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AgriAnalyse 2021

Året som gikk
AgriAnalyse har i 2021 utgitt fire rapporter, fire notater, og et arbeidsnotat, samt
et hefte om markedsregulering sammen
med Handelshøyskolen BI. Totalt ble det
dette ti offisielle utgivelser for året. Dette
har vært med tema som spenner over
større områder som framskrivning for
norsk jordbruk, verdiskaping i VestfoldTelemark, EUs jordbrukspolitikk og utviklingen i Sverige 25 år etter Unionsmedlemskapet. Arbeidsnotatet var for
Norske skog, der vi så på forholdet mellom energi og industriutvikling i New
Zealand og Frankrike og hvilke erfaringer dette kan gi for Norge.
Også 2021 har vært et spesielt år for
AgriAnalyse, det har vært preget av koronatiltak i varierende grad. Vi fikk likevel avholdt det tradisjonelle internasjonale seminaret i mars, dog via Teams,
som fungerte godt og i november holdt
vi et seminar i samarbeid med Yara og
NHO mat og drikke, hos Yara, om den
internasjonale råvaresituasjonen. Foredragsvirksomheten tok seg noe opp i
2021 fra en nedgang i 2020, dog med litt
flere digitale enn fysiske foredrag av det
45 avholdte foredrag. Kombinasjonen av
fysiske foredrag og møter på teams er i
likevel nyttig å spille videre på. Til tross
for krevende forhold er vi fornøyde med

at vi totalt sett har greid å holde aktivitet
og prosjektomfang oppe.
Utredningene, samt vår generelle kompetanse og faglige nysgjerrighet, gir opphav både til egne artikler og redaksjonell
dekning i aviser, radio, fjernsyn og tidsskrifter. Det har det blitt også i år med
Spenn fra NRK og TV2 til Nationen,
Bondebladet og regionale media.
I 2021 har to medarbeidere gått over i
andre jobber. Martin Inderhaug har gått
til Animalia for å jobbe med bærekraft,
mens Bjørn Ingar Holmen har gått tilbake som lektor i videregående skole. På
tampen av året ansatte vi to nye personer, Anel Finci, samfunnsøkonom, som
kommer fra SSB og Hilde Lyby Wærp,
veterinær med dr. grad, som kommer fra
NMBU/privat praksis. Dette vil bidra til
videre god utvikling for AgriAnalyse i
årene som kommer.

Oslo, 20. april 2022
Chr. Anton Smedshaug
Daglig leder

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

Rapporter og notater 2021

I 1995 vart Sverige medlem i
EU, medan Noreg på si side
valte å stå utanfor EU og
bygje samarbeidet rundt
EØS-avtala. For landbruket
i Sverige betydde det at
svensk
jordbrukspolitikk
vart underlagt Den felles
landbrukspolitikken (CAP)
til EU, og handelen med
landbruksvarer vart ein del
av den frie vareflyten innafor tollunionen. Denne rapporten drøftar utviklinga i
svensk jordbruk og matindustri dei siste 25 åra.
Strukturutvikling og produksjon i jordbruket, svensk
jordbrukspolitikk i CAP,
endringar i matindustrien
og landbruks-varehandelen
til Sverige er tematikk som
vert belyst.

Det vil være nødvendig med
store investeringer i jordbruket for å redusere utslipp av
klimagasser fram mot 2030.
Jordbruket har i en avtale
med Regjeringen, forpliktet
seg til å redusere sine utslipp
tilsvarende 5 millioner tonn
CO2-ekvivalenter innen 2030.
AgriAnalyse har på oppdrag
fra Landbruksdirektoratet og i
samarbeid med Norges Bondelag, utredet en modell der
den enkelte gårdbruker setter
av penger i et fond for investeringer i klimatiltak. I den foreslåtte modellen får gårdbrukeren redusert skatt på de avsatte midlene når de investeres i godkjente klimatiltak.
Spørreundersøkelser og samtaler med gårdbrukere viser at
det er stor interesse for å bidra til reduksjon av klimautslipp gjennom en slik fondsordning.

EU har store ambisjoner for
hva de vil oppnå med landbrukspolitikken, og de leter
etter instrumenter som skal
sikre en bedre måloppnåelse.
EUs samlede utslipp skal reduseres med 55 prosent innen
2030, og European Green
Deal har to understrategier
som omfatter landbrukets bidrag for å nå målene; Farm to
Fork og Biodiversitetsstrategien. I rapporten beskrives
reaksjonene som ulike NGOer
i EU har til den nye politikken. Oppdragsgiver er Nei til
EU.

Rapporter og notater 2021

Vestfold og Telemark er et
fylke med et betydelig og
allsidig landbruk, som rommer alle Norges produksjoner, med spenn fra høyfjellsområder til noen av de
beste arealene i landet ved
kysten. Dette legger grunnlaget for produksjon av alle
norsk jordbruks viktige produkter, og tilhørende næringsmiddelindustri. I denne rapporten har vi sett på
dagens situasjon, samt utviklingstrekkene i det nye
fylket relativt til den nasjonale utviklingen i norsk produksjon. Vi har sett på trender innen blant annet
bruksstruktur, areal og
arealbruk, avlinger, dyretall,
sysselsetting og omsetning.

Notatet gir eit kort oversyn
over nokre hovudtrekk ved
det norske handelsregimet for
landbruksvarer, samt utvalde
handelstal for landbruksvarehandelen til Noreg. Det er òg
ein liten gjennomgang av
landbruksvarehandelen mellom Noreg og Storbritannia.

Notatet er en litteraturgjennomgang av forskningsarbeider om lagring av karbon i
beitemark i Norge. Det viser
at beitelagsområdene i Oppdal, som utgjør i overkant av 1
million dekar, har et potensial
for fangst av karbon på ca. 85
800 tonn karbon per år. Omregnet tilsvarer dette om lag
315 000 tonn CO2ekvivalenter årlig i området.
Dersom man tenker seg at
fangst og lagring av klimagasser i beitemark kan inngå i
klimaregnskapet med en positiv effekt, og man kan tenke
seg en ordning med negativ
CO2-avgift i tilfeller hvor virksomheter bidrar til fangst og
lagring av karbon, kan det
være mulig å finansiere tiltak
for å øke beitebruk i områder
av landet der antall beitedyr
går ned og beitetrykket er for
lavt til å holde landskapet
åpent.

Rapporter og notater 2021

Notatet er skrevet på oppdrag fra Felleskjøpet for å få
et nullscenario for utviklingen av norsk landbruk basert
på historiske trender.
Bruksavgangen har vært
relativt stabil i flere tiår,
samtidig som arealet i drift
bare har hatt en mindre
nedgang. Denne framskrivningen til 2030 basert på
standard prognosemodell i
excel, viser at utviklingen
trolig vil fortsette med fall i
antall bruk til ca. 30 000,
men med kun mindre nedgang i totalareal.

Denne rapporten er skrevet
på oppdrag fra Matprat Opplysningskontoret for egg
og kjøtt. Hensikten er å beskrive bakgrunnen for de ulike støtteordningene, fordeling
av ressursbruk for ulike støtteordninger og hvordan støttesystemet er innrettet for å
nå ulike formål innenfor jordbrukspolitikken.

Dette dokumentet er et sammendrag av en analyse gjennomført av AgriAnalyse og
Handelshøyskolen BI om
markedsreguleringen for egg
og kjøtt i Norge, samt om
hvordan ansvaret påvirker
Nortura og konsernets utøvelse av markedsregulatorrollen.
Prosjektet er bestilt av Nortura.

Noen av våre oppdragsgivere og
samarbeidspartnere i 2021:
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Matprat - Opplysningskontoret for egg og
kjøtt



Forskingsmidlar over Jordbruksavtala
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Norsk Skogeierforbund



Innovasjon Norge



Felleskjøpet Rogaland Agder



Yara



Nei til EU



NIBIO



RURALIS



NMBU



Grønt Fagsenter, Buskerud



SNF



Landbruksdirektoratet



Regionale forskningsmidler—Trøndelag

Arbeidsnotat:
AgriAnalyse har skrevet et arbeidsnotat på
oppdrag fra Norske skog og Norges Skogeierforbund om forholdet mellom energipriser og
industripolitikk med utgangspunkt i Norske
skogs erfaringer med politikken i New Zealand, der Norske Skog legger ned, og Frankrike, der Norske Skog velger å investere. Energiprisene er den avgjørende faktor. Sammenlikner vi med Norge ser vi at energiprisene beveger seg stadig høyere og industrikontraktene
stiger tilsvarende. Dette vil forsterkes om det
legges flere sjøkabler og sokkelen skal elektrifiseres fra land framfor med Havvind. Til tross
for at Norge har alle forutsetninger for stablie
og konkurransedyktige strømpriser er vi nå i
ferd med å koble så mange brukere inn på systemet at prisene stiger og industrikontraktene
blir stadig dyrere. Slik taper Norge konkurransekraft, det grønne skiftet blir knapt mulig og
oljeavhengigheten vedvarer.

Landbruksbarometeret 2021

Annet hvert år kommer Landbruksbarometeret ut. Barometeret gir en samlet framstilling av norsk landbruks løpende
utvikling. Vi synliggjør omfanget av næringen for å vise hva
landbruket bidrar med i samfunnsøkonomien. I tillegg undersøker vi utviklingen i bondens forventinger og oppfatning av egen situasjon. Vi tar tempen på norsk landbruk!

Landbruksbarometeret 2021 ble lagt fram på et frokostwebinar i regi av
Norges Bondelag, Landkreditt og AgriAnalyse
Slik er temperaturen på bondeøkonomien v/ Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt
Landbruksbarometeret 2021 v/ Christian Anton Smedshaug, AgriAnalyse
Videohilsen fra bonden
Landbrukets betydning for distriktene v/ Victor Norman, leder av Distriktsdemografiutvalget
og professor emeritus ved Institutt for samfunnsøkonomi, NHH
Tilstandsrapport fra distriktet v/Hilde Havro, ansvarlig redaktør i avisa Valdre
Paneldebatt: Landbruket betydning samfunnsøkonomisk og forsyningsmessig – hva
trenger vi framover og hvilke mulighetsrom finnes?
Deltakere i panelet:

- Hilde Havro, redaktør avisa Valdres
- Solveig Bratteng Rønning, melkebonde i Utskarpen i Mo i Rana
- Christian Anton Smedshaug, daglig leder AgriAnalyse
- Victor Norman, professor emeritus ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole

Internasjonalt seminar 2021

AgriAnalyse internasjonale seminar ble arrangert digitalt den 4. mars. Temaene for dagen var
forhandlingene om frihandelsavtale med Storbritannia, CAP post 2020 med European Green
Deal og Farm to Fork og utviklingen i svensk
landbruk.
Arrangementet ble avholdt som webinar og var
gratis for alle påmeldte.
Her innledet Ricard Ramón I Sumoy (fra EUkommisjonen). Videre fortalte Magnar Sundfør
om hvillken betydning den nye landbrukspoltikken kan få for Norge. Vi rettet også blikket mot
forhandlingene om frihandelsavtalen med Storbritannia og utviklingen i svensk landbruk.

Råvareboom—webinar og seminar

Tirsdag 24. august arrangerte Yara Norge og AgriAnalyse et seminar om råvareboomen og
utsiktene framover med foredrag av Dag Tore Moe fra Yara, Magnus Dehli fra Denofa og
Chr. Anton Smedshaug fra AgriAnalyse.
Drivkrefter og trender i råvaremarkedet
Chr. Anton Smedshaug, AgriAnalyse

Mineralgjødsel i et urolig marked – hva driver prisutviklingen
Dag Tore Moe, Yara
Soyamarkedet – Et turbulent råvaremarked og dets innspill på proteinråvarer og soya
spesielt
Magnus Dehli, Denofa

Torsdag 11. november holdt AgriAnalyse, i samarbeid med Yara og NHO mat og drikke, et
seminar hos Yara om den internasjonale situasjonen:

Råvareboom og energikrise i Europa: Hvordan påvirkes norsk matproduksjon?
Program:
Hvordan fikse et ødelagt matsystem?
Svein Tore Holsether, NHO og Yara
Hvordan skape optimisme i norsk landbruk og norsk matproduksjon med økende kostnader?
Willfred Nordlund, Leder Næringskomiteen
How rising input prices put pressure on the ongoing food price boom?
Josef Schmidhuber, UN's Food and Agricultural Organization
Hva skjer i energimarkedene og hva kan det bety for verdikjedene for mat?
Sverre Alvik, Det Norske Veritas
Hvordan slår økte gasspriser inn i verdens og Norges nitrogenproduksjon?
Dag Tore Mo, Yara
Jordbruket – i spennet mellom høye råvarepriser og lav lønnsomhet.
Christian Anton Smedshaug, AgriAnalyse
Paneldebatt - Hvordan påvirkes verdikjeden for mat av økte priser?
(TINE, Felleskjøpet Agri og Norges Bondelag)
Hva er lærdommene å ta med seg hjem etter fire år som country manager i Kina?
Knut Røed, Yara

Lunsjseminarer

AgriAnalyse holdt to lunsjseminarer i 2021
Skal norsk husdyrproduksjon erstattes av importerte varer? Lunsjwebinar 28. januar med
Martin Haaskjold Inderhaug fra AgriAnalyse

Hva har pandemien gjort med folks spisevaner når det gjelder kjøtt (og fisk)? - Lunsjseminar 6 desember med senior forsker Margrethe Aanesen som fortalte fra forskningsprosjektet:
«The Coronavirus Crisis: Development of Capabilities on Measuring and Managing its Effects in the Norwegian Food, Service and Seafood Export Industries”
Margrethe har doktorgrad i Samfunnsøkonomi fra UiT/UiO og jobber til daglig ved institutt for samfunns og næringslivsforskning, et institutt ved Handelshøyskolen i Bergen.

Eksterne foredrag

2021

AgriAnalyse gjennomførte
45 eksterne foredrag i
2021.

Kronikker

AgriAnalyse skrev i
2021 i alt 28 kronikker
og fagartikler.

I media
I følge tall fra Retriever ble
AgriAnalyse nevnt i 406
presseoppslag i
2021.

Styret i AgriAnalyse
AgriAnalyses styre er sammensatt av styreleder fra Norsk Landbrukssamvirke, tre
medlemmer fra henholdsvis Nortura, TINE og Norske Felleskjøp, to medlemmer fra
Norges Bondelag og én observatør fra de ansatte.
Leder

Eli Reistad

Nestleder

John-Erik Skjellnes Johansen

Medlem

Siri Wangberg
Sigrun Pettersborg
Gaute Lenvik
Kjell Steinar Rakkenes

Observatør

Hanne Eldby

Varamedlem

Per Kristian Rålm
Per-Sigve Lien

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

Bjørn Ingar Holmen

Ansatte i AgriAnalys (april 2022)
Chr. Anton Smedshaug
Daglig leder
Ansatt siden 2011. Dr grad i Økologi (2000) fra
tidligere NLH, nå NMBU. Har ellers jobbet i Norges
Bondelag og Landbruks- og matdepartementet.

Hanne Eldby
Prosjektleder
Ansatt siden 1995. Samfunnsgeograf

Margaret Eide Hillestad
Prosjektleder
Ansatt siden 2005. Samfunnsøkonom

Torbjørn Tufte
Prosjektleiar
Ansatt siden 2001. Statsviter

Hilde Kristine Lyby Wærp
Prosjektkoordinator
Ansatt siden 2022. Veterinær, Dr. grad i husdyrernæring fra NMBU

Anel Finci
Prosjektleder
Ansatt siden 2022. Samfunnsøkonom

Anne Austrem Bunger
Prosjektleder
Ansatt siden 2010. Master i utviklings og ressursøkonomi

AgriAnalyse finner du på:
www.agrianalyse.no
www.facebook.com/AgriAnalyseAS/
twitter.com/AgriAnalyse

www.linkedin.com/company/25061050/

Hollendergata 5.
Pb. 9347 Grønland
N-0135 OSLO
E-post: post@agrianalyse.no

