tar for lite, gir det dårlig 
risikohåndtering, sier Pettersen.

– Men det er en ekstraordinær 
krise?

– Sannsynligheten er stor for 
at denne typen hendelser vil opp-
stå hyppigere i årene fremover, 
og da må næringa selv bygge seg 
buffere. Tiden kan være inne til 
å vurdere prinsipielle spørsmål 

BI-forsker Ivar Gaasland er kritisk  
til at staten skal bidra med en krise- 
pakke til bøndene når det ikke dreier 
seg om liv, sikkerhet eller viktige for-
hold for norsk økonomi.

Motstrøms 

«Bøndene vil nå reforhandle etter at skaden er skjedd, 
det går ikke i andre næringer.»
Ivar Gaasland, BI-forsker 

– Ingen fare for liv, sikkerhet eller nasjonal økonomi
 ○ Tørkekrisa 

Logikk: – Hvis logikken er at staten skal gå inn å dekke underskudd i landbruket i dårlige tider, bør logikken være at bøndene betaler tilbake til staten i gode tider, sier Ivar Gaasland.  Foto: Jarle H. Moe
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om hvordan vi skal håndterer kli-
marelatert risiko i norsk matfor-
syning, sier Pettersen.

– Kan skade næringa
Daglig leder i Agri Analyse, 
Christian Anton Smedshaug, vi-
ser til at dette året er det tøffeste 
året for bøndene på Østlandet 
som er målt hittil.

– Årets tørke kan ikke regnes 
som en del av en trend foreløpig, 
og må sees på som en ekstrem-
hendelse det er svært vanske-
lig å både forutse og å håndtere. 
Nettopp derfor er en krisepakke 
nødvendig, og kan ikke proble-
matiseres med et argument om 
moralsk risiko, sier Smedshaug.

– Holdningen må være at vi vil 
dempe risikosvingningene for 
den største fastlandsnæringen vi 
har her i landet. Hvis risikoen må 
håndteres av den enkelte produ-
sent, og ikke av fellesskapet, får 
det store konsekvenser for land-
bruket og dermed norsk matpro-
duksjon, sier Smedshaug.

Smedshaug understreker at re-
dusert matproduksjon på nasjo-
nalt plan ikke nødvendigvis kan 
reddes av import.

– Klimaendringene skjer per 
definisjon over store geografiske 
områder. Derfor er det ikke bare 
å importere over store avstander. 
Vi så det under smørmangelen 
i 2011, der store deler av Europa 
hadde mangel på smør, nå har 
Nord-Europa mangel på fôr som 
i neste omgang vil kunne gi redu-
sert produksjon, sier Smedshaug.

– Dette kan ikke lignes ut i et 
jordbruksavtaleperspektiv fordi 
ulempen er ekstremt ulikt for-
delt, sier Smedshaug og viser til 
at enkelte områder er nede i 20–
25 prosent av normalproduksjon 
av korn og gras.

– Vi må skille mellom tørke 
og tørt. Det vi har i år, er tørke. 
For flere produsenter kommer 
tørken oppå en flom i fjor og en 
knalltøff vinter. Om ikke poli-
tikken er villig til å være med å 
dempe totaleffekten av slike ek-
stremhendelser er jeg redd risi-
koen ved å drive jordbruk blir for 
høy, og hele samfunnet vil lide 
under fallende produksjon, sier 
Smedshaug.

Benjamin Hernes Vogl
benjamin.vogl@nationen.no

– Ingen fare for liv, sikkerhet eller nasjonal økonomi
 ○ Tørkekrisa 

Logikk: – Hvis logikken er at staten skal gå inn å dekke underskudd i landbruket i dårlige tider, bør logikken være at bøndene betaler tilbake til staten i gode tider, sier Ivar Gaasland.  Foto: Jarle H. Moe

Stabilitet: – Biologisk produksjon er ikke et mas-
kineri som kan startes og stoppes når det passer. 
Det er derfor vi har landbrukspolitikk for å sikre 
stabilitet, sier daglig leder Christian Anton Smeds-
haug i Agri Analyse.  Foto: Ketil Blom Haugstulen

– Liten effekt: Seniorrådgiver ved Nibio, Ivar 
Pettersen, mener størrelsen på en krisepakke til 
landruket vil ha liten samfunnsøkonomisk effekt. 
 Foto: Ketil Blom Haugstulen
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