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AgriAnalyse
AgriAnalyse er en faglig premissleverandør og et kompetent utredningsmiljø i spørsmål
knyttet til landbruk og politikk. AgriAnalyse arbeider med nasjonale, internasjonale og
organisasjonsinterne problemstillinger innenfor våre prioriterte satsingsområder. Ansatte i
AgriAnalyse har tverrfaglig bakgrunn med kompetanse fra flere ulike samfunnsvitenskapelige
og landbruksfaglige tradisjoner. Se www.agrianalyse.no for mer informasjon.

Forord

Landbruket i den nordligste landsdelen står overfor store utfordringer framover, men også
muligheter. Forbruket av kjøtt skal ned og planteproduksjonene skal opp, samtidig som
landsdelen har et klima som ikke egner seg for kornproduksjon. Det er mulig å produsere
både potet, grønnsaker og bær i alle våre nordligste fylker, men landsdelen har likevel hatt en
større nedgang i grøntproduksjonen enn landet forøvrig de siste tiårene.
På denne bakgrunnen har Nordnorsk Landbruksråd fått midler fra statsforvalterne i
Nordland og Troms og Finnmark til prosjektet ”Flaskehalser i grøntproduksjonen i NordNorge”. Prosjektet omhandler produksjon, distribusjon og omsetning av grønt i landsdelen, og
denne rapporten inngår i prosjektet.
I prosjektgjennomføringen har AgriAnalyse hatt en referansegruppe, som har bidratt med
nyttig informasjon, tips om informanter og bidratt til gjennomlesing av rapporten. Vi takker
for all hjelp fra referansegruppen og vi takker også ressurspersoner utenfor referansegruppen
som har bidratt med verdifull informasjon. Som en del av prosjektet er det også blitt
gjennomført en spørreundersøkelse blant aktive gårdbrukere i Nord-Norge. En stor takk også
til de som har tatt seg tid til å besvare den.
Vi takker både Nordnorsk Landbruksråd og statsforvalterne i Nord-Norge for et interessant
oppdrag, og håper rapporten kan bidra til økt forståelse for hva som er drivkreftene i
utviklingen, og at den kan bidra til at det settes i verk tiltak som kan stimulere til økt
produksjon av potet, grønsaker og bær i Nord-Norge.

Oslo, februar 2022
Hanne Eldby
Fungerende daglig leder i AgriAnalyse
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Sammendrag

Nord-Norge har stor underdekning på potet, grønt og bær. Dekningsgraden for potet er på 26
prosent. For gulrot, som er en av de store grøntproduksjonene, er dekningsgraden helt nede i
under 7 prosent. Både antall produsenter og areal har gått mer tilbake i Nord-Norge enn i
resten av landet. Det er en stor bekymring i landsdelen for at produksjonsmiljøet skal forvitre
ytterligere. Samtidig er det nettopp grøntsektoren som er i vekst på nasjonalt nivå.
Kostholdsrådene peker i retning av at forbruket av kjøtt skal ned, og forbruket av plantebasert
kost skal opp. De klimatiske forholdene i Nord-Norge umuliggjør dyrking av korn, men det er
fullt mulig å dyrke både potet, grønnsaker og bær i landsdelen. Dette er også en mulighet som
må brukes, og spesielt sett i lys av at det er bred politisk enighet om å ha et aktivt landbruk
over hele landet.
En medvirkende årsak til den negative utviklingen er rasjonaliseringen av pakkeri- og
grossiststrukturen. I dag er det bare to pakkerier for potet og grønnsaker igjen i landsdelen, og
fraktkostnadene utgjør dermed en vesentlig flaskehals for gårdbrukere som vil satse på å
produsere for dagligvarekjedene.
En spørreundersøkelse gjennomført i 2021 (se presentasjon i kapittel 1) viser at de aller
fleste grøntprodusentene i Nord-Norge driver småskalaproduksjon av potet, grønt og bær.
Produksjonen er retta inn mot omsetning direkte til konsument, enten fra gårdsbutikk, torgsalg
eller REKO-ringer og lignende. Prisen produsentene får, er høyere per kilo enn dersom den
hadde blitt solgt til grossist. Noen få har også direkteavtale med butikk, hotell eller restaurant.
Når man produserer i mindre volum, stilles det ikke de samme kravene til mekanisering,
produsenten har selv kontroll over utgifter til frakt, og prisene på gårdsutsalg og lokale
markeder er høyere enn de som oppnås per kilo hvis varene selges til pakkeri. Risikoen i
småskalaproduksjon av grønt er vesentlig lavere enn ved større volum.
Det er mange flere av grøntprodusentene i Nord-Norge som opplyser at de planlegger å
øke produksjonen eller starte opp med andre kulturer enn de har i dag, enn det er som oppgir
at de tenker å avvikle eller redusere produksjonen sin. Det er også overraskende mange
gårdbrukere som ikke har grønt i dag, som oppgir at de ønsker starte opp med
grøntproduksjon. Dette gir grunn til optimisme for grøntnæringens framtid i Nord-Norge.
En satsing på grøntsektoren i Nord-Norge må bygge på to strategier. Den ene er å øke
antallet produsenter som får leveringsavtale med grossist og dermed innpass i
dagligvarekjedene. Den andre strategien må bygge på de små produsentene og bidra til at
disse kan øke produksjonen og omsetningen, men fortsatt innenfor rammen av
småskalaproduksjon. Denne gruppen er viktig fordi de bidrar til å opprettholde et fagmiljø for
grøntprodusentene i landsdelen, og fordi de også kan bidra positivt til å få nye produsenter til
å starte opp. Helt nye produsenter utgjør en base for å rekruttere nye volumprodusenter.
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Markedsadgangen til dagligvarekjedene oppnås gjennom leveringsavtaler med enten
Gartnerhallen/Bama eller Coop. Disse vil på sin side sikre seg produsenter som er i stand til å
levere de avtalte volumene hvert år og med en kvalitet som tilfredsstiller kjedene. Kravene til
leverandørene er strenge.
I denne rapporten har vi pekt på noen grep som kan gjøres i rammeverket rundt
grøntproduksjonen for å bidra til å stimulere til økt produksjon og rekruttering av nye
produsenter. Først av alt pekes det på at distriktstilskuddet som gis for matpotet i Nord-Norge,
bør utvides til å også gjelde frilandsgrønnsaker i landsdelen. Dette tilskuddet bør også økes
for å bidra til å dekke en del av de ekstra utgiftene ved frakt i en langstrakt landsdel, der det
bare er to pakkerier igjen. Videre bør man se på ordningen som i dag går under navnet
tilskudd ved produksjonssvikt, og som tidligere gikk under navnet erstatning ved avlingssvikt.
Her bør man regne gjennomsnittsavling fra de tre beste av de seks siste årene, og bruke dette
som utgangspunkt for å beregne erstatningsbeløp.
Sist, men ikke minst bør rådgivingstjenesten i Nord-Norge bygges kraftig ut og rettes inn
mot å støtte opp om produsentene med gårdsbesøk i alle viktige faser av produksjonen.
Sesongen er kortere i Nord-Norge, og behovet for å gjøre de riktige grepene til rett tid er
dermed enda viktigere enn i resten av landet. Det er derfor foreslått at Norsk
Landbruksrådgiving Nord-Norge bør få midler til å ansette fem grøntrådgivere som
utelukkende arbeider med direkte produsentkontakt. Prosjektet er foreslått å gå over fem år.
For å stimulere til økt produksjon av grønt er det viktig å «bygge et lag» rundt
produsentene for å løse de konkrete utfordringene som er for ulike kulturer. Her er NLR
Nord-Norge den kanskje mest sentrale aktøren. Men det bør også trekkes inn representanter
fra grossistleddet for å sammen søke løsninger på utfordringene i dyrkingsprosessen, for å
finne akseptable fraktløsninger, og sammen finne ut hvor og hvordan vasking og pakking skal
utføres for de enkelte kulturene. Sist, men ikke minst må også markedsadgangen løses i et
samarbeid mellom produsentene, rådgivingstjenesten og grossistleddet.
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1 Innledning og metode

Viktige føringer for landbrukspolitikken er målsettinger som «landbruk over hele landet»,
«økt selvforsyningsgrad» og «satsing på lokal mat». I Stortingsmelding 11 er det slått fast at
landbruk over hele landet er et de fire overordnede målene for landbrukspolitikken.
Landbrukspolitikken har fire overordnede mål: matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt
verdiskaping og bærekraftig landbruk med lavere utslipp av klimagasser (St. Meld. 11).

Det er, som vi skal se i denne rapporten, ikke alltid samsvar mellom målsettinger og de
faktisk oppnådde resultatene. Det er sterke økonomiske drivere som virker i motsatt retning. I
dette kapittelet vil det framgå at nordnorsk potet-, grønt- og bærproduksjon er forsvinnende
liten i forhold til i resten av landet. Klima og topografi påvirker selvsagt
produksjonspotensialet, men samtidig er det også langt på vei et resultat av arbeidet til de
ulike aktørene i verdikjeden for å strømlinjeforme logistikk og distribusjon.
Den påtroppende regjeringen høsten 2021 er ikke mindre ambisiøs på vegne av landbruket
enn Solberg-regjeringen. Regjeringen Støre la i forbindelse med sin tiltredelse 14. oktober
2021 fram Hurdals-plattformen, der det ble lovet at det skal gjennomføres en
opptrappingsplan for landbruket. Her settes det blant annet et mål for selvforsyningsgraden,
inkludert fôr, på 50 prosent.
Leggje fram, og gjennomføre, en opptrappingsplan for trygg matproduksjon på norske
ressurser og setje eit mål for sjølvforsyningsgrad av norske jordbruksmatvarer, korrigert
for import av fôrråvarer, på 50 prosent (Hurdals-plattformen).

Videre framholdes det i Hurdals-plattformen også en ambisjon om å «stimulere til auka
produksjon og omsetnad av lokalmat og -drikke og økologisk mat». Det betyr at det er viktig
å synliggjøre utviklingen i den nordligste landsdelen, og peke på at hvis de politiske
målsettingene skal realiseres, så må det også rettes en innsats mot grøntproduksjonen i denne
landsdelen.
Det er også andre målsettinger som har betydning for omfanget og innretningen av
landbruksproduksjonen. I Klimakur er det foreslått en rekke tiltak for å få ned
klimagassutslippene, hvorav det viktigste for landbruket er at forbruket av kjøtt skal ned, og at
forbruket av vegetabilske produkter skal øke. Klimakur har her koblet sine forslag til
kostholdsrådene fra Helsedirektoratet, som anbefaler et lavere inntak av rødt kjøtt (storfe, sau
og gris) og minst fem porsjoner grønnsaker, frukt og bær hver dag.
Samtidig er det utfordringer knyttet til både anbefalingene fra Klimakur og de norske
kostholdsrådene som gjør at Nord-Norge risikerer å bli enda mer marginalisert som
matproduserende landsdel i årene som kommer. Det nordnorske landbruket er basert på de
grovfôrbaserte husdyrproduksjonene. Landsdelen ligger for langt nord til at kornproduksjon
er aktuelt. Det er imidlertid mulig å dyrke potet, grønnsaker og bær i landsdelen.
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Ett tiltak som har vært og er gjenstand for omfattende og opphetet diskusjon, er redusert
kjøttforbruk som skal føre til reduserte utslipp gjennom lavere produksjon. Tiltaket har blitt utredet
flere ganger (Grønn skattekommisjon, 2015), og disse analysene viste at det ville bli svært
krevende å oppfylle viktige jordbrukspolitiske mål slik som et aktivt landbruk over hele landet
dersom produksjonen av rødt kjøtt (storfe, sau og gris) ville gå ned (Mittenzwei, 2021).

Kostholdsrådene, med vektlegging av økt forbruk av plantebasert kost, peker i retning av at
det er store vekstmuligheter innenfor grøntnæringen i Norge i årene som kommer, både på
grunn av at konsumet forventes å øke, og også fordi det fortsatt er en ambisjon om økt
selvforsyningsgrad. Det store spørsmålet blir dermed hvordan Nord-Norge skal klare
omstillingen fra animalsk til vegetabilsk produksjon. Som allerede nevnt, er kornproduksjon
utelukket av klimatiske grunner, men det er også grunn til bekymring rundt mulighetene for å
øke produksjonen av potet, grønnsaker og bær i landsdelen.

Problemstillinger
Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Nordnorsk Landbruksråd på bakgrunn av deres
bekymring for at den nordnorske grøntproduksjonen er svært liten, at produsentmiljøet blir
stadig mindre, og at markedsadgangen blir vanskeligere, samtidig som man ser at markedet
for spesielt grønnsaker og bær er i vekst. Arbeidet er finansiert av statsforvalterne i Nordland,
Troms og Finnmark.
I denne rapporten vil vi gå gjennom noen av flaskehalsene som finnes for disse
produksjonene i landsdelen, der vi vil drøfte både støtteordninger for grøntproduksjonen,
investeringsvirkemidler og rådgivningstjenesten. Videre ser vi på avsetningsmulighetene for
grøntprodusentene gjennom verdikjeden, kjedenes prioritering av lokalmat, frakt- og
anleggsstrukturen i Nord-Norge, og småskalaproduksjon av grønt i landsdelen.

Metode
I forbindelse med arbeidet er det gjennomført en spørreundersøkelse, som gikk ut til alle
produsentene i landsdelen som har søkt om produksjonstilskudd. E-postadressene ble levert
av Landbrukets Dataflyt. Undersøkelsen ble gjennomført ved hjelp av Questback, som er et
datainnsamlingsverktøy. Siden undersøkelsen ble gjennomført i en travel tid for gårdbrukerne,
var det åpent for å svare i perioden 23. august til 20. oktober 2021 for alle produsentene.
Henvendelsen som gikk ut, var nøytral med hensyn til produksjonsretning, fordi det var et
ønske om å få svar fra alle gårdbrukere i landsdelen og ikke bare fra en overvekt av
produsenter som er mer enn gjennomsnittlig interessert i grøntproduksjon.
Av landsdelens 2909 produsenter, som vi fikk e-postadresser til, var det i løpet av 6.
oktober kommet inn svar fra 1042 personer uavhengig av hvilke produksjoner de hadde på
landbrukseiendommen sin. Dette er en svarprosent på 35,8 prosent, som er et tilstrekkelig
antall. Det er disse svarene som danner utgangspunkt for analysene som er gjort av «alle
produsenter» i Nord-Norge. På denne datoen hadde 77 av respondentene oppgitt at de hadde
produksjon av potet, grønnsaker eller bær.
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I perioden 6. oktober til 20. oktober ble det sendt ut to påminnelser, der det framgikk at
spørsmålene dreide seg om grøntproduksjon. Hensikten var å øke antallet svar fra
grøntprodusenter. Da svarene ble lastet ned den 20. oktober, var det mottatt svar fra til
sammen 91 produsenter som oppga å ha disse produksjonene.
De aller fleste potet-, grønnsaks- og bærprodusentene driver med basis i en
landbrukseiendom. Men noen av de som burde vært med i undersøkelsen, er sannsynligvis
ikke registrert i Landbrukets Dataflyt fordi ikke søker om noen form for produksjonstilskudd.
Disse har vi ikke klart å nå ved hjelp av e-postundersøkelsen. Lenke til undersøkelsen har
vært delt gjennom REKO-ringene og Bondens marked for å fange opp disse. Til sammen 3 av
respondentene har svart på lenkedistribusjon.
I noen av tabellene i denne rapporten oppgis det produksjonstall som er svært lave, og det
er tydelig at vedkommende ikke har inntekter fra produksjonen. For eksempel er det en av
produsentene som har oppgitt å ha høstet 10 kilo jordbær. Denne produsenten kan ha andre
produksjoner som er viktigere for vedkommende. Det er vanskelig å sette en grense for hvilke
svar det er «riktig» å presentere, og hvilke som egentlig ikke er av interesse i rapporten. Det
er derfor tatt et valg om at alle svar blir presentert.
I mange av de temaene vi belyser i denne rapporten, har vi også benyttet oss av
eksplorerende metode. Det er tatt kontakt med enkeltprodusenter for å få vite mer om deres
produksjon og hvilke utfordringer de står overfor. Personer i verdikjeden har også blitt
intervjuet på telefon. Det er ikke benyttet noen form for standardiserte intervjuskjemaer. Til
dette var det for stor variasjon i temaer de enkelte har hatt mulighet til å belyse. Det er forsøkt
å få tilbakemeldinger på deler av rapporten fra de som har bidratt, slik at misforståelser har
kunnet avklares underveis. Det helhetlige bildet som presenteres i rapporten, står likevel for
forfatternes regning siden sammenstillingen av informasjonen som er innhentet, er utført av
forfatterne, og konklusjonene likedan.
Med i arbeidet har det også deltatt en referansegruppe. Det har vært avholdt tre møter i
gruppen; et ved oppstart, et i forbindelse med utformingen av spørreskjemaet og et siste møte
der gruppen fikk en muntlig gjennomgang av de foreløpige resultatene. Videre har gruppen
blitt tilsendt et foreløpig utkast til rapport i februar i år, som noen av deltakerne har gitt
grundige tilbakemeldinger på. Deltakerne i referansegruppen har ulike ståsteder og er helt
sikkert ikke enige med hverandre i alt, og heller ikke i alt som står i rapporten. Rapporten står
som tidligere nevnt, for forfatternes regning. Like fullt har de bidratt med innsikt og hjelp,
belyst ulike sider ved grøntsektoren og gitt informasjon om hvem andre som bør være
informanter. Deltakerne i referansegruppa er følgende personer:
-

Dina Fonn-Sætre, produsent i Steigen
Olav Grundnes, produsent i Målselv, leder i Gartnerhallen Nord-Norge
Randi Hokland, produsent i Kvæfjord, medlem i grøntutvalget i Norges Bondelag
Halgeir Jakobsen, daglig leder Tromspotet og Art Nor
Inger Martinussen, forskningssjef, NIBIO
Ulrike Naumann, produsentrådgiver, Tromspotet
Ajna Nystad, rådgiver, Troms Bondelag
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-

Erling Paulsen, produsent i Grane
Tone Rubach, nestleder, Nordnorsk Landbruksråd
Lyder Sund, tidligere produsent i Grane
Kristin Sørensen, rådgiver NLR Nord Norge
Bjørn Vidar Vangelsten, forsker, Nordlandsforskning
Steve Saltermark, hagebruksutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Det er mange som har vært kontaktet for å få informasjon om ulike sider av
problemstillingene. De aller fleste er kontaktet, og de har kunnet se hvordan informasjonen
de har gitt oss har blitt brukt. I og med at det har vært mange informanter, og at det er
svært ulikt i hvilken grad informasjonen har blitt brukt i rapporten, har vi valgt å henvise til
bare noen få av disse inne i rapporten i form av fotnoter.
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2 Grøntnæringen i Nord-Norge

Grøntproduksjonen i Norge, målt i verdi, har vært i svak vekst det siste tiåret. Figur 2.1 viser
hvordan verdien av hele den norske jordbruksproduksjonen (de grønne søylene) har utviklet
seg, mens de oransje søylene viser hvordan potet og hagebruk har utviklet seg verdimessig.
Selv om det er et mindretall av norske gårdbrukere som er innenfor grøntsektoren, er verdien
av produksjonen forholdsvis høy i prosent av den totale norske jordbruksproduksjonen.
Figur 2.1

Sum plante- og husdyrproduksjoner, sum potet og hagebruk (mill. kroner)
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Kilde: Totalkalkylen: Sum plante- og husdyrproduksjoner, sum potet og sum hagebruk. NB: Verdien av tilskudd
framgår ikke av søylene.

Det er produksjon av potet, grønnsaker og bær over hele landet, men enkelte områder peker
seg ut med en høy konsentrasjon av produsenter og areal. Vestfold, Buskerud, Oppland og
Rogaland er de fylkene som har de største grøntarealene i Norge. Ser vi på utviklingen i dekar
som brukes til potetproduksjon i Nord-Norge, finner vi at landsdelen samlet har hatt en
reduksjon i potetarealet på 31,4 prosent, mot et gjennomsnitt på 13 prosent for landet som
helhet. Antallet nordnorske produsenter har gått tilbake med 54,6 prosent, mens den nasjonale
reduksjonen har vært på 45,9 prosent i løpet av tiårsperioden mellom 2010 og 2020.
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Tabell 2.1

Potet, dekar og produsenter, endring i prosent fra 2010 til 2020
Potetareal, dekar
Produsenter med potet
2010
2020 Endring i
2010
2020 Endring i
prosent
prosent
Nordland
2379
1551
-34,8
361
174
-51,8
Troms
3371
2486
-26,3
236
98
-58,5
Finnmark
202
46
-77,2
31
13
-58,1
Nord-Norge samlet
5952
4083
-31,4
628
285
-54,6
Hele landet
132 017 114 908
-13,0
2769
1499
-45,9

Kilde: Tall fra søknad om produksjonstilskudd, Statens landbruksforvaltning.

For grønnsaker på friland, som utgjør langt mindre areal enn potet, har utviklingen vært
annerledes. Der har det nordnorske arealet økt med 73,3 prosent i perioden, mot en nedgang
på 36,8 prosent på landsbasis. Antallet produsenter er tilnærmet opprettholdt i Nord-Norge,
med en reduksjon på bare 3,8 prosent mot 12,6 prosent for landet som helhet. Nå skal det sies
at antallet produsenter i Nord-Norge var svært lavt både i 2010 og i 2020. Nord-Norge har
bare 1,3 prosent av de totale nasjonale arealene for grønnsaker på friland. Andelen
produsenter utgjør 6,4 prosent av de nasjonale produsentene. Dette innebærer at hver
produsent i Nord-Norge har langt færre dekar i produksjon (16 dekar) enn gjennomsnittet for
landet (75 dekar).
Den likevel relativt positive utviklingen for grønnsaker i Nord-Norge skyldes i all
hovedsak økningen i antall dekar i Troms. Finnmarks økning skyldes én produsent.
Utviklingen for grønnsaker i Nord-Norge har dermed positive trekk, selv om volumet av
produksjonen er svært lavt og det er få produsenter. Produsentmiljøet er dermed også svært
sårbart.
Tabell 2.2

Grønnsaker på friland, dekar og produsenter, endring i prosent fra 2010 til
2020
Grønnsaker på friland, dekar
Produsenter
2010
2020 Endring i
2010
2020 Endring i
prosent
prosent
Nordland
198
208
5,1
29
27
-6,9
Troms
89
249
179,8
21
21
0,0
Finnmark
5
49
880,0
2
1
-50,0
Nord-Norge samlet
292
506
73,3
52
50
-3,8
Hele landet
59 851
37 845
-36,8
889
777
-12,6

Kilde: Tall fra søknad om produksjonstilskudd, Statens landbruksforvaltning.

Statistikken over bær viser bær på friland, inkludert tunnelproduksjon, men den fanger ikke
opp det som eventuelt produseres i veksthus. Frilandsarealet med bær har økt med 41 prosent
for hele landet i perioden fra 2010 til 2020, mens det er redusert med 31,4 prosent i NordNorge. Dette innebærer at veksten som har vært i forbruk av bær i Norge, og også til dels i
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norsk produksjon, ikke har omfattet de nordnorske bærprodusentene, selv om det også i NordNorge har vært forsøkt å stimulere til økt produksjon av spesielt jordbær og bringebær.
Tabell 2.3

Bær på friland (med og uten tunnel), dekar og produsenter, endring i prosent
fra 2010 til 2020
Bær, dekar
Produsenter
2010
2020 Endring i
2010
2020 Endring i
prosent
prosent
Nordland
117
118
0,9
25
23
-8,0
Troms
125
116
-7,2
40
24
-40,0
Finnmark
5
2
-60,0
5
1
-80,0
247
236
70
48
Nord-Norge samlet
-4,5
-31,4
Hele landet
13 749
41,1
482
702
45,6
19 400

Kilde: Tall fra søknad om produksjonstilskudd, Statens landbruksforvaltning.

Hva med forbruket?
Det finnes ikke statistikk over forbruket av potet og grønnsaker fordelt etter fylke. Derfor tas
det her utgangspunkt i at hele den norske produksjonen forbrukes på en eller annen måte
innenlands, og at forbruket er likt fordelt per innbygger. Nordland og Troms og Finnmarks
andel av befolkningen utgjør 8,9 prosent av hele landets befolkning, og dermed er forbruket
av de ulike produksjonene fordelt etter denne prosentsatsen.
Tabell 2.4 viser et eksempel på hvordan den nordnorske produksjonen står i forhold til den
nasjonale produksjonen. Totalt ble det høstet 361 000 tonn potet i Norge i 2020, mens de
nordnorske produsentene høstet 8400 tonn samme år. Den totale produksjonen omfatter både
potet solgt til konsum (dagligvare/horeca/direkte til forbruker), potet til industri og settepotet.
Vi har ikke inkludert importen av potet i disse tallene, da denne produksjonen jo ikke lar seg
fordele på fylke. Dette innebærer at tallene er ment for å eksemplifisere størrelsesforholdene
mellom den nasjonale produksjon og produksjonen i Nord-Norge. Det samme gjelder de
andre produktene som er tatt med i tabell 2.4.
Med dette som utgangspunkt, framgår det at Nord-Norge har en dekningsgrad på den
største av produksjonene, potet, på 26 prosent, og for neper, som er den minste av
produksjonene i tabellen, er den på hele 58 prosent. På gulrot, som er en av de store
grøntproduksjonene, er dekningsgraden helt nede i under 7 prosent. For salat er den
nordnorske dekningsgraden oppe i nær 16 prosent. Det finnes to større salatprodusenter i
Nord-Norge, og selvforsyningsgraden er basert på selvoppgitte data for levert vare. «Andre
kålvekster» har en dekningsgrad på 0,2 prosent, og øvrige grønnsaker på friland har en
dekningsgrad på 0,1 prosent.
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Tabell 2.4

Potet
Gulrot
Løk
Kålrot
Nepe
Andre
kålvekster
Salat i
veksthus*
Øvrige
grønnsaker
på friland

Oversikt over den nordnorske dekningsgraden på ulike vekster
Nord-Norges Nord-Norges
Norsk
Nordnorsk
andel av
forbruk
Nordnorsk
produksjon
produksjon produksjonen
(beregnet) dekningsgrad
361 300
8 400
2,32
32 335
26,0
53 067
314
0,59
4 749
6,6
32 623
2
0,01
2 920
0,1
12 483
265
2,12
1 117
23,7
538
28
5,20
48
58,2
36 271

8

0,02

3 246

0,2

2 718

38

1,40

242

15,8

11 798

1

0,01

1 056

0,1

Kilder: Informasjon om produksjonene på friland er hentet fra SSB på forespørsel.
Salat er veksthus, og totaltallet er hentet fra Totalkalkylen. Salat Nord-Norge er fra spørreundersøkelen og
innhentet per telefon fra én produsent. 258 000 enheter salat er omregnet til størrelsen på crispi; 150 g per enhet.

2.1 Grøntprodusentene i undersøkelsen
I dette delkapittelet blir grøntprodusentene som har svart på spørreundersøkelsen presentert,
med vekt på hvilke produksjoner de har og hvor mye den enkelte har høstet av de ulike
produktene.

Potet
Av de til sammen 91 produsentene med potet-, grønt- og bærproduksjon som besvarte
undersøkelsen, oppgir 66 at de har potet. De fleste, 38 produsenter, bor i Nordland, 23 i
Troms og 5 i Finnmark. Én av produsentene har ikke oppgitt hvor mye vedkommende høster.
Det er store variasjoner i produksjonsvolum mellom produsentene. I Finnmark varierer
svarene fra 200 kilo til 200 tonn. I Troms er det høyeste antallet kilo 1200 tonn, og i Nordland
høster den største produsenten 900 tonn.
Det ble valgt å dele produsentene i to grupper. Små produsenter er i denne sammenhengen
de som høster mindre enn 100 tonn, og de store er de som høster 100 tonn eller mer.
Tabell 2.5

Antallet produsenter i undersøkelsen med potet, etter om de normalt høster
mindre enn 100 tonn eller 100 tonn eller mer (N=65)
< 100 tonn
>100 tonn
Alle
Finnmark
4
1
5
Troms
20
3
23
Nordland
30
7
37
Nord-Norge
54
11
65
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Grønnsaker
Av de 91 produsentene oppgir 27 produsenter at de dyrker grønnsaker. Også her holder de
fleste, 16 produsenter, til i Nordland, 10 produsenter holder til i Troms og én produsent i
Finnmark. De fleste av disse, 14 produsenter, har én vekst, mens noen oppgir å ha opptil seks
ulike vekster.
Tabell 2.6

Antallet produsenter i undersøkelsen med grønnsaker, etter hvilke kulturer de
har (N=27)
Gulrot Nepe
Kålrot Andre
Løk
Salat Annet Til
kål*
sammen
vekster
Finnmark
0
0
1
0
0
0
0
1
Troms
3
3
5
5
4
4
6
10
Nordland
12
5
7
8
8
4
13
16
Nord-Norge
15
8
13
13
12
8
18
27

* På annet oppgis urter, sennep, rabarbra, markedshage, grønnkål, purreløk, rødbeter, sellerirot, fenikkel,
mangfold og diverse.







Gulrot: Her oppgir den minste produsenten at det høstes 40 kilo, og den største oppgir
150 tonn. Tre av de 15 produsentene oppgir at de leverer 12 tonn eller mer.
Nepe: Til sammen 8 produsenter som høster fra 10 til 1250 kilo. To av produsentene
høster ett tonn eller mer.
Kålrot: 13 produsenter som høster fra 20 kilo til 50 tonn. Den nest største produsenten
høster 2 tonn.
Andre kålvekster: 13 produsenter som høster fra 10 kilo til 3,5 tonn. To av disse høster
mer enn ett tonn.
Løk: Den største av de 12 løkprodusentene høster 400 kilo og den nest største 50 kilo.

Foto: Kristin Sørensen – Blå nepe.
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 Salat. Den minste produsenten høster 20 enheter, og de to største høster 125 000
enheter. Den tredje største høster 1000 enheter.

Litt mer om salat
Salat dyrkes i både veksthus og på friland. I Nord-Norge finnes det to gartnerier av noe størrelse
med salat. Et av disse besvarte undersøkelsen, og det andre er kontaktet i ettertid for å finne det
samlede volumet av nordnorsk salatproduksjon. Disse to produsentene har leveringsavtale med
Gartnerhallen. Varene distribueres gjennom NorgesGruppens kanaler til deres butikker mellom
Narvik og Kirkenes. Selv om Gartnerhallen også forsyner BaRe gjennom Bama, er vedkommende
ikke inne i Rema 1000-butikkene i Nord-Norge.
I spørreundersøkelsen oppga 7 andre produsenter at de hadde salat. Alle disse høstet under 1000
enheter. Fem av produsentene oppgir at de selger fra gårdsutsalg. Ingen svarer marked eller
REKO-ring, én har direkteavtale med hotell og én med restaurant.
De fleste salatprodusentene oppgir at de har tenkt å fortsette produksjonen i omtrent samme
omfang som i dag, to ønsker å utvide produksjonen, og én er usikker.
Det er opplagt markedsrom for flere salatprodusenter i Nord-Norge. Veksthusproduksjon drives på
helårsbasis også i Nord-Norge. Interessen blant mulige produsenter er også til stede. Det er fem
grøntprodusenter i spørreundersøkelsen som per i dag ikke har salat, og som svarer at de vurderer å
starte opp med salat, og 16 som per i dag ikke produserer potet eller grønt, som oppgir at de
vurderer oppstart av salatproduksjon.

Bær
Bærproduksjonen i Nord-Norge er liten. I spørreundersøkelsen oppgir 39 av de 91
produsentene at de har bær. Også her er de fleste, 16 produsenter, i Nordland, 13 er i Troms,
og én er i Finnmark. Jordbær er den produksjonen de fleste, 30 personer, oppgir å ha, fulgt av
19 produsenter med henholdsvis bringebær og solbær.
Tabell 2.7

Antallet produsenter i undersøkelsen med bær, etter hvilke kulturer de har
(N=39)
Jordbær Bringebær
Solbær
Rips
Bær
tilsammen
Finnmark
1
0
0
0
1
Troms
13
8
8
8
17
Nordland
16
11
11
9
21
Nord-Norge
30
19
19
17
39
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Jordbær: 28 produsenter svarte på spørsmålet om hvor mange kilo de normalt høster i
løpet av en sesong. De høster fra 10 kilo til 8000 kilo. 9 av produsentene høster mer
enn 1000 kilo.
Bringebær: 16 produsenter har svart på spørsmålet. Disse oppgir å høste fra 10 til
4000 kilo. Den nest største høster 2000 kilo. De øvrige har 500 kilo eller mindre.
Solbær: 18 produsenter, den største høster 250 kilo.
Rips: 16 produsenter, den største høster 100 kilo.

For jordbær og bringebær er det stor forskjell på hvilke resultater som oppnås i produksjonen
etter hvilke dyrkingsmetoder som benyttes. Frilandsproduksjonen er svært værutsatt generelt,
og enda mer utfordrende i Nord-Norge enn i resten av landet. Dersom man produserer i
tunnel, vil man ha større mulighet til å spre høstesesongen på flere uker, noe som forenkler
innhøsting og salg. Som vi ser av tabell 2.8 under, dyrker 13 av jordbær- og 7 av
bringebærprodusentene bær på friland uten bruk av fiberduk. Fiberduk gir noe mer
beskyttelse til bærene, og dette brukes av 14 av jordbær- og like mange av
bringebærprodusentene1. Table top i tunnel og andre former for tunnelproduksjon benyttes av
henholdsvis 11 og 2 produsenter av jordbær, og 2 og 4 av de som har bringebær.
Tabell 2.8

På hvilken måte dyrker du bærene dine? (N=34)
Jordbær
Friland med bruk av fiberduk
13
Friland uten bruk av fiberduk
14
Table top i tunnel
11
Andre former for tunnelproduksjon
2
Veksthus
3
Annet
1
Til sammen
30

Bringebær
7
14
2
4
2
19

2.2 Produsentene om framtidsplanene sine
Motivasjon og interesse for å produsere er til stede blant nordnorske grøntprodusenter. Nær to
av tre, 64 prosent, oppgir at de gjerne skulle økt produksjonen sin av grønt. Kapasiteten er
tilstede hos godt over halvparten, og hele 81 prosent oppgir at de har jord som egner seg for å
øke produksjonen. Det er også optimisme rundt markedsmulighetene. Nær tre av fire, eller 73
prosent, oppgir at markedsmulighetene er gode for produktene som de kan levere.
Sammenligner vi svarene til de små og store potetprodusentene, er de små mer tilfredse
med markedsmulighetene enn de store. Her svarer 41 prosent av de små «helt enig» og 33
1

Vi har ikke spurt direkte om hvilken bærvekst som dyrkes på hvilken måte.
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prosent «delvis enig», mens blant de 11 store produsentene oppgir 27 prosent «helt enig» og
46 prosent «delvis enig» som svar på spørsmålet om hvorvidt markedsmulighetene er gode.
Tilgang til arbeidskraft i sesong er derimot mer begrenset. Her oppgir bare 25 prosent at de
enten er helt eller delvis enig i utsagnet om at de har god tilgang til arbeidskraft gjennom
sesongen. Her er det flere som ikke benytter seg av innleid arbeidskraft, som er uenig enn
blant dem som bruker slik arbeidskraft. Det kan jo være at noen produsenter ikke leier inn
arbeidskraft nettopp fordi det er vanskelig å få tak i, og fordi de kan velge å klare seg uten.
Når det blir sjekket opp mot om det er forskjeller mellom små og store produsenter, viser det
seg at over halvparten av de store potetprodusentene er enig i at de har god tilgang, mens bare
22 prosent av de små oppgir det samme.
Rådgivningstilbudet oppgis som tilfredsstillende for de fleste. 61 prosent er helt eller delvis
enig i utsagnet om at de har god tilgang til den rådgivningen de trenger i sin grøntproduksjon.
Figur 2.2

Hvor enig eller uenig er du i påstandene: (N=91)

Jeg skulle gjerne økt produksjonen min av grønt

31

Jeg har kapasitet til å produsere mer enn jeg gjør i
dag

30

Jeg har jord som egner seg for å øke produksjonen
Markedsmulighetene er gode for de produktene jeg
kan levere
Det er lett å få avtale med potensielle kunder
Jeg har god tilgang til arbeidskraft i sesong A

6

Jeg har god tilgang til arbeidskraft i sesong B
Jeg har god tilgang til den rådgivingen jeg trenger i
min grøntproduksjon

31
0%

Helt enig

Delvis enig

Verken/eller

20 %
Delvis uenig

19

30
40 %

60 %

Helt uenig

0

21

24

15

32

9

8
8

28

21

30

8

8

13

19

30

23

6 3

9

9

37

36

8 0

13

8

29

42

13 1

14

15

26

9 2

8

17

33

8
80 %

8

6
100 %

Ikke sikker

Forklaring: Jeg har god tilgang til arbeidskraft i sesong A er de som ikke benytter innleid arbeid. Samme påstand
B er de som benytter innleid arbeidskraft.

Den optimistiske holdningen til mulighetene som framkommer i figur 2.2, gir seg også utslag
i hvilke planer produsentene har. 23 av de 66 potetprodusentene sier at de vil øke
produksjonen, og 30 vil fortsette som i dag. Langt færre, 5 produsenter, vil redusere
produksjonen, og 3 personer oppgir at de vil avvikle. De som ønsker å øke produksjonen,
befinner seg både i gruppen som er definert som «små» og den som er definert som «store»
produsenter. Dersom disse planene blir fulgt opp i løpet av den kommende femårsperioden,
ligger det an til økt nordnorsk potetproduksjon.

14

Rapport 4–2022

Tabell 2.9

Hvilke planer har du for potetproduksjonen din for de neste fem årene? (Antall
produsenter) (N=66)
< 100 tonn
27
18
4
2
3
54

Fortsette som i dag
Øke produksjonen
Redusere produksjonen
Avvikle produksjonen
Vet ikke
Totalt

> 100 tonn
3
5
1
0
2
11

Alle
30
23
5
3*
5
66

* En av produsentene som skal avvikle, har ikke svart på spørsmålet om hvor mye potet vedkommende normalt
høster.

For grønnsaksprodusentene er planene mer varierte. De fleste oppgir at de vil fortsette som i
dag. Det er forholdsvis mange som planlegger å øke produksjonen både for gulrot (5
produsenter) og løk (6 produsenter). Nepe peker seg ut som en produksjon som det kan være
bekymring rundt. Av de åtte produsentene som har svart på undersøkelsen, oppgir hele tre at
de vil avvikle, mens én er usikker. Samtidig oppgir ingen at de ønsker å øke produksjonen av
nepe.
Tabell 2.10

Hvilke planer har du for [produkt]produksjonen din for de neste fem årene?
(N=28)
Gulrot

Fortsette som i dag
Øke produksjonen
Redusere
produksjonen
Avvikle
produksjonen
Vet ikke
Totalt

Løk

8
2
2

Andre
kålvekster
8
3
0

4
6
0

5
2
0

3

0

1

0

0

1
8

1
13

1
13

1
11

1
8

Nepe

Kålrot

9
5
1

4

0
0
15

Salat

Annet
7
11

18

Når det gjelder bær, spesielt jordbær, er optimismen stor. Av de 30 jordbærprodusentene
oppgir 15 at de vil øke produksjonen, og bare én vil redusere. Bringebær er litt mer todelt,
med 11 som vil øke og 8 som vil redusere. Også for solbær oppgir 7 av 19 at de vil øke, mens
det samme gjelder for 3 av 17 ripsprodusenter.
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Tabell 2.11

Hvilke planer har du for [produkt]produksjonen din for de neste fem årene?
(N=39)

Fortsette som i dag
Øke produksjonen
Redusere produksjonen
Avvikle produksjonen
Vet ikke
Totalt

Jordbær
14
15
1
0
0
30

Bringebær
0
11
8
0
0
19

Solbær
9
7
0
2
1
19

Rips
12
3
0
2
0
17

Til sammen 8 av de 91 produsentene som svarte på undersøkelsen, oppgir at de har tenkt å
avvikle produksjonen av ett eller flere produkter. De som oppgir at de planlegger avvikling, er
spurt om hva som er årsaken til dette. I tabell 2.11 under har vi valgt å presentere både de
svaralternativene som er valgt, og de som ingen har valgt. De svarene ingen har valgt, er
manglende interesse, stort investeringsbehov, mangel på areal, for kompetansekrevende,
vanskelig logistikk eller høy risiko.
De alternativene som er valgt, er at man planlegger avvikling av gårdsdrifta, at de har
andre produksjoner de ønsker å prioritere, og at det er for arbeidskrevende/mangel på hjelp i
innhøstingen.
Tabell 2.12

Du oppga at du skulle avvikle én eller flere av produksjonene dine, hva er
årsaken(e) til dette? (N=8)
For arbeidskrevende/mangel på hjelp i innhøstingen
2
Jeg har nok å gjøre med de øvrige produksjonene jeg har
3
Jeg avvikler for å satse mer på annen produksjon
1
Vanskelig å få leveringsavtale/skaffe avsetning
1
Lav lønnsomhet
1
Vanskelig logistikk
0
Høy risiko
0
For kompetansekrevende
0
Har ikke nok egnet areal
0
Stort investeringsbehov
0
Har ikke interesse for denne produksjonen
0
Jeg planlegger avvikling av gårdsdrifta
3
Annet
1*
Til sammen
8

* Annet er «kålflueproblemer».

Den generelt optimistiske holdningen til å være i grøntproduksjonen avspeiles av at mens det
er 8 personer som oppgir at de vil avvikle en produksjon, er det 35 av respondentene som
oppgir at de ønsker å starte opp med en grøntproduksjon som de ikke allerede har.
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Tabell 2.13

Har du planer om å starte opp med noen av disse produksjonene? (Bare sett
kryss for de produksjonene du ikke allerede har i dag)
Produksjon det
Antall
Antall produsenter Produsenter uten
vurderes oppstart eller
grøntprodusenter som
som oppga at de grøntproduksjon i
avvikling av
planlegger oppstart av planlegger avvikling dag, som vurderer
denne produksjonen
oppstart
Potet
4
3
56
Gulrøtter
9
0
36
Nepe
5
3
19
Kålrot
5
0
23
Andre kålvekster
5
1
20
Løk
4
0
13
Salat
5
0
16
Jordbær
7
0
44
Bringebær
8
0
19
Rips
4
2
10
Solbær
3
2
13
Antall produsenter som oppgir én eller
flere produksjoner
35
8

De som ikke har grøntproduksjon i dag (965 respondenter), ble spurt om hvilke produksjoner
de vurderer å starte opp med. Den siste kolonnen i tabell 2.13 viser hvor mange som vurderer
de ulike kulturene. Samlet sett oppgir 56 av de 965 personene i undersøkelsen (6 prosent)
potet. 54 personer oppgir at de vurderer oppstart av grønnsaksproduksjon, og 52 personer
tenker seg å starte opp med bær.

Små og positive produsenter
Som det framgår av både statistikk over produksjon og svarene fra produsentene i
spørreundersøkelsen, er de aller fleste produsentene av potet, grønnsaker og bær i Nord-Norge
svært små. Mange har også produksjonen i kombinasjon med husdyrproduksjon eller annet
arbeid.
Vi har her sett at de fleste er positive til mulighetene sine for å øke produksjonen (figur
2.2), og det er også flere som oppgir at de ønsker å øke produksjonen enn det er som vil
avvikle eller redusere produksjonen. Det er i tillegg mange av de som ikke har
grøntproduksjon i dag, som oppgir at de vurderer å starte opp. Utgangspunktet burde derfor
være tilstede for å kunne få til en økning av grøntproduksjonene i Nord-Norge. Et spørsmål er
også hvordan man kan sikre at flere går fra å være småskalaprodusenter til å produsere i en
størrelsesorden som sikrer økning i produksjonsvolumet.
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3 Rammeverket rundt grøntprodusentene

I dette kapittelet vil vi ta for oss rammeverket rundt grøntprodusentene i Nord-Norge. Først
vil det bli sett på hvilke støtteordninger som gjelder for grøntproduksjonen, så vil
investeringsvirkemidlene bli gjennomgått, og til slutt ses det på rådgivningstjenesten i
landsdelen. Det vil samtidig bli pekt på hvor det kan gjøres forbedringer for å legge til rette
for styrking av produksjonen.

3.1 Støtteordninger for grøntprodusentene
Areal og kulturlandskapstilskudd
Produsenter med potet, grønnsaker og bær mottar arealtilskudd. I den tekniske
jordbruksavtalen for 2021–22 er satsene i Nord-Norge satt til 1150 kroner per dekar for potet
og til 1750 kroner for grønnsaker og bær i sone 6 og 7, som utgjør kommunene i Nord-Norge.
Satsene er vesentlig høyere enn for tilsvarende produksjoner lenger sør i landet, der de er på
363 kroner for potet, 750 kroner for grønnsaker, 1200 for frukt og 1300 for bær. Like fullt er
arealtilskuddet av svært liten betydning, da antallet dekar som benyttes i grøntproduksjonen,
er svært lavt i forhold til de grovfôrbaserte produksjonene (Teknisk jordbruksavtale, 2021–
2022)2.
Mens arealtilskuddet er differensiert etter kultur og sone, gis kulturlandskapstilskuddet flatt
og er per i dag på 162 kroner per dekar.
Det kan gis ytterligere arealtilskudd dersom arealene drives økologisk. For areal som
brukes til frukt, bær og grønnsaker, er satsen 1650 kroner per dekar, og for potet er den på
800 kroner per dekar. Satsene er her de samme for hele landet. For å få øko-tilskuddet må
produsenten være innmeldt i Debios kontrollordning.

Distriktstilskudd til frukt, bær og veksthusgrønnsaker
Det gis distriktstilskudd til frukt, bær og veksthusgrønnsaker for produsenter over hele landet,
samt til produsenter som dyrker matpotet i Nord-Norge. Hensikten med distriktstilskuddene er
blant annet å stimulere til stabil matproduksjon og bosetting og sysselsetting i distriktene.
Distriktstilskuddene skal bidra til en inntekts- og produksjonsutvikling som ikke i tilstrekkelig
grad kan sikres gjennom prisuttaket i markedet. Ordningene skal også bidra til rimeligere
produkter til forbruker. Vilkårene for å få tilskuddet er nedfelt i forskrift om

2

Lest 07.02.22 her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/teknisk-jordbruksavtale-2021-2022/id2864990/
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produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 53. Det gis kun tilskudd til produkter
som benyttes som menneskeføde.
Det er følgende krav til minstekvantum:





Samlet for frukt og pressfrukt – 2000 kilo
Bær (jordbær, bringebær, solbær, rips, stikkelsbær og hageblåbær) – 1000 kilo
Samlet for tomat og slangeagurk – 2000 kilo
Salat – 5000 stk. (etter en omregningsmodell som er beskrevet i jordbruksavtalen)

Tidligere ble distriktstilskudd kun gitt til produkter som ble levert til godkjente pakkerier,
men fra og med søknadsåret 2018 (med utbetaling i 2019) kan man også få tilskudd for salg
av frukt, bær og veksthusgrønnsaker (inkludert salat dyrket på friland) og matpotet i NordNorge som ikke leveres til godkjente omsetningsledd. Det vil dermed ikke lenger være et
vilkår at man leverer produktene til en aktør som Landbruksdirektoratet har godkjent som
omsetningsledd. Dette åpner for at man kan få tilskudd også til produkter som omsettes
gjennom direktesalg. Tilskuddet er sånn sett ikke tenkt å dekke ekstra utgifter til transport.
Distriktstilskuddet som gis til matpotet i Nord-Norge, er i motsetning til de andre
distriktstilskuddene gitt til produksjon på friland. Det har vært et krav fra jordbrukets side i
forbindelse med flere jordbruksoppgjør at tilskuddet utvides til også å gjelde
frilandsgrønnsaker (Jordbrukets forhandlingsutvalg 2017 og 2021). Tilskuddet ble i sin tid
opprettet for å stimulere til økt produksjon av potet i Nord-Norge, men det framkommer ingen
grunner til at ikke også frilandsgrønnsaker har et behov for et ekstra stimuli. Som en av
informantene i denne rapporten sa det:
«Ka i all verden e det gulrota har gjort for nåkka galt, sia ho ikke kan få Nord-Norgestilskudd?»

Dersom det er et politisk ønske om å stimulere til at nordnorske produsenter deltar i
produksjonsveksten på grønnsaker, bør derfor tilskuddet som gis til potet i Nord-Norge,
utvides til også å gjelde grønnsaker på friland.
Satsene for distriktstilskudd er ulike i de forskjellige delene av Norge, og varierer etter
hvilken arealsone kommunene ligger i. Det er i alt 7 soner. Alle kommunene i Nord-Norge
befinner seg i sone 6 og 7, og de to nordlige sonene har de samme satsene for
distriktstilskudd.

3

Lest 07.02.22 her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-19-1817
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Tabell 3.1

Satser for distriktstilskudd til frukt, bær og veksthusgrønnsaker samt matpotet
dyrket i Nord-Norge
Produkt
Tilskudd kr. per kilo/enhet
Matpotet Nord-Norge (per kilo)
1,69
Bær (per kilo)
7,70
Tomat (per kilo)
3,46
Slangeagurk (per kilo)
1,95
Salat (per stk.)
1,21
I denne sammenhengen kan det passe å vise hva produsentene i undersøkelsen vår mener om
støttenivået for grøntproduksjonen.
Figur 3.1

Hvor enig eller uenig er du i denne påstanden?

Hvis politikerne vil ha økt produksjon av grønt i hele Norge, må de være villig til å
gi høyere støtte til produsentene i Nord-Norge
80

68
60

40

24
20

3

2

1

1

0

Helt enig

Delvis enig Verken/eller Delivis uenig Helt uenig

Ikke sikker

N = 91.

I spørreundersøkelsen uttrykte grøntprodusentene at et økt støttenivå var nødvendig dersom
målsettingen er å øke grøntproduksjonen i Nord-Norge i vesentlig grad.

Tilskudd ved produksjonssvikt
Dette delkapittelet dreier seg om ordningen som fram til høsten 2021 het erstatning ved
avlingssvikt, og som nå går under navnet tilskudd ved produksjonssvikt. Ordningen skal i
følge Hurdalsplattformen gjennomgås.
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Det er kortere vekstsesong i Nord-Norge enn i resten av landet, og forholdene på våren og i
innhøstingen varierer fra år til år. Dermed er det i Nord-Norge også en høyere risiko for at
avlingen slår feil enn i områder som produserer med større marginer.
Tabell 3.2

Innvilgede søknader om tilskudd og beløp ved produksjonssvikt i Nord-Norge
og resten av landet for årene 2019–2021
Innvilgede søknader
Samlet beløp
siste tre år
Bær Nord-Norge
4
285 631
Grønnsaker Nord-Norge
14
2 754 284
Potet Nord-Norge
10
2 268 306
Til sammen Nord-Norge
28
5 308 221
Bær resten av landet
167
29 107 339
Grønnsaker resten av landet
34
7 290 720
Potet resten av landet
65
9 677 216
Til sammen resten av landet
266
46 075 275

Kilde: Landbruksdirektoratet.

Tilskudd ved produksjonssvikt gis utelukkende dersom tapet skyldes klimatiske forhold
(bortsett fra i 2020 og 2021, da det også kunne gis for tap forårsaket av mangel på
arbeidskraft i vekstsesongen). Det er strenge krav for å få utbetaling. Det må kunne
dokumenteres at produksjonssvikten skyldes klimatiske forhold som det ikke er mulig å sikre
seg mot. Ifølge regelverket gis det ikke erstatning der produksjonssvikten er forårsaket av
sykdommer, skadedyr og ugras, selv om forekomsten kan knyttes til klimatiske forhold4.
Heller ikke blir det gitt tilskudd hvis produkssjonssvikten kunne vært motvirket av aktiv bruk
av forebyggende tiltak. Produksjonssvikten må meldes inn til kommunen i god tid slik at
klimaskaden kan kontrolleres og eventuelle andre årsaker avdekkes.
Avlingen må være mindre enn 70 prosent av gjennomsnittsavlingen for fem av de seks
siste årene for vekstgruppen for å utløse grunnlag for tilskudd. Det er bonden selv som må
dekke de første 30 prosentene av tapet.
Siden de klimatiske forholdene er mer utfordrende i Nord-Norge enn i resten av landet, vil
det ofte være sånn at man kan ha store skader, men likevel ikke komme opp i 70 prosent. I
intervjuer med gårdbrukere i forbindelse med denne rapporten har det vært trukket fram at
tapene gjerne kommer tett på 70 prosent i forhold til gjennomsnittsavlingen for
seksårsperioden. Dette skyldes at det gjerne er mer enn ett år med avlingssvikt i løpet av en
seksårsperiode, og at gjennomsnittsavlingen derfor ikke avspeiler det som man anser som et
«normalår». Det er derfor god grunn til å vurdere om man heller bør ta utgangspunkt i de tre
beste årene i seksårsperioden for å beregne normalavling som utløser rett til tilskudd ved
avlingssvikt.

4

Lest 06.02.22: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/regelverk/forskrift-om-satser-for-og-beregning-avtilskudd-ved-produksjonssvikt-i-plante-og-honningproduksjon--kommentarer-tilregelverk?resultId=2.0&searchQuery=produksjonssvikt
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3.2 Investeringer
Rådgivende utvalg for innovasjon, vekst og økt norskandel i grøntsektoren beskriver i sin
rapport situasjonen i grøntsektoren i forhold til behov for og tilgang til investeringsmidler
slik:
Grøntprodusentene er markedseksponerte og konkurranseutsatte. Kapitalintensiteten er høy og
klimarisikoen stor. Tilgang på risikokapital og investeringsmidler er mangelfull, og innretningen
på investeringsordningene kan til dels være feil (Rådgivende utvalg, 2020).

I dette delkapittelet skal vi se på hvilke investeringer de nordnorske produsentene har
gjennomført de siste fem årene, og hvilke planer de har for investeringer i årene som kommer.
Det vil også bli sett på hvilke muligheter produsentene har til å få tilgang til
investeringsmidler.
Over halvparten av respondentene i undersøkelsen som har grøntproduksjon i dag, 57
prosent, mener at det høye investeringsbehovet er en av de viktigste grunnene til at ikke flere
velger å satse på grøntnæringen. Blant gårdbrukerne som ikke har grønt i dag, og som oppgir
at de vurderer å starte opp med disse produksjonene, svarer 66 prosent bekreftende at en
forutsetning for oppstart er at de får tilskudd/lån til investeringer. Av de som har hatt potet,
grønt og bær tidligere, oppga 19 prosent at én av årsakene til at de avvikla var stort
investeringsbehov. Det var imidlertid bare 4 prosent (4 personer) som oppga dette som
viktigste grunn til at de avviklet grøntproduksjonen.
Figur 3.2 viser at totalt 61 prosent av de som er grøntprodusenter i dag, har investert i
produksjonen sin de siste fem årene. I spørsmålet er det ikke satt noen beløpsgrense, så her
dreier det seg sannsynligvis om både stort og smått. De fleste, 46 prosent, oppgir at de har
investert i maskineri/redskap, 14 prosent oppgir lager, og like mange oppgir
profilering/grafisk design/emballasje/produktutvikling. 8 prosent oppgir pakkelinje og 4
prosent (4 personer) oppgir at de har investert i infrastruktur for innleid arbeidskraft. 16
prosent oppgir «annet», og i denne gruppa finner vi blant annet drivhus/veksthus/tunnel, table
top og ekstra humlehesje. Det er om lag fire av ti, 39 prosent, som oppgir at de ikke har
investert de siste fem årene.

Foto: Kristin Sørensen. Begynnende modning i jordbærtunnel i Målselv.
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Figur 3.2

Har du investert i grøntproduksjonen din de siste fem årene, og i så fall hva
investerte du i? (N=90)
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Alle: N=90, bærprodusenter: N=38, grønnsaksprodusenter: N=26, og potetprodusenter: N=65.

Av de som investerte, oppgir bare 9 prosent at de søkte om støtte, og at de fikk innvilget hele
beløpet. Litt flere, 11 prosent, oppgir at de fikk innvilget deler av beløpet. 32 prosent oppga at
de ikke søkte om støtte til prosjektene sine fra Innovasjon Norge, da regelverket ikke åpnet
for støtte til de formålene som de hadde investert i, og ytterligere 30 prosent oppga at de ikke
søkte fordi det ikke var behov for støtte.
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Figur 3.3

Søkte du om støtte fra Innovasjon Norge til disse investeringene? (N=56)

Nei, regelverket åpner ikke for støtte til min
investering
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Bare 20 prosent av de som har investert (11 personer), oppgir at de mottok enten hele eller
deler av beløpet de søkte om fra Innovasjon Norge. De 11 personene som fikk støtte, oppgir:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Lager, 5 personer
Drivhus/table top, 3 personer
Maskineri/redskap, 3 personer
Pakkelinje, 2 personer
Profilering/grafisk design/emballasje/produktutvikling, 4 personer
Infrastruktur for innleid arbeidskraft, 2 personer

Noen av disse har investert i flere av alternativene, og vi vet ikke hvilke av investeringene de
fikk støtte til og hvilke de finansierte på andre måter. Mest sannsynlig er maskineri/redskap
ikke støttet av Innovasjon Norge pga. kravet om at investeringen skal være i eiendommen og
ikke i løsøre som kan selges. Av de 11 personene som har mottatt støtte til grøntproduksjonen
sin fra Innovasjon Norge, er 6 hjemmehørende i Nordland, 5 i Troms og ingen i Finnmark.
Det er også 30 prosent som oppgir at de ikke hadde behov for støtte, noe som tyder på at
investeringen var innenfor det som kanskje heller kan betegnes som driftskostnader.
2 prosent (én person) oppgir at vedkommende fikk avslag på søknaden sin, og 16 prosent
oppgir «annet». Her svarer to personer at de enten ikke visste om investeringsstøtteordningen
til Innovasjon Norge, eller at de var usikre på om den ville gjelde dem. Én oppgir at hen
kanskje vil vurdere å søke, og en annen at det var for mye papirarbeid. Én sier også at det er
altfor komplisert, og at man ikke får god nok hjelp til småskalaproduksjoner. Én oppga at hen
skriver på søknaden nå.
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På spørsmål om produsentene har planlagt å investere i grøntproduksjonen de neste fem
årene, oppgir hele 47 prosent at de ikke skal investere, enten fordi det ikke er behov eller som
19 prosent oppgir: at det er behov, men at de ikke kommer til å investere likevel. 38 prosent
oppgir at de skal investere i maskineri/redskap, 23 prosent lager, 20 prosent
profilering/grafisk design/emballasje/produktutvikling, 10 prosent infrastruktur for innleid
arbeidskraft og 9 prosent pakkelinje. 7 prosent oppgir «annet», og her oppgis vanning, drivhus
og tuneller. De som skal investere, oppgir dermed ikke bare ett, men flere investeringsformål.
Figur 3.4

Har du planer om å investere i potet/bær- eller grøntproduksjonen din de neste
fem årene, og i så fall i hva da?
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Alle: N=89, bærprodusenter: N=39, grønnsaksprodusenter: N=27, og potetprodusenter: N=65.

Sammenstiller vi hvor mange som har investert de siste fem årene med hvilke planer de har
for de neste fem årene, ser vi at det er flere som oppgir at de ikke planlegger investeringer enn
det er som har gjennomført investeringer i de foregående årene. De formålene det er oppgitt
færre investeringer i, er maskineri/redskaper og annet. At det er færre som planlegger denne
typen investeringer enn det er som faktisk gjennomførte dem i løpet av de siste fem årene, kan
tyde på at maskineri/redskap kanskje ikke alltid planlegges, men at det er noe som må
erstattes hvis noe går i stykker i løpet av perioden.
Ser vi på de øvrige formålene – lager, pakkelinje, profilering osv. og infrastruktur for
innleid arbeidskraft – er det flere som oppgir planer for investeringer, enn det er som
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gjennomførte det i den forutgående femårsperioden. Det kan tenkes at noen er optimistiske i
planleggingsfasen, og at planene ikke alltid gjennomføres, men det kan også være at det er
flere enn før som ser positivt på mulighetene i grøntproduksjonen.
Tabell 3.3

Sammenstilling av spørsmål om det har vært gjennomført investeringer de siste
fem år og hvor mange som planlegger investeringer i løpet av kommende
femårsperiode
Har gjennomført siste
Planlegger for
fem år
kommende fem år
(antall
(prosent)
(antall
(prosent)
personer)
personer)
Ingen investering
35
39
43
48
Lager
13
14
20
23
Maskineri/redskaper
41
46
34
38
Pakkelinje
7
8
8
9
Profilering/grafisk
13
14
18
20
design/emballasje/produktutvikling
Infrastruktur for innleid
4
4
9
10
arbeidskraft
Annet
14
16
6
7

Investeringsordningene
Det nasjonale regelverket for støtte til investeringer i landbruket forvaltes av Innovasjon
Norge nasjonalt, og fra og med 2019 fylkeskommunene. Disse legger føringer som formidles
til Innovasjon Norge i fylkene gjennom oppdragsbrev, som sier hvordan midlene kan
benyttes. Her framkommer det for eksempel hvilke næringer som skal prioriteres eller ikke
gis støtte. Saksbehandlingen foretas av Innovasjon Norge i fylkene etter de føringer som er
gitt.
Den viktigste ordningen er støtte til tradisjonelt landbruk. Den åpner for å gi tilskudd til
investeringer i produksjonsanlegg/driftsbygninger og tilhørende produksjonsutstyr av varig
karakter, tilskudd til mindre investeringer i forbindelse med generasjonsskifte, lån til
investeringer på landbrukseiendommer, kjøp av eiendom og tilleggsareal, og lån til
generasjonsskifte ved familieoverdragelse til personer under 35 år.
Prioriteringene varierer fra år til år, og de siste årene har grøntsektoren vært inne på
oversikten som en av næringene som skal gis prioritet ved knapphet på midler.
I forbindelse med jordbruksforhandlingene i 2020 ble det fremmet krav fra faglagene i
landbruket at det skulle innføres et nytt innovasjonsprogram for grøntnæringen, som skulle gå
over flere år (Jordbrukets krav, 2019). Jordbrukets organisasjoner fikk gjennomslag for
kravet, og det ble satt av 65 millioner kroner øremerket til grøntnæringen. Midlene blir
administrert nasjonalt. Blant annet skal det kunne gis investeringstilskudd til vanningsanlegg,
installering av lysanlegg i veksthus, nyplanting, og tekniske investeringer i lager og

26

Rapport 4–2022

sorteringsanlegg. 9 millioner ble også øremerket til småskalaproduksjon av grønnsaker, frukt
og bær. I forbindelse med jordbruksoppgjøret 2020/21 ble den øremerkede avsetningen økt til
120 millioner kroner. Det påfølgende året, hvor det oppstod brudd i jordbruksforhandlingene,
ble ordningen avviklet, og gjelder dermed ikke lenger fra årsskiftet 2022.
For grøntnæringen som helhet er det grunn til å anta at avviklingen av de øremerkede
midlene kan utgjøre et problem, da mindre støtte vil kunne bli tilgjengelig for næringen når
den må konkurrere med andre produksjoner i hver sine regioner. De øremerkede midlene ble
imidlertid ikke tilført som friske midler, men ble trukket fra rammen av investeringsmidlene
som ble tilført fylkene. Da ordningen med øremerkede midler for grøntnæringen ble avviklet,
ble midlene tilbakeført til fylkene. For produsentene i Nord-Norge, og også
grøntprodusentene i landsdelen, kan dette være en fordel. For eksempel ble grøntprodusenter
fra Nordland tildelt ca. 4 millioner fra den øremerkede potten i 2021, mens Nordland ble
trukket for 7 millioner for å opprette den øremerkede avsetningen.
Når det gjelder midlene som var øremerket småskalaproduksjon, åpnet disse også for at det
kunne gis tilskudd til kostnader knyttet til etablering av dyrkingsfelt, utvikling og betjening av
lokale markeder, bygging av kjøle- og lagerkapasitet, samt utvikling av design og emballasje5.

Figur 3.5

Skjematisering av skillet mellom den øremerkede ordningen til grøntproduksjon og avsetningen til småskalaproduksjon (beløpene er fra 2020).

Selv om småskalarammen heller ikke lenger er øremerket, og også er tilbakeført til fylkene, så
gjelder endringene i regelverk for hvilke formål det kan gis støtte. Det kan gis støtte til
produktutvikling mv. etter regelverket for bedriftsutvikling for tilleggsnæringer. For

55

https://www.grontfagsenter.no/nyheter/saerskilt-investeringsramme-for-grontsektoren/
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markedshager/småskala grønt kan det i tillegg også gis støtte til idéavklaring og etablering
etter regelverket for tilleggsnæringer.
Dette betyr at det er et betydelig økt handlingsrom for å støtte småskalaprosjekter og
satsninger.
Det er likevel et problem for både grøntnæringen og for de andre produksjonene at rammen
for tildeling er for knapp i forhold til behovet for investeringer. I Nordland ble den tildelte
rammen brukt opp før sommeren både i 2020 og i 2021. I Troms og Finnmark er midlene
oppbrukt i løpet av høsten, og søkere må henvises til å sende inn ny søknad på nyåret. Det
kommer inn søknader hele året, men ifølge Innovasjon Norge i Nordland ville det vært en
fordel om søknadene kom inn tidlig på året, da det ville gjort det enklere å prioritere mellom
de ulike produksjonene. I Innovasjon Norge Nordland vil deler av den totale potten som går
til landbruk (IBU), øremerkes midler til grøntsatsing, både til tradisjonelt landbruk og
småskalaprosjekter. Slik vil prosjekter som kommer inn i løpet av høsten, ha en større
mulighet til å få støtte uten å måtte vente på avklaring til ny ramme er tildelt for det
påfølgende året.

3.3 Rådgivning
Det er mange aktører både innenfor grøntsektorens verdikjede og i tilknytning til dem som
bistår gårdbrukere med veiledning i ulike sammenhenger. Norsk Landbruksrådgiving er den
viktigste av disse. Organisasjonen er finansiert over jordbruksavtalen, med 98 millioner
kroner i 2022, av medlemskontingent og betalingstjenester, og av ulike prosjekter som
organisasjonen deltar i. NLR består av ti regioner med til sammen 360 rådgivere på 100
kontorsteder over hele landet. For produsentene i den nordligste landsdelen er tjenesten
organisert i Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge, som arbeider overfor gårdbrukere i
Nordland og Troms og Finnmark. Organisasjonen er eid av om lag 1800 bønder og har 40
ansatte. Tyngdepunktet av rådgivere innenfor potet, grønnsaker og bær er stasjonert i MidtTroms, Sør-Troms og i Bodø. Det jobbes for å øke grøntkompetansen også hos rådgivere på
Helgeland. Grunnpakken som medlemmene får, koster kr. 3000,- pr år. Denne inneholder
gjødslingsplan, uttak av jordprøver, ett gårdsbesøk, telefonsupport, infoskriv, tilbud om
markdager, fagdager, kurs og tilgang til flere rådgivningsbesøk til medlemspris. Medlemmene
betaler ikke for utgifter tilknyttet reise til og fra gården. NLR Nord-Norge har bestemt at alle
produsentene skal ha lik tilgang til rådgivning innen sin produksjon uansett hvor de bor.
I tillegg til NLR bistår produsentorganisasjonene, Gartnerhallen og Nordgrønt, samt
pakkerier, landbrukskontor, statsforvalterne og faglagene sine medlemmer med ulike former
for rådgivning. En annen viktig gruppe som også formidler råd og bistand, er andre
gårdbrukere.
På spørsmål om hvordan respondentene i undersøkelsen holder seg faglig orientert, oppgir
da også de aller fleste – 45 av potetprodusentene, 24 av grønnsaksprodusentene og 22 av
bærprodusentene – at de benytter Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge. Den typen
rådgivning nest flest benytter seg av, er andre produsenter. Faglagene er også til en viss grad
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benyttet, og det samme er pakkerier og produsentorganisasjonene. Målgruppene til
produsentorganisasjonene og pakkeriene er mye mindre enn for NLR, i og med at disse ikke
er i kontakt med flertallet av produsentene, men først og fremst sine egne leverandører.
Det er også en del av produsentene som har oppgitt «ingen av disse» og «annet», og disse
har oppgitt kilder som tidsskrifter og fagblader, planteskolen/potetskolen, Facebook-gruppen
Potetprat, internett, nettstudier og utdanning.
Tabell 3.4

Hvordan holder du deg faglig orientert om potet-/grønnsaks-/bærproduksjon?
(Antall personer)
Potet
GrønnBær
saker
Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge
45
24
22
Produsentorganisasjoner
8
1
1
(Gartnerhallen/Nordgrønt)
Pakkerier (Tromspotet/ Grane potet og
9
1
0
grønt)
Faglag (Bondelaget/Småbrukarlaget)
9
6
2
Produsentorganisasjonen Ottar
3
1
0
Andre produsenter
19
10
15
Landbrukskontor
6
3
1
Ingen av disse
11
6
14
Annet
14
10
7
Totalt
66
28
39

Respondentene ble bedt om å ta stilling til fem påstander som dreier seg om
rådgivningstilbudet. Færre enn hver femte produsent er enig i påstanden om at de ikke har tid
til å bruke det rådgivningstilbudet de har tilgang til. Det er dobbelt så mange, 40 prosent av
respondentene, som oppgir at de har behov for mer faglig rådgivning enn det de har i dag. Til
påstanden om at den tilgjengelige rådgivningen er for lite spesialisert i forhold til
produksjonen de driver, svarer om lag hver tredje produsent at de er helt eller delvis enig.
Den store betydningen av nærhet og mulighet til å ha kontakt med andre produsenter
kommer til uttrykk i at mer enn 60 prosent av respondentene oppgir at de er helt eller delvis
enige i at det ville vært fint med flere produsenter i området de bor for å kunne utveksle
kunnskap og erfaringer. Den siste av påstandene dreier seg om sortsmaterialet produsentene
har tilgang til. Her oppgir 65 prosent, eller nær to av tre av produsentene, at de er helt eller
delvis enig i at sortsmaterialet de har tilgang til er godt tilpasset nordnorske forhold.
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Figur 3.6

Hvor enig eller uenig er du i påstandene under: (N=90)

Jeg har ikke tid til å bruke det rådgivingstilbudet som
2
jeg har tilgang til

18

Jeg skulle gjerne hatt mer tilgang til faglig rådgiving
enn det jeg føler at jeg har i dag

25

18

Den tilgjengelige rådgivingen er for lite spesialisert i
forhold til produksjonen som jeg driver

18

22

11

32

28

23

26

6

15

10

13

21

4

9

Det hadde vært veldig fint med flere
potet/grønt/bærprodusenter i området jeg bor, for å
kunne utveksle kunnskap og erfaringer

35

26

24

44 6

Sortsmaterialet jeg har tilgang til er godt tilpasset
nordnorske vekstforhold og vekstsesongens lengde

33

32
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17

0%
Helt enig

Delvis enig

Verken/eller

20 %
Delvis uenig

40 %

60 %

Helt uenig

80 %

21
100 %

Ikke sikker

Totalt sett er det 91 produsenter som har svart på disse påstandene. Det er vanskelig å være
sikker på om eventuelle forskjeller mellom grupper av produsenter er systematiske eller
tilfeldige. Vi har likevel forsøkt å se på om det kan være sammenhenger som det kan være
relevant å trekke fram.
I figur 3.7 viser vi gjennomsnittsskåren for påstandene i figur 3.6 etter om hvorvidt
produsentene er enten små potetprodusenter (høster mindre enn 100 tonn i året – 54
produsenter), store potetprodusenter (høster 100 tonn eller mer i året – 11 produsenter) eller
om de ikke har potet, dvs. at de enten utelukkende produserer grønnsaker og/eller bær – 25
produsenter. Jo nærmere gjennomsnittsskåren er 1, desto mer enig er produsentene i
påstandene, og jo nærmere 5, desto mer uenig er de.
Til den første påstanden, om at man ikke har tid til å bruke det rådgivningstilbudet som de
har tilgang til, kan det se ut som om de store potetprodusentene er mer uenig enn de små og
de som ikke har potet. Neste påstand, «jeg skulle gjerne hatt mer tilgang til faglig rådgivning
enn det jeg føler at jeg har i dag», er også de store potetprodusentene mer uenig i enn de
øvrige. Til påstanden «den tilgjengelige rådgivningen er for lite spesialisert i forhold til
produksjonen som jeg driver», er det de som bare har grønnsaker og/eller bær, som er mest
enig, mens de små potetprodusentene er mer enig enn de store potetprodusentene.
Til de to siste påstandene «det hadde vært veldig fint med flere potet-/bær/grønnsaksprodusenter i området jeg bor for å kunne utveksle kunnskap og erfaringer» og
«sortsmangfoldet jeg har tilgang til, er godt tilpasset nordnorske værforhold og
vekstsesongen», er det små forskjeller mellom de tre produsentgruppene.
Samlet sett ser det derfor ut som om de store potetprodusentene skiller seg fra de øvrige
produsentene i det at de er mer fornøyde med rådgivningstilbudet de har og føler mindre
behov for mer rådgivning. De er også mindre enig i at rådgivningen burde vært mer
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spesialisert. Det kan tenkes at denne gruppen har flere tilbud enn de mindre, for eksempel
fordi mange av de største har leveringsavtaler og er medlemmer av produsentorganisasjoner.
De som dyrker bær og grønnsaker, har et mindre produsentmiljø å spille på, siden de er
færre produsenter enn potetprodusentene, og de er i tillegg spredt på flere kulturer. Det er
også mulig at for eksempel NLR Nord-Norge har mindre å tilby de mindre
produsentgruppene enn de har potetprodusentene. Det er imidlertid grunn til å være forsiktig
med å konkludere på bakgrunn av disse svarene siden det er få respondenter i de ulike
gruppene. Gruppen av store potetprodusenter består som nevnt av 11 respondenter, de små
potetprodusentene består av 54 produsenter, og de som ikke har potet, består av 26
produsenter av grønnsaker og/eller bær.
Figur 3.7

Hvor enig eller uenig er du i påstandene under: (N=90)
3,36

Jeg har ikke tid til å bruke det rådgivingstilbudet som
jeg har tilgang til

3,64
2,46

Jeg skulle gjerne hatt mer tilgang til faglig rådgiving
enn det jeg føler at jeg har i dag

3,55

2,88
2,52

Den tilgjengelige rådgivingen er for lite spesialisert i
forhold til produksjonen som jeg driver

3,17

Det hadde vært veldig fint med flere
potet/grønt/bærprodusenter i området jeg bor, for å
kunne utveksle kunnskap og erfaringer

4,18

3,91

2,2
1,91
2,12

Sortsmaterialet jeg har tilgang til er godt tilpasset
nordnorske værforhold og vekstsesongen

1,82
1

Har utelukkende bær og eller grønnsaker ‐ ikke potet

1,5

2

2,54
2,15
2,5

Store potetprodusenter

3

3,5

4

4,5

5

Små potetprodusenter

Skalaen går fra 1 til 5 hvor 1 er helt enig og 5 er helt uenig. Tallene viser gjennomsnittet for alle som har svart.
Store potetprodusenter: N=11, små potetprodusenter: N=55 og utelukkende bær/grønnsaker: N=26.

Styrking av rådgivningstilbudet i Nord-Norge
Om lag 30 prosent av informantene i undersøkelsen, 27 personer, oppga at de ikke mottok
rådgivning fra Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge. Dette henger nok sammen med at de
fleste er små produsenter som ikke ser nytteverdien slik tilbudet er utformet i dag. Mange bor
langt fra rådgiverne, og de må betale ekstra for den oppfølgingen de har behov for til
produksjonen sin som går utover grunnpakken, som ble beskrevet innledningsvis i dette
kapittelet. Rådgiverne på grøntsektoren har dessuten begrenset tid, siden finansieringen av
tjenesten er avhengig av at de også jobber på eksterne prosjekter. Arbeidet med prosjektene
har likevel også positive effekter. De gir rådgiverne kunnskap i fagområder som er verdifulle
for produsentene. Produksjonen i Nord-Norge drives på grensen av hva som er klimatisk
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mulig, og dermed er det også et stort behov for ny kunnskap om vekstforhold og om sorter
som er tilpasset disse.

Rådgiverne i Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge bruker en høy andel av arbeidstiden sin på
prosjekter. Dette er arbeidstid som kunne vært brukt til rådgivning og oppfølging av produsentene.
Siden betalingsviljen for rådgivning er lav hos små grøntprodusenter, er Norsk
Landbruksrådgiving Nord-Norge avhengig av å bruke en høy andel av arbeidstiden til prosjekter
de mottar finansiering til fra annet hold. Under er en liste over de pågående prosjektene i NordNorge.










Arktisk Lys (potet, kålrot, jordbær i tunnel)
Utvikling av nye potetsorter for Nord-Norge
Testing av nye kommersielle potetsorter i Nord-Norge (tidlige og seine sorter)
Sortsforsøk produksjonsklare jordbær i tunnel
UV-forsøk mot mjøldogg i jordbær i tunnel
Økologisk dyrket sortsforsøk i potet og gulrot
Vekstavslutningsforsøk i potet med nye midler
Testing av ulike biostimulanter i potet
Teknoformidling av fagråd i potet, grønnsaker og bær i Nord-Norge

Behovet for oppfølging av grøntprodusentene i Nord-Norge er stort. De fleste er små
produsenter med liten omsetning, og har dermed dårlig betalingsevne eller -vilje for
ekstratjenestene til Norsk Landbruksrådgiving. Mange av produsentene har også valgt å ikke
være medlem. Samtidig er det et stort behov for at også denne gruppen produsenter følges opp
dersom de skal lykkes i å øke produksjonen av potet, bær og grønt, og på den måten bidra til
en produksjonsøkning i landsdelen. Som nevnt i delkapittel 2.2, var det 56 personer, 6 prosent
av alle som ikke har grøntproduksjon i dag, som vurderer å sette i gang med denne
produksjonen. Antallet besøk burde utvides fra én gang i året, som er innholdet i
medlemspakken, til minimum månedlige besøk gjennom hele vekstsesongen. Besøkene bør
omfatte ugrassituasjonen, vurdering av behov for tilleggsgjødsling, insektskader og
sykdommer, avlingsregistrering og kvalitetsvurdering. Siden vekstsesongen er en måned
kortere i Nord-Norge enn i resten av landet, må alle besøk være tettere tidsmessig justert for å
sikre at alle operasjonene i dyrkingsprosessen gjennomføres til rett tid.

Forslag til tiltak
Dersom Nord-Norge skal ta del i produksjonsøkningen av potet, grønnsaker og bær i årene
som kommer, må landbruksrådgivningen i landsdelen styrkes vesentlig. Derfor bør Norsk
Landbruksrådgiving Nord-Norge få tilført midler over jordbruksavtalen tilsvarende fem
årsverk (5 millioner årlig) i en femårsperiode for å styrke grøntrådgivningen og bidra til en
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faglig tettere oppfølging av både medlemmer og ikke-medlemmer. Det er viktig å ta i bruk
«alle virkemidler» for å redusere risikoen og utnytte vekstsesongen maksimalt: god
produksjonskapasitet (tilfredsstillende maskinpark) for å gjøre mest mulig på kortest mulig
tid, god arrondering, drenering, vanningsanlegg, fiberduk og stimulere til å gjøre riktig ting til
rett tid. Produsentene kan være små eller store potet-, grønnsaks- og bærprodusenter.
Hovedmålsettingen bør være å bedre stabiliteten, øke produksjonen og sikre en kvalitet som
tilfredsstiller kravene i det markedet produsenten leverer til eller har planer om å levere til i
framtida. Alle produsenter i landsdelen bør tilbys oppfølging i form av spissa rådgivning for
deres produksjon. Etter en femårsperiode bør produsentene som er inne i programmet, ha sett
nytteverdien av medlemsskapet og fortsette som betalende medlemmer av NLR Nord-Norge.

Foto Kristin Sørensen. Markvandring grønnsaker.
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4 Avsetningsmulighetene for grøntproduksjon

4.1 Verdikjeden for grøntsektoren i Norge
Den norske grøntsektoren består av om lag 2500 produsenter av potet, grønnsaker, frukt, bær
og pyntegrønt (Rådgivende utvalg, 2020). I tillegg består grøntsektoren av pakkerier,
grossister, industri og detaljister. Frukt-, grønt- og bærproduksjonen utgjør i underkant av 20
prosent av omsetningen innenfor jordbruket, men produsentene mottar kun 3 prosent av
overføringene fra jordbruksoppgjøret (Nationen, 23.01.22)6. Samtidig er grensevernet svakere
for grøntsektoren enn for de fleste andre jordbruksproduksjonene. Næringen er sterkt
konkurranseutsatt mot importerte varer. Den totale norske produksjonen utgjorde på
energibasis 48 prosent i 2009 og 46 prosent i 2018 av det innenlandske konsumet
(Rådgivende utvalg, 2020). Her varierer selvfølgelig dekningsgraden fra kultur til kultur.
Noen av kulturene dyrkes ikke i Norge og er heller ikke aktuelle for norsk produksjon.
Importandelen på grønnsaker er på 51 prosent. Også innenfor «paraplyen» grønnsaker vil
norskandelen variere fra produkt til produkt etter i hvilken grad det enkelte produktet
produseres i Norge eller ikke. Gulrot og kålrot hadde eksempelvis en norskandel på 86
prosent i 2020 (Opplysningskontoret for frukt og grønt, 2021). Potet er et produkt som vi bare
for noen tiår siden var selvforsynt med. I 2018 oppgis det at selvforsyningsgraden var på 83
prosent, og for friske poteter var den helt nede i 61 prosent (Rådgivende utvalg, 2020).
For andre produkter, som ikke tradisjonelt har vært dyrket i Norge, men som det er fullt
mulig å dyrke, er norskandelen langt lavere. For eksempel er norskandelen for purre 48
prosent, for blomkål og brokkoli er den henholdsvis 46 og 30 prosent, og for tomat er
norskandelen 36 prosent (Opplysningskontoret for frukt og grønt, 2021).
Grøntnæringen er i tillegg en risikoutsatt næring, spesielt på grunn av klimatiske forhold.
Det er stor variasjon i værforhold i de ulike fasene av sesongen fra år til år. Samtidig er det en
næring der det er vanskelig å få innpass i markedet for nye produsenter. For å få levere til
dagligvarehandelen er man nødt til å ha leveringsavtaler, og som vi skal se senere i dette
kapittelet, er det ikke lett å få tilgang til slike avtaler.
Markedet kan grovt deles i to deler: Friske varer til dagligvare og horeca (hotell, restaurant,
storhusholdning) og også direktesalg til konsument, butikk eller restaurant, o.l. Industrivarer
er den andre delen. Dette er potet, grønnsaker, frukt og bær som brukes som innsatsfaktorer i
bearbeidede varer. Noen av disse dyrkes på kontrakt med industrien som formål, andre
produkter er restråstoff av produkter som av ulike grunner ikke lar seg bruke som ferskvare.
Dette er det betydelige volumer av fra potet, løk, gulrot og kålrot. Når det gjelder
industriproduksjonen, er markedsbalansen i stor grad sikret gjennom at produsentene inngår
6

Lest 23.01. 2022: https://www.nationen.no/naering/dagligvarekjedene-forplikter-seg-skal-oke-norskandelenpa-gront-med-50-prosent/
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kontrakter med varemottakerne. Kontraktene sikrer at produsentene får levert den tildelte
mengden vare, men sikrer ikke pris på varene. Dersom det er en god innhøsting, kan
kvantumet som høstes, overstige volumet produsenten har kontrakt på. Viktige aktører i
industrien er bedrifter som Hoff, Orkla Maarud, Findus og Lerum. Flere av industribedriftene
leverer også bearbeidede varer som selges under dagligvarekjedenes egne merkevarer.
Industrien produserer alt fra syltede produkter, saft, syltetøy, frosne grønnsaker og potetchips,
til sous vide og ferdigmat.
På ferskvare er det dagligvaremarkedet som er størst. Her er det i dag tre store kjeder med
hver sine butikkonsepter som har så godt som hele markedet for salg av dagligvarer i Norge.
De tre er NorgesGruppen, Rema 1000 og Coop. NorgesGruppens og Rema 1000s produsenter
har leveringsavtaler med Gartnerhallen, mens Coop-leverandørene er organisert i
produsentorganisasjonen Nordgrønt, men leveringsavtalene inngås direkte med Coop. Figur
4.1 viser hovedstrømmene i verdikjeden for både industri- og ferske varer.
Figur 4.1

Overordnet bilde av de viktigste varestrømmene i grøntsektoren med sentrale
aktører

Kilde: Rådgivende utvalg, 2020.

Produsentorganisasjonene er ikke et ledd i verdikjeden i egentlig forstand. De er
interesseorganisasjoner for produsentene og skal ivareta deres interesser overfor grossistene
og dagligvarekjedene. Gartnerhallen, som er den største av produsentorganisasjonene, har i
dag over 1000 produsenter. Organisasjonen var fram til 1998 en produsenteid grossist, og
dermed et ledd i verdikjeden, men dette ble avviklet i forbindelse med en avtale inngått med
Bama om å levere varer til dem. Senere ble også Gartnerhallens rolle som markedsregulator
avviklet. Gartnerhallen er fortsatt organisert som et samvirkeselskap. Den viktigste oppgaven
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til Gartnerhallen er å drive produksjonsplanlegging, delta i GPS-samarbeidet
(Grøntprodusentenes Samarbeidsråd – se grønn boks på neste side), og Gartnerhallen
gjennomfører også oppgjøret med leverandørene.
Nordgrønt, som også er et samvirkeselskap, ble stiftet i 1994 og er en
samarbeidsorganisasjon mellom Coop Norge Handel AS og norske leverandører av frukt,
bær, grønnsaker og potet til Coop. Organisasjonen har om lag 350 medlemmer, og er
organisert i tre regioner med hver sine regionråd: Østlandet, Vestlandet og Trøndelag.
Nordgrønt driver ikke med produksjonsplanlegging, og det er heller ikke de som inngår
leveringsavtaler med produsentene. Avtalene inngås med Coop direkte. Det er en forutsetning
for Coop at leverandørene deres er medlem i Nordgrønt, som følger dem opp på områder som
KSL, HMS og andre kvalitetsstandarder.
Den tredje produsentorganisasjonen er Produsentforeningen 1909. Disse leverer i hovedsak
til enkelte mindre, uavhengige grossister. Produsentforeningen 1909 driver i likhet med
Nordgrønt ikke med produksjonsplanlegging. Medlemmene inngår avtaler direkte med
grossistene.
Ifølge Rådgivende utvalg (2020) finnes det om lag 150 mottakssteder som på ulik måte
bearbeider, pakker eller lagrer produktene fra primærprodusentene. De fleste pakkeriene er
eid av produsenter, enten i form av ulike samarbeidsformer som samvirker, eller som
aksjeselskap. Noen av pakkeriene har grossister som deleiere. I tillegg til de om lag 150
mottaksstedene er det også enkeltprodusenter som pakker produktene sine selv, og som selger
disse enten direkte til konsument eller butikk, eller som leverer direkte til et av lagrene til sin
avtalepart.
Av figur 4.1 framgår det at næringsmiddelindustrien leverer til alle de tre
dagligvarekjedene. NorgesGruppen mottar sine ferskvarer gjennom Bama Dagligvare, og
Rema mottar fra Bama gjennom BaRe. Coop har innlemmet grossistleddet i Coop-konsernet
og mottar norske grøntprodukter i all hovedsak fra egen organisasjon.
Bama er Norges største distributør av frukt og grønnsaker, og har en markedsandel på 50–
60 prosent av totalmarkedet for frukt og grønnsaker. Bama er eid delvis av NorgesGruppen
(46%) og Rema Industrier (20%). Avdeling Dagligvare i Bama leverer frukt og grønnsaker til
NorgesGruppen og BaRe (BaRe eies av Bama og Rema) til Rema 1000-butikkene. BAMA
Dagligvare og BaRe har separate lokale avdelinger/lagre rundt omkring i landet.

36

Rapport 4–2022

Markedsbalansering og leveringsavtaler
Hensikten med markedsbalanseringen er å sikre at markedet får de varene og mengdene som
etterspørres av forbrukerne. Samtidig er det også en viktig målsetting å unngå overproduksjon for
å sikre at produsentene får levert sine produkter til priser som gir lønnsomhet og inntekter det går
an å leve av. Markedsbalanseringen i grøntnæringen består av fem hovedpilarer:
1. Langsiktige leverings- og samarbeidsavtaler mellom leverandører og innkjøpere
2. Årlig produksjonsplanlegging basert på markedets behov og produsentenes
produksjonsønsker
3. Felles ukentlige prisanbefalinger fra produsentorganisasjonene gjennom GPS
(Grøntprodusentenes Samarbeidsråd)
4. Løpende håndtering av volumer og uttak av priser gjennom integrert samarbeid i
verdikjeden.
5. Opplysningskontoret for frukt og grønt
Den største av produsentorganisasjonene, Gartnerhallen, har en langsiktig leveringsavtale med
BAMA, som løper for 10 år av gangen. Gartnerhallen har også noen leveranser til industri, og har
derfor også langsiktige avtaler med disse mottakerne.
Gartnerhallen mottar oversikt over behovene til kundene fra september og utover året, og så
fordeles produksjonsplanene mellom produsentene i tråd med regelverket som er satt opp for dette.
Hvis kundene har meldt om økt behov, fordeles økningen likt mellom de eksisterende
produsentene, med mindre det er gode grunner til å ikke gjøre det. Noen steder meldes det inn
behov for lokal produksjon. Hvis det er ulik etterspørsel i deler av landet, så kan det også påvirke
hvor store endringer produsentene får, alt etter hvilke landsdeler de holder til i. Produsentene på
sin side må oppfylle regelverket som gjelder for leveringsavtalene. Dette er samme hovedprinsipp
som gjelder for Coop, der Coop beregner sitt behov for neste år og inngår leveringsavtaler med
sine leverandører.
De felles ukentlige møtene i Grøntprodusentene Samarbeidsråd (GPS) anbefaler ukentlig priser
på produktene. Der har både Gartnerhallen, Nordgrønt og Produsentforeningen av 1909 en viktig
rolle i å anbefale ukens priser, som sikrer at markedet er i balanse. Prisene som anbefales av GPS,
tar hensyn til importpriser, produsert volum i Norge og svingninger i etterspørselen i markedet. På
de av grøntproduktene som har målpris, utløses import i de tilfeller det noteringsprisen i to uker på
rad overstiger øvre prisgrense, som er 12 prosent over målpris. GPS har 25 styringsgrupper for
hver av de største kulturene. Disse følger markedet fra dag til dag for sine respektive kulturer. GPS
har unntak i konkurranseloven og derfor adgang til å samarbeide om anbefaling av priser. Et slikt
samarbeid er avgjørende for å balansere markedet. GPS er finansiert av produsentorganisasjonene
etter deres omsetningsandeler. I tillegg mottar GPS noe finansiering over jordbruksavtalen. 12
grøntprodukter har målpriser som er framforhandlet i jordbruksavtalen. Produsentene får utbetalt
sine priser for de varene de leverer i tråd med de anbefalte ukentlige prisene fra GPS.
Opplysningskontoret for frukt og grønt har også en rolle i markedsbalanseringen gjennom sitt
arbeid for å stimulere til økt totalforbruk av frukt, bær og grønt. Kontoret er finansiert av
bevilgninger over jordbruksavtalen, under posten kollektiv dekning av omsetningsavgiften.
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4.2 Kjedenes prioriteringer av lokal produksjon
Norgesgruppen
NorgesGruppen er den største av de norske dagligvarekonsernene med til sammen 1800
dagligvarebutikker over hele landet. I 2020 stod kjeden for 44,1 prosent av det norske
dagligvaremarkedet (Dagligvarehandelen og Nielsen IQ, 2021). Både Meny, Kiwi, Spar og
Joker er kjeder innenfor NorgesGruppen. Til sammen har NorgesGruppen 134 butikker i
Nord-Norge.
NorgesGruppens butikker selger potet og neper fra Tromspotet i sine butikker. Dermed har
kjeden en relativt høy andel nordnorske poteter i sine hyller. Det finnes ingen oversikt over
andelen nordnorsk produsert potet som omsettes i NorgesGruppens butikker i Nord-Norge.
Nordnorske poteter og neper selges også i andre deler av landet. Sett fra NorgesGruppens
side, er det et ønske om å selge en høy andel av grøntproduktene i den landsdelen de er
produsert. Dette er både ut fra et ønske om å redusere fraktkostnader, og fordi forbrukerne
ønsker lokalmat og kortreist mat. Sett fra NorgesGruppens side, er hovedutfordringen at det er
for få nordnorske produsenter som er leveringsdyktige. Ellers vises det til at det er
Gartnerhallen som inngår avtaler med produsentene og tildeler leveringsavtaler.
På hjemmesidene til Meny finnes det oversikt over alle produsentene som leverer til
Tromspotet og dermed også er leverandører til butikkene som er en del av NorgesGruppen.
NorgesGruppen er positiv til at deres butikker, som ofte er eid av kjøpmannen selv, inngår
direkteavtaler. I slike tilfeller er det butikken som sikrer at leverandøren har tilfredsstillende
kvalitet, og at KSL og andre krav i produksjonen er overholdt.
NorgesGruppen har klare ambisjoner for å være ledende på lokalmatprodukter. I dag er det
ca. 3000 lokalmatprodukter fra rundt 675 leverandører i butikkhyllene på nasjonalt nivå. Det
kartlegges kontinuerlig aktuelle leverandører for å kunne tilby flere egnede, lokale produkter i
butikkene. I «Jakten på Norges matskatter» har MENY-lauget funnet frem de beste
lokalmatproduktene fra norske fylker. På listene til storhusholdning står blant annet
kålrotstappe og fløtepoteter fra Art Nor under merkenavnet Kokt & Klar.
Lokalmatleverandørene kan benytte ulike distribusjonsløsninger for å få sine varer til
NorgesGruppens butikker. De kan levere direkte til butikk, via produsentnettverk som
Rørosmat, via regionale grossister eller via ASKO. NorgesGruppen samarbeider tett med
lokalmatleverandørene om hvilken løsning som vil være best egnet for hver enkelt. På Eide
Handel i Tromsø, som er en Meny-butikk, har de blant annet direkteavtale om kjøp av urter
fra en produsent i Troms.

Rema og BaRe
I Norge er det 660 Rema-butikker, hvorav om lag 70 ligger i Nord-Norge. Rema ønsker å
tilby forbrukerne lokale produkter. Det samlede behovet for potet og grønnsaker for neste år
meldes årlig inn til BAMA og Gartnerhallen, og danner utgangspunkt for produksjonsplanene
som tildeles produsentene over hele landet. Volumet fordeles så ut etter hvilke mengder som
skal sendes til de ulike avdelingene i BaRe. Det tas også lokale hensyn. For eksempel ble
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potetsorten Troll tidligere prioritert til Nord-Norge, siden den er spesielt populær der. Troll
har imidlertid gått ut av produksjon det siste året. Det forsøkes også å fordele produktene slik
at flest mulig forbrukere får tilbud om produkter som er produsert i sin landsdel. Det er et mål
å ha en desentralisert struktur og regional styring. Rema har ingen konkret satsing på
nordnorske produkter, men ønsker så langt som mulig å selge lokale produkter. Lokal
produksjon og innsikt i lokale forhold anses å utgjøre et konkurransefortrinn i markedet både i
dag og i årene som kommer.
Samtidig er man avhengig av at volumene er store nok til at logistikken blir effektiv. Dette
var også grunnen til at avdelingen i Tromsø ble lagt ned våren 2020. I dag er BaRes avdeling i
Mo i Rana den eneste avdelingen i Nord-Norge. BaRe på Mo tar imot potet fra både
Tromspotet og Grane potet og grønt, samt fra pakkeriet på Frosta, og resten av landet når det
er nødvendig. Produktene kommer med biltransport nord- og sørfra, blir samlet opp på
avdelingen på Mo, og derfra kjøres de ut til de 60–70 Rema-butikkene i landsdelen.
Ifølge daglig leder i BaRe frukt og grønt, regner man med at mellom 25 og 30 prosent av
potetene som selges i Rema-butikkene i landsdelen, er produsert i Nord-Norge.
Det er vanskelig for enkeltprodusenter å få direkteavtaler med Rema 1000s butikker.
Produsentene må godkjennes av Rema 1000, og det må sikres at regelverk for både KSL,
HMS og mattrygghet er på plass. Dette er krevende å oppfylle for små produsenter.
Produsenten må være leveringsdyktig på både kvantitet og kvalitet. I dag er det om lag 10–15
produsenter i Norge som helhet, som har direkteavtale med Rema-butikker, og dette dreier
seg i hovedsak om jordbær, bringebær og moreller. Dette er tilfeller der lokale produsenter
står svært sterkt omdømmemessig i sitt lokale marked.

Coop
Coop er Norges nest største dagligvareaktør og driver i dag ca. 1150 dagligvarebutikker
innenfor seks kjedekonsepter: Obs, Extra, Coop Prix, Coop Mega, Coop Marked og
Matkroken. Til sammen har Coop 117 dagligvarebutikker i Nord-Norge. Som nevnt tidligere,
har de en egen produsentorganisasjon, Nordgrønt. Til sammen er det omtrent 350 medlemmer
som leverer potet, grønnsaker, frukt og bær til Coop. Coop har innlemmet grossistleddet i
konsernet, og produsentene inngår leveringsavtaler direkte med Coop. Det forutsettes
imidlertid medlemskap i Nordgrønt, som er en samarbeidsorganisasjon for Coop. Nordgrønt
har ansvar for å sikre at produsentene oppfyller kvalitetskrav, og at krav til KSL, HMS og
mattrygghet ivaretas. Produksjonsplaner avtales mellom produsent og Coop, og Coop står for
avregningen til leverandørene sine. Av de 350 produsentene er bare to fra Nord-Norge. Dette
gjelder én potetprodusent og én gulrotprodusent. Begge disse produsentene har arvet sine
avtaler fra tidligere eiere, og de stammer fra veldig mange år tilbake, før Coop ble sentralisert.
Coop har ett lager i Trondheim og ett i Tromsø. Lageret i Tromsø mottar produkter fra
lageret i Trondheim og fra Østlandet. Så distribuerer Tromsø-lageret produktene ut i
butikkene som ligger nord for Vestfjorden, og til Svalbard. Lageret i Trondheim forsyner
butikkene i Nordland sør for Vestfjorden med varer. Det meste av de norskproduserte
grøntproduktene som distribueres i Nord-Norge, kommer fra Midt-Norge, og pakkes enten på
Coops pakkeri på Frosta eller i Levanger. Noe kommer også fra andre lagre i Norge, alt etter
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hvilke kulturer det dreier seg om. For eksempel kommer alle salatblandinger fra
Ferskvarehuset på Jessheim.
Coop er engasjert i arbeidet for å øke norskandelen i sine butikker. Blant annet har både
Coop, NorgesGruppen og Rema 1000 sammen med Forum for Norsk Grønt forpliktet seg til å
øke norskandelen i grønnsaksavdelingene sine til over 50 prosent7. I dag har Coop en
norskandel på 36,6 prosent målt i volum, mot et gjennomsnitt i dagligvarehandelen på 31,2
prosent. Det er derimot ingen satsing på lokalmat i Coop. Ifølge sortimentssjef for grønt i
Coop er det heller ingen planer om dette. Det som er viktig for Coop, er å sikre allerede
eksisterende produsenter. Dersom det skjer en avvikling av en produsent i Trøndelag eller
andre deler av landet, er det mer aktuelt å øke produksjonen til de gjenværende produsentene.
Vi ønsker at de skal bli større og større og mer effektive, og legger til rette for at de kan
investere. Hele verdikjeden blir mer og mer profesjonalisert. Det er grunnen til at det ikke
er rom for flere. Vi har tatt inn nye produsenter de siste tre årene, men det er tilfeller der
de har kunnet levere helt spesielle produkter, som kundene våre vil sette pris på.

Coop har likevel noen grøntprodukter fra landsdelen i sine butikker i Nord-Norge. Blant annet
står Gulløye fra Nord-Norge, Målselvnepe fra Nord-Norge og Asterix, som blir levert fra
Tromspotet, på listene som Coop-butikkene kan bestille fra. Den ene nordnorske
potetprodusenten som er medlem av Nordgrønt, leverer i hovedsak små mandelpoteter
beregnet på markedet på Østlandet, men også noe mandel som pakkes som vanlig Coop-potet.
I tillegg er det i alle fall én Coop-butikk i Nord-Norge som har direkteavtale med to
nordnorske potetprodusenter (se faktaboks).
Direkteavtaler mellom produsent og butikk er imidlertid noe Coop ikke ønsker.
Begrunnelsen for det er at Coop ønsker kontroll over varestrømmen. Det gir en enklere
logistikk og større sikkerhet når det gjelder kvaliteten på produktene når de følger de vanlige
kanalene gjennom kjedens pakkerisystem.
For ett år siden ble det kjent gjennom media at Coop hadde planer om å sentralisere hele
potetpakkingen til ett anlegg på Gardermoen. Bondelaget og potetprodusenter over hele landet
er bekymret for at dette kan bety spikeren i kisten for potetproduksjonen i distriktene, og at all
potetproduksjon flyttes til Østlandet (NRK Nordland 17.04.218). Dette vil i så fall undergrave
en av de viktigste målsettingene i landbrukspolitikken: å legge til rette for landbruk over hele
landet.
På spørsmål om Coops planer framover, vektlegger sortimentsansvarlig hos Coop at
utvidelsen av Clog, navnet på anlegget på Gardermoen, ikke vil ha betydning for
produksjonsplanene til produsentene for sesongen 22/23. I et referat fra orienteringsmøter
med Nordgrønts medlemmer i Vest, Øst og Midt-Norge 6. januar 2021 (Coop, 2021) ble det
informert om at utvidelsen av Clog vil innebære mindre nedslagsfelt for regionale
lagerenheter. Omfanget er foreløpig uklart, og ambisjonen til Coop er å ivareta den enkelte
7

https://www.nationen.no/naering/dagligvarekjedene-forplikter-seg-skal-oke-norskandelen-pa-gront-med-50prosent/
8
Lest 24.01.22. https://www.nrk.no/nordland/coop-sentraliserer-produksjon-av-potet.-nordnorske-bonderfryktar-at-kjedemakt-og-matsikkerheit-1.15446247
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produsent så langt det lar seg gjøre. Videre blir det opplyst om at Coop er i dag ikke tydelige
på krav til lagringsforhold, og anser det som viktig å ha optimale lagringsforhold for å
ivareta kvaliteten. Et økt fokus på lagringsforhold og -kvalitet vil potensielt kunne forlenge
norsk sesong av lagringsvarer. Når det gjelder pakking oppgis det i referatet at: Krav til
emballasje og pakningsutvikling har stort fokus, hvor bærekraft og holdbarhet er av økende
betydning. [...] Endringstakten er stor, og stiller krav til investeringer i pakkemaskiner og
teknologi. Det gjør at det blir nødvendig å tenke nøye gjennom hva, hvordan, hvem og når det
investeres (ibid).
Coop understreket i referatet at målbildene foreløpig er lite konkretisert, og at det er
vanskelig å anslå tidsperpektivet for endringene som vil følge. Men de sier at endringene kan
komme i løpet av to til ti år (referatet er mer enn ett år gammelt). Coop anbefaler derfor
medlemmene i Nordgrønt å avvente med å legge framtidsplaner som innebærer å investere i
produksjonene sine:
Som følge av skisserte målbilder, understreker Coop at det ikke er ønskelig at produsentene i
Nordgrønt investerer betydelig i strukturelle forhold, kapasitet, pakkemaskiner eller lagring uten å
på forhånd har konferert med Coop. Dette for å unngå investeringer som ikke er langsiktig
bærekraftig (ibid).

4.3 Frakt og anleggsstruktur i Nord-Norge
Fraktkostnadene i grøntnæringen kan grovt fordeles på to parter. Den ene er de delene av
kostnadene som faller på produsentene når disse skal frakte varer til vaskeri/pakkeri, og den
andre er den delen er kostnadene som faller på grossistleddet når produktene skal videre ut i
dagligvarebutikkene.
Nord-Norge har mange små produsenter og store geografiske avstander. Dette betyr at
kostnadene i alle ledd som involverer frakt, blir høyere i Nord-Norge enn for produsenter i
resten av landet. Det vil gjelde ved innkjøp av såmateriale, gjødsel og annet som trengs i
produksjonen, og det vil også gjelde for innfrakt av produktene fra gårdsbruket til pakkeri
eller annen varemottaker. Det gjør distribusjonsstrukturen til én av de sentrale utfordringene
for grøntproduksjonen i Nord-Norge. Kostnadene avhenger både av avstand mellom
gårdsbruket og pakkeriet i kjøreavstand, og om frakten fordyres av eventuell bruk av ferge,
bompenger eller lignende, som utfordrende veistandard som øker tidsbruken.
I tabell 4.1 framgår det på hvilken måte produsentene i vår undersøkelse som har
leveringsavtale, velger å frakte produktene sine til varemottaker. De fleste er avhengig av å
leie inn transportselskap, mens noen bruker eget transportmiddel. Det er 11 personer i
undersøkelsen som har leveringsavtale med grossist. Respondentene hadde anledning til å
oppgi flere svar på spørsmålet, og dermed kan det tenkes at for eksempel bruk av egen bil
dreier seg om leveranse direkte til konsument eller ved for eksempel torgsalg.

Flaskehalser i grøntproduksjonen i Nord-Norge

41

Tabell 4.1

Hvordan fraktes produktene fra gården til varemottaker? (N=13 Bare de som
oppgir at de har leveringsavtale med Gartnerhallen eller Coop)
Egen traktor med henger
1
Egen bil
4
Jeg leier inn transportselskap
9
Varemottaker/grossist henter på gården fra lager
2

På oppfølgingsspørsmål er det ingen av dem som har leveringsavtale med grossist, som
oppgir at de får billigere frakt siden fraktselskapet klarer å organisere returfrakt. 4 oppgir at de
gjør avtaler om frakt fra gang til gang, og 7 oppgir at de stort sett har én fast transportør.
For utviklingen av produsentmiljøet i Nord-Norge har de lange avstandene vært en sterkt
medvirkende årsak til at det er svært få grøntprodusenter igjen i landsdelen, og de aller fleste
av de som er igjen har, som vi skal se senere i rapporten, valgt andre strategier enn å levere til
dagligvarekjedene. Flere av informantene har oppgitt at fraktkostnadene er for høye, og at de i
tillegg kan ta en høyere pris for varene sine ved direktesalg. Det betyr også at fraktkostnadene
bidrar til at det ikke lønner seg å satse på å øke produksjonsvolumet.
En av leverandørene til Tromspotet som har lengst avstand, holder til på Helgeland9.
Vedkommende må betale den nærmeste norske transportøren 37 000 eks. mva. for frakt av 20
tonn potet. Produsenten har tidligere klart å få transport med Girteka, som er et litauisk
selskap, til kroner 19 500 per frakt. Dette betyr en utgift på tett oppunder 1 krone per kilo
potet. Som en følge av endringene i transportmarkedet, som har kommet som en delvis
virkning av pandemien, sliter Girteka med å få tak i østeuropeiske sjåfører. For denne
potetprodusenten er fraktkostnadene for å levere til Tromspotet en stor utfordring. Avhengig
av hvordan poteten blir sortert, er avregningsprisen mellom 4 og 5,50 per kilo. Med en risiko
på å få kr 4 per kilo vil nær halve oppgjøret gå til transportutgiftene, og produsenten vil ikke
sitte igjen med noen fortjeneste når også andre utgifter i produksjonen er tatt med. Denne
produsenten har investert i et bedre sorteringsanlegg, som forhåpentligvis vil medføre at hen
får full uttelling på pris, men like fullt er fraktkostnadene en betydelig barriere.

Historikk – et kort tilbakeblikk
Søyland mfl. beskriver i en rapport fra 2002 utviklingen i produksjons- og
distribusjonsstrukturen i Nord-Norge. Der framgår det at Nord-Norges Salgslag (NNS) på
vegne av Gartnerhallen søkte å sikre mottak for flest mulig grøntprodusenter i landsdelen. På
et tidspunkt hadde NNS hele 17 mottak. Ikke alle disse hadde direktemottak fra
grøntprodusenter. Likevel resulterte dette arbeidet i et relativt omfattende mottaks- og
omsetningssystem sammenlignet med mer lukkede omsetningskanaler hos andre grossister.
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NKL (nå Coop) valgte en helt annen strategi, der det ble det foretatt valg av produsenter og
lokalisering av vaske-/pakkeanlegg ut fra rene logistikkhensyn. Dette gjorde at NKL bare
sporadisk hadde nordnorske leverandører. I dag har Coop/Nordgrønt bare to nordnorske
produsenter med leveringsavtaler hos dem.
Med samarbeidet mellom Gartnerhallen og Bama og innlemmelsen av Bamas
grøntprodusenter i Gartnerhallen, hadde Gartnerhallen omlag 2500 medlemmer, hvorav
omlag 100 var nordnorske, på 1990-tallet. Det var produsentmiljøer flere steder i Nord-Norge,
fra Sømna i sør til Alta i nord. Produsentene hadde ikke kostnader ved inntransport, og mye
gikk med båt. Nord-Norges Salgslag tok kostnaden, og på den måten var ikke transport
avgjørende for lønnsomheten til primærprodusentene10. Ordningen med at gårdbrukerne ikke
betalte for inntransporten ble avviklet med endringen i 1998, da Bama overtok som grossist,
og Gartnerhallen ble en ren produsentorganisasjon.
Dette er den historiske bakgrunnen for at Gartnerhallen/Bama og Coop har så ulik måte å
forholde seg til nordnorske leverandører på i dag.
På 1990-tallet ble det i tillegg etablert flere vaske-/pakkeanlegg som samlet hadde en
overkapasitet på mellom 6000 og 7000 tonn for årlig å vaske og pakke rundt 3000 tonn. De
fem anleggene som var i virksomhet i 2002, framgår av figur 4.2.
Figur 4.2

Plassering av vaske-/pakkeanlegg for potet i Nord-Norge i 2020

Kilde: Søyland mfl. 2002.
10

Mye av informasjonen i dette avsnittet er hentet fra samtale 01.02.2022 med Tormod Johansen, tidligere ansatt
i Nord-Norges Salgslag og Tromspotet.
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I tillegg til anleggene på kartet var det på begynnelsen av 2000-tallet også et anlegg for
vasking og pakking av grønnsaker i Sømna på Helgeland. Det var også, som det fortsatt er,
noen gårdbrukere som hadde utstyr på gården til pakking av uvasket og vasket vare i mindre
skala.
Anlegget til Nord-Norges Salgslag på Silsand ble lagt ned på begynnelsen av 1990-tallet. I
2000 besluttet Bama å ikke benytte anleggene i Fauske, Steigen og Leknes til vasking og
pakking av potet, og senere er også anlegget på Ankenesstrand lagt ned.
Det aktive produsentmiljøet i landsdelen smuldret gradvis opp. Potetprodusenter i MidtTroms, startet med støtte fra bygdeutviklingsmidler opp et arbeid for å gjenopprette driften på
Silsand, og som et resultat av dette ble både Tromspotet og Art Nor etablert i 1995.

Dagens anleggsstruktur
I Nord-Norge er det i dag to pakkerier for grønt. Det største av disse, Tromspotet, som ligger
på Silsand, ble som nevnt etablert i 1995 og har i dag sju årsverk som håndterer omtrent 4500
tonn potet i året. Bedriften vasker, sorterer og pakker poteter for salg til dagligvare, grossister
og industriproduksjon. Tromspotet er samlokalisert med Art Nor, som driver med sous videproduksjon av merkevaren Kokt & Klar, samt leverer produkter til Coop under Coops egne
merkevarer. Tromspotet har også en satsing på grønnsaker til konsum og industri, med formål
om å kunne bli selvforsynt med kålrot og gulrot. Det er rekruttert flere gårdbrukere til
grønnsaksproduksjon, og volumet er kommet opp i om lag 200 tonn. Så langt er det kålrot,
gulrot og neper som tas imot pakkeriet. Noe neper pakkes for konsum, men hele kålrot- og
gulrotproduksjonen går inn i produksjonen ved Art Nor.
I dag produseres det flere produkter ved anlegget til Art Nor, som selges under
merkevarenavnet Kokt og Klar. For produsentene som leverer til Tromspotet, betyr dette at de
kan få en verdi ut av produktene som på grunn av utseende eller skallkvalitet, ikke lar seg
selge som ferskvare.
Det andre pakkeriet i dag i Nord-Norge er Grane potet og grønt, som ble etablert i 2002.
Grane potet og grønt er i ferd med å ta i bruk et nytt og større anlegg sentralt på Trofors i den
sørligste delen av Nordland. Bakgrunnen for etableringen av Grane potet og grønt var at den
lokale forsøksringen (forløper for Norsk Landbruksrådgiving) samlet 5–6 produsenter for å
stimulere til økt grøntproduksjon i distriktet. I 2005/6 inngikk produsentene avtale med Rema
1000 om å levere potet, og siden den gang har pakkeriet hvert år levert uvaska potet dit. Nå
har pakkeriet, som i dag drives av sønnene til noen av de opprinnelige deltakerne, investert i
nytt lager, vaskemaskin og pakkeri, og lagerkapasiteten er stor nok til å kunne ta imot potet
fra hele distriktet.
Grane potet og grønt tar foreløpig bare hånd om potetene som eierne dyrker sammen i
foretaket, men når det nye anlegget står klart, har de bygd opp en betydelig kapasitet som kan
brukes til å ta imot både potet og grønnsaker fra nærområdet. Det betyr at bedriften foreløpig
ikke kan anses som et vanlig pakkeri. Men ambisjonene om å utnytte kapasiteten og bistå
andre produsenter i regionen er til stede.
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Selskapets nye lokaler sentralt på Trofors, samt økt regional satsing på lokalprodusert
potet og grønnsaker, kan gi grunnlag til å etablere Helgeland Potetpakkeri. Dette vil i så
fall innebære økt sysselsetting i kommunen, samt bidra til å styrke driftsgrunnlaget for
begge eiendommene på Fellingfors. Det vil i tillegg være positivt for øvrige
potetprodusenter på Helgeland og deler av Salten, kommenterer administrasjonen i sin
vurdering (Helgelendingen 10.10.2020).

Fremover utgjør dette en ny mulighet for at det kan lønne seg å satse på mer potetproduksjon i
Helgelands-området og deler av Nordland sør for Vestfjorden. Anlegget har også mulighet for
å ta imot grønnsaker. I Salten-distriktet er det en del gulrotprodusenter, som i dag pakker selv.

Vellykket merkevarebygging
De siste tiårene har forbrukernes interesse for spesielle matprodukter økt, og trendene går i
retning av lokal mat, kortreist mat, og mat som tillegges en merverdi etter sin opprinnelse,
bakgrunn og produksjonsformer. Denne trenden er gjeldende også i Nord-Norge. Informanter
til denne undersøkelsen som er ansvarlige for grøntdiskene, uttaler at deres forbrukere er
opptatt av lokal og kortreist mat, og at den er av god kvalitet. Dette er nok også grunnen til at
mange av produsentene lykkes i å selge varene sine fra gårdsutsalg og på lokale markeder.
Deres kunder verdsetter at de kjenner produsenten og gårdsbruket produktene kommer fra.
Mange mener også at produkter dyrket under arktiske betingelser smaker bedre og gjerne er
søtere enn tilsvarende varer fra andre deler av landet, eller som er importert. Dette har det de
senere årene vært gjort mye arbeid for å dokumentere. En oppsummering av gjennomførte
studier er gjort av Johansen mfl., 2018. Her pekes det blant annet på at den nordnorske gulrota
oppleves som søtere, ikke fordi den har høyere sukkerinnhold, men fordi den har mindre
bitterstoffer. Det pekes også på at nordnorske grønnsaker som kålrot, brokkoli og gulrot, på
grunn av de typiske nordnorske middeltemperaturene, oppleves som sprø og har en saftig
konsistens og frisk smak. Men det vektlegges også at det er viktig å gjennomføre flere studier
for å få mer omfattende informasjon om de særegne egenskapene (Johansen mfl. 2018).
Det dyrkes også noen særegne produkter med lang tradisjon i Nord-Norge, som potetsorten
Gulløye og Målselvnepe. Begge produktene har lang tradisjon i Nord-Norge. Her har
produsentene gjort et stort arbeid for å løfte disse produktene fram og sørge for at de har fått
Beskyttet betegnelse.
Begge sto i fare for å miste sin posisjon da moderne sorter kom på markedet, men etter
solid arbeid fra produsentene selv markedsføres de nå som eksklusive spesialiteter fra
Nord-Norge. Gullauge med beskyttet opprinnelsesbetegnelse og Målselvnepe med
beskyttet geografisk betegnelse. Dyrking og omsetning ser ut til å øke år for år (Johansen
mfl. 2018.)

I tillegg til eksemplene med Gulløye fra Nord-Norge og Målselvnepe fra Nord-Norge, der
produsentene har sørget for at produktene deres kan ta ut en høyere pris i markedet gjennom
beskyttede betegnelser som garanterer for eksklusivitet og opprinnelse, har Tromspotet etablert
en egen merkevarebetegnelse, Midnattsolpotet, for tradisjonsrike nordnorske potetsorter. Dette
bidrar også til å bygge forbrukerpreferanser for nordnorsk grøntproduksjon.
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Trenger Nord-Norge flere pakkerier?
Det er en realitet at det stilles store krav til moderne pakkerier, og dette er også bakgrunnen
for den sterke sentraliseringen vi har sett i mottaksstrukturen de siste tiårene. Mens det før
gjerne ble pakket uvasket potet i 10- og 15-kilos sekker, er det nå krav om både mange ulike
pakningsstørrelser, vasking og pakking i plast for mange av de aktuelle produktene.
Anleggene må kunne vaske, pakke og merke et bredt spekter av potet- og
grønnsakssorter, produktstørrelser og pakningsstørrelser, og ha et produksjonsmiljø som
tilfredsstiller strenge hygieniske krav. Samtidig må anleggene ha en effektivitet i
produksjonen som sikrer lave foredlingskostnader (Søyland mfl., 2002).

Kvalitetskravene og kravene til sortering er også langt mer omfattende enn tidligere. Dermed
er det trolig ikke lønnsomhet i å bygge opp en pakkeristruktur hvor produsentene får korte
avstander til pakkeri. Derfor står grøntnæringen overfor de samme utfordringer i dag som den
gjorde i 2002.
Like fullt burde det være mulig å etablere noen systemer som muliggjør en økning i
produksjonen av grønnsaker i landsdelen, og som i større grad når ut til kjedene enn det som
er dagens situasjon. Dette var også konklusjonen fra rapporten til Søyland mfl. fra 2002:
I framtiden må produsentene derfor klare å framskaffe kvalitetsprodukter samt
samarbeide i større grad enn i dag for å tilfredsstille grossistenes krav om hyppige og
stabile leveranser av poteter og grønnsaker. Dessuten må en på foredlingssiden få til en
logistikkmessig god struktur i vaske-/pakkeleddet, dersom det også i framtiden skal være
mulig å opprettholde en rimelig størrelse på potet- og grønnsakproduksjon også i vår
nordligste landsdel.

Søyland mfl. peker på samarbeid mellom produsentene for å tilfredsstille grossistenes krav. I
dag pakkes det som allerede nevnt først og fremst potet i fylket. Tromspotet pakker også noe
nepe i tillegg. Det som finnes av pakking ellers i fylket skjer på gårdsbrukene. Dermed er det
mange produkter hvor det kunne vært aktuelt med felles pakkeløsninger. Det er likevel
vanskelig å trekke noen konklusjon rundt hvilke løsninger som bør velges. Det har ingen
hensikt å bygge opp et pakkeri eller bygge opp pakkekapasitet ved de to anleggene som finnes
i dag eller foreslå nye pakkerier, hvis det ikke er produsenter som leverer råvarer. På den
andre siden kan nettopp manglende pakkeløsning være en flaskehals for produsenter som
ønsker å starte opp med en spesifikk produksjon.
En av de store kulturene, hvor Nord-Norge har forutsetninger for å dyrke, men samtidig en
svært lav selvforsyningsgrad, er gulrot til konsum. De få gulrotprodusentene som finnes i dag
pakker selv på eget bruk. Dette er kanskje ikke aktuelt for eventuelle nye gulrotprodusenter. I
spørreunersøkelsen oppga 15 produsenter at de dyrker gulrot i dag. 12 av disse oppga at de
holdt til i Nordland fylke. Minst to av disse holder til i Salten-disktriktet. Ingen av
gulrotprodusentene i landsdelen oppga at de planlegger avvikling av produksjonen, og ni
grøntprodusenter som i dag ikke har gulrøtter, oppgir at de har tenkt å starte opp. Av alle
gårdbrukerne i undersøkelsen, som i dag ikke driver noen form for potet-, grønnsaks- eller
bærproduksjon, oppgir hele 36 at de har vurdert å starte opp med gulrot.
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Interessen for gulrotproduksjon og underdekningen i markedet legger til rette for at det bør
etableres et prosjekt rundt gulrotproduksjon i landsdelen. Hensikten bør være å finne en
gruppe produsenter som er villig til å satse, og se etter mulige lagrings- og pakkeløsninger,
samtidig som det finnes en mulighet for distribusjon. Kanskje bør det etableres et
produsentsamarbeid om pakking i Salten-distriktet, kanskje er beliggenhet og
transportmuligheter slik at det bør etableres et samarbeid rundt leveranser til pakking ved
Grane potet og grønt. Målsettingen bør være en kraftig økning i nordnorsk-andelen i
dagligvarekjedene fra dagens 6,6 prosent.
På samme måte kan man se på andre kulturer. Hvis man samler en gruppe produsenter i
samme område som ønsker å starte opp samme type produksjon, bør det samtidig etableres et
samarbeid rundt disse for å se hva som er de mest hensiktsmessige løsningene på pakking,
eventuell lagring, frakt og avtaler med dagligvarekjedene.

Uttransport
Stordriftsfordelene i distribusjonen og pakkeriene har som vi har sett, over mange år vært en
driver som har bidratt til sentralisering av pakkeristrukturen i grøntnæringen. Disse
stordriftsfordelene overskrider de økte kostnadene ved distribusjon ut til butikkene, som i de
siste tiårene har blitt relativt sett lavere.
I dag leverer Tromspotet det meste av sine produkter til Olav Aakre, som er Bamas anlegg
i Tromsø. Olav Aakre videresender til ASKO Nord i Tromsø for videretransport. Denne
transporten går sammen med importerte grøntprodukter og grøntprodukter fra resten av landet
ut til butikkene i NorgesGruppen i hele landsdelen. Tromspotet leverer også spesialpotet,
blant annet Gulløye fra Nord-Norge, til Østlandet, spesielt i forbindelse med høytider.
Rema 1000s distributør, BaRe, har sitt lager på Mo i Rana. Der mottas de nordnorske
varene fra Tromspotet og Grande potet og grønt, og disse distribueres så nordover til alle
Rema-butikkene i Nord-Norge sammen med andre importerte og norskproduserte
grøntprodukter fra resten av landet. Det kan være et alternativ å benytte biler som går i retur
etter å ha levert varer fra Mo og ut til butikkene i hele landsdelen. Dette forutsetter at bilene
ikke har andre oppdrag og er tomme der opphenting er aktuelt.
Coop har som vist, et lite volum av nordnorske grøntprodukter i sine butikker. Det som
finnes, distribueres til deres lager i Tromsø, og sendes ut derfra til butikkene nord for
Vestfjorden, mens det som distribueres i Nord-Norge sør for Vestfjorden, sendes til lager i
Trondheim, for deretter å distribueres nordover igjen.
Dette innebærer at det er en strøm av varer på kryss og tvers i landsdelen, som et resultat
av stordriftsfordelene i distribusjonssystemet. Butikkstrukturen er desentralisert, og kan ikke
sentraliseres på samme måte som pakkeriene. Dermed må bilene ut til de aller fleste steder i
landsdelen.
Dette åpner også en mulighet til å benytte returtransport som et virkemiddel som muliggjør
en desentralisert primærproduksjon. Produsentene kan redusere sine transportkostnader inn til
pakkeri dersom det etableres flere produsenteide små vaskerier/pakkerier i fylket hvor varene
kan plukkes opp av biler som er på retur etter å ha levert i butikkene. En slik utnyttelse
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innebærer at det må etableres kontakt mellom grupper av produsenter om leveranser på steder
som er hensiktsmessige for å plukke opp produkter. Dette er langt fra en ny idé.
Grossistenes stadig tøffere krav om en mer effektiv og strømlinjeformet logistikk medfører at
primærprodusentene må omstille seg blant annet mot en langt sterkere markedsfokusering, en
større vilje til horisontalt samarbeid for å sikre tilstrekkelig volum samt et langt mer profesjonelt
forhold til produktkvalitet og overholdelse av inngåtte produksjons- og leveringsplaner (Søyland
mfl., 2002).

Søyland mfl. (2002) peker her på det horisontale samarbeidet mellom produsentene, i tillegg
til et mer profesjonelt forhold til produktkvalitet og overholdelse av inngåtte produksjons- og
leveringsavtaler for å sikre tilstrekkelig volum. Det horisontale samarbeidet om felles
produsenteide pakkerier, og hva de skal levere, bør kunne utvikles ett eller to steder i NordNorge, samt avtale om markedsadgang og utnytting av returtransport med dagligvarekjedenes
representanter i landsdelen. Per i dag ser det ut som om denne muligheten er til stede i
NorgesGruppen og i Rema 1000s strukturer, men svært begrenset i Coop, først og fremst på
grunn av manglende interesse eller prioritering. Det vil gi større sikkerhet for nye
leverandører dersom Gartnerhallen og kjedene åpner opp for at det inngås mer enn ettårige
avtaler med nykommere i næringen, og at aktørene inngår langsiktige og forpliktende avtaler.
Nye produsenter tas i dag først inn med leverandør-status, og etter 1 år kan de søke om
fullverdig medlemsskap.

Er et frakttilskudd veien å gå?
Det finnes flere ordninger for frakttilskudd i landbruket. I korn- og kraftfôrbransjen er det en
ordning med innfrakttilskudd for korn og kraftfôr. Ordningen er ment å skulle «jevne ut
forskjellene mellom produsent og forbruker». Ordningen er basert på at produsent må dekke
en egenadel av fraktkostnadene (Prop. 1 S (2021–2022), Landbruks- og matdepartementet).
Satsene fastsettes av Landbruksdirektoratet basert på årlige bevilgninger i Stortinget.
Det gis frakttilskudd ved frakt av korn fra overskuddsområder i landet til
underskuddsområder, det vil si fra Viken, Oslo, Vestfold og Telemark og Innlandet til
produksjonsanlegg i resten av landet etter nærmere spesifiserte lister og satser.
Det er store utfordringer i grøntsektoren knyttet til manglende kostnadsutjevning avhengig
av transportavstand til mottaksanlegg, som i de andre jordbruksproduksjonene. Et utvalg som
så på tilskudd til frakt i grøntsektoren i 2013, kom fram til at for å sikre en god
produsentøkonomi uavhengig av produksjonssted innenfor bær- og grøntproduksjonen, er det
nødvendig å få etablert fraktordninger over jordbruksavtalen i likhet med øvrige produksjoner
innenfor norsk landbruk (Gartnerhallen mfl., 2013).
I en partssammensatt arbeidsgruppe til jordbruksforhandlingene i 2014 (s. 33 ff.) kom en
fram til at å innføre et distriktstilskudd for frakt for frukt, grønnsaker og bær vil være
vanskelig på grunn av sektorens komplekse vareflyt. Arbeidsgruppen skriver:
Et frakttilskudd må gjelde frakt fra produsent til nærmeste mottaksanlegg, og det skal
dermed ikke fjerne insentivet for miljøvennlig transport. I dag er grøntnæringen stadig
mer sentralisert. Et tilskudd til frakt er ment å føre til opprettholdelse av produksjon i
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distriktene, spredning av produksjonen og utjevning av økonomien. Det blir et
prisutjevnende tilskudd med hensikt å redusere ulemper knyttet til geografisk plassering,
dersom man er plassert langt unna nærmeste mottaksanlegg.

Etableringen av et nytt innfrakttilskudd til frukt, poteter, bær og grønnsaker vil bli utfordrende
å beregne, ettersom grøntsektoren er variert og har komplekse varestrømmer og forskjellige
varemottak for de ulike varetypene. Produsenter kan produsere ulike kulturer med ulik vekt
og volum, ulik grad av bearbeiding og leveranser til ulike mottaksanlegg. En fraktordning for
grøntsektoren vil derfor forutsette en rekke ulike satser, som vil kreve økt forvaltning. I stedet
for å innføre et frakttilskudd kan en endring i distriktstilskuddet være både enklere å
administrere og å målrette. For eksempel ved at en innfører en økning og utvidelse av
distriktstilskudd for potet i Nord-Norge til å gjelde grønnsaker dyrket på friland i landsdelen,
samt økning av beløpet fra dagens kr. 1,69 per kilo som utbetales for matpotet.

4.4 Småskalaproduksjon av grønt
De fleste produsentene av potet, grønt og bær i Nord-Norge er små produsenter, og de aller
fleste benytter seg av ulike former for direktesalg. Av de 65 produsentene som oppgir at de
har potet, er det hele 48 som oppgir at de har gårdsutsalg. 18 produsenter oppgir at kunden
plukker potetene selv, 10 oppgir Bondens marked eller lokalt marked, og 8 oppgir REKOring. Det er langt færre som har direkteavtale med butikk; 8 produsenter, direkteavtale med
hotell/restaurant; 7 produsenter, og direkteavtale med storkjøkken; 4 produsenter. Når det
gjelder produksjon rettet mot dagligvarekjedene, oppgir 10 produsenter at de har
leveringsavtale med Gartnerhallen, og én produsent har leveringsavtale med Nordgrønt. 7
produsenter oppgir «annet». I tabell 4.2 under er svarene fordelt etter om de leverer mindre
eller mer enn 100 tonn potet.
Tabell 4.2

På hvilken måte selger du potetene dine? (antall produsenter)

Selvplukk
Gårdsutsalg
Bondens marked/lokalt marked
REKO-ring
Direkteavtale med butikk
Direkteavtale med storkjøkken
Direkteavtale med hotell og restaurant
Leveringsavtale med Gartnerhallen
Leveringsavtale med Nordgrønt
Annet
Totalt

< 100 tonn
16
40
8
6
5
2
5
2
0
6
54

Flaskehalser i grøntproduksjonen i Nord-Norge

> 100 tonn
2
7
2
2
3
2
2
8
1
1
11

Alle
18
48
10
8
8
4
7
10
1
7
65
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Når det gjelder grønnsaker, ser vi det samme bildet. Flesteparten oppgir at grønnsakene selges
på gårdsutsalg, via selvplukk eller på Bondens/lokale markeder. Det er få som oppgir å ha
direkteavtaler med butikk, storkjøkken eller hotell/restaurant. Enda færre oppgir å ha
direkteavtaler med produsentorganisasjonene. Tromspotet oppgir at de har 5 produsenter med
avtale om leveranser av grønnsaker, noe som betyr at bare to av disse har svart på
undersøkelsen.
Tabell 4.3

På hvilken måte selger du [produktene] dine?
Gulrot

Selvplukk
Gårdsutsalg
Bondens marked/lokalt marked
REKO-ring
Direkteavtale med butikk
Direkteavtale med storkjøkken
Direkteavtale med hotell og
restaurant
Leveringsavtale med Gartnerhallen
Leveringsavtale med Nordgrønt
Annet
Totalt

Nepe

Kålrot

6
10
2
3
2
1
3

1
4
2
1
0
0
1

1
5
2
1
1
1
2

0
1
3
15

0
0
1
8

1
0
5
13

Andre Løk Salat
kålvekster
1
1
1
7
6
5
2
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
3
3
1
0
0
2
13

0
0
4
11

1
0
3
8

For bær oppgir ingen av produsentene at de har leveringsavtale med
produsentorganisasjonene. Én oppgir å ha direkteavtale med butikk (jordbær), én oppgir
direkteavtale med storkjøkken (bringebær), og direkteavtale med hotell og restaurant oppgis
av én for hver av bærslagene bringebær, solbær og rips. Også her er det direktesalg til
forbruker, først og fremst gjennom gårdsutsalg, som oppgis av de aller fleste.
For bær er avsetningsmulighetene i dag ikke noen flaskehals for den nordnorske
produksjonen. Produksjonen er så liten, og interessen hos forbrukerne så stor, at bærene
nærmest selger seg selv i følge en av informantene. Som det framgår av tabell 4.4 under, er
gårdsutsalg og selvplukk de viktigste salgsmåtene for disse produsentene. Det er rom for langt
flere produsenter enn de som er der i dag. Innen bær er det interesse hos potensielle
produsenter og god landbruksfaglig oppfølging som må til for å få økt det produserte volumet,
da levering og avsetning ikke ser ut til å være en flaskehals, i alle fall ikke før volumet av
produksjonen er på et helt annet nivå enn i dag.
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Tabell 4.4

På hvilken måte selger du [produktene] dine?

Selvplukk
Gårdsutsalg
Bondens marked/lokalt marked
REKO-ring
Direkteavtale med butikk
Direkteavtale med storkjøkken
Direkteavtale med hotell og restaurant
Leveringsavtale med Gartnerhallen
Leveringsavtale med Nordgrønt
Annet
Totalt

Jordbær
8
23
4
3
1
0
0
0
0
6
29

Bringebær
7
9
2
2
0
1
1
0
0
7
18

Solbær

Rips

7
6
1
2
0
0
1
0
0
8
18

7
4
1
2
0
1
1
0
0
7
17

Til sammen 21 av produsentene i undersøkelsen oppgir at de har forsøkt å skaffe seg én eller
flere leveringsavtaler. De fleste, 10 personer, oppgir at de har forsøkt med butikk, 5 har
forsøkt med hotell/restaurant, og 2 har forsøkt med storkjøkken. Det er også 5 som oppgir at
de har forsøkt å få avtale med Gartnerhallen. Ingen av respondentene har forsøkt å få avtale
med Nordgrønt.
Tabell 4.5

Har du forsøkt å få leveringsavtale/avtale om økt mengde eller avtale for andre
produkter? (N=91)

Ja, med butikk
Ja, med storkjøkken
Ja, med hotell/restaurant
Ja, med Gartnerhallen
Ja, med Nordgrønt
Antall som har forsøkt ett eller flere av alternativene
Har ikke forsøkt noen av delene

10
2
5
5
0
21
71

De fleste som har forsøkt, har også lykkes i å skaffe seg leveringsavtale. 8 av respondentene
svarte ja på spørsmål om de hadde lykkes, 9 svarte at de hadde lykkes i noen av tilfellene, og
bare 2 personer svarte at de ikke hadde lykkes. Årsakene til at de hadde fått avtale ble oppgitt
å være at de hadde god kommunikasjon/relasjonsbygging, kvalitet og kjent varemerke, og at
de kunne levere raskt. De som oppga at de ikke fikk avtale, oppga problemer med å finne
egnet tidspunkt for mottak og levering, at butikkene hadde inngått avtale med andre
leverandører, og at det var OK vilje til å ta imot, men at det er lettere å selge direkte. Én svarte
at butikken i Rema-systemet ønsket å ta inn vare, men at den ble nektet å inngå avtale fra
Rema 1000 sentralt.
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Nytten av direkteavtaler – et eksempel
Som vi så i delkapittel 4.2, er både Rema 1000 og Coop svært restriktive med hensyn til å la
sine butikkledere og butikkeiere inngå direkteavtaler med grøntprodusenter. NorgesGruppen
oppmuntrer derimot til dette.
En av informantene i denne rapporten har likevel direkteavtale med en Coop-butikk i sitt
distrikt. I dette tilfellet har informanten valgt å levere dit framfor å levere til
Gartnerhallen/Tromspotet blant annet på grunn av pris, og fordi produsenten ikke har areal til å
utvide produksjonen. Produsenten har investert i potetsorterer og automatvekt, og pakker
uvaska potet i 5-kilospakninger som merkes med produsentens navn. Hen har potetlager som er
luftkjølt, hvor potetene holder seg godt fram til utgangen av mai. Vedkommende har avtale
med en Coop-butikk, og de avtaler mengder og pris fra år til år.
Coop-butikken som selger potetene, opplyser at de har to lokale produsenter med
direkteavtale. Først og fremst er butikken veldig fornøyd med kvaliteten på de lokalproduserte
potetene og mener at de har bedre holdbarhet enn de som distribueres gjennom Coops system.
Butikken kjenner produsentene sine, og det samme gjør kundene, som setter stor pris på å
kunne velge lokale og kortreiste produkter. Hvis det er tomt i hyllen, så spør forbrukerne etter
produktene til produsentene som de kjenner ved navn.
De lokale produktene er i salg fra oktober til ut i juni. For Coop-butikken har disse avtalene
god verdi. Butikken betaler mindre for de lokalproduserte potetene enn de gjør for potetene
som står på listene fra Coop sentralt, samtidig som de kan selges med en bedre pris til
forbrukerne. Normalt koster en 5-kilopose fra Coop 90 kroner, mens de lokale potetene selges
for om lag 80 kroner. De Coop-merkede 5-kilosposene selges bare fra denne butikken hvis det
er nasjonale kampanjer, ellers foretrekker kundene de lokale potetene.
Produsentene leverer selv potetene til butikken, gjerne flere ganger i uka ved behov. Dette
er en mer fleksibel ordning enn det butikken har med Coops anlegg i Tromsø, selv om det
kommer varer daglig utkjørt derfra.
Butikken selv fulgte ikke opp de lokale produsentene for å kontrollere at KSL og krav fra
Mattilsynet ble overholdt. Leveransene og produsenten må meldes inn til Coop sentralt.
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5 Avsluttende kommentarer

Nord-Norge har stor underdekning på potet og grønnsaker. Vi har i denne rapporten sett at
dekningsgraden for potet er på 26 prosent. For gulrot, som er en av de store
grøntproduksjonene, er dekningsgraden helt nede i under 7 prosent. Det er en stor bekymring i
landsdelen for at produksjonsmiljøet skal forvitre ytterligere. Samtidig er det nettopp
grøntsektoren som er i vekst på nasjonalt nivå. Kostholdsrådene peker i retning av at
forbruket av kjøtt skal ned, og forbruket av plantebasert kost skal opp. De klimatiske
forholdene i Nord-Norge umuliggjør dyrking av korn, men det er fullt mulig å dyrke både
potet, grønnsaker og bær i landsdelen. Dette er også en mulighet som må brukes, og spesielt
sett i lys av at det er bred politisk enighet om å ha et aktivt landbruk over hele landet.
Flaskehalsene for nordnorske produsenter som ønsker å ta del i veksten i sektoren, står
imidlertid nærmest i kø.
Verdikjeden for potet, grønnsaker og bær har blitt stadig mer strømlinjeformet, og det
stilles store krav til primærprodusentenes evne til å levere kvalitetsprodukter i store volum.
For det første er de aller fleste produsentene av potet og rotgrønnsaker alt for små til å
komme i betraktning for å få leveringsavtaler med kjedene og deres produsentorganisasjoner.
I Nord-Norge er i tillegg avstandene mellom mulige produsenter og pakkeriene store, og
dermed er fraktkostnadene høye. Interessen hos kjedene for å ta inn nye produsenter varierer.
Coop sier rett ut at de ikke ønsker nye produsenter med mindre de har noe helt spesielt å tilby
kundene. De foretrekker å sikre at de produsentene de har avtale med i dag, får mulighet til å
øke produksjonen, slik at de på sikt kan vokse og fornye seg ytterligere.
Når Coop nær utelukkende tar inn grøntprodukter fra produsenter fra andre deler av landet
enn Nord-Norge, så betyr dette i realiteten at nær en tredjedel av butikksalget av grønt i
nordnorske butikker er lukket for nordnorske produsenter. I NorgesGruppen og i Rema 1000
er interessen for lokale og kortreiste produkter større. Dette gjelder for både vanlige produkter
og for produkter som er tilført en tilleggsverdi gjennom merkeordninger. Et eksempel på dette
er Gulløye fra Nord-Norge, som er poteten med stor P i landsdelen. Denne har fått beskyttet
betegnelse og kan dermed selges for en høyere pris i butikk.
Når det gjelder potet, har nordnorske produsenter lykkes i å ta en ikke ubetydelig andel av
ferskvaremarkedet i NorgesGruppens og Rema 1000s butikker i landsdelen, men det er
fortsatt et betydelig potensial for å øke produksjonen av potet i landsdelen for dette markedet.
Når det gjelder andre rotvekster, med unntak av nepe, er mangelen på nordnorske produkter
skrikende.
Det er interesse for å produsere grønt i Nord-Norge, men de som produserer, har tilpasset
seg at butikksalget er dominert av logikken i distribusjonskjeden hvor kravene til både volum
og kvalitet er strenge, samtidig som prisene i førstehåndsomsetningen er lave sammenlignet
med utsalgsprisen til forbruker i butikk. Dermed har de fleste satset på å produsere små volum
og selge direkte til forbruker. Prisen de får for produktene sine er langt høyere enn i butikk,
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risikoen i produksjonen er langt lavere, behovet for investeringer i produksjonen er også
mindre. For mange er grøntproduksjonen et verdifullt tilskudd til andre produksjoner på
gårdsbruket.
Dersom man skal få opp produksjonen av nordnorske grøntprodukter, må man dermed
jobbe med to grupper av produsenter som har ulike ambisjonsnivåer. Det må på den ene siden
rettes en innsats mot de som kan tenke seg å få opp produksjonen på et slikt nivå at de kan
lykkes med å få leveringsavtale med dagligvarekjedene.
Men det må også jobbes i forhold til de små produsentene og de som kan tenke seg å starte
opp med grøntproduksjon. Også denne gruppen er viktig for å opprettholde et produsentmiljø
og bidra til at kunnskapen om grøntproduksjon eksisterer i landsdelen. Da kan både
gårdsutsalg, torgsalg og REKO-ringer være effektive salgskanaler, og produksjonen kan gi en
verdifull tilleggsinntekt til eventuell husdyrproduksjon på bruket. Vi har også sett at
muligheten for direkteavtale med butikk er til stede. Denne muligheten er åpenbart størst i
NorgesGruppens butikker, hvor det er en politikk som er positiv i forhold til en slik praksis,
men vi har også sett at muligheten finnes også i de kjedene som har en politikk for at det ikke
skal inngås direkteavtaler mellom butikk og produsent.
Mye av produksjonen på grønt er svært spesialisert, og det krever at kompetanse bygges
opp over flere år med prøving og feiling. Her er rådgivningstjenesten en særdeles viktig aktør
for både å samle opp erfaringer som produsenter gjør seg og for å bidra til å spre disse til
andre. Jo flere riktige grep som tas av produsentene som er i en oppstartfase, og jo færre
feilsteg de gjør, desto større er sannsynligheten for at de lykkes, og at de bidrar til at andre tar
sjansen på å følge i deres fotspor.
Mulighetene er mange. For bærproduksjonen er ikke markedsmulighetene noen
begrensning. Bærene selger seg selv ifølge produsenter som har bidratt med informasjon til
denne rapporten. For veksthusproduksjon har vi sett at to gartnerier i Troms alene dekker 16
prosent av det nordnorske forbruket. Det er dermed plass for flere som dyrker salat i veksthus
i landsdelen. Urter er et annet segment hvor det er mulig for produsenter å etablere seg. I Mo i
Rana er det en produsent som har tatt mål av seg til å etablere tomatproduksjon på et
industriområde hvor man planlegger å utnytte spillvarme fra andre bedrifter. Målet er å
produsere 400 tonn tomat og selge disse over hele landet. Dette er nok til å forsyne både det
nordnorske markedet og levere til salg over hele landet. Et slikt anlegg vil, dersom det
kommer i gang, bidra til å øke Norges selvforsyningsgrad, slik målsettingen er i Hurdalserklæringen. Disse eksemplene viser at det er mulig dersom det er produsenter som er villig til
å satse, og dersom apparatet rundt, enten det er produsentorganisasjoner, pakkerier,
dagligvarekjedene, rådgivningstjenesten og/eller offentlige myndigheter, er villig til å trekke i
samme retning og samarbeide om å sikre at produsentene lykkes.
I denne rapporten er det pekt på en del områder hvor tilskuddsregelverket bør endres. Dette
gjelder distriktstilskuddet for matpotet, som bør utvides slik at det også gis til andre
frilandsproduksjoner. Det er ingen grunn til at det utelukkende er potetproduksjon som det bør
stimuleres til produksjon av i Nord-Norge.
Det er også pekt på at Nord-Norge står i en særstilling når det gjelder fraktutgifter.
Avstandene i landsdelen er lengre og veistandarden er dårligere enn i mesteparten av resten av
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landet, og det er i dag bare to pakkerier igjen i landsdelen som tar imot potet og grønnsaker.
Det har vært vurdert å innføre et frakttilskudd for grøntnæringen, men dette har blitt ansett
som lite hensiktsmessig. Vi har i denne rapporten pekt på at distriktstilskuddet for matpotet
også bør dekke en del av den høyere fraktkostnaden, og som en følge av dette bør satsen økes.
Tilskuddet som gis ved produksjonssvikt, bør også endres for Nord-Norge. Dette skyldes at
det gjerne er mer enn ett år med avlingssvikt i løpet av en seksårsperiode, og at
gjennomsnittsavlingen de siste seks årene derfor ikke avspeiler det som man anser som et
«normalår». Det er derfor god grunn til å vurdere om man heller bør ta utgangspunkt i de tre
beste årene i seksårsperioden for å beregne en normalavling som utløser rett til tilskudd ved
avlingssvikt.
Rammen for investeringsvirkemidler bør også økes, slik at det ikke er manglende
bevilgninger som begrenser produsentene i å satse på grønt. Som vi så i kapittel 3, er potten i
Nordland fylke hvert år brukt opp i løpet av første halvår, og potten for Troms og Finnmark er
også oppbrukt før året er omme.
Den kanskje aller viktigste aktøren for å støtte opp under grøntprodusentene i Nord-Norge
er Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge. Mulighetene som disse har til å følge opp
enkeltprodusenter, er avgjørende for at produsentene skal lykkes. Den nordnorske sesongen er
mye kortere enn den er sør i landet. Det innebærer at det er mye viktigere at arbeidsoppgavene
utføres riktig og til rett tid. Derfor foreslås det i denne rapporten å gjennomføre en satsing
over fem år, der det ansettes 5 rådgivere som ikke er bundet opp av prosjektarbeid, og som
utelukkende driver oppfølging av produsentene med gårdsbesøk på de kritiske tidspunktene i
produksjonen.
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