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Året som gikk
AgriAnalyse har i 2019 ugitt rapporter
og notater med tema bl.a. knyttet til
metan og drøvtyggere, grovfor og
beite, Verdensarven i Geiranger, norsk
husdyrhold, internasjonal handel, og
dansk landbruk. Totalt ble det dette
femten utgivelser som er like bak
toppåret i 2017 med 16 rapporter.
AgriAnalyse holdt også i fjoråret det
tradisjonelle internasjonale seminaret
med tema som eksport av jordbruksprodukter, handelsavtaler og klimaet i
den internasjonale handelspolitikken i
Bjørvika konferansesenter, som fungerer godt for formålet. Vi har holdt over
65 foredrag til oppdragsgivere som
spenner fra lokale bondelag til fylkesmenn og –kommuner, Gjensidige,
DNB, LO, Kåkonomics til samvirker
og næringsorganisasjoner.
Utredningene, samt vår generelle
kompetanse og faglige nysgjerrighet,
gir opphav både til egne artikler og
redaksjonell dekning i aviser, radio,
fjernsyn og tidsskrifter. I november i
fjor hadde vi også et utvidet seminar

7. november med utgangspunkt i
30-årsmarkeringen for murens fall
9. november 1989. Det ble et dagsseminar på Litteraturhuset i Oslo, der
bla. Hans W. Steinfeld, Asle Toje, Jon
Erik Dølvik, Nils Vagstad og Eli Reistad deltok som foredragsholdere.
I løpet av året har Astrid Een Thuen
sluttet i AgriAnalyse og startet i ny
jobb i Norske Felleskjøp. I august startet Bjørn Ingar Holmen opp i AgriAnalyse, han kom fra stillingen som rådgiver landbruk i Marker kommune.
Vi har også i år valgt å samle hovedpunktene fra fjoråret i dette heftet som
en oppsummering av året som har gått
og for å vise hvilken kompetanse
AgriAnalyse har og hvilke fagfelt vi
jobber med, og ikke minst hvordan
kontoret er i løpende utvikling etter
som problemstillinger og etterspørsel
endrer seg.
Oslo, 9. mars 2020
Chr. Anton Smedshaug
Daglig leder

Om oss
AgriAnalyse er en faglig premissleverandør og et kompetent utredningsmiljø i spørsmål knyttet til landbruk og politikk. Vi arbeider
med nasjonale, internasjonale og organisasjonsinterne problemstillinger innenfor våre prioriterte satsingsområder.
Vi som jobber i AgriAnalyse har tverrfaglig bakgrunn, og har kompetanse fra flere ulike samfunnsvitenskapelige og landbruksfaglige tradisjoner.
AgriAnalyse eies av Norsk Landbrukssamvirke (70 prosent) og Norges Bondelag (30 prosent).
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Rapporter 2019

Bjørn Eidem ved Ruralis
utredning og Hanne Eldby
ved AgriAnalyse har skrevet
en rapport som drøfter mulighetene for eksport av
norske jordbruksprodukter.
De har også sett nærmere på
hvilke erfaringer Sveits og
Sverige har gjort med hensyn til landbruksvareeksport.

Rapporten ser på hvordan
man kan gjøre kornproduksjonen mer robust i forbindelse
med klimaendringer gjennom
større fleksibilitet i høsting og
tørking av korn i fuktige høstingsperioder, samt å bidra til
reduksjon i utslipp av klimagasser fra matproduksjonen.

Rapporten er skrevet på
oppdrag av Norges Bondelag.
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Rapporten tar for seg utviklingen i dansk jordbruk på primærleddet, den økonomiske situasjonen til dansk jordbruk og
konsekvenser for bankene og
samfunnet av gjeldskrisen. Rapporten ser også på omfanget av
eksporten fra dansk jordbruk.

Rapporter 2019

Rapporten belyser geografisk
utvikling i storfeholdet i Norge de siste ti årene. Rapporten går også gjennom markedssituasjonen for storfekjøtt og satsingen som har
vært på økt norsk produksjon
de siste årene.

Utmarksbeite består både av
naturbeitemark (grasmark), og
beiteområder i skog og på myr.
Ved å se på de 10 prosentene
Norges utmarksbeiteareal, som
har det beste beitet, dvs. om lag
30 millioner dekar kan vi få en
indikasjon på potensial. Basert
på tall for lagring av karbon i
naturbeitemark i Sverige, gir
dette en potensiell karbonlagring i beitemark i Norge på denne marka på 0,7 millioner tonn
CO2-ekvivalenter per år, dvs.
det tilsvarer om lag en tredjedel
av de årlige utslippene fra drøvtyggerne Vi vet for lite om hvor
mye karbon som lagres i utmarksbeite i Norge, og det er
behov for mer kunnskap om
sammenhenger mellom karbonlager, beiting og biologisk
mangfold.
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Rapporten omhandler KSL
(Kvalitetssystem i Landbruket),
et system som dokumenterer
kvaliteten på mat produsert i
Norge. Å produsere trygg mat til
forbruker er viktig, og KSL er et
viktig fellestiltak for landbrukets
primærproduksjon. KSL er et
kvalitets- og dokumentasjonssystem, hvor standarden bygger på
lover og forskrifter, samt andre
krav fra næringen selv. KSL er et
formalisert samarbeid mellom
næringen og myndighetene, og er
anerkjent av Mattilsynet, Arbeidstilsynet og industrien.

Rapporter 2019

Rapporten drøfter hvordan
virkemidlene i jordbrukspolitikken kan innrettes slik at
bønder, som driver med ammekuproduksjon, kan prioritere driftssystem bygd på
høyt fôropptak fra grovfôr og
bruk av norske arealressurser. Tiltak som diskuteres er
grovfôrkvalitet, beitetilskudd,
kastrattillegg endret kvalitetsstilskudd, grovfôrtrapp og
differensiert kraftfôrpris til
drøvtyggere. Driftstilskudd
og husdyrtilskudd, samt et
endret arealtilskudd blir òg
presentert.

Rapporten er en fremstilling av systemet rundt husdyrholdet i Norge.
Den tar for seg gangen fra avl til produkt, med kontroller og tiltak for
dyre- og folkehelsa. Rapporten beskriver også rammene rundt bonden
og forholdet mellom husdyrnæringa,
myndigheter og forskningen, og har
en oversikt over arbeid med dyrehelse og antibiotikaforbruk og resistens.
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AgriAnalyse har på oppdrag fra
Landbrukets Økoløft utført en
elektronisk spørreundersøkelse
blant norske bønder. Målet med
spørreundersøkelsen var å få en
bedre forståelse av hvordan både
konvensjonelle og økologiske
bønder tenker omkring og vurderer sin produksjon, holdninger til
økologisk produksjon og hva som
skal til for at flere legger om til
økologisk produksjon i Norge.

Rapporter 2019

I 2005 fikk Vestnorsk fjordlandskap status som verdsarvområde av UNESCO. Det
unike kulturlandskapet er en
av begrunnelsene, og opprettholdelse av kulturlandskapet er det aktivt jordbruk
som sikrer. Rapporten drøfter norsk og sveitsisk jordbrukspolitikk i lys av jordbruket i verdensarvområdet
Geirangerfjorden, og foreslår
tiltak som kan sikre og utvikle landbruket i Vestnorsk
fjordlandskap.

Rapporten handler om den globale kornsituasjonen og den
norske kornhøsten 2019, samt
om markedsordninger for korn.

«Korn og konjunktur 2019» er
den femte rapporten i rekken
som tar for seg utviklingen av
kornproduksjonen nasjonalt og
internasjonalt.
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Når kornarealet faller i kornområdene, og grasarealet går ned i
de tradisjonelle grasområdene,
samtidig som grasarealet øker i
kornområdene, er det et tegn på
at kanaliseringspolitikken er
svekket. De siste 15 årene er
kornarealet på Østlandet i arealsone 1 og 3 redusert med 343
000 dekar, mens grasarealet har
økt med 216 000. Rapporten ser
nærmere på arealutvikling og
arealbruk i sonene for arealtilskudd og kommuner, med spesiell vekt på kornarealet sett opp
mot grasareal og mordyr. Videre
blir mulige drivere for utviklingen, som driftsøkonomi og sosioøkonomiske forhold diskutert.

Rapporter 2019
Noen av våre oppdragsgivere og
samarbeidspartnere i 2019:

Rapporten beskriver en ny
metodikk for å beregne klimaeffekt av metan og andre
kortlevde klimagasser, kalt
GWP*. Dette er en videreutvikling av den etablerte vektfaktormetodikken, GWP100.
I rapporten brukes GWP* til
å beregne oppvarmingsbidrag fra klimagassutslipp fra
norsk jordbruk i perioden
1990 til 2018. Det er også
beregnet metanutslipp fra
norsk jordbruk tilbake til
1907, ettersom statistikken
starter i 1990.
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Norges Bondelag



Norske Felleskjøp



Ruralis



Animalia



Klima og miljøprogrammet til
Landbruksdirektoratet



Forskingsmidlar over Jordbruksavtala



Norsk Landbrukssamvirke



Landbrukets Økoløft



Verdensarvrådet for Vestnorsk fjordlandskap



Miljødirektoratet



Tine



NMBU



SSB

Notater 2019

Notatet gir en oversikt over
data som benyttes for å beregne enterisk metan fra sau
for Norge i dag, og hvilke data som eventuelt kan oppdateres. Oversikten skiller mellom hva som benyttes av
standardfaktorer fra IPCC og
hva som benyttes av nasjonale faktorer i ligningen for enterisk metan fra sau.

I dette notatet har vi sammenlignet nåverdien av å plante
skog på fire potensielle arealer
hos fire gårdbrukere med å produsere grovfôr på det samme
arealet. Beregningene AgriAnalyse har utført, viser at det er
kun ved en rente lavere eller lik
1 prosent at det lønner seg å
plante skog, selv når bonden får
dekket kostnadene ved planting, hvis alternativet er å nytte
arealene til beiting. Dette forutsetter da at det holdes husdyr
og arealene nyttes til dette.
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Dette notatet består hovedsakelig
av et utvalg figurer og tabeller
som belyser geografisk utvikling i
arealbruk og storfehold i perioden 2008 til 2017. Notatet ble
utarbeidet og publisert underveis
i arbeidet med Rapport 4-2019
"Ammeku - rask vekst, ujevn fordeling".

Eksterne foredrag

2019

AgriAnalyse gjennomførte over
60 eksterne foredrag i 2019.
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Arrangementer 2019

Internasjonalt Seminar

Fredag 15. februar hadde AgriAnalyse sitt årlige
internasjonale seminar på Bjørvika konferansesenter.
Hovedtemaene i år var eksport av jordbruksprodukter, handelsavtaler og klimaet i den internasjonale handelspolitikken. Vi fikk også en gjennomgang av utviklingen i dansk jordbruk og trender i internasjonal finans.

Murens fall—hva gikk galt på veien?
Den 7. november holdt AgriAnalyse sitt årlige Politikkseminar på Litteraturhuset.
9. november 1989 falt muren som skilte øst- og vest Berlin
og det fremste symbolet på delingen av Europa falt. Tilbake stod et Vest-Europa som hadde vunnet og var på høyden av sin makt. AgriAnalyse arrangerte derfor et seminar
med tilbakeblikk og frampek knyttet til europeisk samarbeid.
30 år etter spør man seg hvor seieren ble av og hvorfor
suksessen tilsynelatende ga så dårlige resultater og der de
som har gjennomført reformer og europeiske strategier
taper velgere, mens de som ønsker mer nasjonale løsninger
og mindre fri flyt vinner oppslutning. Samtidig utvikles
igjen nasjonale beredskapsløsninger og forsvarsbevilgningene øker og stadige flere stiller spørsmålet om hvordan EU skal utvikles videre og hvordan framtidens handelspolitikk og europeiske samarbeid ser ut.
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Landbruksbarometeret—2019

Det fjerde Landbruksbarometeret ble lansert på et frokostseminar på Bruket i Oslo
den 6 mai 2019.
Barometeret gir en samlet framstilling av
norsk landbruks løpende utvikling. Vi synliggjør omfanget av næringen for å vise hva
landbruket bidrar med i samfunnsøkonomien. I tillegg under-søker vi utviklingen i
bondens forventinger og oppfatning av egen
situasjon. Vi tar tempen på norsk landbruk!

Lunsjseminar—2019



9. januar—Beitedyr og klima—Julie Aslaksen,
SSB



23. januar—Beitebruk i ulvesona—Geir Strand,
NIBIO



1. februar— Karbonlagring i jordbruksjord hvordan håndteres det i Norges utslippsregnskap? - Gunnhild Søgaard fra NIBIO



5. november—Ammeku—Stine Samsonstuen,
NMBU



27. november – Om meieritrender og melk—
Ida Berg Hauge, Opplysningskontoret for
Meieriprodukter (Melk.no)
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Kronikker

AgriAnalyse skrev i 2019 i alt 30
kronikker og fagartikler.
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I media
I følge tall fra Retriever ble AgriAnalyse nevnt i
405 presseoppslag i 2019.
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Styret i AgriAnalyse
AgriAnalyses styre er sammensatt av styreleder fra Norsk Landbrukssamvirke, tre medlemmer fra henholdsvis Nortura, TINE og Norske Felleskjøp, to medlemmer fra Norges
Bondelag og én observatør fra de ansatte.
Leder
Nestleder
Medlem

Ola Hedstein
John-Erik Skjellnes Johansen
Peder Buskenes
Sigrun Pettersborg
Eli Reistad
Kjell Steinar Rakkenes

Observatør
Varamedlem

Hanne Eldby
Per Kristian Rålm
Per-Sigve Lien

Tor Olav Brandtzæg
Hildegunn Gjengedal
Åge Klepp
Torbjørn Tufte (vara for ansattes observatør)
Styresekretær

Vilde Haarsaker
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Ansatte i AgriAnalyse
Chr. Anton Smedshaug
Daglig leder
Ansatt siden 2011. Dr grad i Økologi (2000) fra tidligere NLH, nå NMBU. Har ellers jobbet i Norges Bondelag og Landbruks- og matdepartementet.

Hanne Eldby
Prosjektleder
Ansatt siden 1995. Samfunnsgeograf

Margaret Eide Hillestad
Prosjektleder
Ansatt siden 2005. Samfunnsøkonom

Torbjørn Tufte
Prosjektleiar
Ansatt siden 2001. Statsviter

Vilde Haarsaker
Prosjektleder
Ansatt siden 2018. Siv. Ing Kjemi

Bjørn Ingar Holmen
Prosjektleder
Ansatt siden 2019. Master i biologi

Anne Austrem Bunger
Prosjektleder
Ansatt siden 2010. Master i utviklings og ressursøkonomi
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AgriAnalyse finner du på:
www.agrianalyse.no
www.facebook.com/AgriAnalyseAS/
twitter.com/AgriAnalyse
www.linkedin.com/company/25061050/

Hollendergata 5.
Pb. 9347 Grønland
N-0135 OSLO
E-post:
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