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Forord 
 

AgriAnalyse, Norsk senter for bygdeforskning (Bygdeforsk) og Norsk institutt for 

landbruksøkonomisk forskning (NILF) med samarbeidspartnerne Institutt for skog og 

landskap og Bioforsk, ble innvilget de summene de hadde søkt om av forskningsmidler over 

jordbruksavtalen (JA), det vil si 1 000 000,- kroner. Forutsetningen for tildeling av midler var 

at de nevnte virksomhetene får til en optimal kobling av kompetanse for å gi et best mulig 

svar på følgende fire spørsmål:  

1. Hvilke virkemidler fører til at jordbruksarealet, både innmark og utmark, blir 

holdt i hevd og utnyttet til matproduksjon? 

2. Hvordan er det lagt til rette for totalproduksjon av både korn- og 

grovfôrproduksjonen i Norge i dag? 

3. Hvordan vil ulike endringer i struktur- og distriktselementene i 

landbrukspolitikken påvirke sjølforsyningsgraden? 

4. Hvordan kan virkemidlene utformes for å oppnå en mest mulig 

kostnadseffektiv bruk av de norske arealressursene gitt målsettingen om økt 

matproduksjon og sjølforsyningsgrad? 

I sammenheng med oppdraget ble det også vist til forutsetningen i utlysningen om at  

utmarksbeite skulle behandles. I tillegg til forfatterne har flere kolleger ved de involverte 

miljøene bidratt med råd og kommentarer. Gruppen takker Yngve Rekdal, Skog og landskap, 

for hans bidrag som forfatter av kapitlet om utmarksbeiteressurser, og og Hans Stabbetorp 

(Bioforsk) for hans bidrag til definisjonen av bærekraftige vekstskifter. 

 

 

Oslo 30. september 2014 

 

 

  



 

Innhold 
 

SAMMENDRAG .................................................................................................................................... 1 

1 INNLEDNING ......................................................................................................................... 2 

1.1 FREMTIDSTRENDENE UTFORDRER DEN GLOBALE MATPRODUKSJONEN .................................. 2 

1.2 MATFORSYNING, MATSIKKERHET OG SELVFORSYNING ........................................................... 7 

1.3 NORSKE BEREGNINGER AV SELVFORSYNING ........................................................................... 8 

2 VIRKEMIDLER, AREALBRUK OG MATPRODUKSJON ............................................... 12 

2.1 IDENTIFISERING AV VIRKEMIDLER ......................................................................................... 12 

2.2 ØKONOMISKE VIRKEMIDLER .................................................................................................. 16 

2.3 JURIDISKE VIRKEMIDLER ....................................................................................................... 21 

2.4 SAMMENSATTE VIRKEMIDLER ............................................................................................... 22 

2.5 UTVIKLING I VOLUM FOR ØKONOMISKE VIRKEMIDLER ......................................................... 24 

2.6 ANALYSE AV VIRKEMIDLENE ................................................................................................. 26 

3 KANALISERINGSPOLITIKK ............................................................................................. 32 

3.1 PRISNEDSKRIVING OG TOLL ................................................................................................... 38 

3.2 FRAKTUTJAMNING PÅ KORN .................................................................................................. 39 

3.3 OPPSUMMERT ......................................................................................................................... 39 

4 AREALBRUK ....................................................................................................................... 41 

4.1 AREALKLASSIFISERING (AREALER OG AVLINGSNIVÅ) ........................................................... 41 

4.2 HISTORISK UTVIKLING AV AREALET ...................................................................................... 49 

4.3 UTMARKSBEITERESSURSER I NORGE ..................................................................................... 53 

5 AREALUTNYTTING OG MATPRODUKSJON ................................................................. 57 

5.1 SCENARIOER FOR ALTERNATIV AREALUTNYTTING ............................................................... 57 

5.2 SCENARIOER FOR MATPRODUKSJON ...................................................................................... 60 

6 SIMULERINGER AV VIRKEMIDDELSYSTEM FOR AREALBRUK OG 

MATPRODUKSJON ............................................................................................................. 64 

6.1 MODELLBESKRIVELSE ........................................................................................................... 64 

6.2 SIMULERINGER ....................................................................................................................... 66 

6.3 RESULTATER .......................................................................................................................... 70 

6.4 RESULTATDRØFTING .............................................................................................................. 76 

7 SAMLET DRØFTING .......................................................................................................... 78 

LITTERATUR ...................................................................................................................................... 83 

FIGURER .............................................................................................................................................. 86 

TABELLER........................................................................................................................................... 86 

VEDLEGG ............................................................................................................................................ 89 
 



 

Økt matproduksjon på norske arealer 1 

Sammendrag 

[Arnold H. Arnoldussen, Magnar Forbord, Arne Grønlund, Margaret E. Hillestad, Klaus 

Mittenzwei, Ivar Pettersen og Torbjørn Tufte] [2014] [Økt matproduksjon på norske arealer] 

[Oslo] 

 

Denne rapporten analyserer forvaltningen av norske arealressurser med sikte på best mulig 

ressursutnytting og høyest mulig fremtidig matvaresikkerhet, ut fra en sammenheng der flere 

globale utviklingstrender gir økt usikkerhet omkring fremtidens matproduksjon. Utredningen 

tar utgangspunkt i dagens tilgjengelige dyrkede areal og utmark, der virkemiddelbruken er 

sentral. Utredningen er tverrfaglig med ulike disipliner, forskningsmiljøer og metoder. Dette 

har blant annet ført til at studien har frembrakt ny kunnskap om arealressursenes 

produksjonspotensial, inkludert utmark.  

Norsk jordbrukspolitikk sørger i dag for høy matproduksjon på tilgjengelige 

jordbruksarealer. Likevel har arealbruken i de siste 15 år blitt ekstensivert i retning mot 

mindre produksjon av mat og fôr per arealenhet. Andelen åpenåkervekster har minket, og en 

del fulldyrket og overflatedyrket areal har blitt beite. Vi ser en trend mot mindre 

arbeidskrevende vekster. Samtidig er det en klar trend at importen av matkorn og fôrråvarer 

øker betydelig.   

Ved å legge om dyrkingen mot energi- og/eller proteinrike vekster, ta i bruk dyrket mark 

som nå er ute av produksjon, samt agronomisk optimale vekstskifter, kan matproduksjonen 

målt som energi og protein på dagens dyrkede areal økes med om lag 16 prosent. 

Simuleringen med modellen Jordmod peker i samme retning: Matproduksjon kan økes på 

dagens areal. Det er dermed ingen entydig sammenheng mellom arealbruk og matproduksjon.  

Jordbrukspolitikken har hatt stor betydning for at norske arealer gir høyt utbytte i form av 

næringsverdier. Det er grunnleggende å sikre kornarealer for kornproduksjon og prioritere 

grovfôrbasert husdyrproduksjon på øvrige arealer. Dersom potensialet for økt matproduksjon 

skal utnyttes, krever det tilpasning i virkemiddelbruken. Omlegging i norsk virkemiddelbruk i 

retning av mer produksjonsrettede virkemidler særlig innenfor kornsektoren, og støtte til 

arealbruk, vil være viktig. Rapportens gjennomgang av i alt 14 virkemidler fremhever derfor 

betydningen av arealtilskuddene og virkemidlene innenfor markedsordningen for korn. Dette 

er virkemidler som er direkte knyttet til utnyttelsen av jordbruksarealer og til konkurransen 

mellom grovfôr og korn på arealer som er egnet for produksjon av matkornkvaliteter. 

Jordbrukspolitikken har imidlertid flere mål. For å nå disse må flere virkemidler kombineres.  

Utmarksbeiter kan utnyttes bedre. Norge har store beiteressurser i utmark med plass til om 

lag 8 millioner saueenheter. I dag utnytter vi cirka 40 prosent av kapasiteten. For å øke bruken 

av utmarksbeite kreves imidlertid annet fôr utenom beitesesongen. Begrensende faktorer er 

blant annet vinterfôrproduksjonen på innmark og konkurranse med andre (ville) beitende dyr. 
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1 Innledning  

Tema for denne rapporten er norsk arealbruk og matproduksjon. Selv om det er norsk 

jordbrukspolitikk som blir belyst, er den globale matproduksjonen kommet høyere opp på den 

internasjonale agendaen. Derfor legger utredningen til grunn at det er flere globale 

utviklingstrender som gir økt usikkerhet omkring og økt press på fremtidens matproduksjon, 

og disse vil bli kort skissert i det følgende.  

 

1.1 Fremtidstrendene utfordrer den globale matproduksjonen 

FNs organisasjon for mat og landbruk (FAO) beregner at ut fra forventet befolkningsvekst 

skal ni milliarder mennesker brødføs i 2050. Det kan føre til at verdens matproduksjon ikke 

lenger i hovedsak vil handle om et fordelingsproblem, men isteden vil verdenssamfunnet 

kunne oppleve både et fordelingsproblem og et forsyningsproblem med en reell matknapphet. 

Det vil si at produksjonsvolumet kan bli betydelig lavere enn behovet for å dekke kaloriene til 

verdens befolkning. Dersom en omfattende hungersnød skal unngås, må matproduksjonen 

økes i stort omfang i de kommende årene, ifølge FAO
1
. FNs menneskerettighetsorganisasjon 

(FN HRC, 2014) slår fast at retten til nok næringsrik mat er en grunnleggende 

menneskerettighet. I 2014 er det 12 prosent av befolkningen som lider under ekstrem 

matmangel
2
, det vil si at det er 842 millioner mennesker som per i dag opplever daglig 

hungersnød.  

Ifølge estimatene til FAO vil etterspørselen etter mat øke kraftig både gjennom 

befolkningsveksten og gjennom endret forbruksmønster frem mot 2050, noe som vil si at 

produksjonsvolumet må økes med rundt 70 prosent dersom det skal være tilgang på nok mat 

til å dekke etterspørselen til verdens befolkning. Blant annet sier anslagene at den årlige 

produksjonen av korn og oljefrø må økes til 3 milliarder tonn fra dagens 2,1 millioner, og 

produksjonen må økes mer dersom bruken av biodrivstoff tiltar fra dagens nivå. Tilsvarende 

for kjøtt er anslagene en økning til 470 millioner tonn fra dagens 200 millioner tonn (FAO, 

2009). 

                                                 
1
 FAO, How to feed the world 2050, High level expert forum, Rome 2009. Internettadresse 01/9–2014: 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/Issues_papers/HLEF2050_Global_Agriculture.pdf og rapport 

«How to feed the world 2050” (2009) 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf 
2
 FN benytter her begrepet «hunger in its most extreme form», som vil si at midlertidig sult, underernæring og 

feilernæring er ikke med. 
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Utover en raskt økende befolkning er veksten i forbruk av en rekke basisvarer sterkere enn 

befolkningsveksten isolert skulle tilsi, som Figur 1-1 viser. En driver her er endrede 

kostholdsvaner blant annet i de svært folkerike BRIC-landene (Brasil, Russland, India og 

Kina). Kombinasjonen av både stor befolkningsvekst og endret diett øker presset på 

matforsyningen ytterligere og skaper et behov for en langt høyere matproduksjon i fremtiden 

enn det som blir produsert i dag. Dersom denne kombinasjonen av endret forbruk og økt 

befolkningsvekst fortsetter, vil presset for økt produksjon av korn, kjøtt, melk og vegetabilske 

oljer være særlig fremtredende.    

Figur 1-1 Årlig vekst: konsumvekst versus befolkningsvekst i prosent  

 

 

Kilde: Europakommisjonen, Nicolas Verlet, Directorate-General for Agriculture
3
 

Kombinasjonen av sterk befolkningsvekst og endret diett setter dermed et stort press på 

matforsyningen globalt, og for å håndtere dette trengs en langt større matproduksjon i 

fremtiden enn det bønder, fiskere, jegere og samlere fremskaffer i dag.  

Samtidig advarer FNs klimapanel (IPCC) i sin siste rapport om at klimaendringene kan få 

store og irreversible konsekvenser for matproduksjonen globalt både på land og til sjøs, der 

endrede klimatiske forhold med økt temperatur og endrede værsystemer kan bety et fall i 

                                                 
3
 Foredrag av Verlet holdt hos Statens landbruksforvaltning, Oslo tirsdag 20. mai 2014. 
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produksjonspotensialet globalt, selv om det er behov for økt produksjon. I sitt sammendrag til 

beslutningstakere
4
 sies blant annet følgende om matvaresikkerhet og matproduksjon: 

«For the major crops (wheat, rice, and maize) in tropical and temperate regions, 

climate change without adaptation is projected to negatively impact production for 

local temperature increases of 2 °C or more above late-20th-century levels, although 

individual locations may benefit. […]All aspects of food security are potentially 

affected by climate change, including food access, utilization, and price stability. 

[…] 
5
» 

 

Klimaendringene vil ramme ulikt globalt, noe også klimapanelet påpeker. Selv om det er sterk 

konsensus om klimaendringene globalt og mulige konsekvenser, er det større usikkerhet og 

mangelfull kunnskap om hvordan endringene vil påvirke lokalt. Det vil være store forskjeller 

på hvordan økt temperatur og endrede værsystemer vil slå ut lokalt.  

Europakommisjonen har søkt å kartlegge mulige konsekvenser for landbruket i EU ut fra 

en mer regional og lokal innfallsvinkel enn den globale tilnærmingen til IPCC. Som Figur 1-2 

viser, er det beregnet store variasjoner selv i et avgrenset og lite geografisk område som 

Europa, ut fra at det er ulike klimasoner og værsystemer som påvirkes. 

Figur 1-2 Klimaendringer og mulige konsekvenser for landbruket i EU.  

 

 

                                                 
4
 IPCC, 2014: Summary for policymakers. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. 

Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change [Field, C. B., V. R. Barros, D. J. Dokken, K. J. Mach, M. D. 

Mastrandrea, T. E. Bilir, M. Chatterjee, K. L. Ebi, Y. O. Estrada, R. C. Genova, B. Girma, E. S. Kissel, A. N. 

Levy, S. MacCracken, P. R. Mastrandrea, and L. L. White (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, 

United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 1-32. 
5
 IPCC, 2014: Summary for policymakers, side 17 og 18. 
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Kilde: European Comission, Agriculture and climate change - Agriculture and rural development
6
,  

 

Avlinger 

I tillegg viser trendene i utviklingen av avling per arealenhet på basisvarene korn og 

oljefrøvekster at vekstraten i avlingsøkningen er tydelig avtakende globalt.  

FAO viser til at veksten i avlingsutviklingen på de sentrale korn- og oljefrøvekstene (mais, 

hvete og ris) er mer enn halvert i perioden etter den grønne revolusjonen. Avlingsutviklingen 

har globalt falt fra 3, 2 prosent i 1960-årene til 1, 5 prosent i 2000
7
. Korn og oljefrø er helt 

avgjørende for verdens matforsyning. Ifølge Yaras årsrapport for 2008
8
 er de tre planteslagene 

mais, hvete og ris helt avgjørende for verdens kornproduksjon. De tre står for 87 prosent av 

verdens kornproduksjon og 45 prosent av verdens samlede humane kaloriforbruk. Globalt blir 

disse kornslagene dyrket på et areal på om lag 532 000 000 hektar.  

Kombinasjonen av at det er lite nytt areal tilgjengelig, selv om det er noe nydyrking, og at 

det er lave og fallende trender på avlingsøkning per i dag, innebærer at den globale 

totalproduksjonen av basisvarene, som er korn og oljevekster, i matforsyningen ikke ligger an 

til å sikre den veksten i produksjonen som etterspørselsestimatene tilsier er nødvendig, 

dersom dagens trender fortsetter. En tilsvarende trend i avlingsutvikling kommer frem i Ray, 

Mueller, West og Foley (2013) sin kartlegging av avlingsutvikling i verden på de fire 

nøkkelavlingene mais, ris, hvete og soya. Disse vekstene utgjør nær 2/3 av den samlede 

kalorimengden jordbruket produserer i verden. Avlingsutviklingen på mais, ris, hvete og soya 

er på henholdsvis 1,6 prosent, 1 prosent, 0,9 prosent og 1,3 prosent vekst per år i denne 

kartleggingen, noe de sier ikke er tilstrekkelig til å sikre produksjonsveksten det er behov for. 

  

«Several studies have shown that global crop production needs to double by 2050 to 

meet the projected demands from rising population, diet shifts, and increasing 

biofuels consumption. Boosting crop yields to meet these rising demands, rather 

than clearing more land for agriculture has been highlighted as a preferred solution 

to meet this goal. However, we first need to understand how crop yields are 

changing globally, and whether we are on track to double production by 2050. Using 

~2.5 million agricultural statistics, collected for ~13,500 political units across the 

world, we track four key global crops—maize, rice, wheat, and soybean—that 

currently produce nearly two-thirds of global agricultural calories. We find that 

yields in these top four crops are increasing at 1.6 percent, 1.0 percent, 0.9 percent, 

and 1.3 percent per year, non-compounding rates, respectively, which is less than the 

2.4 percent per year rate required to double global production by 2050. At these 

rates global production in these crops would increase by ~67 percent, ~42 percent, 

~38 percent, and ~55 percent, respectively, which is far below what is needed to 

meet projected demands in 2050
9
». 

                                                 
6
 Kan sees på Internettadresse (10/92014): http://ec.europa.eu/agriculture/climate-change/index_en.htm 

7
 FAO «How to Feed the World in 2050» side 19/20. På internettadresse 10/9-2014: 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf 
8
 Internett, 09.07.2014 på: http://www.yara.com/doc/3744_Finansrapport_2008.pdf 

9
 Kilde: Ray DK, Mueller ND, West PC, Foley JA (2013) Yield Trends Are Insufficient to Double Global Crop 

Production by 2050. PLoS ONE 8(6): e66428. doi:10.1371/journal.pone.0066428 
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Figur 1-3 Avling per dekar globalt, med framskrivning av verdens kornproduksjon fram mot 

2050 

 

 

Fall i avvlingsveksten er noe også EU-jordbruket opplever. I rapporten Prospects for 

Agricultural Markets and Income in the EU 2013–2023 (2013)
10

 er det tilsvarende funn med 

en klart fallende trend i avlingsutvikling, og lite nytt areal tilgjengelig. Det mest fremtredende 

er at hvete, mais og bygg som blir dyrket på over 60 prosent av arealet, tenderer mot lavere 

avlingsavkastning i gjennomsnitt enn tidligere, med knapt en prosent vekst når 

avvlingsveksten i perioden 1997–2001 sammenlignes med perionden 2009–2013. Videre 

antar EU at veksraten i oljefrø og kornproduksjonen vil synke ytterligere fremover, og i 

estimat der de sammenligner avlingsveksten 2009–2013 med 2023, estimerer de at på flere av 

de sentrale korn- og oljefrøvekstene vil avlingsveksten ligge på under 0,5 prosent, samtidig 

som arealet ligger tilnærmet fast
11

 .  

Også scenarioene til IPCC er dystre for fremtidig produksjonskapasitet når det gjelder 

avlingsutvikling i lys av økt temperatur. Spesielt er det i et langtidsperspektiv IPCC
12

  

beregner at avlingene vil falle for basisvekstene hvete, ris og mais, som en følge av 

klimaendringene. Som Figur 1-4 viser, er det fra 2030 at avlingssvikt vil være langt mer 

dominerende enn områder med avlingsøkning. 

 

                                                 
10

 European Commission, Prospects for Agricultural Markets and Income in the EU 2013-2023, December 2013 
11

 Prospects for Agricultural Markets and Income in the EU 2013-2023 (2013), figur 2.5 og 2.6, side 23). 
12

 IPCC, 2014: Summary for policymakers, side 17 og 18: «For the major crops (wheat, rice, and maize) in 

tropical and temperate regions, climate change without adaptation is projected to negatively impact production 

for local temperature increases of 2 °C or more above late-20th-century levels, although individual locations may 

benefit (medium confidence).» 



 

Økt matproduksjon på norske arealer 7 

Figur 1-4 IPCC beregninger av avlingsutvikling i ulike områder. 

 

 

1.2 Matforsyning, matsikkerhet og selvforsyning 

Basisen for all jordbruksproduksjonen og matproduksjonen er omfanget av planteproduksjon, 

enten planteproduksjonen går som menneskemat eller som fôr til husdyr for å fremskaffe 

melk og kjøtt til menneskemat. Det vil igjen si at det er omfanget av jordbruksarealet og 

avlingene arealet gir, som avgjør den samlede planteproduksjonen, og dermed det totale 

matproduksjonspotensialet som er tilgjengelig. I en norsk sammenheng vil det si at import av 

fôr til husdyr fra andre land betyr at disse landene benytter sine arealer til planteproduksjon 

for å sikre mat til norske husdyr og mat til den norske befolkning. 

En sikker matforsyning og matvareberedskap for et land handler både om sikker tilgang til 

matvarer til egen befolkning, og om sikker tilgang til fôr til husdyrene for at de skal kunne 

produsere matvarer til befolkningen. Uten sikker fôrtilgang til husdyr vil matvaresikkerheten 

være sterkt svekket. Det tilgjengelige dyrkbare arealet til å produsere matvarer og fôr til 

husdyr er derfor helt avgjørende for hvilket potensial et land til enhver tid har for den samlede 

matproduksjonen i jordbruket. Den offentlige utredningen «Når sikkerheten er viktigst – 

Beskyttelse av landets kritiske infrastrukturer og kritiske samfunnsfunksjoner» (NOU 2006: 

6) viser også til at det er produksjonsarealet som er dyrket, som til sist bestemmer kapasiteten 

i matproduksjonen.  

 

«Utvalget ønsker også å vise til at matvarer dekker helt grunnleggende behov i 

befolkningen. Det vil derfor ikke være heldig å sette seg i en posisjon hvor landet i 

utstrakt grad gjør seg avhengig av import. Selv om sannsynligheten for større 

avbrudd i matvareforsyningen er svært liten, er konsekvensen av et større bortfall så 
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stor at utvalget vil understreke viktigheten av å opprettholde tilfredsstillende 

nasjonal matvareproduksjon ut fra et sikkerhetsperspektiv. Det vil ta svært lang tid å 

bygge opp en tilfredsstillende kapasitet blant annet i landbruket, hvis den først er 

bygget ned.» 

 

1.3 Norske beregninger av selvforsyning 

For å belyse produksjon og behov for mat blir maten omregnet i kalorier, og dette ligger ofte 

til grunn for beregningen av selvforsyningsgrad. Det er også tilgjengelige kalorier FAO 

benytter når de estimerer det globale matforsyningsbehovet. I siste FAO-undersøkelse (2007) 

utgjorde menneskenes tilgjengelige matenergi globalt om lag 2 800 kilokalorier per person 

per dag. For en gjennomsnittsperson kommer 64 prosent av energien fra karbohydrater, 25 

prosent fra fett og 11 prosent fra protein (Hageberg & Smedshaug, 2013).  

I Norge er det NILF som er kilde for den beregnede selvforsyningsgraden. 

Selvforsyningsgrad er et sammensatt begrep, og det er ulike varianter for hva beregningene 

innbefatter og utelukker. Tabellen under viser de ulike kategoriene av beregnet 

selvforsyningsgrad i Norge . Kategorien «produsert i norsk jordbruk på norsk fôr», er den som 

ligger nærmest det som det norske jordbruket produserer i matandel isolert sett. Fordi denne 

beregningen tar hensyn til hva norsk fôrproduksjon utgjør i husdyrproduksjonen. 

 

Tabell 1-1 Beregninger av ulike former for selvforsyningsgrad 2000–2013 

 
Kilde: NILF 

 

NILF definerer at selvforsyningsgraden angir hvor stor andel av engrosforbruket av matvarer 

(regnet på energibasis) som kommer fra norsk produksjon. Selvforsyningsgraden er altså 

regnet ut fra den faktiske fordelingen av forbruket på norske og importerte produkter i et 

enkelt år. Selvforsyningsgraden i norsk jordbruk beregnes som norsk produksjon (uten fisk) 

minus eksport (uten fisk), dividert på totalt engrosforbruk (inkludert fisk). I et 
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forsyningsperspektiv bør en imidlertid, som nevnt, også ta med evnen til å skaffe fôr til 

husdyr, og eventuelt også fiskeoppdrett. En alternativ beregning er derfor hva som produseres 

i norsk jordbruk på norsk fôr, ved å korrigere beregningen av tilgang på matvarer for 

importert fôr.  

NILF påpeker at selvforsyningsgraden ikke gir et fullstendig bilde av mulighetene for å dekke 

matvarebehovet med innenlandsk produksjon. For eksempel både eksporteres og importeres 

det betydelige mengder ost, og det eksporteres store mengder fisk. Energimengden i eksport 

og import er det korrigert for i dekningsgraden. I en krisesituasjon vil en få en omlegging av 

kostholdet til større andel planteprodukter med mindre energitap i produksjonen. Det er vanlig 

å anta at selvforsyningsevnen vil være større enn dekningsgraden
13

 . Selvforsyningsgrad etter 

korreksjon for import av fôr er blant annet en funksjon av norsk kornproduksjon. Figur 1-5 

viser hvordan selvforsyningsgraden har falt med redusert norsk kornproduksjon. 

Figur 1-5 Utvikling i selvforsyningsgrad for norsk jordbruksproduksjon på norsk fôr  

 
Kilde: Presentasjon, Felleskjøpet i «Åpen høring i Stortingets næringskomité tirsdag 27. mai 2014» Sak: 

Jordbruksoppgjøret 2014 – endringer i statsbudsjettet 2014 m.m. (Prop. 106 S (2013–2014)). Oppdatert til 2013. 

Fallende norsk kornavling til fôr og matkorn gir økt import av korn og fôr for å dekke 

etterspørselen innenlands, som gir fallende selvforsyningsgrad. 

 

 

 

                                                 
13

 (NILF, Internettadresse (14.05.2014): http://nilf.no/om_nilf/Nyheter/2014/historisk_lav_selvforsyning). 
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Figur 1-6 Utviklingen i forbruket av matkorn og fôrråvarer fordelt på norsk korn og importert 

råvare.  

 

Kilde: Presentasjon, Felleskjøpet i «Åpen høring i Stortingets næringskomité tirsdag 27. mai 2014» Sak: 

Jordbruksoppgjøret 2014 – endringer i statsbudsjettet 2014 m.m. (Prop. 106 S (2013–2014)). 

Utover 2000-tallet er utviklingstrenden på matkorn og fôrråvare svært tydelig. Der den norske 

produksjonen i tonn i 2000 var mer enn det dobbelte av importert volum (drøye 1,4 millioner 

tonn versus knappe 700 000 tonn), er situasjonen i 2013 om lag likt om likt i norskprodusert 

volum og importert volum. Begge ligger på noe over 1,1 millioner tonn (Figur 1-6). Dette er 

uten importmengde i ferdigvarer som bakverk, pizza, brød med mer under kapittel 19 i 

tolltariffen. Også her har veksten i importvolum vært svært sterk i de siste 10 år, og overslag 

gjort for 2010 viser at importen av bakervarer tilsvarte et matkornvolum på rundt 100 000 

tonn (Tufte, 2012, rapport 4-2012). Samlet sett er det en trend at norsk matvareproduksjon, 

både med hensyn på ferdigvarer og innsatsfaktorer i form av fôrråvarer, er blitt mer 

importavhengig over tid, og en viktig forklaringsfaktor er fallende kornproduksjon.  

I denne rapporten vil vi se nærmere på norsk arealbruk og matproduksjon. I Norge utgjør 

andelen dyrket mark knappe 3 prosent av landarealet. Dette er en lav andel, for eksempel 

sammenlignet med våre naboland. Andelen dyrket mark i Sverge, Finland og Danmark er 

henholdsvis 6,4, 7,4 og 54,3 prosent
14

. De naturgitte forutsetningene med svært lav andel 

areal som er egnet til dyrket mark i Norge, er likevel ikke entydig.  For Norge har rike 

                                                 
14

 Verdensbanken i 2007, i Fakta om situasjonen for dyrka og dyrkbar mark i Norge: 

http://bondelaget.coretrek.no/getfile.php/Dokumenter/Areal%20og%20naturforvaltning/110812%20Fakta%20o

m%20dyrka%20mark.pdf. 
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beiteressurser gjennom utmark, som kan nyttes til matproduksjon gjennom beitebruk. Det 

norske jordbruksarealet utgjør om lag 11 millioner dekar dyrka mark, og 137 millioner dekar 

av utmarka er vurdert som godt og svært godt beite.  I forholdet mellom dyrka mark, utmark 

og husdyrhold er det imidlertid viktig at driftsopplegget i husdyrholdet er tilpasset slik at en 

balanserer bruken av beiteressursene i utmark med kapasiteten på vinterfôr fra innmark. I 

rapporten er det disse arealressursene som er tema. I neste kapittel skal vi redegjøre for 

viktige virkemidler i norsk landbrukspolitikk for at det norske jordbruksarealet blir benyttet til 

matproduksjon. 
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2 Virkemidler, arealbruk og matproduksjon 

Dette kapitlet gir svar på det første av de fire spørsmålene i utredningen: «Hvilke virkemidler 

fører til at jordbruksarealet, både innmark og utmark, blir holdt i hevd og utnyttet til 

matproduksjon?». Vi definerer oppgaven, med utgangspunkt i de virkemiddeltypene som 

eksisterer i jordbruket i dag, til å identifisere virkemidler som har betydning for om 

jordbruksarealer blir utnyttet til matproduksjon eller holdes i hevd på andre måter, f.eks. ved 

beiting uten mål om matproduksjon. Selv om det ikke står eksplisitt i spørsmålet, så er det 

også interessant i noen grad å vurdere hvor sterkt ulike virkemidler bidrar til at jordbruksareal 

utnyttes. Spørsmålet om intensitet i arealutnyttelsen (produksjonsverdi per arealenhet, 

avlingsnivå) oppfatter vi som underordnet i denne delen av utredningen. Fokuset er på 

hvordan den totale arealbruken i jordbruket påvirkes av virkemidler og ikke hvordan 

enkeltbruk isolert sett tilpasser seg.  

Metoden vi bruker kan sies å være pragmatisk og i tråd med anbefalinger i kjente 

lærebøker i politikkanalyse, slik som Bardach (2012). Han foreslår at en politikkanalyse 

organiseres rundt noen generelle temaer, blant annet det å definere problemet, konstruere 

alternativer, samle data, velge kriterier og skissere konsekvenser. Ovenfor har vi gitt en 

definisjon av problemet. Videre i kapitlet (a) konstruerer vi alternativer ved å lage en generell 

oversikt over faktorer som kan tenkes å virke inn på arealutnyttelse (også andre faktorer enn 

virkemidler). Etter det presenterer vi data i form av (b) utviklingen i den landbaserte mat- og 

fôrproduksjonen i Norge, (c) en systematisk beskrivelse av aktuelle virkemidler, og (d) en 

beregning av utviklingen i den totale budsjettrammen i jordbruksavtalen og fordeling på ulike 

tilskuddsordninger. Så (e) etablerer vi noen kriterier og mulige konsekvenser for 

arealutnyttelse som brukes til å analysere de beskrevne virkemidlene. 

2.1 Identifisering av virkemidler  

En rekke faktorer har eller kan ha betydning for utnyttelsen av jordbruksareal. Dette er 

illustrert i Figur 2-1. Den lysegule boksen («Matproduksjon med basis i norske arealer») kan 

betraktes som den «avhengige» variabelen i utredningen. Det er faktorer som påvirker denne 

variabelen som vi skal undersøke. En åpenbar faktor gjelder arealene «i seg selv» (grønn 

boks). Både volum og kvalitet av arealene virker inn her. Landbrukspolitikken og virkemidler 

(grå boks til venstre) påvirker utnyttelsen av arealene til matproduksjon. Denne påvirkningen 

er det sentrale i utredningen. Noen virkemidler påvirker også selve arealene, enten det 

tilgjengelige volumer av arealer, kvaliteten av arealene eller begge deler. Typisk kan dette 

være utformingen av jordloven og plan- og bygningsloven og praktiseringen av disse lovene. 

Denne virkemiddelpåvirkningen betrakter vi ikke som det helt sentrale i utredningen. I høyre 

(hvit) boks har vi listet faktorer som påvirker matproduksjonen på arealene, men som ikke 
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skal utredes. Slike faktorer er eksempelvis mønsteret i etterspørselen etter mat og prisene på 

matvarer, internasjonal handel med mat, handelspolitikk og handelsavtaler, internasjonale 

markeder for innsatsfaktorer (eksempelvis fôr), konkurransekraften til norskproduserte 

matprodukter, tilgjengelig jordbruksteknologi, kunnskap, forskning og utvikling, 

arbeidsmarkedene i ulike deler av landet, klima og klimaendringer, offentlig politikk og 

forvaltning utenom jordbruket og strategier og valg i bondehusholdene, lokal 

produksjonskultur og eiendomsforhold. Det vil si at vi snakker om et helt kompleks av 

faktorer som virker inn. Også her er det noen faktorer som påvirker tilgjengelig areal, mens 

andre påvirker utnyttelsen av arealene. Noen virkemidler påvirker begge deler. I det hele tatt, 

og noe som bidrar til å gjøre analysen av effekter krevende, er at mange av virkemidlene har 

mer enn ett formål. For eksempel kan hovedmålet være å styrke inntektene i landbruket, mens 

arealbruk er et underordnet mål. Vi analyserer ikke faktorene i hvit boks, men refererer til 

noen av dem i analysen mot slutten av kapitlet.  

Figur 2-1 Oversikt over elementer som inngår og ikke inngår i utredningen 

 

2.1.1 Utviklingen i landbasert mat- og fôrproduksjon i Norge 

Tabell 2-1 viser at planteproduksjonen generelt har minket og husdyrproduksjonen har økt 

etter år 2000. Mer spesifikt, den eneste produksjonen som har økt, er den minst arealbaserte 

produksjonen, kraftfôrkrevende kjøttproduksjon. Fjørfe har økt klart mest (127 prosent) og 

gris noe mindre (23 prosent) siden 2002. Volumet av den grovfôrbaserte kjøttproduksjonen og 

melkeproduksjonen har vært ganske stabilt. Det samme gjelder produksjonen av frukt, 
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grønnsaker og bær. Produksjonen av korn har gått merkbart ned, særlig etter 2008. 

Produksjonen av potet har også minket. Når det gjelder grovfôr, har høstingen av ett- og 

toårige grønnfôrvekster (det vil si åpenåkervekster) blitt redusert med tre fjerdedeler siden 

2000. Høstingen fra varig eng har holdt seg oppe, men ikke kompensert for noe av fallet i 

høsting av grønnfôrvekster. Med hensyn til arealbruk er det generelle bildet at produksjonen 

av åpenåkervekster har falt. En del av dette skyldes reduksjon i det fulldyrkede arealet (se 

redegjørelse i kapittel 4, Arealbruk). Resten skyldes reduserte dekaravlinger. Dette har skjedd 

etter tusenårsskiftet. Fram til da var det en lang periode med økende dekaravlinger. Vi kan 

derfor snakke om en ekstensivering av driften etter år 2000 (Budsjettemnda for jordbruket 

2014). En vesentlig del av utfordringen med hensyn til å øke den arealbaserte 

matproduksjonen synes dermed å være knyttet til planteproduksjon i åpen åker, særlig 

kornproduksjonen og høsting av grovfôr.  

Tabell 2-1 Utvikling i landbasert produksjon av mat og høstet fôr i Norge 2000–2013  

År Varig  

eng  

høstet  

(tonn  

tørrstoff) 

Ett- og  

toårige  

grønnfôr- 

vekster  

(tonn  

tørrstoff) 

Korn 

(tusen  

tonn) 

Potet  

(tonn) 

Frukt,  

grønn- 

saker og  

bær  

(tonn) 

Melk  

(mill.  

liter)  

(*) 

Kjøtt- 

produk- 

sjon,  

grovfôr- 

basert  

(tonn) 

Kjøtt- 

produk- 

sjon,  

gris  

(tonn) 

Kjøtt- 

produk- 

sjon,  

fjørfe  

(tonn) 

2000 2 870 600 1 474 700 1 300 356 500 197 607 1 587    

2001 2 730 900 1 280 100 1 219 400 600 192 630 1 543    

2002 2 848 000 864 400 1 142 390 000 199 753 1 530 111 563 103 998 45 882 

2003 2 684 100 723 000 1 287 366 800 195 679 1 545 110 579 106 007 49 043 

2004 2 788 000 717 500 1 445 396 400 208 023 1 546 113 547 113 487 54 238 

2005 2 653 600 554 000 1 298 316 600 202 349 1 537 114 123 112 793 56 472 

2006 2 599 800 504 000 1 169 378 300 199 663 1 525 113 542 116 345 62 518 

2007 2 617 600 488 900 1 202 329 800 202 382 1 565 108 795 117 735 70 036 

2008 2 718 300 441 200 1 387 398 400 219 432 1 551 111 258 122 692 84 025 

2009 2 695 300 428 080 1 055 332 500 217 213 1 526 109 481 123 623 81 737 

2010 2 392 700 391 100 1 206 333 200 192 452 1 530 108 701 128 753 84 785 

2011 2 523 400 300 800 1 027 295 500 182 692 1 499 105 723 130 787 84 701 

2012 2 712 800 339 000 1 085 304 700 191 027 1 555 101 440 131 559 91 156 

2013 2 409 500 363 600 958 320 300 194 392 1 561 107 793 127 516 104 030 

Kilder: Budsjettnemnda for jordbruket (*). Statistisk sentralbyrå, Jordbruksstatistikk 

 

2.1.2 Gruppering av relevante virkemidler 

Virkemidlene vi skal vurdere, er offentlige virkemidler. Offentlige virkemidler inngår som 

element i offentlig politikk, i vårt tilfelle på mat- og landbruksområdet. Hensikten med 

virkemidler er å påvirke en tilstand eller utvikling i samfunnet (Bardach, 2012), ut fra mål 

som kan være mer eller mindre klart definerte. Den gjeldende norske politikken på mat- og 

landbruksområdet bygger på regjeringens Melding til Stortinget (Meld.St. 9 2011–2012). Med 
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bakgrunn i Innstilling fra Næringskomiteen behandlet Stortinget meldingen og vedtok 

enstemmig å legge den ved protokollen 12. april 2012
15

. Politikken har fire hovedmål:  

1. Matsikkerhet 

2. Landbruk over hele landet 

3. Bærekraftig landbruk 

4. Økt verdiskaping 

 

Hvert mål er spesifisert med delmål. Delmål som er særlig relevante for areal, er «Økt 

bærekraftig matproduksjon» (under mål 1), «Sikre bruk av landbruksarealer» (under mål 2) 

og «Beskytte arealressursene» (under mål 4). Vi analyserer ikke disse målene noe nærmere.  

Offentlige virkemidler kan grovt sett inndeles i økonomiske virkemidler, juridiske 

virkemidler og virkemidler som skal fremme kunnskapsutvikling og innovasjon. I en del 

tilfeller er det kombinasjoner av flere virkemiddeltyper, slik som i markedsordningen for 

korn.   

De økonomiske virkemidlene kjennetegnes, som navnet tilsier, av at en benytter 

økonomiske midler for å oppnå en virkning: endring i ressursbruk eller utfall (for eksempel 

produksjonsmåte, matproduksjon, inntektsfordeling). De økonomiske virkemidlene i 

jordbruket kan deles i to hovedgrupper: virkemidler betalt over statsbudsjettet og virkemidler 

betalt av forbrukere. Den siste gruppen kalles importvern eller også skjermingsstøtte, det vil si 

verdien av at norske matpriser er høyere enn på verdensmarkedet. Dette virkemidlet ligger 

utenfor jordbruksavtalen. Importvernet sikres gjennom toll på jordbruksprodukter. Dette 

påvirker generelt bruken av jordbruksarealer i Norge gjennom at det gir grunnlag for bruk av 

nasjonal prissetting som virkemiddel. Vi betrakter virkemidlet importvern som liggende 

utenfor utredningen. 

Økonomiske virkemidler over statsbudsjettet til jordbruket forvaltes over jordbruksavtalen, 

hvis en ser bort fra enkelte skattemessige incitamenter. Budsjettet i jordbruksavtalen for 2013 

var 14,2 milliarder kroner (se Tabell 2-3). Hovedposter i jordbruksavtalen som er relevante 

for utredningen, er direkte tilskudd, pristilskudd og markedsregulering. Direkte tilskudd er 

uavhengige av produsert mengde (produksjonsnøytrale eller tilnærmet produksjonsnøytrale). 

Direkte tilskudd omfatter flere typer ordninger: produksjonstilskudd, fond, utviklingstiltak og 

velferdsordninger (Budsjettnemnda for jordbruket, 2014). I denne utredningen er det de to 

første typene som er relevante. Produksjonstilskuddene utgjør rundt 55 prosent av 

jordbruksavtalen og omfatter areal- og dyrestøtte. Posten fond utgjør cirka åtte prosent av 

jordbruksavtalen og omfatter blant annet investeringstilskudd fra Landbrukets utviklingsfond. 

Pristilskuddene avhenger av produsert mengde (volumavhengige) og utgjør cirka 17 prosent 

av jordbruksavtalen. Under denne posten sorterer i prinsippet også prisnedskrivning og 

frakttilskudd, som er sentrale elementer i markedsordningen for korn
16

. Målpriser er også et 

                                                 
15

 Kilde: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=51448 
16

 Inndelingen i typer tilskudd samsvarer i store trekk med inndelingen som brukes i internasjonale 

jordbruksforhandlinger, hvor det skilles mellom gul, blå og grønn støtte (Utenriksdepartementet, 2008). Gul 

støtte er ordninger som støtter produksjon direkte (prisstøtte). Blå støtte er produksjonsnøytrale virkemidler 

basert på faste arealer, avlinger eller antall dyr. Grønn støtte er ordninger med minimal eller ingen virkning på 

produksjon, slike som velferdsordninger og miljøprogrammer. 
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økonomisk virkemiddel som fastsettes i jordbruksavtalen, men som ikke medfører 

overføringer fra staten siden de finansieres av forbrukerne. Målpriser kan anses som relativt 

analoge virkemidler til generelle pristilskudd som f.eks. prisnedskriving på matkorn, men helt 

ulike frakttilskudd.  

Eksempler på juridiske virkemidler rettet mot primærlandbruket er blant annet i jordloven. 

En bestemmelse som er relevant i utredningen, er driveplikten (omtales nedenfor). Det finnes 

også mange andre juridiske virkemidler som angår jordbruket og matproduksjonen, men disse 

er mer perifere for utnyttelsen av arealer, slik som konsesjonsloven, bestemmelser om 

dyrevelferd og teknologibruk (for eksempel forbudet mot å dyrke genmodifiserte vekster), 

miljølovgivning og arbeidsmiljøloven. 

Virkemidler for å fremme kunnskapsutvikling og innovasjon (kunnskapsvirkemidler) 

påvirker også arealutnyttelsen og matproduksjonen. Eksempler er offentlig finansiering av 

forskning og utvikling (blant annet planteforedling, kunnskap om dyrkingssystemer og bruk 

av innsatsfaktorer), utdanning og rådgivning. Dette er et stort og viktig virkemiddelfelt, men 

med en lengre tidshorisont enn de to forannevnte virkemiddeltypene. Det er utenfor 

utredningen å analysere denne typen virkemidler.  

I tillegg er det noen virkemidler av mer sammensatt karakter som er relevante. 

Markedsordningen for korn er en slik type ordning som er relevant for utredningen. Den 

består av både økonomiske, juridiske og kunnskapsmessige virkemidler. Kvoteordningen for 

melk og konsesjonsgrenser for kraftfôrkrevende husdyrproduksjoner har mer indirekte eller 

usikker virkning på arealbruk. 

2.2 Økonomiske virkemidler 

Innenfor gruppen økonomiske virkemidler omtaler vi disse typene: produksjonstilskudd, 

investeringstilskudd og pristilskudd. Det overordnede målet med de økonomiske virkemidlene 

i landbruket er å påvirke produksjon, inntekt og struktur i landbruket (Landbruks- og 

matdepartementet, 2010, 2011–2012; Statens landbruksforvaltning, 2011). Generelt er målet 

for ordningene å styrke inntektene på gårdene, jevne ut inntekter mellom ulike 

produksjonstyper, bruksstørrelser og distrikter, og bidra til en miljømessig bærekraftig 

produksjon. Virkemidlene retter seg dermed inn mot å påvirke produksjon, men andre mål er 

også viktige (som det å styrke inntektsmulighetene). Det er et krav at søkeren driver aktiv 

jordbruksproduksjon (selv disponerer arealene det søkes for), utfører eller bekoster driften og 

enten bruker eller selger produktene fra driften (Statens landbruksforvaltning, 2013). 

 

2.2.1 Produksjonstilskudd 

Produksjonstilskuddene er en viktig kategori tilskudd til primærlandbruket. 

Tilskuddsordningene har vært ganske stabile i formen siden år 2000, men satser og 

satsintervaller har endret seg (Forbord et al., 2014). Dagens forskrift for produksjonstilskudd 

har vært gjeldende siden 2002 (Landbruks- og matdepartementet, 2014). Tilskuddene er 
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beskrevet i en årlig publikasjon fra Statens landbruksforvaltning (Statens 

landbruksforvaltning 2013). Statens landbruksforvaltning lister (mars 2014) opp følgende 

produksjonstilskudd på sine hjemmesider
17

:  

1. Arealtilskudd 

2. Kulturlandskapstilskudd 

3. Tilskudd til dyr på innmarksbeite 

4. Tilskudd til dyr på utmarksbeite 

5. Tilskudd til økologisk jordbruk 

6. Tilskudd til husdyr 

7. Driftstilskudd til melkeproduksjon 

8. Driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon 

9. Tilskudd til bevaringsverdige storferaser 

10. Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon 

 

De første fem av disse produksjonstilskuddene synes å ha direkte relevans for utnyttelse og 

hevd av jordbruksarealer. De øvrige fem har mer indirekte eller usikker virkning.  

 

Areal- og kulturlandskapstilskudd 

Areal- og kulturlandskapstilskuddet omtales ofte samlet som AK-tilskudd og omfatter en 

betydelig del av budsjettstøtten til jordbruket, se Tabell 2-3. Et hovedmål med disse 

virkemidlene er å opprettholde arealet av dyrket mark i Norge. Andre mål er å bidra til 

bærekraftig landbruk og styrke og jevne ut inntektene på gårdene. AK-tilskudd gis til dyrkede 

arealer som er i drift. Det gis ikke AK-tilskudd til utmarksarealer. Noe av tilskuddet gjelder 

matplanter (matkorn, potet, grønnsaker, frukt og bær). Resten gjelder fôrproduksjon (grovfôr 

– høstet og beitet, og fôrkorn
18

). Tilskuddet er ikke betinget av at fôret brukes i egen 

husdyrproduksjon. Det kan selges. Når det gjelder tilskudd til grovfôr, teller 

innmarksbeiteareal 60 prosent, mens overflatedyrket areal og fulldyrket areal teller 100 

prosent. Grovfôrarealet må også stå i et visst forhold til tallet på husdyr på gården, noe som 

begrenser hvor stort grovfôrareal bonden kan få tilskudd for. Det er altså grenser for hvor 

ekstensiv driften av arealet kan være. Tilskudd gis også til arealer hvor ikke-matproduserende 

husdyr (hester med mer) beiter. Kulturlandskapstilskuddet ytes som en fast sats til alle 

dyrkede arealer, for tiden 191 kroner per dekar. Arealtilskuddet er differensiert etter distrikt 

(sju soner) og i noen grad struktur (produksjonsomfang) (Statens landbruksforvaltning, 2013). 

Vekstgrupper, soner, satsintervaller og satser for 2013 er vist i Tabell 2-2. Satsene er klart 

høyest i sonene fem, seks og sju. Bortsett fra for grønnsaker, frukt og bær kan alt 

jordbruksareal på et bruk få tilskudd, men tilskuddet reduseres noe over en viss arealstørrelse. 

                                                 
17

 Kilder: https://www.slf.dep.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/om-

produksjonstilskudd#naermere-om-produksjonstilskudd-i-jordbruket. Lastet 21.3.2014. 

https://www.slf.dep.no/no/tilskudd. Lastet 24.3.2014 
18

 Hvilke arealer som produserer matkorn og hvilke som produserer fôrkorn, vil ikke være helt klart før etter en 

vekstsesongs slutt når kvalitetsavregning er foretatt. Arealet av matkorn og som en følge av dette av fôrkorn 

varierer mye fra år til år (Norske Felleskjøp, 2012b). 

 

https://www.slf.dep.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/om-produksjonstilskudd#naermere-om-produksjonstilskudd-i-jordbruket
https://www.slf.dep.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/om-produksjonstilskudd#naermere-om-produksjonstilskudd-i-jordbruket
https://www.slf.dep.no/no/tilskudd
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For grønnsaker, frukt og bær er det øvre arealgrenser. I sone to (Jæren) gis det ikke 

arealtilskudd til grovfôr. 

Tabell 2-2 Satser for arealtilskudd i 2013. Kroner per dekar  

Vekstgruppe Interv

all dekar 

Sone 

1 2 3 4 5 6 7 

Grovfôr 0-250 90 0 124 233 261 291 

Over 

250 

65 0 75 291 

Korn og annet 

frø til modning 

0-800 123 175 246 246 

Over 

800 

102 152 221 221 

Potet Alt 

areal 

80 930 

Grønnsaker 0-80 550 1650 

Frukt 0-40 1000 1450 

Bær 0-40 1000 1450 

 

Kilde: Statens Landbruksforvaltning (2013). 

 

Hvis vi ser arealtilskuddet over tid, var det frem til 2004 et tak på tilskuddet til grasarealer; 

200 dekar i 1992 og seinere og inntil 2004 400 dekar (Landbruks- og matdepartementet, 

2010). Fra og med 2004 har alt grasareal vært berettiget til arealtilskudd, men inndelt i to 

satser, med høy sats for de første 200 dekar på gården (fram til 2009), fra 2010 250 dekar. 

Arealtilskudd til kornproduksjon har bestandig vært gitt uansett størrelsen på kornarealet på 

gården (landbruksforetaket). I 1992 var det tre nivåer, med en svært liten støtte per dekar for 

produksjon opp til 40 dekar, en atskillig høyere sats for arealer i intervallet 40 til 400 dekar og 

en lavere sats per dekar for arealer over 400 dekar. I 2000 ble de to førstnevnte intervallene 

slått sammen. For en kort periode fra 2002 til 2005 var det én sats for alt areal, men i 2006 ble 

tointervallmodellen gjeninnført med en litt lavere sats (5–10 prosent) for areal over 800 dekar. 

Selv om arealtilskuddet er differensiert etter gårdens størrelse, «opphever» 

kulturlandskapstilskuddet mye av differensieringen siden det gis med en lik sats for alt areal. 

For eksempel, i sone 1, den beste jordbruksregionen på Østlandet, er den totale AK-støtten for 

grasarealer opp til 250 dekar 281 kroner per dekar og 256 kroner for areal over 250 dekar, 

dvs. en differanse på 25 kroner (rundt 10 prosent). For korn i samme sone er tallene 314 

kroner og 293 kroner henholdsvis under og over 800 dekar, en forskjell på 21 kr per dekar 

(rundt 7 prosent) (Statens landbruksforvaltning, 2012). I de mindre gunstige sonene med 

høyere satser for arealtilskudd er strukturdifferensieringen en god del høyere.  

Følgene av endringene i støttestruktur for dyrket areal siden 2002 har dermed vært at det har 

blitt mer lønnsomt for driftsenhetene å øke størrelsen på sitt dyrkede areal – særlig korn, men 

også gras, ikke minst i de beste jordbruksområdene. Et annet viktig moment er at 

produksjonsuavhengig støtte, slik som AK-tilskudd, har fått relativt større betydning for 

kornøkonomien etter omleggingen til mer direkte støtte på 1990-tallet. 

 



 

Økt matproduksjon på norske arealer 19 

Tilskudd til dyr på innmarksbeite og utmarksbeite  

Tilskuddet til dyr på innmarksbeite gis til husdyr som går et minimum antall uker på 

innmarksbeite, 12 uker i sonene 5–7 og 16 uker i sonene 1–4. Tilskudd til dyr på utmarksbeite 

gis til husdyr som går minst 5 uker på utmarksbeite. For begge ordningene er det to kategorier 

husdyr («store» dyr og «mindre» dyr) med en fast sats per dyr innenfor hver kategori. For 

kategorien med store dyr (storfe, hest, samt hjort og lama) gis det i størrelsesorden 400 kr per 

dyr i støtte per år, mens i kategorien med små dyr (sau, geit samt alpakka) er satsen 

tilsvarende lavere. 

 

Tilskudd til økologisk jordbruk 

I denne ordningen finnes tilskudd til omlegging av arealer til økologisk jordbruk og 

arealtilskudd til arealer som er ferdig omlagt. Definisjoner av arealer og vekstgrupper er de 

samme som for det ordinære AK-tilskuddet. Ved utmåling av arealtilskudd gis tilskuddet også 

for arealer som brakkes, når brakking skjer for å bekjempe ugras. 

 

Produksjonstilskudd til husdyr 

De øvrige produksjonstilskuddene gis så godt som uten unntak til husdyrproduksjon og har 

dermed en mer indirekte virkning på arealbruk. De største tilskuddene i budsjettsammenheng 

er Tilskudd til husdyr (nummer fem) og Driftstilskudd (nummer seks og sju), se også Tabell 

2-3 (budsjettstøtte) lenger ute i kapitlet. 

Tilskudd til husdyr (samt også nummer ti, Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon) 

gjelder både grovfôrbaserte og kraftfôrbaserte husdyrproduksjoner, bortsett fra slaktekylling, 

hvor det ikke gis tilskudd. I motsetning til for AK-tilskuddet er det tak for tilskudd til husdyr 

(Statens landbruksforvaltning, 2011). I 2013 var øvre grense 50 melkekyr, 250 andre storfe, 

250 melkegeiter, 300 vinterfôra sau, 300 utegangersau, 35 avlspurker, 1400 slaktegriser og 

5000 verpehøner. For ammeku er det ikke noe tak for antall dyr. I hver dyregruppe er det 

mellom to og fire trinn for besetningsstørrelse, med unntak av gris, hvor det ikke er noen 

trinn. Det er regional (sone-) differensiering på tilskuddet for kraftfôrkrevende produksjoner 

(avlspurker, slaktegriser og verpehøner), men ikke for grovfôrbaserte produksjoner. 

Driftstilskuddene utbetales som en sum per foretak til gårder med grovfôrbasert 

husdyrproduksjon i form av melkeproduksjon og spesialisert kjøttfeproduksjon (ammeku). 

Tilskuddet øker med antall dyr opp til en viss størrelse. Over dette er summen lik eller null 

per foretak. For kumelk, men ikke ammeku, er driftstilskuddet regionalt differensiert.  

Også tilskuddene nummer åtte og ti gjelder grovfôrbaserte husdyrproduksjoner, men er 

mer spesifikke (gjelder henholdsvis bevaringsverdige storferaser og økologisk 

husdyrproduksjon). Det er en fast sats per ulike kategorier dyr. 

 

 

 

 



 

20 Rapport 6-2014 

2.2.2 Investeringstilskudd 

 

Tilskudd til drenering av jordbruksareal 

Tilskudd til drenering av jordbruksjord er et investeringstilskudd. Dette tilskuddet ble 

gjeninnført i Norge i 2013 etter å ha vært avviklet siden 1980-årene (Landbruks- og 

matdepartementet, 2014). Formålet er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord ved å 

gi tilskudd til drenering av dårlig drenert jord med potensial for økt jordbruksproduksjon, 

samt å redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag
19

.  

Satsen er i dag 1000 kroner per dekar. Dette tilskuddet angår ikke nydyrking der det er egne 

bestemmelser og tilskuddsordninger.  

 

Tilskudd til organisert beitebruk 

Dette er også et investeringstilskudd. Bønder som har dyr på beite i utmark, kan organisere 

seg i beitelag og søke tilskudd gjennom ordningen «Organisert beitebruk»
20

.  Hensikten med 

ordningen er at bønder ved å samarbeide om tilsyn, sanking og investeringskostnader knyttet 

til utmarksbeite kan oppnå en mer rasjonell utnytting av utmarksbeitene med minst mulig tap 

av dyr. Tilskudd kan gis til realisering av nødvendig infrastruktur og til planleggings- og 

tilretteleggingsprosjekter (Landbruks- og matdepartementet 2014). Rundt 80 prosent av dyr 

på utmarksbeite er knyttet til organiserte beitelag. 

 

Andre investeringsvirkemidler 

Ut over de som er nevnt, er det en rekke investeringsvirkemidler i og i tilknytning til 

landbruket
21

.  Disse bevilges også over jordbruksavtalen (LUF) og administreres av 

Innovasjon Norge. En del av tilskuddene gjelder investeringer i tradisjonelt landbruk, kjøp av 

eiendom og tilleggsareal. Vanlig tilskuddssats er i størrelsesorden 30 prosent av 

kostnadsoverslaget. Det er vanskelig å vurdere effekten av disse virkemidlene på utnyttelsen 

av jordbruksarealer og utmark. 

2.2.3 Pristilskudd 

Pristilskudd til jordbruksforetak i Norge er av to typer: grunntilskudd og distriktstilskudd. 

Formålet er å styrke inntektene til bonden og jevne ut distriktsforskjeller som skyldes ulike 

produksjonsvilkår. I motsetning til for direkte tilskudd behøver ikke produsentene å søke om 

pristilskudd. De kommer som en del av avregningen på solgte produkter
22

 . Distriktstilskudd 

utgjør 90 prosent av ordningen. Med hensyn til planteproduksjon gis det pristilskudd til 

produsenter av frukt, bær og grønnsaker i distriktene og til potetprodusenter i Nord-Norge. 

Pristilskudd gis også til korn, frø og oljevekster i form av frakttilskudd og prisnedskrivning. 

                                                 
19

 Kilde: http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/lmd/Nyheter-og-

pressemeldinger/nyheter/2013/200-millioner-i-tilskudd-til-drenering-a.html?id=731712 Lastet 24.3.2014 
20

 Kilde: https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/regionalt-miljotilskudd/organisert-beitebruk/sok-

tilskudd-til-organisert-beitebruk-na Lastet 24.3.2014. 
21

 LUF-midlene hadde et budsjett på 1,24 milliarder kroner i 2013. Kilde: 

http://www.innovasjonnorge.no/no/landbruk/ Lastet 24.3.2014 
22

 Kilde: https://www.slf.dep.no/no/nyhetsarkiv/annet/pristilskudd-utbetalt-til-jordbruksforetak-i-2012 

http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/lmd/Nyheter-og-pressemeldinger/nyheter/2013/200-millioner-i-tilskudd-til-drenering-a.html?id=731712
http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/lmd/Nyheter-og-pressemeldinger/nyheter/2013/200-millioner-i-tilskudd-til-drenering-a.html?id=731712
https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/regionalt-miljotilskudd/organisert-beitebruk/sok-tilskudd-til-organisert-beitebruk-na
https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/regionalt-miljotilskudd/organisert-beitebruk/sok-tilskudd-til-organisert-beitebruk-na
http://www.innovasjonnorge.no/no/landbruk/
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Disse omtales ikke her siden de er elementer som inngår i Markedsordningen for korn og ikke 

utbetales til produsentene, men til ledd lenger ute i verdikjeden.  

De øvrige pristilskuddene gis til husdyrproduksjoner: melk, kjøtt, egg og ull. 

Grunntilskuddene, som utgjør en liten del, utbetales med samme sats over hele landet og kun 

til småfe (geitemelk og kjøtt fra sau og geit). Distriktstilskudd til husdyr er differensiert etter 

hvor i landet produksjonen skjer. I de beste jordbruksdistriktene (Jæren og sentrale 

østlandsområder) utbetales ikke distriktstilskudd, mens satsene er høyest i distrikter med 

vanskelige drifts- og produksjonsforhold. Distriktstilskudd til grovfôrbaserte produksjoner 

(kjøtt og melk) utgjør størsteparten av pristilskuddet (rundt 80 prosent). Pristilskuddene slik 

de er innrettet, har dermed en vesentlig betydning for jordbruksproduksjon i distriktene og 

særlig i grovfôrområdene. De øvrige pristilskuddene gis til husdyrproduksjoner: melk, kjøtt, 

egg og ull. Grunntilskuddene, som utgjør en liten del, utbetales med samme sats over hele 

landet og kun til småfe (geitemelk og kjøtt fra sau og geit). Distriktstilskudd til husdyr er 

differensiert etter hvor i landet produksjonen skjer. I de beste jordbruksdistriktene (Jæren og 

sentrale østlandsområder) utbetales ikke distriktstilskudd, mens satsene er høyest i distrikter 

med vanskelige drifts- og produksjonsforhold. Distriktstilskudd til grovfôrbaserte 

produksjoner (kjøtt og melk) utgjør størsteparten av pristilskuddet (rundt 80 prosent). 

Pristilskuddene slik de er innrettet, har dermed en vesentlig betydning for 

jordbruksproduksjon i distriktene og særlig i grovfôrområdene. 

2.3 Juridiske virkemidler 

2.3.1 Driveplikt 

Driveplikten er et juridisk virkemiddel og finnes i jordloven, hvor paragraf åtte fastslår at 

«Jordbruksareal skal drivast» (jordloven 1995). At det finnes en slik bestemmelse, kan ha en 

normgivende effekt på arealbruken. Terskelen for å gå over fra å utnytte til ikke å utnytte et 

areal kan bli høyere. Som vi har sett, har dette likevel ikke forhindret at en del av det 

tilgjengelige dyrkede arealet i landet ikke er i drift (for tiden 12 prosent). På den annen side er 

det viktig å notere seg lovens paragraf 8a om at en eier av et jordbruksareal kan søke om 

fritak fra driveplikten. Dette må gjøres skriftlig og det er kommunen hvor arealet ligger, som 

behandler søknaden. Forhold som kan gi grunnlag for fritak, er hvis myndigheten 

(kommunen) ikke anser det som viktig at det aktuelle jordbruksarealet holdes i hevd, hvis 

bruket er lite, avkastningsevnen på arealet er liten, eller eierens livssituasjon tilsier det. Vi har 

ikke oversikt over i hvilken grad det er korrespondanse mellom det unyttede dyrkede arealet i 

Norge og innvilgede fritak fra driveplikten. Hvis det er en slik sammenheng, betyr det at 

fraværet av drift på slike arealer ikke er en ren konsekvens av bønders (jordeiernes) valg, men 

også et resultat av en intendert offentlig politikk og utøvelse av denne politikken. Jordloven 

fastsetter at kommuner og fylkesmann har ansvar for tilsyn med jordbruksareal og skal lage 

planer for hvordan dette skal utnyttes. Loven åpner for muligheter til å avkorte eller avslå 

tilskudd hvis jordbruksareal ikke drives etter intensjonene i loven. Ved mer alvorlige brudd på 



 

22 Rapport 6-2014 

loven, for eksempel omdisponering av jordbruksareal til annet formål uten tillatelse, kan 

tvangsgebyr og bøter ilegges. 

2.3.2 Krav om spredeareal 

Krav om spredeareal for husdyrgjødsel er også et juridisk virkemiddel med presumptiv 

virkning på arealbruken (Lovdata, 2003). Nærmere bestemt må en husdyrholder ha 

tilstrekkelig areal for disponering av gjødsel fra dyra, enten på eget areal eller gjennom avtale 

med andre bønder. Siden det er grenser for hvor langt det er økonomisk å transportere gjødsla, 

bidrar spredearealkravet til at jordbruksarealer i Norge blir benyttet. 

2.3.3 Konsesjonsgrenser for kraftfôrkrevende husdyrproduksjoner 

For driftsenheter i de kraftfôrkrevende husdyrproduksjonene er det konsesjonsgrenser 

(Lovdata, 2004). Formålet med denne ordningen er å spre fjørfe- og svineproduksjonen på 

flere enheter ved å regulere produksjonsomfanget hos den enkelte produsent. Grensene ble 

økt betraktelig i 2004. I 2013 er grensene 140 000 slaktekyllinger per år, 30 000 kalkuner per 

år, 7 500 verpehøner per år, 2 100 slaktegriser per år og 105 avlspurker per år. 

Produksjonsvolum ut over dette må konsesjonsbehandles av staten. Vi noterer oss at 

konsesjonsgrensene ligger over taket for produksjonstilskudd i de tre produksjonene som er 

kvalifisert for dette (avlsgris, slaktegris og verpehøner). I den grad dette virkemidlet virker 

inn på utnyttelsen av norske arealressurser til matproduksjon, må det være hvis det begrenser 

produksjonen av mat fra rent kraftfôrbaserte husdyrproduksjoner, og tilsvarende åpner 

muligheter i markedet for mat produsert direkte på arealene (matplanter) eller mat fra 

husdyrproduksjoner som i større grad bruker fôr produsert på norske arealressurser
23

. 

 

2.4 Sammensatte virkemidler 

2.4.1 Markedsordningen for korn 

Markedsordningen for korn er en omfattende ordning som påvirker både kornproduksjon og 

grovfôrproduksjon, det vil si storparten av det norske jordbruksarealet. Denne ordningen har 

særlig relevans for punkt to i utredningen og er mer detaljert behandlet i neste kapittel. Her 

omtales ordningen mer generelt med henblikk på spørsmål en i utredningen.  

 Generelt bygger markedsordningene i landbruket på en målsetting om at det er ønskelig å 

benytte norske ressurser i form av areal og arbeidskraft til å produsere en stor del av 

matbehovet. Den markedsordningen som gjelder for korn i dag, ble innført 1. juli 2001 

(Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet, 2000–2001; Landbruksdepartementet, 
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 Norskandelen i kraftfôret i 2010 var for øvrig 75 prosent for gris, rundt 57,5 prosent for fjørfe og 40 prosent 

for drøvtyggere (Norske Felleskjøp, 2012a). Andelen har vært stabil for gris og fjørfe siden 1990-tallet, mens 

andelen for drøvtyggere har falt ti prosent siden 1995. Hvis en forutsetter at kraftfôrandelen for drøvtyggere er 

som i melkeproduksjonen (40 prosent) og 100 prosent for gris og kylling, blir norskandelen i fôret omtrent 75 

prosent for drøvtyggere og gris og rundt 57 prosent for fjørfe. 
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2000). Da ble statens kjøpeplikt for korn til garanterte priser avviklet og erstattet med 

målpriser
24

  slik som for andre jordbruksprodukter. I sammenheng med dette ble det innført 

en samvirkebasert markedsregulering ved at Norske Felleskjøp fikk ansvar for 

markedsreguleringen av norskprodusert korn og oljefrø
25

. Dette innebærer å utarbeide 

prognoser, vurdere markedsbalansen, foreta prisnoteringer og foreslå slike avsetningstiltak 

som overlagring av korn fra en sesong til en annen, omdisponering av matkorn til fôrkorn og 

prisreduksjon på kvaliteter med overskudd. Som markedsregulator har Norske Felleskjøp 

plikt til å motta korn fra alle kornprodusenter, samt å forsyne foredlingsanlegg (produsenter 

av mel og kraftfôr) med norsk korn. Markedsreguleringen er finansiert gjennom en 

omsetningsavgift som alle kornprodusenter betaler. Markedsreguleringen skal bidra til stabile 

avsetningsmuligheter for kornprodusentene. For det tredje ble importsystemet for korn lagt 

om til et system med tollkvoter som blir fordelt på auksjon. Dette kalles også 

suppleringsimport og er importkvoter med nedsatt tollsats for kvaliteter av korn som det er 

underdekning på i Norge. Kvotene kjøpes av produsentene av mel og kraftfôr ut fra deres 

egne vurderinger av behovet for råstoff. Øvrige viktige virkemidler i markedsordningen for 

korn er prisnedskrivningstilskudd og frakttilskudd. Prisnedskrivningstilskuddet blir bevilget 

over jordbruksavtalen og senker innkjøpsprisen av norsk korn for produsentene av kraftfôr og 

matmel. Dette sikrer at norsk korn blir omsatt gjennom markedsordningen, senker prisen på 

kraftfôret for husdyrprodusentene og bidrar til å gjøre det lite lønnsomt å bruke eget korn til 

kraftfôr på gårdene. Frakttilskuddet skal sikre kornprodusentene lik pris uavhengig av 

lokalisering, f.eks. i forhold til mottaksanlegg, og gjøre kraftfôrprisen mest mulig uavhengig 

av landsdel. Både prisnedskrivningstilskuddet og frakttilskuddet skal bidra til å opprettholde 

den regionale produksjonsfordelingen (Landbruksdepartementet, 2000).  

2.4.2 Kvoteordningen for melk 

Kvoteordningen for melk er et sammensatt virkemiddel. Den har både en juridisk og en 

økonomisk komponent: kvotebegrensninger med lav melkepris som «straff» for produksjon ut 

over kvoten. Ordningen medfører således ikke utbetalinger fra staten til bøndene. Virkemidlet 

har slik det i dag er innrettet med regionale kvoter, innvirkning på den geografiske 

fordelingen av en produksjon som i vesentlig grad er basert på fôr produsert på norske arealer, 

ikke minst i distriktene, selv om denne andelen har gått ned de siste 20 årene (Norske 

Felleskjøp, 2012a). Kvoter kan omsettes innenfor definerte produksjonsregioner. For kumelk 

er dette fylkene. For geitemelk er det to regioner, Nord-Norge og Sør-Norge. Hovedformålet 

med kvoteordningen for melk er å tilpasse produksjonen av ku- og geitemelk til behovet i 

markedet. Kvoteordningen skal også ivareta distrikts- og strukturhensyn. Dette betyr at det å 
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 Målpris er pris til produsent avtalt i jordbruksforhandlingene. Målprisen er den prisen kornprodusentene i 

gjennomsnitt for året skal kunne oppnå for korn av basiskvalitet levert til Felleskjøpets anlegg ved Oslofjorden i 

et balansert marked. Det er fastsatt målpriser for mathvete, matrug, bygg, havre og oljefrø. Kilde: 

http://www.fk.no/Sider/Markedsordningen-for-korn.aspx Lastet 10.12.2013. Målprisen for norsk mathvete var 

eksempelvis 2,93 kr/kg i 2013/2014. I jordbruksoppgjøret for 2014 økes prisen for alle typer norskprodusert korn 

og frø med 5 øre (1,7 %) (Landbruks- og matdepartementet, 2014). 
25

 Omsetningsrådet har det overordnede ansvaret for markedsregulering av alle norske jordbruksprodukter der 

dette er bestemt. Kilde: https://www.slf.dep.no/no/styrer-rad-utvalg/omsetningsradet#omsetningsraadet Lastet 

11.12.2013. 
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bidra til utnyttelse av areal ikke inngår i den eksplisitte målsettingen for kvoteordningen, men 

ordningen har trolig en indirekte effekt på arealutnyttelse gjennom at omsetning av kvoter 

bare kan foregå innenfor definerte regioner.  Hovedregelen er at en disponibel kvote ikke kan 

bli større enn 200 000 liter for geitemelk og 412 000 liter for kumelk. Samdrifter har et 

produksjonstak på 773 000 liter. Ved produksjon ut over kvote ilegges en 

overproduksjonsavgift.  

2.5 Utvikling i volum for økonomiske virkemidler 

 

I tillegg til å beskrive virkemidlene er det interessant å vite noe om utviklingen i volumet 

(verdien) av de økonomiske virkemidlene i jordbruket. Tabell 2-3 viser utviklingen i volumet 

på ulike økonomiske tilskuddsordninger i jordbruksavtalen (Budsjettstøtten) i perioden 1990–

2013. Prisene er omregnet til faste 2013-priser. Den samlede verdien av tilskuddene over 

jordbruksavtalen falt betydelig fra 1990-tallet til 2000-tallet. Verdien falt også noe fram til 

2010, men har etter det økt litt. Fallet fra 1990-tallet til 2000-tallet skyldtes særlig omlegging 

fra pristilskudd til direkte tilskudd. Særlig falt pristilskuddet til husdyrproduksjoner. Således 

har siden 2000 de direkte tilskuddene utgjort mesteparten av jordbruksavtalen. Blant de 

direkte tilskuddene er AK-tilskuddet den største ordningen. Fram til 2010 var arealtilskuddet 

større enn kulturlandskapstilskuddet. Etter 2010 har kulturlandskapstilskuddet vært noe større 

enn arealtilskuddet. Vi merker oss også at de to tilskuddene til beiting som ble innført i 2007 

har økt jevnt siden 2009. Volumet av tilskudd til husdyr har endret seg svært lite siden 2000, 

mens driftstilskuddet til kyr har økt. Når det gjelder pristilskuddene er distrikts- og 

kvalitetstilskuddet til frukt, bær, grønnsaker og potet et lite, men stabilt tilskudd. Grunn- og 

distriktstilskudd til husdyrproduksjoner utgjør det mangedobbelte i volum og har vært ganske 

stabile siden 2000. Vi legger også merke til investeringstilskudd til drenering og organisert 

beitebruk som ble innført i henholdsvis 2013 og 2012. Det årlige budsjettet for disse 

ordningene er imidlertid lite. Budsjettet som angår markedsordningen for korn, utgjør også en 

forholdsvis liten del av jordbruksavtalen. I 2013 var budsjettet for prisnedskrivning for korn 

494 millioner kroner og for frakttilskudd for korn og kraftfôr 205 millioner kroner, i alt 699 

millioner kroner. Budsjettposten er redusert (tabell 2 3), men det er ingen entydig årsak til 

denne endringen. Endringen avhenger av flere faktorer som volum, pris, tilskuddssats, 

kornslag/oljeveksttype samt forholdet mellom disse. 
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Tabell 2-3 Utvikling i volum av en del tilskuddsordninger og samlet støtte i jordbruksavtalen i 

faste 2013-priser. Millioner kroner.  

 1990-1999 

(årlig 

gj.sn.) 

2000-2009 

(årlig 

gj.sn.) 

2010 2011 2012 2013 

Arealtilskudd  3 938   2 270   1 556   1 560   1 619   1 569  

Kulturlandskapstilskudd  –     1 312   1 661   1 657   1 724   1 678  

Tilskudd til dyr på innmarksbeite  –     237*  343   383   402   401 

Tilskudd til dyr på utmarksbeite  –     206*  299   333   351   350  

Tilskudd til økologisk jordbruk  21   81   121   126   139   114  

Tilskudd til husdyr  2 848   2 507   2 273   2 304   2 440   2 427  

Driftstilskudd melkekyr og ammekyr  –    855  1 136  1 217   1 395   1 359 

Øvrige produksjonstilskudd og andre 

direkte tilskudd  

 1 749   807   515   456   438   443  

Sum direkte tilskudd  8 557   7 964   7 904   8 036   8 508   8 342  

Distrikts- og kvalitetstilskudd frukt, 

bær, grønnsaker og potet 

 81   60   62   64   83   88  

Grunn- og distriktstilskudd til 

husdyrproduksjoner 

 4 429   1 668   1 563   1 523   1 571   1 553  

Sum pristilskudd  4 509   1 728   1 625   1 587   1 654   1 640  

Tilskudd til drenering av 

jordbruksareal 

– – – – – 100 

Tilskudd til organisert beitebruk – – – – 11 11 

Prisnedskrivning korn  838   623   460   450   401   494  

Frakttilskudd korn og kraftfôr  148   279   310   304   326   205  

Sum markedsordningen for korn  985   902   770   754   727   699  

Øvrige økonomiske virkemidler 

(velferdsordninger, erstatninger, 

fondsavsetninger, utviklingstiltak, 

utredninger og øvrige 

markedsordninger) 

 3 259   3 092   2 737   3 050   3 062   3 419  

Samlet støtte over jordbruksavtalen 17 311  13 687  13 036  13 428   13 963   14 210  

Kilder: 1990–2012: OECD PSE database. 2013: LMD. Prop 164 S (2012–2013). * Innført i 2007 

 

De fleste av de tilskuddene som er spesifikt listet i tabellen, er knyttet til bruk av areal på en 

eller annen måte. Bildet siden år 2000 er ganske stabilt. Det har vært tre vesentlige endringer, 

tilskuddene til dyr på beite som ble innført i 2007 og som har økt reelt siden da, og 

investeringstilskuddene til drenering og organisert beitebruk som ble innført i henholdsvis 

2013 og 2012. Disse tilskuddene utgjør imidlertid til sammen en liten del av jordbruksavtalen. 

Vi kan også nevne dreiningen innenfor AK-tilskuddet etter 2000 fra arealtilskudd til 

kulturlandskapstilskudd som en viktig endring. Dette har ført til at differensieringen mellom 

små og store driftsenheter i praksis har blitt mindre. 

De tre husdyrtilskuddene (tilskudd til husdyr, driftstilskudd til kyr og grunn- og 

distriktstilskudd til husdyr) utgjør også en betydelig del av de samlede tilskuddene og har i alt 

ligget stabilt på rundt 5 milliarder kroner årlig siden 2000. Av disse tilskuddene er det tettest 

sammenheng mellom areal og tilskudd til husdyr. Driftstilskuddet gis med samme sats for alle 

bruk med 5 kyr eller mer, og det implisitte «driftstilskudd per dekar» varierer mye mellom 

små og store melkebruk. 
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En konklusjon blir at selv om verdien av jordbruksstøtten i det store og hele har holdt seg 

siden 2000, har ikke utnyttelsen av arealene holdt seg. Utnyttelsen av arealene har gått noe 

ned selv om støtten har vært stabil og faktisk økt litt siden 2010, og tre nye virkemidler med 

direkte virkning på arealbruk har blitt innført siden 2007. En ordning med presumptiv 

virkning for arealbruk som imidlertid har blitt klart redusert, er prisnedskrivningen på korn. 

Prisnedskrivingen betales riktignok ikke ut til kornbøndene, men til møllene. For bonden 

gjelder målprisen. I 1990-årene var nivået på prisnedskrivningen noe over 800 millioner 

kroner årlig. Siden 2010 har den ligget på rundt det halve (400 millioner årlig). At 

prisnedskrivingen har blitt redusert, har sammenheng med at norsk kornpris og internasjonal 

kornpris har nærmet seg hverandre. Dette kan ha ført til at lønnsomheten i norsk 

kornproduksjon har falt, slik at marginale kornarealer har gått over til eng eller beite. På de 

kornarealene som fortsatt drives, lønner det seg mindre å oppnå store avlinger, fordi en større 

andel av inntekten i kornproduksjonen nå kommer fra produksjonsuavhengige tilskudd (AK-

tilskuddet) i forhold til pris. 

2.6 Analyse av virkemidlene 

Som nevnt i innledningen av dette kapitlet er den primære interessen i dette kapitlet knyttet til 

om arealer (dyrkede og utmark) blir utnyttet eller ikke. Måten arealene blir utnyttet på, for 

eksempel intensivitet og avlingsnivå, er et sekundært spørsmål, men ikke helt irrelevant 

(jamfør for eksempel krav til minste produksjon for å motta AK-tilskudd). 

Hva forteller så gjennomgangen ovenfor? For å svare på dette er det nødvendig å 

bestemme noen kriterier som en vil vurdere virkemidlene ut fra. Ett viktig kriterium er typen 

virkemiddel (for eksempel direkte tilskudd eller pristilskudd). Dernest er det grunn til å tro at 

hvilke produksjoner (for eksempel planteproduksjon eller husdyrproduksjon) virkemidlet er 

rettet inn mot, har noe å si for arealutnyttelsen. Ut over dette kan innretningen av det enkelte 

virkemiddel ha betydning, for eksempel om tilskuddet er differensiert. Differensieringen kan 

for eksempel bestå i inndeling av bruk og/eller areal i ulike størrelsesgrupper. Forholdet 

mellom satser i ulike størrelsesgrupper betyr da noe. Jo mindre forskjellen er mellom en 

eventuelt høy sats og en lav sats, desto større er incitamentet for en bonde til å utvide arealet 

ut over satsgrensen. Den samlede budsjettstøtten og fordelingen og balansen mellom ulike 

virkemidler har også innvirkning, blant annet på hvor stor del av jordbruksarealet i landet 

ordningen omfatter, og om visse produksjoner eller typer regioner (soner) er tilgodesett. I 

Tabell 2-4 har vi laget en oversikt over de virkemidlene som vi mener er sentrale for 

utnyttelsen av jordbruksareal og utmark, og hva som karakteriserer virkemidlene med hensyn 

til kriterier og kategorisering. Det å rangere virkemidlene isolert vil være misvisende fordi 

flere av virkemidlene samvirker, for eksempel vil regional kvoteinndeling for melk kombinert 

med beitekrav som er innrettet mot husdyrholdet, også ha en direkte effekt på bruk av 

grovfôrareal. 
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Tabell 2-4 Klassifisering av virkemidler med hensyn til betydning for utnyttelse av 

jordbruksarealer og utmark 

 Type virkemiddel*) Rettet mot type 

produksjon 

Differensiering 

(region, 

produksjon,  

omfang) 

Andel av 

budsjettstøtte 

 Direkte Pris Inves-

tering 

Juridisk Planteproduk-

sjon / 

arealbruk 

Husdyr Nei Ja Liten Stor Ikke 

rele-

vant 

Arealtilskudd x    x   x  x  

Kulturlandskaps-

tilskudd 

x    x  x   x  

Markedsordning 

korn 

– prisnedskrivning 

– frakttilskudd  

 x   x x x  x   

Tilskudd til dyr på 

innmarksbeite 

x     x  x x   

Tilskudd til dyr på 

utmarksbeite 

x     x x  x   

Tilskudd til 

organisert 

beitebruk 

  x   x x  x   

Tilskudd til husdyr x     x  x  x  

Driftstilskudd melk 

og ammeku 

x     x  x  x  

Distriktstilskudd 

husdyrproduksjoner 

 x    x  x  x  

Distrikts- og 

kvalitetstilskudd på 

frukt, bær og 

grønnsaker og potet 

 x   x   x x   

Tilskudd til 

drenering 

  x  x  x  x   

Krav om 

spredeareal 

   x  x     x 

Fylkesinndeling 

kvoteordning 

melkeproduksjon 

   x (x) x   x  x 

Konsesjonsgrenser 

kraftfôrkrevende 

husdyrproduksjoner 

   x  x     x 

*) Analysen tar utgangspunkt i virkemidlene slik de er i september 2014. 
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Vi vil påstå at den mest effektive typen virkemiddel hvis målet er arealutnyttelse (uten tanke 

på intensitet), er direkte tilskudd til arealbruk. Det mest typiske av slike tilskudd og det med 

størst andel av budsjettstøtten, er areal- og kulturlandskapstilskuddet (AK-tilskuddet). Dette 

tilskuddet kan i prinsippet brukes til å stimulere utnyttelse av et hvilket som helst dyrket areal. 

Vi anser derfor at dette virkemidlet har den største innvirkningen på utnyttelsen av 

jordbruksareal av alle eksisterende virkemidler i dag
26

. Andre tilskudd som ligner på et 

direkte arealtilskudd, er tilskudd til dyr på beite (innmark og utmark). Dette er tilskudd som 

formelt sett gis til husdyr, men med krav som fører til en direkte utnyttelse av areal, skjønt 

mer avgrenset enn for AK-tilskuddet. Med hensyn på tilskudd til økologisk jordbruk er dette 

et tilskudd til omlegging fra én arealbruk (konvensjonell) til en annen (økologisk). Uten 

omlegging ville disse arealene likevel blitt drevet. Vi vurderer derfor ikke dette tilskuddet til å 

gi noen forskjell i utnyttelsen av det totale jordbruksarealet i Norge.  

Så kan en diskutere om pristilskudd til planteproduksjoner og tilskudd til husdyrproduksjoner 

har noen betydning for arealutnyttelsen. Sammenlignet med direkte arealtilskudd må en 

forvente at pristilskudd til planteproduksjoner i større grad stimulerer bonden til å søke økt 

utbytte på et gitt areal. Graden av økning vil avhenge av kostnadene ved å få dette til, blant 

annet arealenes beskaffenhet, kostnadene på maskinelt utstyr og bøndenes arbeids- og 

inntektssituasjon. Hvor stor andel pristilskuddet har i forhold til direkte arealtilskudd, vil også 

virke inn. Pristilskudd til planteproduksjon er i praksis kun aktuelt for salgsproduksjoner
27

. 

Økt utbytte kan skje gjennom økt avling, for eksempel av korn hvis kornprisen øker. Hvis 

pristilskuddet er knyttet til kvalitet (jamfør distrikts- og kvalitetstilskudd på frukt, bær og 

grønnsaker), kan utbyttet økes ved å bedre kvaliteten på avlingen uten nødvendigvis å øke 

dekaravlingen. Et pristilskudd vil generelt øke lønnsomheten i vedkommende produksjon og 

øke interessen for å drive denne produksjonen. Det kan føre til at det blir lønnsomt å ta i bruk 

dårligere dyrkingsklasser til denne produksjonen. Gjennom ringvirkninger kan det føre til at 

de beste ubrukte arealene blir tatt i bruk (da mest sannsynlig til beite) og slik bidrar til å øke 

den totale arealutnyttelsen. Men effekten på den totale jordbruksproduksjonen blir begrenset 

siden avlingsnivået på slike marginale arealer er lavt.  

En kan si at kanaliseringspolitikken som redegjøres for i eget kapittel, har en slik 

ringvirkning, og dermed at den viktigste effekten av pristilskudd til planteproduksjoner (for 

eksempel i form av prisnedskrivning på korn) på arealutnyttelsen er indirekte og ikke direkte. 

En ekstremsituasjon med hensyn til pristilskudd ville for øvrig være hvis valget sto mellom 

(a) pristilskudd på planteproduksjoner og (b) ingen tilskudd. I en slik situasjon, gitt at alle 

andre faktorer var konstante, må en anta at et pristilskudd direkte ville føre til større total 

utnyttelse av norske jordbruksarealer.  

Så er det et spørsmål hvordan tilskudd til husdyrproduksjoner virker inn. Her er det først 

og fremst spørsmål om hvilke husdyrslag tilskuddet går til, mens typen tilskudd har mindre 
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 Tollvernet er en generell ordning som trolig har stor betydning for arealbruken, men som vi holder utenfor i 

denne analysen. 
27

 Det er vanskelig å tenke seg en ordning med pristilskudd til grovfôrproduksjon som innsatsfaktor på egen 

gård, selv om dette i og for seg kunne være et svært effektivt virkemiddel for å påvirke arealutnyttelsen. Det ville 

i så fall være en type økonomisk virkemiddel for å påvirke faktorinnsatsen. 
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betydning for arealutnyttelsen. Generelt kan vi si at tilskudd til husdyrproduksjoner vil virke 

inn på bruk av norske arealer såfremt bonden opplever at (a) det er lønnsomt å produsere fôr 

til denne produksjonen på egen gård, eller (b) det er lønnsomt å kjøpe fôr (kraftfôr eller 

grovfôr) dyrket andre steder i landet. Hvis verken (a) eller (b) er oppfylt, vil ikke tilskudd til 

husdyr ha noe å si for utnyttelsen av norske jordbruksarealer. Imidlertid er ikke dette 

situasjonen i dag, noe som delvis skyldes andre virkemidler: krav om spredeareal og 

markedsordningen for korn som gjør norsk korn som innsatsfaktor i kraftfôr lønnsomt
28

 .  

Videre gjør ulike krav til sammensetning av kraftfôret for ulike husdyrproduksjoner at 

«norskandelen» av fôret er ulik for ulike husdyrproduksjoner. Det betyr at husdyrtilskudd til 

storfe og gris vil ha større effekt på utnyttelsen av norske arealer enn tilskudd til fjørfe. Men 

også tilskudd til fjørfe vil ha noe effekt.
29

 I de grovfôrbaserte husdyrproduksjonene har 

bytteforholdet mellom grovfôr og kraftfôr noe å si for utnyttelsen av arealer som bare er egnet 

til grovfôrdyrking. Bytteforholdet kan påvirkes ved å endre kornprisen. Økt kornpris vil 

isolert sett gjøre det mer lønnsomt å bruke grovfôr. Samtidig vil det redusere bondens inntekt. 

Med mindre denne reduksjonen blir kompensert, vil det bli mindre attraktivt å drive 

grovfôrbasert husdyrproduksjon, og dermed at utnyttelsen av arealene likevel ikke øker. Som 

vi har nevnt, er det administrativt kostbart å innføre et pristilskudd til grovfôr dyrket på egen 

gård, og gjennom tilskudd til husdyr har en bare delvis «kontroll» med på hvilke arealer (i 

Norge eller utlandet) fôret blir produsert. Men det har altså betydning hvordan de totale 

tilskuddene til husdyr fordeles på husdyrslag, så lenge «norskandelen» i fôret varierer mellom 

dyreslagene. 

Hvis en ser spesifikt på pristilskudd til husdyrproduksjon, har en husdyrprodusent flere 

valg hvis denne typen tilskudd øker. Generelt vil et pristilskudd stimulere bøndene til å øke 

produksjonen på et gitt produksjonsgrunnlag (for eksempel et visst antall dyr) begrenset av 

eventuelle kvoter. Uten kvoter kan også produksjonsgrunnlaget utvides, noe som i så fall vil 

kreve investeringer. Hvordan en slik økning i intensitet og eventuelt produksjonsvolum vil 

påvirke arealbruken, vil være betinget av flere forhold. Det vil, som vi har sett, avhenge av 

hvilke typer husdyrproduksjon som får pristilskudd (for eksempel melkeproduksjon versus 

fjørfe). Hvis pristilskuddet går til grovfôrbaserte husdyrproduksjoner, er det større sjanse for 

at mer areal blir utnyttet, fordi slike produksjoner utnytter arealer i de dårligste 

dyrkingsklassene. Hva så med investeringstilskudd? Investeringstilskudd til drenering vil 

stimulere bøndene til å bedre produksjonsevnen på eksisterende dyrkede arealer. Som for 

pristilskudd til planteproduksjon vil et investeringstilskudd til drenering høyst sannsynlig bli 

anvendt på arealer av en viss «minstekvalitet». Investeringstilskudd til drenering vil derfor 

ikke føre til at ubenyttede arealer blir tatt i bruk, eller forhindre at marginale arealer går ut av 

bruk. Men tilskuddsordningen kan ha indirekte virkning på arealutnyttelsen ved å redusere 

sannsynligheten for at areal blir forringet og på lengre sikt går ut av bruk. En annen effekt kan 

være at på bedre drenerte grovfôrarealer blir det mindre arbeidskrevende å høste avlingen, og 
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 Dette har likevel ikke forhindret at andelen norsk korn i kraftfôr har gått ned de siste 10–15 årene (Norske 

Felleskjøp 2012a) 
29

 Norskandelen i fôret er rundt 75 prosent i melkeproduksjonen og for gris og ca. 57 prosent for fjørfe, se 

fotnote 23. 
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større og trolig også bedre avlinger, noe som kan redusere kraftfôrandelen i fôret til husdyra 

og på den måten øke andelen fôr som er produsert på norske arealer. Investeringstilskudd til 

organisert beitebruk i utmark forutsetter vi vil øke utnyttelsen av utmark, det vil si at det vil 

ha en effekt på arealbruk.  

Med hensyn til juridiske virkemidler vil vi trekke frem tre ordninger: kravet om 

spredeareal, bestemmelsene om regioninndeling i kvoteordningen for melk, og 

konsesjonsgrensene for kraftfôrkrevende husdyrproduksjoner. Alle disse tre virkemidlene er 

rettet mot husdyrproduksjon og kan indirekte påvirke arealbruken. Krav om spredeareal fører 

til at mer jordbruksareal blir utnyttet enn det som ellers kunne ha vært tilfellet. Fylkesvise 

kvoteområder for melk fører til mer regional fordeling av melkeproduksjonen og dermed 

større sannsynlighet for at marginale jordbruksarealer i distriktene blir utnyttet. Det er likevel 

vanskelig å forutsi hvor mye arealutnyttelsen knyttet til melkeproduksjon ville bli endret hvis 

en gikk bort fra regionvis omsetning av kvoter.  Betydningen av konsesjonsgrenser for 

kraftfôrkrevende husdyrproduksjoner for arealutnyttelsen er enda vanskeligere å estimere. 

Uten konsesjonsgrenser ville driftsenhetene trolig bli større. Om den samlede produksjonen 

ville endre seg på grunn av dette, er imidlertid ikke sikkert. Hvis produksjonen skulle øke, 

ville det i så fall gi en økning i produksjonen av fôrkorn på norske arealer. Hvis den økte 

produksjonen førte til en nedgang i salget av grovfôrbasert kjøtt, ville dette selvsagt innebære 

en nedgang i arealutnyttelse. Siden årsaks- og virkningsforholdene her er så usikre, kommer 

dette virkemidlet nederst på vår liste. 

 

2.6.1 Samlet vurdering 

Til sammen har vi listet 14 virkemidler som vi mener i større eller mindre grad påvirker 

utnyttelsen av jordbruksarealer og utmark i Norge. Vi merker oss at virkemidlene er av ulike 

typer, rettet mot ulike produksjoner, med ulik innretning og med forskjellig andel av den 

totale budsjettstøtten (jordbruksavtalen). Øverst på listen over tiltak med åpenbar effekt 

plasserer vi areal- og kulturlandskapstilskuddet og markedsordningen for korn. AK-tilskuddet 

er knyttet direkte til utnyttelse av jordbruksarealer, omfatter alle aktuelle planteproduksjoner 

og utgjør en stor andel av budsjettstøtten. Når det gjelder markedsordningen for korn, er 

denne helt vesentlig for arealutnyttelsen ved at den gjør det lønnsomt å dyrke korn i 

kornområdene og indirekte skaper rom for grovfôrbaserte husdyrproduksjoner i andre 

områder. Prisnedskrivningen gjør det lønnsomt for norske møller å anvende norsk korn. For 

øvrig er budsjettandelen for kornordningen ganske liten, noe som forteller at effekt ikke har 

entydig sammenheng med hvor mye midler ordningen har. Heller ikke tilskuddene til 

beitebruk (innmark, utmark, organisert beitebruk) utgjør noen stor andel av budsjettstøtten, 

men tilskuddene har en særlig betydning for utnyttelsen av ekstensive arealer og dermed 

større arealer enn selve størrelsen på tilskuddene skulle tilsi. To av dem er, som de eneste, 

spesifikt rettet mot utnyttelse av utmark og er viktige på listen av den grunn. Noe lenger nede 

har vi plassert tilskuddene for husdyr (tilskudd til husdyr, driftstilskudd til melk og ammeku, 

og distriktstilskudd til husdyr). Dette er virkemidler som indirekte påvirker arealbruken. Det 

som gjør at vi trekker dem fram, er innretningen (de har en klar profil med hensyn til 

grovfôrbaserte produksjoner, særlig i distriktene) og andelen av budsjettstøtten (som er 
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betydelig). Distrikts- og kvalitetstilskudd på frukt, bær og grønnsaker og potet er en ordning 

med direkte virkning, men angår kun en begrenset del av jordbruksarealet. Øvrige tilskudd 

som vi har med på listen, er tilskudd til drenering, krav om spredeareal, kvoter i 

melkeproduksjonen og konsesjonsgrenser for kraftfôrkrevende husdyrproduksjoner. Disse 

virkemidlene har en noe mer uklar og mindre omfattende effekt på arealbruken. 

Selv om vi her har «opphøyd» en del enkeltvirkemidler, betyr ikke det at utnyttelsen av 

jordbruksarealet bare beror på en eller noen få enkeltordninger. Utnyttelsen av det totale 

jordbruksarealet påvirkes av mange ordninger, hvorav en del virker sammen. Ved å satse alle 

midlene på f.eks. AK-tilskuddet ville det kunne bli lite eller ikke noe incitament for å drive 

med husdyr, med påfølgende kraftig fall i utnyttelsen av grovfôrarealer. Å ta bort «et lite» 

virkemiddel som tilskudd til dyr på utmarksbeite kunne redusere interessen for å utnytte 

utmarka, som utgjør store arealer i Norge. Uten pris på produkter ville virkemidlet AK- 

tilskudd ikke fungere. 
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3 Kanaliseringspolitikk  

Noe av det mest sentrale i norsk landbrukspolitikk er korn–kraftfôr-politikken. Den søker å 

balansere forholdet mellom bruk og produksjon av korn og grovfôr og økonomien i 

kornproduksjon versus husdyrholdet. Virkemiddelapparatet for korn–kraftfôr-politikken er 

per i dag i hovedsak målpris på korn, prisnedskriving og fraktutjevning på korn.  

For å dekke etterspørselen etter korn i en tid da tilgang på hard valuta var vanskelig, 

besluttet regjeringen Gerhardsen på 1950-tallet å heve innenlands kornpris over 

verdensmarkedsprisen. Det skulle stimulere til økt kornproduksjon i sentrale strøk. Dermed 

ble grovfôrarealer i mindre produktive områder av landet mer attraktive. Tiltaket gav bedre 

ressursutnytting for landet som helhet, fordi de mindre produktive arealene bare hadde gras 

som alternativ arealbruk, mens det på flatbygdene også var mulig med korn. For å stimulere 

til økt kornproduksjon ble det avtalt at kiloprisen på hvete ikke skulle være lavere enn 1,5 

ganger gjennomsnittlig literpris for melk (Almås, 2002, s. 139,). Dette var starten på den 

norske kanaliseringspolitikken, en politikk som skulle stimulere til økt kornproduksjon i 

Norge.  

Målet til Gerhardsen-regjeringen var å legge til rette for kornproduksjon på de egnede 

arealene. For å oppnå dette vedtok Stortinget at virkemiddelet skulle være en relativt høy 

kornpris både mot verdensmarkedspriser og sett mot melkeprisen. Dersom virkemidlet med 

1,5 ganger melkepris for korn var videreført i dag, tilsier det en kornpris på 7,23 kr/kg, da 

målprisen på melk i 2012/2013 var 4,82 kr/literen. Isteden er målpris for hvete med 

matkornkvalitet 2,73 kr/kg for 2012/2013. Dette er 40 prosent under melkeprisen.  Slik sett er 

virkemidlet for å sikre kornproduksjonen endret siden kanaliseringspolitikkens start, men 

målet om tilrettelegging for kornproduksjon er videreført i hele etterkrigstiden, gjennom andre 

virkemidler, i hovedsak gjennom målpris på korn, prisnedskriving på korn og fraktutjevning.     

For å få økt produksjon av eget korn skulle kornprisen brukes til en omlegging fra 

husdyrhold til kornproduksjon i områder av landet som hadde best forutsetning for 

korndyrking. Disse områdene har også det beste grovfôrarealet. Dette var en politikk som la 

grunnlag for kornproduksjon på flatbygdene på Østlandet og i Trøndelag. Videre ble 

husdyrbruket stimulert i distriktene utenfor kornområdene, som Vestlandet og Nord-Norge. I 

tillegg ble saueholdet styrket for å bruke fôrreservene i utmarka (Almås, 2002). Norge tok i 

bruk hele landet for å sikre tilstrekkelig totalproduksjon i et land med spredte arealressurser. 

Med Norges jordfordeling krever en høy/ rimelig selvforsyningsgrad at potensielle 

kornområder brukes til korn, fordi disse arealene ikke er store nok i Norge for både melke- og 

storfeproduksjon sammen med korn. Norge flyttet kombinasjonskyr, ofte NRF, ut i 

«grovfôrdistriktene» og økte korndyrkingen på flatbygdene, noe som markant økte norsk 

selvforsyning generelt, og reduserte avhengigheten av kornimport.  

Dette var ikke ensidig positivt, da denne økningen i kornarealet på Østlandet ble realisert ved 

planering av de gamle ravinelandskapene. Denne planeringen ledet til en sterk økning av 
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erosjon, som igjen ledet til økt vannforurensing (fosfor). For å redusere 

erosjonsproblematikken ble det på slutten av 1980-tallet etablert en tilskuddsordning til å 

redusere høstpløyd jordbruksareal i de erosjonsutsatte områdene. Også andre tiltak er 

implementert (for eksempel endret vekstskifte, buffersoner langs vannførende vassdrag, 

grasdekte drag). Nivået av tilskuddet er relatert med nivået av potensiell erosjonsrisiko. I dag 

er erosjon i de erosjonsutsatte fylkene del av regionale miljøprogrammer (RMP).   

Det har vært en langvarig økning av norsk kornareal i etterkrigsperioden og frem til starten 

av 1990-talet, da norsk kornareal var på sitt største. Etter denne tiden er økning erstattet av 

reduksjon. Det samlede norske kornarealet har hatt en markant tilbakegang fra midten av 90-

tallet og frem til i dag. Tilbakegangen i kornarealet har ført til at norsk kornareal per i dag er 

tilbake på nivået fra tidlig på 1970-tallet. Trenden er etter hvert blitt tydelig, og bare på 2000-

tallet har det norske kornarealet blitt redusert med knappe 14 prosent (Landbruksbarometret 

2014). 

Figur 3-1 Utviklingen i kornarealet i Norge 1936–2013  

 

Kilde: SSB 2013 

 

Kanaliseringspolitikken er etter hvert blitt et grunnleggende element for hvordan 

totalproduksjonen av både korn og grovfôrproduksjonen stimuleres i Norge i dag, fordi den 

fremmer kornproduksjon på kornareal, og husdyrhold der det er grovfôrareal som ikke er 

egnet for kornproduksjon: 
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Figur 3-2 Norsk arealbruk 

 

Kilde: SSB 2012 

 

Norsk jordbruksareal er i hovedsak egnet til, og brukes til, husdyrproduksjon. Klimatiske 

betingelser gjør at det er slik. Det er mange arealer som brukes til korn- og 

grønnsaksproduksjon, men disse arealene har ofte samtidig et potensial for 

grovfôrproduksjon. 

Kornproduksjon blir stimulert i de områder hvor dette er egnet ut fra jordkvalitet, topografi 

og klima, konkretisert til Trøndelag og Østlandet. Arbeidsdelingen i norsk jordbruk, der det 

potensielle kornarealet i hovedsak brukes til kornproduksjon, betyr at om lag halvparten av 

det norske kornet fra Østlandet går til Vestlandet og Nord-Norge som innsatsfaktor i 

husdyrholdet. 

Uten denne arbeidsdelingen tilsier konkurransesituasjonen mellom «det beste 

arealgrunnlaget» og «marginalarealet» at kornområder vil erstattes av grovfôr og 

hjemmemaling av korn, fordi husdyrene vil flytte fra de skrinnere grovfôrområdene til 

flatbygdene, noe som er skissert under. 
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Figur 3-3 Illustrasjon av hva målene med kanaliseringspolitikken sikrer, og hva som kan skje 

uten kanaliseringspolitikk der grovfôrproduksjon vil tilta i kornområdene på 

bekostning av kornproduksjon  

 

 

Kilde: Torbjørn Tufte (2013). 

Hvordan marginalområder for grovfôr kan erstattes av godt grovfôrareal/kornareal dersom 

kanaliseringspolitikken blir vesentlig svekket, kan illustreres med et forenklet regnestykke, 

som illustrerer at kornområdene også er de beste grovfôrområdene og derfor har et høyt 

produksjonspotensial målt i fôrenheter grovfôr (Tabell 3-1). 

Grovfôrarealet er på om lag 6 594 893 dekar i dag. Det kan antas at i snitt gir et dekar 

grovfôrareal om lag 400 forenheter ut fra dagens geografiske lokalisering av grovfôrarealet. 

Tilsvarende utgjør dyrket kornareal om lag 2 881 438 dekar. Dersom en legger til grunn at 

potensialet i kornområdene for grovfôr er en avkastning på 650 fôrenheter per dekar i 

grovfôrproduksjon, vil et skifte si at store grovfôrarealer kan bli overflødige dersom 

husdyrproduksjonen flytter tilbake til kornområdene. Ut fra dagens arealbruk og med dagens 

avlingsnivå i fôrenheter, gitt forutsetningen om 400/650, vil det si at dersom 60 prosent av 

grovfôrarealet går ut, kan det erstattes av at 85 prosent av dagens kornareal legges om til 



 

36 Rapport 6-2014 

grovfôr
30

. Slik kan forenhetene fra grovfôrproduksjonen til husdyr opprettholdes, men 

selvsagt vil det også bety at 85 prosent av kornproduksjonen går ut. 

Dermed kan en si at potensielt kan omlegging av 2 435 037 dekar av kronarealet til 

grovfôrareal erstatte 3 956 936 dekar av det mere marginale grovfôrarealet som i dag driftes 

og som ligger utenfor kornområdene, samtidig som tallet på fôrenheter fra grovfôr 

opprettholdes på omtrent dagens nivå med 2,6 milliarder fôrenheter. 

Med andre ord: Dersom en ikke prioriterer kornproduksjon i kornområdene og 

husdyrproduksjon utenfor disse, kan det tenkes at dersom en er villig til å redusere 

kornproduksjonen betraktelig, ved for eksempel å ikke sikre kornøkonomien, kan 3 956 936 

dekar av dagens grovforareal på 6 594 893 dekar bli overflødig, da det er høy nok produksjon 

av fôrenheter i grovfôr, gjennom omlegging av kornområder til grovfôrdyrking. Det vil 

selvsagt også bety at importen av kraftfôr må økes for å erstatte redusert norsk korn i 

fôrkornproduksjon. Samlet sett vil det si at om en potensielt er villig til å ofre kornproduksjon 

i Norge gjennom oppheving av kanaliseringspolitikken, kan det samlede dyrkede arealet 

reduseres fra dagen 9 476 331 dekar til 5 519 395 dekar for å produsere 2, 6 milliarder 

forenheter grovfôr, og basere matkornet og kraftfôret på en betydelig høyere import. 

Tabell 3-1 Areal og fôrenheter.  

  Areal i dag Fôrenheter (i mrd.) Areal uten kanalisering Fôrenheter (i mrd.) 

Grovfôr 6 594 893 2,64 2 637 957 1,06 

Korn 2 881 438   446 401   

Grovfôr i kornområdet -  - 2 435 037 1,58 

Sum samlet areal 9 476 331 2,64 5 519 395 2,64 

 

Kilde: SSB, Torbjørn Tufte og Eivinn Fjellhammer 2014. 

 

Ser en på arealbruken, er det tendenser til at det er en reduksjon i kornarealet og økning i eng i 

de fleste kornfylkene, med unntak av Trøndelag, der kornarealet har økt og fulldyrket eng er 

redusert (Figur 3-4). Det vil si at det er en utvikling i norsk arealbruk i de siste årene som 

antyder at husdyrene har begynt å bevege seg tilbake til de tradisjonelle kornområdene. 

                                                 
30

 AgriAnalyse, Rapport 4 - 2014: Vekst uten økt volum – Fremtiden for norsk melkeproduksjon (Fjellhammer, 

E. og Thuen A.E). 400 fôrenheter er gjennomsnitt fôrenheter som dagens grovfôrareal gir, 650 fôrenheter er den 

beste 5 % på dagens grovfôrareal, og det er rimelig å anta at kornarealet vil ligge på et slikt nivå. 
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Figur 3-4 Endring i fordelingen mellom kornareal og fulldyrka eng i perioden 2000–2012  

 

 

Kilde: Felleskjøpet i «Åpen høring i Stortingets næringskomité tirsdag 27. mai 2014»  

Sak: Jordbruksoppgjøret 2014 – endringer i statsbudsjettet 2014 m.m.  

(Prop. 106 S (2013–2014)). 

 

Et av hovedmålene i norsk landbrukspolitikk er å opprettholde et aktivt landbruk i hele landet. 

En grunnleggende forutsetning for dette er en kanaliseringspolitikk som legger til rette for en 

arbeidsdeling mellom distriktene. Arbeidsfordelingen søker å utnytte de norske arealene på en 

god måte ut fra naturgitte forutsetninger ved at det i størst mulig grad stimuleres til å 

produseres korn i de områdene som har klimatiske og agronomiske forutsetninger for dette.  

Dermed får en også et rom for å trekke husdyrproduksjonen bort fra kornområdene og 

gjennom det stimulert til grovfôrbasert husdyrproduksjon i de områdene som i hovedsak bare 

kan dyrke gras. 

Det første virkemidlet er korn–kraftfôr-politikken, der det søkes å balansere økonomien 

mellom kornproduksjon og husdyrproduksjonene, og mellom bruken av kraftfôr versus 

grovfôr. Økonomien i kornproduksjonen versus husdyrholdet søkes sikret ved at målpris skal 

gi drivverdig inntekt til kornprodusentene, men for å begrense utgiftene i husdyrholdet får 

husdyrprodusentene redusert pris på innsatsfaktorene og forholdsvis lik pris i hele landet 

gjennom prisnedskriving og fraktutjevningsordningen for norsk korn. Det andre er forholdet 

mellom kraftfôrpris og grovforkostnad. Gjennom en relativt høy kraftfôrpris ønsker en å 

stimulere til bruk av egenprodusert grovfôr, og dermed også til å opprettholde drift av gras- 

og beitearealer i hele landet. 
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Forholdet mellom korn/kraftfôr og husdyrproduksjon er en intern fordelingssak og en sentral 

del av den norske jordbrukspolitiske modellen, som gir et hovedpremiss for strukturen i 

produksjonen. 

Virkemidlene som sikrere kanaliseringspolitikken slik den er i dag, er flere, men målpris 

på korn kombinert med prisnedskriving på korn og fraktutjevningsordningen for korn er 

avgjørende for å sikre arbeidsdelingen som er skissert i det foregående. Dernest er sonedeling, 

og den geografiske fordelingen av melkekvoter, svært sentralt. Disse tiltakene vil dermed ha 

stor betydning for hvordan arealene utnyttes i norsk jordbruk. 

 

1. Prisnedskriving på korn sikrer lønnsomheten i kornproduksjonen samtidig som 

husdyrbonden får tilgang på kraftfôr til en overkommelig pris 

2. Fraktutjevningsordningen for korn gjør at kornet koster tilnærmet det samme 

uavhengig av hvor i landet kornet produseres/brukes/videreforedles, og 

fraktutjevningsordningen for kraftfôr gjør at forskjellene i fraktkostnad for bonde 

blir utjevnet mellom regioner i landet. 

3. Soneinndelingen på enkelte tilskudd (dyretilskudd og arealtilskudd) kompenserer 

for varierende driftsforhold og gir dermed bedre lønnsomhet i disse områdene av 

landet. 

4. Dagens kvotesystem for melk er knyttet til dagens fylkesinndeling, og kvotetakene 

forhindrer både geografisk konsentrasjon av produksjonen og begrenser 

bruksstørrelsen. 

 

3.1 Prisnedskriving og toll 

Det sentrale i korn- og kraftfôrpolitikken er altså å søke å balansere økonomien mellom 

kornproduksjon og husdyrproduksjonene, og mellom bruken av kraftfôr versus grovfôr. For å 

sikre en forholdvis høy kornpris sammenlignet med verdensmarkedsprisen brukes toll og 

prisnedskriving. Alle kornslag som det er kommersiell produksjon av i Norge, har 

prisnedskriving. 

For både å sikre korninntektene gjennom drivverdige priser og holde kostnadene i 

husdyrholdet nede, nyttes det i dag målpris på korn i ly av tollsatser og importkvoter med 

redusert toll, samt prisnedskriving av kornprisen til husdyrholdet. Dermed får 

husdyrproduksjonen rimeligere korn enn det målprisen på korn vil tilsi, og kornprodusentene 

sikres høyere kornpris enn det prisen senere i verdikjeden betaler.  Dette er skjematisk 

fremstilt i Figur 3-5.  
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Figur 3-5 Illustrasjon av prisnedskrivning i markedsordning for korn. Til venstre i figuren 

vises situasjonen med prisnedskrivning, og den til høyre er uten prisnedskrivning 

og behovet for toll 

 

  

Kilde: Felleskjøpet, plansjesett 5/11-2013 (Stortinget), grunnkurs i «Korn og kraftfôrpolitikken» 

 

3.2 Fraktutjamning på korn 

Gjennom fraktutjamning legges det til rette for at kornet koster tilnærmet det samme 

uavhengig av hvor i landet kornet skal brukes/videreforedles. Dermed kan aktører i områder 

utenfor kornområdene få tilgang på korn til omtrent samme kostnad som aktører i 

kornområdene. I tillegg bidrar frakttilskudd til frakt av kraftfôr til utjevning av priser på 

kraftfôr til bonde. 

 Fraktutjevning på korn og kraftfôr er svært sentralt for å utjamne kostnadsforskjeller i 

jordbruket ut fra geografisk plassering. Uten fraktutjevning og internutjevning ville 

kostnadsforskjellen på kraftfôr mellom de rimeligeste, som Rogaland og Østfold, og de 

dyreste områdene, som Nordland og Finnmark, utgjøre i overkant av 1 000 kroner per tonn, 

ifølge Norske Felleskjøp og Felleskjøpet Agri
31

.   

3.3 Oppsummert 

Det har i hele etterkrigstiden vært lagt bra til rette for å sikre totalproduksjonen av norsk mat. 

Totalproduksjonen ivaretas i første rekke ved at det er lagt til rette for at kornproduksjon skal 
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 Kilde: Felleskjøpet, plansjesett 5.11.2013 (Stortinget), grunnkurs i «Korn- og kraftfôrpolitikken» 
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prioriteres i områder der det er mulig ut fra jordkvalitet, topografi og klima. Det vil òg si at 

husdyrholdet i større grad blir lagt til områder med forutsetninger for å dyrke grovfôr, men 

ikke korn. Det å sikre totalproduksjonen gjennom korn–kraftfôr-politikken har vært og er et 

gjennomgående trekk i norsk jordbrukspolitikk, selv om de konkrete virkemidlene for å sikre 

en slik produksjonsstruktur har endret seg gjennom årene. 
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4 Arealbruk 

4.1 Arealklassifisering (arealer og avlingsnivå) 

Arealer og avlingsnivå 

Den historiske utviklingen av jordbruksarealet i Norge er skaffet fra SSB. Dagens 

jordbruksareal er skaffet fra AR5, som er et detaljert arealressurskart i målestokk 1:500 som 

blir kontinuerlig oppdatert av kommunene. Nåværende jordbruksareal i drift og arealbruk er 

beregnet på grunnlag av søknad om produksjonstilskudd som blant annet inneholder data om 

arealer av ulike jordbruksvekster for hver driftsenhet. Avling av korn og oljevekster per 

driftsenhet er skaffet fra Statens landbruksforvaltning og er koblet til søknad om 

produksjonstilskudd i en felles database. Avling per dekar av korn og oljevekster kan 

beregnes på grunnlag av total avling og areal oppgitt i søknad om produksjonstilskudd. 

Avling av grovfôr (høy) er skaffet fra statistikkbanken ved SSB, hvor de er oppgitt som 

gjennomsnittsavling per fylke og år. 

I denne analysen er avlingene av korn, oljevekster og høy beregnet som veid gjennomsnitt 

per dekar for årene 2002–2011. Avling av erter og åkerbønner er antatt å være 65 prosent av 

kornavling (gjennomsnitt for alle kornslag), basert på opplysninger fra Norsk Landbruks-

rådgivning. Grasavling på innmarksbeite er beregnet til å utgjøre 55 prosent av avlingene på 

fulldyrket jord, på grunnlag av normavlinger oppgitt i Bioforsk gjødslingshåndbok
32

. Netto 

avling til mat eller fôr er beregnet som høstet avling minus såfrø. For høy er det også 

fratrukket 20 prosent tap på fôrbrettet.  

 

Dyrkingsklasser 

På grunnlag av jordsmonnkart og digitale markslagskart (DMK) har vi i denne utredningen 

gruppert dyrket jord i seks dyrkingsklasser basert på egnethet for viktige jordbruksvekster 

Jordsmonnkart dekker cirka halvparten av jordbruksarealet i Norge og har størst dekning i 

korndyrkingsområdene på Østlandet og i Trøndelag. AR5 dekker hele landet og er brukt i 

områder hvor jordsmonnkart har liten eller ingen dekning. Klasseinndelingen og kriteriene er 

vist i Tabell 4-1. Klasse 6 er forutsatt å tilsvare klassen innmarksbeite i AR5. 

Arealfordelingen av klasse 1–5 i jordmonnkartlagte områdene er forutsatt å være representativ 

for totalarealet av dyrket mark minus innmarksbeite, det vil si summen av fulldyrket og 

overflatedyrket mark.  

Utmarksbeite inngår ikke i denne klassifiseringen.  

                                                 
32

(http://www.bioforsk.no/ikbViewer/page/prosjekt/tema/artikkel?p_dimension_id=19190&p_menu_id=19211&

p_sub_id=19191&p_document_id=47257&p_dim2=19603). 
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Tabell 4-1 Kriterier for dyrkingsklasser. 

    Nåværende dyrkingsklasser Klima- 

sone 

Erosjon, 

kg/dekar 

  Korn Oljevekster Gras   

1 Egnet til matkorn og 

oljevekster, liten 

erosjonsfare 

Godt og svært godt 

egnet 

Egnet eller 

marginal 

Ingen krav 1 og 2 < 100  

2 Egnet til matkorn og 

oljevekster, middels til 

stor erosjonsfare 

Godt og svært godt 

egnet 

Egnet eller 

marginal 

Ingen krav 1 og 2 100-800 

3 Godt egnet til fôrkorn, 

liten erosjonsfare 

Godt og svært godt 

egnet 

Ingen krav Ingen krav ≤ 3 <100 

4 Egnet til fôrkorn, 

middels til stor 

erosjonsfare 

Egnet Ingen krav Ingen krav ≤ 4 100-<800 

5 Bare egnet til gras på 

grunn av klima, svært 

stor erosjonsfare eller 

terreng 

Ingen krav Ingen krav Egnet – svært 

godt egnet 

Ingen krav Ingen 

krav 

6 Bare egnet til beite Ingen krav Ingen krav Dårlig – uegnet 

+ 

innmarksbeite 

Ingen krav Ingen 

krav 
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Geografiske enheter 

Geografisk enhet for analysene har i utgangspunktet vært den soneinndelingen som benyttes 

som grunnlag for produksjonstilskudd i jordbruket. Den er basert på 7 soner som vist i Tabell 

4-2 

Tabell 4-2 Soner for produksjonstilskudd. 

Sone Fylke Kommuner 

1 Østfold Alle kommuner unntatt Rømskog 

 Akershus/Oslo Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård, Bærum, Asker, Oslo 

 Hedmark Hamar, Ringsaker, Løten, Stange 

 Buskerud  Drammen, Hole, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier, Røyken, Hurum 

 Vestfold Alle kommuner 

2 Rogaland Sandnes, Stavanger, Hå, Klepp, Time, Sola, Randaberg 

3 Østfold  Rømskog 

 Akershus Resten av Akershus 

 Hedmark Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Grue, Åsnes, Våler, Elverum 

 Oppland Lillehammer, Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Jevnaker, Lunner, Gran, Søndre 

Land 

 Buskerud  Kongsberg, Ringerike, Modum 

 Telemark Porsgrunn, Skien, Siljan, Bamble, Sauherad, Bø, Nome 

 Rogaland Strand, Bjerkreim, Gjesdal 

4 Sør-Trøndelag Trondheim, Ørland, Rissa, Bjugn, Meldal, Orkdal, Melhus, Skaun, Klæbu, Malvik 

 Nord-Trøndelag Steinkjer, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy unntatt tidligere Mosvik, 

Snåsa 

5 Hedmark Resten av Hedmark 

 Oppland Resten av Oppland 

 Buskerud Resten av Buskerud 

 Telemark Resten av Telemark 

 Aust-Agder Alle kommuner 

 Vest-Agder Alle kommuner 

 Rogaland Alle kommuner unntatt Sandnes, Stavanger, Hå, Klepp, Time, Sola, Randaberg, 

Strand, Bjerkreim og Gjesdal 

 Hordaland Alle kommuner 

 Sogn og Fjordane    Alle kommuner  

 Møre og Romsdal   Alle kommuner 

 Sør-Trøndelag Resten av Sør-Trøndelag 

 Nord-Trøndelag Resten av Nord-Trøndelag 

6 Nordland Alle kommuner 

 Troms Alle kommuner unntatt Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen 

7 Troms Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen 

 Finnmark Alle kommuner 

 

Med unntak av sone 5 er alle sonene relativt homogene med hensyn til 

dyrkingsklassefordeling og arealbruk. Sone 5 er langt mer heterogen og berører hele landet 

unntatt Oslofjord-området (Østfold, Akerhus/Oslo og Vestfold) og Nord-Norge. En har derfor 

delt sone 5 inn i tre delsoner (Tabell 4-3) etter følgende kriterier:  

Sone 5a: Kommuner som oppfyller minst ett av følgende tre kriterier: 
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• Enten >20 prosent korn og oljevekster av jordbruksareal i drift i 2012 

• Eller >10 prosent korn og oljevekster i 2012 og >300 kg gjennomsnittlig kornavling 

per dekar 

• Eller >enn 50 prosent av jordsmonnkartlagt areal i dyrkingsklasse 1–3, når >50 

prosent av jordbruksarealet i kommunen er dekt med jordsmonnkart 

Sone 5b: Kommuner som ikke oppfyller noen av kravene til 5a, men hvor det ble dyrket 

korn i 2012 

Sone 5c: Kommuner hvor det ikke ble dyrket korn i 2012 
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Tabell 4-3 Inndelingen av sone 5 i delsoner 

Sone Fylke Kommuner 

5a Hedmark Åmot og Stor-Elvdal 

Oppland Sel 

Buskerud Flå, Sigdal, Krødsherad, Flesberg og Rollag 

Telemark Notodden 

Aust-Agder Grimstad, Arendal og Froland 

Vest-Agder Kristiansand, Farsund og Søgne 

Sør Trøndelag Selbu 

Nord-Trøndelag Namdalseid og Overhalla 

5b Hedmark Rendalen, Tolga, Tynset, Alvdal og Folldal 

Oppland Dovre, Skjåk, Lom, Vågå, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Gausdal, Nordre 

Land, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Øystre Slidre 

Buskerud Nes 

Telemark Drangedal, Hjartdal, Seljord og Kviteseid 

Aust-Agder Gjerstad, Tvedestrand, Lillesand, Birkenes, Åmli, Iveland og Evje og Hornnes 

Vest-Agder Mandal, Vennesla, Sogndalen, Lindesnes, Lyngdal og Kvinesdal 

Rogaland Hjelmeland og Rennesøy  

Hordaland Etne 

Sogn og Fjordane Lærdal 

Møre og Romsdal Molde, Ørskog, Stordal, Giske, Vestnes, Rauma, Nesset, Midsund, Aukra, Fræna, 

Eide, Gjemnes, Sunndal, Surnadal og Halsa 

Sør Trøndelag Hemne, Agdenes, Åfjord, Roan, Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal, Namsos, 

Meråker, Leksvik, Verran, Grong, Høylandet, Fosnes, Flatanger, Vika, Nærøy 

Nord-Trøndelag Namsos, Meråker, Leksvik, Verran, Grong, Høylandet, Fosnes, Flatanger, Vika og 

Nærøy 

5c Hedmark Trysil, Engerdal og Os 

Oppland Lesja, Etnedal og Vang 

Buskerud Gol, Hemsedal, Ål, Hol og Nore og Uvdal 

Telemark Kragerø, Tinn, Nissedal, Fyresdal, Tokke og Vinje 

Aust-Agder Risør, Vegårdshei, Bygland. Valle, Bykle 

Vest-Agder Flekkefjord, Marnadal, Åseral, Audnedal, Hægebostad og Sirdal 

Rogaland Eigersund, Haugesund, Sokndal, Lund, Forsand, Suldal, Saudal, Finnøy, Kvitsøy, 

Bokn, Tysvær, Karmøy og Utsira 

Hordaland Alle kommuner unntatt Etne 

Sogn og Fjordane Alle kommuner unntatt Lærdal 

Møre og Romsdal Ålesund, Vanylven, Sande, Herøy, Ulstein, Hareid, Volda, Ørsta, Norddal, Stranda, 

Sykkulven, Skodje, Sula, Haram, Sandøy, Averøy, Tingvoll, Rindal og Smøla 

Sør Trøndelag Snillfjord, Hitra, Frøya, Osen, Røros, Holtålen og Tydal 

Nord-Trøndelag Lierne, Røyrvik, Namskogan og Leka 

 

Sum arealer og gjennomsnittlige avlinger er beregnet for hver sone. Arealer og avlinger av 

korn og oljevekster er beregnet på grunnlag av hver enkelt driftsenhet innenfor hver sone. 

Gjennomsnittlig høyavling per sone er beregnet på grunnlag av gjennomsnittsavling per fylke 

og hvor stor arealandel hver sone utgjør mellom fylker. Denne metoden forutsetter i 

prinsippet at alle kommuner innenfor hvert fylke har samme avling, noe som ikke er tilfellet i 

praksis. Metoden vil derfor underestimere avlingene i soner som består av kommuner med 

høyere avlinger enn gjennomsnittet for fylket. Dette antas å gjelde spesielt sone 2, 4 og 6. 
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Sårbare vassdrag  

Ifølge Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket skal det mot vassdrag med årssikker 

vannføring settes igjen en vegetasjonssone på minst to meter som ikke jordarbeides. Langs 

sårbare vassdrag kan det anbefales bredere soner med bredde opp til åtte meter. Dette fører til 

at arealet med dyrkingsklasse 1–4 reduseres med arealet av buffersonen, mens arealet av 

dyrkingsklasse 5 økes tilsvarende. Innenfor rammene av dette prosjektet var det ikke mulig å 

kvantifisere dette.  

 

Vekstskifter 

For dyrkingsklassene som er egnet til korn (1–4), har en valgt ut tre ulike vekstskifter som 

anses bærekraftige ut fra agronomiske hensyn: 

1. Eng – eng – eng – bygg – havre – bygg med gjenlegg  

2. Potet (grønnsaker) – vårhvete – havre – bygg – havre (potet/grønnsaker hvert 5. år) 

3. Oljevekster – vårhvete – havre – åkerbønne (erter) – vårhvete – bygg 

 

Fordelingen av vekstskifter på dyrkingsklasser er vist i Tabell 4-4. Vekstskifte nummer 1 

forutsettes anvendt på jord med dyrkingsklasse 4, som ikke anses egnet til oljevekster, poteter 

eller grønnsaker. Vekstskifte nummer 2, hvor poteter og grønnsaker inngår, forutsettes bare 

anvendt på lite erosjonsutsatt jord (dyrkingsklasse 1 og 3). Vekstskifte nummer 3 antas å gi 

størst produksjon per dekar på energibasis, men er også det mest varmekrevende. En har 

derfor forutsatt at dyrkingsklasse 1 fortrinnsvis bør benyttes til vekstskifte 3, og at 

dyrkingsklasse 3 anvendes til vekstskifte nummer 2. 

Tabell 4-4 Fordelingen av vekstskifter på dyrkingsklasser 

Dyrkings-

klasse 

Aktuelle vekstskifter 

1 3 Oljevekster – vårhvete – havre – åkerbønne (erter) – vårhvete – bygg 

2 Potet (grønnsaker) – vårhvete – havre – bygg – havre 

2 3 Oljevekster – vårhvete – havre – åkerbønne (erter) – vårhvete – bygg 

3 2 Potet (grønnsaker) – vårhvete – havre – bygg – havre 

4 1 Eng – eng – eng – bygg – havre – bygg med gjenlegg  

5  Gras, poteter og grønnsaker 

6  Gras, beite 

 

I analysen er det forutsatt uendret areal til poteter, grønnsaker, frukt, bær og blomster på 

friland i forhold til 2012. Poteter og grønnsaker forutsettes å inngå i vekstskifte med andre 

jordbruksvekster.  Det totale arealet av vekstskifte nummer 2 innenfor hver sone er derfor 

tilpasset dette kravet. Frukt, bær og frilandsblomster betraktes som permanente kulturer som 

ikke inngår i vekstskifte.   
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Produsert mengde mat 

Produsert mengde mat kan beregnes på grunnlag av: 

• Arealer og avlinger av ulike vekster 

• Bruk av avlinger til mat eller husdyrfôr 

• Fôrbehovet til ulike animalske produkter 

• Energiinnhold i ulike matvarer 

På grunnlag av statistikk fra Felleskjøpet kan andel matkorn av norskprodusert korn beregnes 

til 17 prosent i gjennomsnitt for de siste 15 årene
33

 . Andel kraftfôr til ulike grupper av husdyr 

kan beregnes av statistikk fra Statens landbruksforvaltning
34

. Oljevekster (raps og rybs) antas 

å inneholde 80 prosent tørrstoff og 45 prosent olje av tørrstoffet. Resten av tørrstoffet 

(presskake) forutsettes brukt som kraftfôr med samme energiinnhold som korn, erter og 

åkerbønner. Fordelingen av fôrtyper mellom ulike grupper av husdyr og husdyrprodukter kan 

beregnes på grunnlag av standard fôrnormer (Tabell 4-5).  

Tabell 4-5 Andel av kraftfôr og grovfôr til ulike grupper husdyr og produkt 

 Grupper av 

husdyr 

Andel av 

forbrukt 

(kraft)fôr 

Herav andel til ulike produkt 

Fôrtype Melk Storfe-

kjøtt 

Saue-

kjøtt 

Lyst 

kjøtt 

Egg Sum 

 Drøvtyggere 52 % 56 % 36 % 8 %   100 % 

Kraftfôr Svin  25 %    100 %  100 % 

 Fjørfe 23 %    60 % 40 % 100 % 

 Sum 100 %       

Grovfôr Drøvtyggere 100 % 50 % 42 % 8 %   100 % 

 

Tabell 4-6 viser fôrforbruk for ulike typer matprodukter, beregnet på grunnlag av standard 

fôrnormer og statistikk over fôrforbruk og produsert mengde kjøtt. For sau er det forutsatt at 

50 prosent av beite (4,5 FE/kg kjøtt) foregår på utmarksbeite, som betraktes som ”gratis areal” 

fordi det ikke legger beslag på jordbruksareal. 

Tabell 4-6 Fôrforbruk av ulike typer matvarer 

 Fôrforbruk per kg matvare 

 Totalt Kraftfôr Grovfôr 

Melk 0,97 FE 0,35 FE 0,61 FE 

Storfekjøtt 13,1 FE 3,6 FE 9.5 FE 

Sauekjøtt 13,5 FE 2,2 FE 6,7 FE 

Egg 2,5 kg kraftfôr   

Svinekjøtt 4,7 kg kraftfôr   

Fjørfekjøtt 3,0 kg kraftfôr*   

 

 

                                                 
33

 (http://www.fk.no/Documents/Eksterne/NFK/Statistikk/Sluttrapport2011_12.pdf). 
34

 (https://www.slf.dep.no/no/produksjon-og-marked/korn-og-kraftfor/marked-og-pris/statistikk) 
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Tabell 4-7 Energiinnhold i ulike typer matvarer, MJ/kg. Kilde: 

http://www.matvaretabellen.no/ 

Melk 3,14* 

Storfekjøtt 7,0 

Sauekjøtt 9,5 

Egg 5,85 

Svinekjøtt 10,0 

Fjørfekjøtt 6,5 

Korn/mel 13,3 

Olje av raps/rybs 34,9 

* Energikorrigert melk med 4,3 prosent fett 

 

Proteininnhold i åkervekster (med 85 prosent tørrstoff) er vist i Tabell 4-8: 

Tabell 4-8 Proteininnhold i åkervekster 

Hvete/rug 12 % 

Bygg 9 % 

Havre 12 % 

Oljevekster  16 % 

Erter/bønner 23 % 
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4.2 Historisk utvikling av arealet 

Den historiske utviklingen av jordbruksareal i drift i Norge er vist i Tabell 4-9. 

Tabell 4-9 Historisk utvikling av jordbruksareal i drift i Norge. Areal i tusen dekar. Kilde SSB 

(http://ssb.no/a/aarbok/tab/tab-333.html) 

 Jord-

bruks-

areal i 

drift i 

alt 

Korn og oljevekster til modning Rot-

vekster, 

grønnfôr 

og silo-

vekster 

Poteter Andre 

vekster 

Eng til slått og beite 

 I alt Av dette I alt Av dette 

overflate 

dyrket og 

inn-

marksbeite 

 Hvete Bygg Havre 

1939 11 161 1 837    412    468    870  350  507  252 8 216 2 920 

1949 10 456 1 520    308    400 758  318  582  281 7 755 2 333 

1959 10 107 2 182 93 1 409    647  266  552  479 6 628 1 764 

1969 9 553 2 522 38 1 847    541  278  326  257 6 169 1 585 

1979 9 535 3 252    170 2 001 1 007  320  214 360 5 388 1 231 

1989 9 911 3 530    382 1 760 1 322  397  189  316 5 478 1 093 

1999 10 382 3 345 516 1 826 913  311  149  189 6 388 1 511 

2000 10 422 3 363  681 1 627 959  285  151  185 6 437 1 581 

2001 10 467 3 390 636 1 768 849  271  152  184 6 470 1 605 

2002 10 466 3 378 638 1 806 800  206  152  178 6 552 1 635 

2003 10 404 3 342 758 1 616 848  196  146  170 6 550 1 645 

2004 10 397 3 351 853 1 490 867  176  142  176 6 552 1 661 

2005 10 354 3 319 808 1 633 742  155  137  193 6 550 1 692 

2006 10 345 3 247 857 1 524 739  149  140  195 6 613 1 728 

2007 10 320 3 181 912 1 407 724  137  145  206 6 651 1 745 

2008 10 245 3 138 932 1 299 778  131  143  197 6 636 1 752 

2009 10 143 3 104 816 1 363 810  120  137  205 6 577 1 749 

2010 10 060 3 071 721 1 462  761  119  132  214 6 524 1 759 

2011 9 989 3 040 738 1 480 716  102  129  205 6 513 1 765 

2012 9 917 2 990  669 1 559  692  105  127  208 6 488 1 761 

 

De to kolonnene lengst til høyre i Tabell 4-9 viser henholdsvis totalarealet av eng til slått og 

beite og hvor mye av dette som er overflatedyrket jord og innmarksbeite. Differansen mellom 

de to kolonnene er fulldyrket eng. Totalarealet med fulldyrket jord i drift kan beregnes som 

differansen mellom jordbruksareal i drift i alt og klassen overflatedyrket jord og 

innmarksbeite. Dette er illustrert i Figur 4-1. Som figuren viser, har arealet av fulldyrket jord i 

drift gått ned med cirka 680 000 dekar fra 2000 til 2012, mens arealet av overflatedyrket jord 

og innmarksbeite har økt med 180 000 dekar. Konsekvensen er at det totale jordbruksarealet i 

drift har gått ned med om lag 500 000 dekar fra 2000 til 2012.  

I perioden 2000–2012 har det vært rapportert omdisponert cirka 122 000 dekar dyrket 

mark
35

. I samme periode har det trolig vært nydyrket et noe større areal. I årene 2005-2011 

ble det rapportert nydyrket cirka 100 000 dekar
36

.  Dersom en forutsetter at nedbygging av 

dyrket mark omtrent er kompensert av nydyrking, kan en anta at cirka en halv million dekar 

jordbruksareal er tatt ut av drift etter år 2000 og at et betydelig areal med fulldyrket jord er 

                                                 
35

 (https://www.slf.dep.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/omdisponering-og-deling/statistikk) 
36

 (http://www.ssb.no/a/kortnavn/kofola/tab-2012-06-27-03.html) 
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blitt omdisponert til innmarksbeite. Vi kan derfor si at det har foregått en ekstensivering i 

arealbruken siden 2000.  

Figur 4-1 Endringer i jordbruksareal i drift 

 

 

Dagens tilgjengelige jordbruksareal 

Det totale tilgjengelige arealet av dyrket jord basert på AR5 er vist i Tabell 4-10. I sum for 

hele landet utgjør fylldyrket og overflatedyrket jord til sammen cirka ni millioner dekar. Av 

dette arealet kan fulldyrket og overflatedyrket jord anslås til henholdsvis 8,58 millioner og 

450 000 dekar, på grunnlag av beregninger basert på digitalt markslagskart. Fulldyrket areal i 

drift i 2012 kan ansås til i overkant av 8,1 millioner dekar på grunnlag av Figur 4-1. Dette 

innebærer at cirka 0,5 millioner dekar fulldyrket jord var ute av drift i 2012. 

Tabell 4-10 Totalt tilgjengelig areal av dyrket jord i Norge. Kilde: AR5. 

 Dyrket jord, dekar 

Sone Totalt Fulldyrket og overflatedyrket Innmarksbeite 

1 1 922 027 1 817 223 104 804 

2 433 800 305 552 128 249 

3 2 012 297 1 786 824 225 473 

4 1 025 974 925 015 100 959 

5a 399 420 348 605 50 815 

5b 1 853 609 1 435 510 418 099 

5c 2 390 623 1 473 190 917 433 

6 1 048 907 782 568 266 338 

7 192 525 155 810 36 715 

Sum  11 279 182 9 030 296 2 248 886 
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Dagens arealutnytting 

Jordbruksareal i drift og arealer av ulike vekster er vist i Tabell 4-11 og i Tabell 4-12. Areal 

ute av drift er et estimat beregnet som differansen mellom totalt kartlagt jordbruksareal 

(Tabell 4-10) og jordbruksareal i drift (Tabell 4-11).  

Tabell 4-11 Jordbruksarealer og vekster 2012. 

Sone Jordbruks-

areal i drift 

i alt 

Av dette Ute av 

drift 
Fulldyrket 

eng 

Korn og 

oljevekster 

Poteter Grønfôr 

og silo-

vekster 

Grønn-

saker 

Erter Andre 

vekster 

1 1 811 605 320 359 1 260 290 31 019 20 450 34 317 7 604 13 455 110 422 

2 409 424 244 052 23 999 7 326 2 822 7 909 0 542 24 376 

3 1 862 637 464 273 1 106 586 54 274 21 255 11 840 601 8 616 149 660 

4 963 133 419 879 424 898 12 355 14 489 5 120 25 1 531 62 841 

5a 344 940 198 297 91 201 6 570 4 775 1 745 0 1 999 54 480 

5b 1 658 069 1 198 466 71 965 8 791 23 096 741 0 2 832 195 540 

5c 1 942 357 1 157 364 337 1 101 4 338 617 0 14 431 448 266 

6 773 173 611 010 3 141 4 921 5 504 295 0 291 275 734 

7 126 566 105 147 0 174 3 067 8 0 12 65 959 

Sum 9 891 904 4 718 847 2 982 417 126 531 99 796 62 592 8 230 43 709 1 387 278 

 

Tabell 4-12 viser arealutnytting i ulike soner i 2012. Utbredelsen av de ulike dyrkingsklassene 

er forskjellig i ulike deler av landet. Nord-Norge og sone 5 c har for eksempel så godt som 

ikke korndyrking. Et annet viktig punkt er at ikke hele det tilgjengelige (kartlagte) dyrkede 

arealet drives. Det totale tilgjengelige arealet av dyrket jord i Norge i 2012 var rundt 11,3 

millioner dekar. Av dette ble 1,4 millioner dekar (12,3 prosent) ikke drevet. Her er det også 

store regionale forskjeller, fra i størrelsesorden 6 prosent på Jæren og flatbygdene på 

Østlandet og i Trøndelag til rundt 30 prosent i Nord-Norge. Med hensyn til arealutvikling ble 

det dyrkede arealet i drift redusert fra 10,4 millioner dekar i 2002 til 9,9 millioner dekar 10 år 

senere (2012), det vil si en nedgang på rundt 5 prosent. Interessant å merke seg her er at 

arealet av fulldyrket jord i drift gikk ned med enda mer enn dette (680 000 dekar), mens 

arealet av overflatedyrka jord og innmarksbeite økte med 180 000 dekar. I sum er bildet altså 

at arealet av den mest verdifulle dyrkede jorda i drift (fulldyrkede arealer) har gått ned. 

Utbredelsen av innmarksbeite har økt noe. Andelen jord ute av drift er kraftig skjevfordelt 

mellom regioner med og uten korn. Bruken av utmarksbeite har gått jevnt ned siden 2000. 

Dette er viktige opplysninger når en skal vurdere hvilke virkemidler som fører til at 

jordbruksarealet, både innmark og utmark, blir holdt i hevd og utnyttet til matproduksjon.  

Hvilke potensialer utmarksbeite har for matproduksjon, blir belyst i kapittel 4.3. Hvor mye 

utmarksbeite som kan brukes i praksis, er også relatert til hvilken kapasitet som er tilgjengelig 

for å produsere vinterfôr på innmark. Her forventes store regionale forskjeller. Innenfor 

rammene av dette studiet var det ikke mulig å utrede dette. 
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Tabell 4-12 Arealutnytting i ulike soner i Norge 2012.  

Sone Tilgjengelig jordbruksareal Jordbruksareal i drift Ute av drift Andel ute av drift (%) 

1 1 922 027 1 811 605 110 422 5,7 % 

2 433 800 409 424 24 376 5,6 % 

3 2 012 297 1 862 637 149 660 7,4 % 

4 1 025 974 963 133 62 841 6,1 % 

5a 399 420 344 940 54 480 13,6 % 

5b 1 853 609 1 658 069 195 540 10,5 % 

5c 2 390 623 1 942 357 448 266 18,8 % 

6 1 048 907 773 173 275 734 26,3 % 

7 192 525 126 566 65 959 34,3 % 

Total 11 279 182 9 891 904 1 387 278 12,3 % 

Tabell 4-13. Arealer av korn og oljevekster 2012 

 Korn og olje-

vekster i alt 

Av dette 

Hvete Rug Bygg Havre Oljevekster 

1 1 260 290 478 932 9 077 483 066 250 971 38 244 

2 23 999 22 0 21 524 2 453 0 

3 1 106 586 171 693 3 117 558 822 357 266 15 688 

4 424 898 10 211 960 373 128 40 152 447 

5a 91 201 4 895 1 032 57 606 27 228 440 

5b 71 965 2 235 515 57 892 11 187 136 

5c 337 0 55 253 24 5 

6 3 141 3 0 2 973 158 7 

7 0 0 0 0 0 0 

Sum 2 982 417 667 991 14 756 1 555 264 689 439 54 967 

 

Avlinger 

Gjennomsnittsavling for korn, oljevekster og høy er vist i Tabell 4-14. I tillegg til avlingene 

for hvert enkelt kornslag er det også beregnet veid gjennomsnittsavling for hvete og rug og 

for korn totalt. Det er ikke grunnlag for å differensiere avlingene mellom delsonene i sone 5.  

Tabell 4-14 Gjennomsnittlig avling for årene 2002–2011. Kilo per dekar 

Sone Hvete Ru

g 

Hvete/ rug Bygg Havre Korn totalt Olje-vekster Hø

y 

1 446 503 450 393 397 421 178 665 

2 367 0 362 417 388 414 0 717 

3 401 453 405 354 363 367 137 643 

4 407 305 401 358 323 356 62 655 

5 316 323 317 287 301 292 85 628 

6 331 0 239 198 128 191 0 440 

7 0 0 0 0 0 0 0 309 

Gj. sn. 433 483 437 360 370 384 163 607 
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4.3 Utmarksbeiteressurser i Norge 

Nasjonalt arealregnskap for utmark 

Foreløpige tall for utmarksbeiteressurser i Norge er hentet fra prosjektet Arealregnskap for 

utmark (AR18X18 i kortform), som er gjennomført i samarbeid mellom Skog og landskap og 

Statistisk sentralbyrå. Prosjektet er basert på en utvalgskartlegging med 18 kilometer mellom 

hver prøveflate og til sammen 1 080 prøveflater på landjorda i Norge. 87 prosent av flatene er 

foreløpig bearbeidet, og på fylkesnivå foreligger det data for Oslofjordfylkene, Hedmark, 

Oppland, Buskerud, Telemark, Agderfylkene, Troms og Finnmark. 

 

Fra vegetasjonskart til beiteverdi 

Bruk av vegetasjonstyper ved beitekartlegging har lange tradisjoner, og er den eneste metoden 

vi har for å beskrive beitekvalitet. Utgangspunktet er at forekomst av beiteplanter, 

næringsinnhold og planteproduksjon vil være noenlunde lik mellom lokaliteter for den enkelte 

vegetasjonstypen innenfor et geografisk avgrenset område. 

I Tabell 4-15 er de registrerte vegetasjonstypene delt inn i tre beiteklasser etter beiteverdi 

for sau og storfe. Da beiteverdien for noen av typene vil være ulik for dyreslagene, er det tatt 

utgangspunkt i den høyeste verdien typen har for ett av dyreslagene. Sorteringen på 

vegetasjonstyper er gjort fylkesvis, da det vil være en del ulikheter i utforminger av typene 

som ikke gjør det mulig å lage en felles modell for hele landet. 

 

Tabellene er delt i følgende kolonner: 

• Totalt landareal er totalt fylkesareal unntatt ferskvann. 

• Ikke beite: Størstedelen av klassen er vegetasjonsløse arealer som bart fjell, ur og 

blokkmark. Her inngår også areal som jordbruksareal og bebygde arealer som ikke er 

tilgjengelige for beiting.  

• Mindre godt beite består av vegetasjonstyper der beiteplanter forekommer så spredt at 

dyr i liten grad vil oppsøke slike steder dersom alternativer finnes. Typiske 

vegetasjonstyper er lav- og lyngrike skogtyper, lavhei, rismyrer, mosesnøleie mfl.  

• Godt beite er areal som hovedsakelig omfatter blåbærmark i skog og snaufjell. 

Grasmyrer og fuktheier går også inn her. 

• Svært godt beite er gras- og urterik mark som engskoger, høgstaudeenger, lågurtenger 

og strandenger.  

 

Det er tatt utgangspunkt i den potensielle beiteverdien, som er den verdien arealene kan få ved 

ei viss kultivering. Klassene godt beite og svært godt beite utgjør til sammen nyttbart beite. 

Det vil si det arealet beitedyr vil ta plantemasse av betydning for tilvekst fra. Klassene mindre 

godt beite, godt beite og svært godt beite utgjør til sammen tilgjengelig beite, som er totalt 

landareal unntatt klassen ikke beite. 
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Tabell 4-15 viser arealer av ulike beitekvaliteter for noen fylker og nasjonalt med unntak av 

Nordland fylke. Det er lite trolig at dette fylket vil føre til store endringer av de nasjonale 

prosenttallene. Nordland er et godt beitefylke og kan kanskje heve det nasjonale 

gjennomsnittet. 

 Troms står fram som et enestående fylke med hensyn til kvalitet på utmarksbeite-

ressursene. Agderfylkene, Hedmark og Finnmark ligger på den skrinne siden. Det er 

imidlertid store variasjoner innenfor fylkene. Hedmark har for eksempel veldig gode 

utmarksbeiter nord i fylket. Sør-Trøndelag har frodige fjellbeiter, men skrinnere ut mot 

fjorder og kysten. Oppland og Oslofjordfylkene skiller seg ut ved mye areal som ikke er beite. 

I Oppland er dette areal med bart fjell og blokkmark, mens det i Oslofjordfylkene er 

jordbruksareal og bosatte arealer.  

Finnmark, Hedmark og Agderfylkene har store arealer med mindre godt beite. 

Tabell 4-15 Beiteressurser i utmark i noen fylker. 

 Areal, km
2
 Prosent av totalt landareal 

Fylke Totalt 

landareal 

Ikke 

beite 

Mindre 

godt 

beite 

Godt 

beite 

Svært 

godt 

beite 

Ikke 

beite 

Mindre 

godt 

beite 

Godt 

beite 

Svært 

godt 

beite 

Oslofjordfylkene 11 042 2 637 3 225 4 065 1 115 23,9  29,2  36,8  10,1  

Hedmark 26 086 1 618 13 195 9 817 1 456 6,2  50,6  37,6  5,6  

Oppland 23 785 4 726 8 147 8 217 2 695 19,9  34,3  34,5  11,3  

Buskerud 13 797 1 141 5 388 5 340 1 929 8,3  39,1  38,7  14,0  

Telemark 13 846 771 6 524 5 035 1 517 5,6  47,1  36,4  11,0  

Agderfylkene 14 993 834 7 681 6 008 471 5,6  51,2  40,1  3,1  

Troms 24 866 3 526 8 119 7 811 5 410 14,2  32,7  31,4  21,8  

Finnmark 45 755 5 133 24 844 14 080 1 697 11,2  54,3  30,8  3,7  

Hele landet 

(ikke Nordland) 

268 134 34 958 111 325 97 754 24 098 13,0  41,5  36,5  9,0  

 

Fra beitekvalitet til beitekapasitet 

Ut fra vurderingen av beitekvalitet kan det gjøres overslag over beitekapasitet (Tabell 4-16). 

Her er det tatt utgangspunkt i nyttbart beiteareal, som er summen av klassene godt og svært 

godt beite og til sammen dekker cirka 45 prosent av totalt landareal. Dersom vi forutsetter 

samme prosentfordeling av beiteklasser når Nordland er medregnet, vil nyttbart beiteareal for 

hele landet bli 305 476 km² x 45 % = 137 462 km². 

En antar at det kan slippes om lag 65 saueenheter (1 storfe = 5 sau, 1 geit = 1,5 sau, 1 hest 

= 6 sau) per km² nyttbart beite i gjennomsnitt for landet. Samlet beitekapasitet for landet, 

vurdert ut fra plantedekket, vil da bli 137 462 km² x 65 saueenheter/km² ≈ 8,9 millioner 

saueenheter.  

Dette dyretallet forutsetter at både storfe og sau er til stede, fordi beiteverditabellen tar 

utgangspunkt i det dyreslaget som har høyest verdi for hver vegetasjonstype. Storfe vil ha 

størst nyttbart areal i lavlandet siden myr og sumpareal kan regnes som mer nyttbart beite for 

storfe enn for sau. I fjellet vil mindre areal være egnet for storfe på grunn av lav 
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planteproduksjon og vanskeligere tilgjengelighet. Best arealutnytting får en uansett med flere 

dyreslag i utmarka. 

En del arealer vil ha vanskelig tilgjengelighet eller på andre måter være praktisk vanskelig 

å utnytte som beite. Dette har vi ikke tall for, og det vil kunne variere fra fylke til fylke. 

Dersom vi anslår det praktisk nyttbare beitearealet til 90 prosent av det som er nyttbart ut fra 

plantedekket, skulle norsk utmark ha plass til om lag 8 millioner saueenheter. 

Utmarka har sikkert plass til flere dyr, men den beregnede beitekapasiteten har som 

målsetting å få optimal tilvekst. Flere beitedyr vil føre til beiting av vekster med lavere 

fôrverdi (for eksempel lyngarter), og tilveksten vil da gå ned. Beitekapasiteten uttrykt i 

fôrenheter kan beregnes ut fra lengden av vekstsesongen, basert på en fôrenhet per saueenhet 

og dag. 

Tabell 4-16 Beitekapasitet for husdyr i utmark for noen fylker, uttrykt i saueenheter 

 

Beitetrykk fra husdyr 

Et uttrykk for beitetrykket i norsk utmark fra husdyr kan en få ved å bruke SLFs tall for 

søknad om produksjonstilskudd for dyr med mer enn 5 uker i utmark i 2013 (Tabell 4-17). 

Beitetrykket fra storfe er usikkert på grunn av kortere beitesesong og opptak av fôr fra 

setervoller og innmarksareal i tillegg til utmark. En har derfor valgt å redusere storfetallet med 

25 prosent. Omregnet til saueenheter var samlet beitetrykk fra husdyr cirka 3 millioner 

saueenheter i 2013. 

 

 

 

 

 

Fylke Saueenheter/ km² 

nyttbart beite 

Saueenheter totalt 

Ut fra plante-dekket   Ut fra praktisk nyttbart areal 

Oslofjordfylkene 65 336 712 303 041 

Hedmark 60 659 144 527 315 

Oppland 65 709 269 567 416 

Buskerud 65 472 449 377 959 

Telemark 65 425 884 340 708 

Agderfylkene 55 356 333 285 067 

Troms 75 991 568 793 255 

Finnmark 60 952 166 857 000 
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Tabell 4-17 Beitedyr med mer enn 5 uker i utmark i 2013. 

Fylker Storfe   

75 prosent 

Sau Geit Hest Saueenheter 

Oslofjordfylkene 7 955 29 977 486 1 192 77 633 

Hedmark 15 224 107 528 2 521 758 191 978 

Oppland 31 748 245 716 5 448 813 417 506 

Buskerud 8 696 93 795 1 806 377 142 246 

Telemark 3 803 48 747 2 593 478 74 520 

Agderfylkene 8 758 66 735 642 587 115 010 

Troms 4 864 114 103 10 480 421 156 669 

Finnmark 1 041 22 822 21 62 28 431 

Landet 183 236 1 924 098 52 201 9 122 2 973 312 

 

Ledig beite i utmark 

Utmarksbeite er også næringsgrunnlaget for andre utmarksbeitende dyr, først og fremst elg, 

hjort og rein. Disse dyreslagene har bare delvis overlapp i valg av areal og planter med 

husdyrene, og beitemåten er veldig ulik. Hjortedyrene bruker utmarka hele året og i 

konkurranse med husdyrene bare i sommersesongen. 

I Tabell 4-18 er det vist et eksempel på beregning av fôropptak fra hjortedyr. Tallene for 

tamrein og villrein er funnet på reindrift.no og villrein.no. For elg og hjort er det tatt 

utgangspunkt i SSBs fellingsstatistikk og multiplisert med tre. Alt er beregnet som vinterdyr. 

Ved hjelp av ulike kilder er det gjort et anslag av fôrbehov, men tallene er svært usikre. For 

hjort og elg er det regnet med at halvparten av fôrbehovet vil være i konkurranse med husdyr.  

Tabell 4-18 Antall hjortedyr i Norge og fôrbehov i konkurranse med husdyr i sommersesongen 

Dyreslag Antall Fôrbehov i konkurranse med husdyr, saueenheter 

Per hjortedyr Totalt 

Tamrein 250 000 3 750 000 

Villrein 25 000 3 75 000 

Hjort 108 000 2 216 000 

Elg 105 000 3,5 367 500 

Sum   1 408 500 

 

Beitetrykk fra hjortedyr i konkurranse med husdyr kan estimeres til om lag 1,4 millioner 

saueenheter. Samlet beitetrykk i utmark av husdyr og hjortedyr på den beiteressursen husdyr 

vil utnytte, utgjorde da om lag 4,4 millioner saueenheter i 2013, mens den tilgjengelige 

kapasiteten var estimert til cirka 8 millioner saueenheter. Ut fra kapasiteten kan altså 

beitedyrtallet i norsk utmark minst fordobles.   
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5 Arealutnytting og matproduksjon 

5.1 Scenarioer for alternativ arealutnytting 

Alternativ arealutnytting 

Arealer av dyrkingsklasse seks er forutsatt å være lik arealet av innmarksbeite (Tabell 5-1). 

Jordsmonnkartlagt areal i dyrkingsklasse 1 til 5 er vist i Tabell 5-1. Tabellen viser at om lag 

40 prosent av jordbruksarealet i Norge er jordsmonnkartlagt. Fordelingen mellom de 7 sonene 

for AK-tilskudd er ujevn, jamfør Tabell 5-2 for totalt jordbruksareal. Jordsmonnkartleggingen 

har kommet lengst i sone 1 og 3, der nesten 80 prosent av alt jordbruksareal er 

jordsmonnkartlagt. I sone 4 ligger andelen på 65 prosent. I sone 6 og 7 er andelen 

jordsmonnkartlagt jordbruksareal lavest med henholdsvis 3 og 1 prosent. 

Tabell 5-1 Jordsmonnkartkartlagt areal og fordeling av areal på dyrkingsklasser 

 Jordsmonn-kartlagt  

areal i klasse 1–5 

Prosentvis fordeling på dyrkingsklasser 

Sone 1 2 3 4 5 

1 1 495 764 51 % 20 % 5 % 17 % 6 % 

2 82 469 19 % 1 % 4 % 68 % 8 % 

3 1 627 435 38 % 14 % 6 % 32 % 10 % 

4 660 960 18 % 5 % 3 % 65 % 9 % 

5a 177 900 23 % 12 % 8 % 51 % 7 % 

5b 142 224 10 % 1 % 4 % 43 % 43 % 

5c 17 659 16 % 4 % 6 % 50 % 25 % 

6 30 745 0 % 0 % 0 % 63 % 37 % 

7 1 715 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 

 

Totalt jordbruksareal og estimert areal av ulike dyrkingsklasser er vist i Tabell 5-2.  Det er 

estimert et jordbruksareal på totalt 11,3 mill. dekar. Av disse er omtrent halvparten egnet til 

dyrking av korn: 2,8 mill dekar er egnet til dyrking av matkorn (dyrkingsklasse 1 og 2), mens 

ytterligere 2,8 mill. dekar er egnet for dyrking av fôrkorn (dyrkingsklasse 3 og 4). Det 

resterende arealet på 5,7 mill. dekar egner seg kun til dyrking av gras (dyrkingsklasse 5 og 6). 

Over to tredjedeler av kornarealet befinner seg i AK-sonene 1 og 3, mens resten er i all 

hovedsak i sone 4. I sone 5c og 6 finnes ikke jordbruksareal som er egnet for korn.  
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Tabell 5-2 Totalt jordbruksareal og estimert areal av ulike dyrkingsklasser, dekar 

Sone Totalt 

jordbruks-

areal 

Arealer av dyrkingsklasser 

1 2 3 4 5 6 

1 1 922 027 931 335 369 778 98 711 315 171 102 228 104 804 

2 433 800 58 801 2 435 11 976 206 530 25 809 128 249 

3 2 012 297 670 139 255 288 111 675 578 818 170 904 225 473 

4 1 025 974 167 723 42 014 28 449 602 739 84 089 100 959 

5a 399 420 80 354 41 557 26 998 176 874 22 822 50 815 

5b 1 853 609 143 611 16 559 51 230 612 522 611 588 418 099 

5c 2 390 623 0 0 0 0 1 473 190 917 433 

6 1 048 907 0 0 0 0 782 568 266 338 

7 192 525 0 0 0 0 155 810 36 715 

Sum  11 279 182 2 051 963 727 632 329 039 2 492 655 3 429 008 2 248 886 

 

Tabell 5-3 viser nåværende arealfordeling av ulike vekster ved nåværende arealbruk. En 

sammenligning med tabell 5-2 gjør det klart at nåværende arealbruk ikke utnytter potensialet 

for korndyrking. I sone 1 dyrkes rundt 1,3 millioner dekar  korn, oljevekster, belgfrukter og 

poteter/grønnsaker, mens potensialet er 1,9 millioner dekar. I sone 3 utnyttes i underkant av 

60 prosent av arealet som er egnet til korndyrking, til dette formålet. I sone 4 er utnyttelsen 

under halvparten, og i sone 2 nyttes under 10 prosent av det arealet som er egnet til 

korndyrking, til dette formålet. 

Tabell 5-3 Arealfordeling av ulike vekster ved nåværende arealbruk 

Sone Hvete/ 

Rug 

Bygg Havre Olje-

vekster 

Belg-

vekster 

Potet/ 

grønn-

saker 

Gras/ 

grovfor 

Andre 

vekster 

Sum alle 

vekster 

1 488 009 483 066 250 971 38 244 7 604 65 336 464 920 13 455 1 811 605 

2 22 21 524 2 453 0 0 15 235 369 648 542 409 424 

3 174 810 558 822 357 266 15 688 601 66 114 680 720 8 616 1 862 637 

4 11 171 373 128 40 152 447 25 17 475 519 204 1 531 963 133 

5a 5 927 57 606 27 228 440 0 8 315 243 425 1 999 344 940 

5b 2 750 57 892 11 187 136 0 9 532 1 573 740 2 832 1 658 069 

5c 55 253 24 5 0 1 718 1 925 871 14 431 1 942 357 

6 3 2 973 158 7 0 5 216 764 525 291 773 173 

7 0 0 0 0 0 182 126 372 12 126 566 

Sum 682 747 1 555 264 689 439 54 967 8 230 189 123 6 668 425 43 709 9 891 904 

 

Arealfordelingen ved anvendelse av agronomisk optimale vekstskifter (jamfør Tabell 4-4) er 

vist i Tabell 5-4. En sammenligning med nåværende arealbruk (Tabell 5-3) viser at den største 

forskjellen ligger i økt dyrking av oljevekster og belgvekster (for eksempel åkerbønner og 

erter). Arealet med oljevekster blir mer enn femdoblet, og belgvekster øker fra 8 230 dekar til 

301 676 dekar. Denne utvidelsen går på bekostning av bygg som reduseres med om lag 30 
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prosent (eller med 550 000 dekar til 1,1 millioner dekar). Dyrking av hvete/rug og havre øker 

derimot noe. 

Tabell 5-4 Arealfordeling av ulike vekster ved optimale vekstskifter på nåværende 

jordbruksareal i drift 

 Hvete/ 

Rug 

Bygg Havre Olje-

vekster 

Erter/ 

åker-

bønner 

Potet/ 

grønn-

saker 

Gras/ 

grovfôr 

Andre 

vekster 

Sum alle 

vekster 

1 383 741 320 745 337 978 159 203 159 203 65 336 371 944 13 455 1 811 605 

2 15 235 77 033 61 369 0 0 15 235 240 009 542 409 424 

3 275 365 349 023 325 995 104 625 104 625 66 114 628 274 8 616 1 862 637 

4 63 631 231 056 153 279 23 078 23 078 17 475 450 004 1 531 963 133 

5a 37 854 74 632 57 173 14 770 14 770 8 315 135 428 1 999 344 940 

5b 9 532 41 612 35 104 0 0 9 532 1 559 456 2 832 1 658 069 

5c 0 0 0 0 0 1 718 1 926 208 14 431 1 942 357 

6 0 0 0 0 0 5 216 767 666 291 773 173 

7 0 0 0 0 0 182 126 372 12 126 566 

Sum 785 359 1 094 102 970 899 301 676 301 676 189 123 6 205 361 43 709 9 891 904 

 

Denne endringen blir enda tydeligere dersom alt tilgjengelig jordbruksareal tas i bruk. I Tabell 

5-5 vises arealfordeling ved optimale vekstskifter. Sammenlignes disse tallene med tallene for 

optimale vekstskifter på nåværende areal (jamfør Tabell 5-4), ser vi at areal til oljevekster er 

blitt 6 ganger større, og et areal til belgvekster som er 40 ganger større enn dagens (fra 8 230 

dekar til 332 189 dekar). Hvete/rug øker med over 20 prosent sammenlignet med nåværende 

vekstskifte og nåværende areal. Arealet brukt til bygg går noe opp fra situasjonen med 

optimal vekstskifte, men når ikke dagens nivå (nåværende vekstskifte og nåværende 

arealbruk). 

Tabell 5-5 Arealfordeling av ulike vekster ved optimale vekstskifter på alt tilgjengelige 

jordbruksareal 

Sone Hvete/ 

Rug 

Bygg Havre Olje-

vekster 

Belg-

vekster 

Potet/ 

grønn-

saker 

Gras/ 

grovfor 

Andre 

vekster 

Sum alle 

vekster 

1 414 964 343 386 357 104 174 814 174 814 65 336 378 153 13 455 1 922 027 

2 15 235 81 995 63 850 0 0 15 235 256 944 542 433 800 

3 296 517 371 405 342 474 115 202 115 202 66 114 696 767 8 616 2 012 297 

4 66 821 240 723 158 911 24 673 24 673 17 475 491 166 1 531 1 025 974 

5a 43 315 83 849 63 147 17 500 17 500 8 315 163 795 1 999 399 420 

5b 9 532 45 524 37 060 0 0 9 532 1 749 129 2 832 1 853 609 

5c 0 0 0 0 0 1 718 2 374 474 14 431 2 390 623 

6 0 0 0 0 0 5 216 1 043 400 291 1 048 907 

7 0 0 0 0 0 182 192 331 12 192 525 

Sum 846 385 1 166 881 1 022 546 332 189 332 189 189 123 7 346 160 43 709 11 279 182 
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I sum vil arealet av bygg reduseres, mens arealet av andre kornslag vil øke ved antatt optimale 

vekstskifter og bruk av alt tilgjengelig jordbruksareal. Det totale kornarealet vil øke med cirka 

100 000 dekar, og det samlede arealet med oljevekster og belgvekster vil øke med cirka 600 

000 dekar. En viktig forskjell i forhold til nåværende arealbruk er at all korndyrking ved 

optimale vekstskifter skjer i omløp med andre åkervekster eller gras.   

 

5.2 Scenarioer for matproduksjon 

Den totale matproduksjon på arealer med korn, oljevekster, belgvekster og gras, målt som 

energi, er beregnet ved tre scenarioer: dagens arealbruk, optimal bruk av dagens 

jordbruksareal i drift, og optimal bruk av alt tilgjengelig jordbruksareal 

5.2.1 Målt i energi 

Tabell 5-6 Total matproduksjon ved dagens arealbruk, målt i GJ 

Sone Hvete/ 

Rug 

Bygg Havre Olje- 

vekster 

Belg- 

vekster 

Gras/ 

grovfôr 

Sum 

1 790 937 679 160 356 699 95 600 7 272 313 009 2 242 

676 

2 28 32 187 3 401 0 0 262 519 298 136 

3 253 883 703 727 461 716 29 983 495 439 826 1 889 629 

4 16 060 474 870 45 813 382 20 356 150 893 296 

5a 6 639 58 094 28 885 520 0 159 816 253 954 

5b 3 080 58 383 11 868 161 0 1 013 876 1 087 368 

5c 62 255 25 6 0 1 170 172 1 170 520 

6 2 1 997 65 0 0 348 456 350 520 

7 0 0 0 0 0 41 142 41 142 

Sum 1 070 692 2 008 673 908 472 126 651 7 786 4 104 967 8 227 241 

 

Dagens arealbruk gir grunnlag for om lag 8,2 millioner GJ, hvorav omtrent halvparten 

kommer fra korn og kraftfôrbasert kjøtt, mens den andre halvparten kommer fra melk og 

grovfôrbasert kjøtt via gras og grovfôr. 
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Tabell 5-7 Beregnet total matproduksjon ved optimal bruk av nåværende jordbruksareal i 

drift, målt i GJ. 

Sone Hvete/  

Rug 

Bygg Havre Olje- 

vekster 

Belg- 

vekster 

Gras/  

grovfor 

Sum Økning i forhold til  

nåværende arealbruk 

GJ % 

1 621 946 450 947 480 360 397 966 152 246 246 390 2 349 856 107 179 5  

2 19 660 115 196 85 083 0 0 160 629 380 567 82 431 28  

3 399 922 439 526 421 303 199 958 86 113 404 618 1 951 439 61 810 3  

4 91 480 294 058 174 890 19 741 18 386 308 211 906 768 13 472 2  

5a 42 401 75 265 60 653 17 441 9 451 86 239 291 449 37 495 15  

5b 10 677 41 965 37 241 0 0 1 012 084 1 101 967 14 599 1 

5c 0 0 0 0 0 1 203 613 1 203 613 33 093 3  

6 0 0 0 0 0 354 498 354 498 3 978 1  

7 0 0 0 0 0 42 156 42 156 1 014 2  

Sum 1 186 085 1 416 957 1 259 530 635 107 266 196 3 818 438 8 582 313 355 072 4  

 

 

Ifølge beregningene kan matproduksjonen målt som energi økes med fire prosent ved 

agronomisk optimal bruk av dagens jordbruksareal i drift sammenlignet med nåværende 

arealbruk. Mesteparten av økningen kan skje i sone 2 og 5a som følge av økt kornareal. I de 

andre sonene er den beregnede økningen liten. Omleggingen oppnås gjennom en nedgang i 

grovfôrbasert matproduksjon fra 4,1 millioner GJ til 3,8 millioner GJ (7 prosent reduksjon) og 

en utvidelse av korn og kraftfôrbasert matproduksjon som overkompenserer for denne 

nedgangen. 

Tabell 5-8 Beregnet total matproduksjon ved optimal bruk av alt tilgjengelig jordbruksareal, 

målt i GJ 

Sone Hvete/ Rug Bygg Havre Olje-
vekster 

Belg-vekster Gras/ 
grovfôr 

  Økning i 
forhold til 

nåværende 

arealbruk 

Sum                  GJ % 

1 672 550 482 779 507 543 436 991 167 175 253 727 2 520 766 278 089 12  

2 19 660 122 615 88 522 0 0 172 091 402 887 104 752 35  

3 430 643 467 711 442 600 220 172 94 818 444 625 2 100 569 210 940 11  

4 96 066 306 361 181 315 21 106 19 657 332 340 956 846 63 550 7  

5a 48 517 84 559 66 991 20 665 11 199 102 526 334 457 80 502 32  

5b 10 677 45 910 39 316 0 0 1 121 221 1 217 124 129 756 12  

5c 0 0 0 0 0 1 447 985 1 447 985 277 465 24  

6 0 0 0 0 0 466 017 466 017 115 497 33  

7 0 0 0 0 0 61 669 61 669 20 527 50  

Sum 1 278 113 1 509 936 1 326 287 698 933 292 848 4 402 202 9 508 319 1 281 078 16  

 

Ved optimal bruk av alt tilgjengelig jordbruksareal kan energiproduksjonen øke med 16 

prosent sammenlignet med nåværende arealbruk. I dette tilfellet utvides både gras/grovfôr (7 

prosent økning), hvete/rug (19 prosent økning), havre (45 prosent økning) og oljevekster samt 
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belgfrukter. Bygg er eneste kornslag som reduseres. Nedgangen for dette kornslaget er på 25 

prosent eller rundt 500 000 daa.  

Protein fra åkervekster er en viktig innsatsfaktor i kraftfôr og derigjennom en kritisk faktor 

for selvforsyningen i Norge. Tabell 5-9 viser total produksjon av protein ved dagens arealbruk 

og nåværende vekstskifte.  

Tabell 5-9 Total produksjon av protein i åkervekster ved dagens arealbruk, målt i tonn 

protein 

Sone Hvete/Rug Bygg Havre Oljevekster Belgvekster Sum 

1 24 209 15 490 11 068 1 086 441 52 293 

2 1 734 106 0 0 841 

3 7 771 16 050 14 327 341 30 38 518 

4 492 10 831 1 422 4 1 12 749 

5a 203 1 325 896 6 0 2 430 

5b 94 1 332 368 2 0 1 796 

5c 2 6 1 0 0 9 

6 0 46 2 0 0 48 

7 0 0 0 0 0 0 

Sum 32 771 45 813 28 189 1 438 472 108 684 

 

Proteinproduksjonen ved dagens arealbruk er om lag 110 000 tonn (Tabell 5-9). Det meste 

kommer fra bygg, hvete/rug og havre. Ved agronomisk optimale vekstskifter kan 

produksjonen av protein økes med 21 prosent eller 22 373 tonn (Tabell 5-10). Mesteparten av 

denne økningen er knyttet til oljevekster og belgfrukter som fortrinnsvis dyrkes i sone 1 og 3. 

De fortrenger da bygg. 

Tabell 5-10 Total produksjon av protein i åkervekster ved optimal bruk av dagens 

jordbruksareal i drift, målt i tonn protein 

Sone Hvete/ 

Rug 

Bygg Havre Olje- 

vekster 

Belg- 

vekster 

Sum Økning i forhold til 

nåværende arealbruk 

Tonn % 

1 19 036 10 285 14 905 4 520 9 232 57 978 5 685 11  

2 602 2 627 2 640 0 0 5 869 5 029 598  

3 12 241 10 025 13 073 2 271 5 222 42 830 4 312 11  

4 2 800 6 707 5 427 224 1 115 16 273 3 523 28  

5a 1 298 1 717 1 882 198 573 5 668 3 237 133  

5b 327 957 1 156 0 0 2 439 644 36 

5c 0 0 0 0 0 0   

6 0 0 0 0 0 0   

7 0 0 0 0 0 0   

Sum 36 303 32 317 39 082 7 213 16 142 131 057 22 373 21 
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Beregnet proteinproduksjon kan økes med ytterligere 8 prosentpoeng til 29 prosent 

sammenlignet med dagens situasjon dersom alt tilgjengelig jordbruksareal tas i bruk (se 

Tabell 5-11).  Omleggingen følger igjen samme mønster med økt produksjon av oljevekster 

og belgfrukter på bekostning av bygg. 

Tabell 5-11 Total produksjon av protein i åkervekster ved optimal arealbruk av alt 

tilgjengelig jordbruksareal, målt i tonn protein 

Sone Hvete/ Rug Bygg Havre Olje- 

vekster 

Belg- 

vekster 

Sum Økning i forhold 

til nåværende arealbruk 

Tonn % 

1 20 585 11 011 15 749 4 963 10 137 62 445 10 152 19  

2 602 2 797 2 747 0 0 6 145 5 305 631  

3 13 181 10 667 13 733 2 500 5 750 45 832 7 314 19  

4 2 940 6 987 5 626 240 1 192 16 985 4 236 33  

5a 1 485 1 929 2 079 235 679 6 406 3 976 164  

5b 327 1 047 1 220 0 0 2 594 798 44  

5c 0 0 0 0 0 0   

6 0 0 0 0 0 0   

7 0 0 0 0 0 0   

Sum 39 120 34 438 41 153 7 938 17 758 140 407 31 723 29  

 

Disse beregningene viser at det er potensial for en økning i produksjonen av mat på 

energibasis og særlig på proteinbasis ved en omlegging av dyrkingen på nåværende 

jordbruksareal i drift i Norge. Potensialet vil ytterligere øke hvis en tar i bruk hele dagens 

tilgjengelige jordbruksareal.  
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6 Simuleringer av virkemiddelsystem for arealbruk 

og matproduksjon 

6.1 Modellbeskrivelse  

Jordmod er en matematisk modell for norsk jordbruk utviklet for å simulere langsiktige 

effekter av alternative virkemidler i jordbrukspolitikken på produksjon, faktorinnsats og 

inntekt. En grundig beskrivelse av modellen finnes i Mittenzwei og Gaasland (2008).  

Modellens tilbudsside består av i underkant av 300 bruk differensiert etter 11 driftsformer 

og 32 regioner. Brukene produserer til sammen mer enn 20 ulike jordbruksvarer (for 

eksempel melk, ulike kjøttslag og ulike kornslag) ved hjelp av arbeid, areal, kapital, fôr og 

variable innsatsfaktorer. Produksjonsteknologien, det vi si forholdet mellom innsatsfaktorer 

og produkter ligger stort sett fast. Unntaket er N-gjødsling for korn og gras samt melkeytelse, 

som er avhengig av fôrrasjonen. Det er videre lagt inn stordriftsfordeler for arbeid og kapital, 

men størrelsen på brukene er i denne analysen begrenset til dagens størrelser. Modellen 

inneholder de fleste direkte tilskudd, der distrikts- og strukturprofilen er ivaretatt for de 

viktigste tilskuddene (areal- og kulturlandskapstilskudd, driftstilskudd i melkeproduksjonen, 

produksjonstilskudd i husdyrproduksjonen og avløserordningen). Distriktstilskudd, som er et 

regionalt differensiert pristilskudd, er også med i modellen. 

Råvarer produsert i jordbruket foredles i næringsmiddelindustrien. Modellen har egne 

moduler for meieri- og slakteriindustrien som beregner foredlingskostnader basert på 

råvaretilgang og industristruktur. Råmelk blir foredlet til 12 produkter som etterspørres av 

konsumentene. Inndelingen følger i stor grad produktinndelingen i prisutjevningsordningen 

for melk. Slakteriindustrien er delt i to prosesser: slakting/skjæring og foredling av 

produksjonskjøtt og innmat. Til sammen produseres femten ulike kjøttprodukter basert på 

storfe/kalv, sau/lam og gris. Slakting/skjæring gir fire produkter: biffer/fileter, to typer 

stykningsdeler (fersk og marinert) og produksjonskjøtt. Modellen skiller mellom biffer/fileter 

og stykningsdeler av henholdsvis storfe, sau/lam og gris. Disse produktene etterspørres av 

konsumentene. Modellen skiller imidlertid ikke mellom produksjonskjøtt og innmat av storfe, 

sau/lam og gris, men betrakter produksjonskjøtt og innmat som ett produkt uavhengig av 

dyreslag. Produksjonskjøtt og innmat foredles til seks spesifikke produkter som 

konsumentene etterspør: kjøttdeig, pølser, pålegg, spekepølser, spekevarer og diverse 

kjøttvarer. Disse produktene er definert i modellen med en fast andel produksjonskjøtt og 

innmat, men det er ikke satt krav om hvilket dyr produksjonskjøttet og innmaten skal komme 

fra. Fjørfekjøtt holdes utenfor slakterimodulen. I andre industrier enn meierier og slakterier 

benytter modellen faste foredlingskostnader.  
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Etterspørselen foregår i fem markedsregioner og er modellert med (fallende) lineære 

funksjoner som innebærer at konsumentene reagerer på prisendringer: Forbruket øker 

(synker) med fallende (stigende) priser. Hvor sterk forbruksendringen er, varierer mellom 

produkter. Generelt er forbruket mindre prisavhengig for varer som konsummelk og mel, og 

mer prisavhengig for kjøtt og ost. Modellen ser bort fra at prisendringer på én vare påvirker 

etterspørselen av en annen vare (krysspriseffekt). Som regel vil denne effekten være negativ. 

Det betyr at prisreduksjon (prisøkning) på én vare fører til redusert (økt) etterspørsel av den 

andre varen. Et eksempel er kjøttvarer: Øker prisen på svinekjøtt, vil forbrukeren etterspørre 

mindre svinekjøtt og mer storfekjøtt. Dette er ut fra en tanke om at det er et metningspunkt for 

hvor mye mat konsumentene kan spise. Når modellen ser bort fra krysspriseffekter, betyr det 

at konsumentene forutsettes å spise mer (mindre) av alle varer der prisen går ned (opp). 

Varer kan transporteres mellom markedsregionene, og handel med utlandet foregår til faste 

verdensmarkedspriser og i henhold til gjeldende handelspolitiske virkemidler slik som toll 

(krone- eller prosenttoll), importkvoter og eksportstøtte. Importerte varer selges til norsk 

markedspris, og en eventuell rente tilfaller importøren. En importrente oppstår når prisen på 

den importerte varen samt toll er lavere enn prisen på det norske markedet. Modellen er basert 

på antakelsen om homogene produkter. Det betyr at konsumenten i modellen ikke skiller 

mellom importerte varer og norskproduserte varer. Innenfor samme produkt (for eksempel 

hvitost til dagligvare) skiller modellen heller ikke mellom ulike kvaliteter. 

Modellen beregner faktorinnsats og produserte mengder i jordbruket under forutsetning om 

tilgjengelige ressurser, produksjonsteknologi, virkemiddelbruk, andre ytre rammebetingelser 

for jordbruket samt at markedene klarerer (likevektsløsning) tilbud og etterspørsel. Modellens 

løsning forutsetter at jordbruket får dekket alle kostnader, inkludert en gitt avkastning på alt 

arbeid og all kapital. Siden modellen tillater at jordbruket tilpasser seg endrede 

rammebetingelser fullt ut, tolkes modellens resultater som en langsiktig tilpasning. Med dette 

menes en tidshorisont på 12–15 år. At modellens resultater tolkes som en langsiktig 

tilpasning, må ikke forveksles med at modellen er dynamisk. Modellen sier ikke noe om 

tilpasningsforløpet frem til en ny likevekt. Modellen tar heller ikke hensyn til den 

eksisterende jordbruksstrukturen i modellering av dagens situasjon eller i tidligere 

investeringer.  

Modellen er kalibrert til situasjonen i jordbruket basert på gjennomsnittet for 

treårsperioden 2010–2012. Dette kalles «modellens basisløsning» (betegnet som «2011» i 

resultattabellene) og forstås som modellens beskrivelse av den faktiske situasjonen i denne 

perioden. Likevekten i «2011» reflekterer ikke nøyaktig den faktiske situasjonen i jordbruket i 

denne perioden. Det er to hovedårsaker til dette. For det første er modellen en forenkling av 

virkeligheten. Det betyr blant annet at bøndene i modellen opptrer som profittmaksimerende. 

Selv om denne forutsetningen i seg selv virker rimelig, er det mange andre faktorer som 

påvirker beslutninger i jordbruket, slike som familieforhold, den generelle utviklingen i 

regionen der bruket er lokalisert, kultur og tradisjon. For det andre forutsetter modellen stabile 

rammebetingelser fra tiden politikken endres, til tilpasningen er avsluttet. I virkeligheten 

endres rammebetingelser (for eksempel priser på verdensmarkedet, valutakurser, rentenivå) 

fortløpende, noe som igjen fører til andre tilpasninger i virkeligheten enn i modellen. I 
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simuleringene er det valgt samme basisår, «2011». Resultater av simuleringen tolkes da som 

resultat av en tilpasning til endret virkemiddelbruk (forutsatt i simuleringen) under dagens 

øvrige rammebetingelser. Ved å sammenligne disse modellresultatene med «2011» (dagens 

virkemiddelbruk med dagens øvrige rammebetingelser) får man den isolerte effekten av 

politikkendringen for jordbruket. Dette gjør videre at det er modellens prosentvise (og ikke 

absolutte) resultater som har sterkest utsagnskraft.  

6.2 Simuleringer 

Det er utarbeidet simuleringer på bakgrunn av to problemstillinger: 

1. Hva slags jordbruk (arealbruk og matproduksjon) vil vi kunne få vi dersom det eneste 

målet med jordbrukspolitikken er å opprettholde jordbruksarealet på en 

samfunnsøkonomisk effektiv måte? 

2. Hva slags jordbruk (arealbruk og matproduksjon) vil vi kunne få dersom det eneste 

målet med jordbrukspolitikken er å opprettholde matproduksjonen på en 

samfunnsøkonomisk effektiv måte? 

Hver av de to problemstillingene belyses for to ulike situasjoner med hensyn til tilgjengelig 

areal: (a) bare dagens jordbruksareal i drift kan benyttes, og (b) tilgjengelig jordbruksareal i 

drift kan utvides innenfor visse grenser. Til sammen blir det fire simuleringer (jamfør Figur 

6-1).  
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Tabell 6-1 Simuleringer utført med modellen Jordmod 

 Politikk med fokus på 

areal 
Politikk med fokus på mat 

Dagens 

jordbruksareal i 

drift 

Areal Dagens 

 Dagens virkemiddelsystem 

erstattes med et flatt, 

regionalt differensiert 

arealtilskudd 

 

 Fylkesvise melkekvoter 

 Modellens jordbruksareal i 

modellering av dagens 

situasjon 

 Øvrige rammebetingelser 

som i modellens 

modellering av dagens 

situasjon 

Mat Dagens 

 Dagens virkemiddelsystem 

erstattes med et flatt tilskudd 

per liter/kg produsert vare 

basert på produktets 

energiinnhold 

 Fylkesvise melkekvoter 

opphevet 

 Modellens jordbruksareal i 

modellering av dagens 

situasjon 

 Øvrige rammebetingelser som 

i modellens modellering av 

dagens situasjon 

Dagens 

tilgjengelige 

jordbruksareal 

Areal Maks 

 Dagens virkemiddelsystem 

erstattes med et flatt, 

regionalt differensiert 

arealtilskudd 

 

 Fylkesvise melkekvoter 

 Modellens jordbruksareal 

& tilgjengelig areal i 

dyrkingsklasse 6 (kun 

beite) 

 Øvrige rammebetingelser 

som i modellens 

modellering av dagens 

situasjon 

Mat Maks 

 Dagens virkemiddelsystem 

erstattes med et flatt tilskudd 

per liter/kg produsert vare 

basert på produktets 

energiinnhold 

 Fylkesvis melkekvoter 

opphevet 

 Modellens jordbruksareal & 

tilgjengelig areal i 

dyrkingsklassene 1–5 (areal 

unntatt beite) 

 Øvrige rammebetingelser som 

i modellens modellering av 

dagens situasjon 

 

Forskjellen mellom de fire simuleringene går langs to dimensjoner: jordbrukspolitisk fokus 

med tilhørende virkemiddelsystem (horisontal akse) og hvilke arealressurser som forutsettes 

tilgjengelige (vertikal akse). 

Med hensyn til jordbrukspolitikken er det i virkeligheten ulike målkonflikter som 

begrunner et komplekst virkemiddelsystem. I simuleringene er målstrukturen imidlertid 

forenklet med utgangspunkt i to ulike rendyrkede politikker: a) Ensidig fokus på arealbruk og 

b) ensidig fokus på matproduksjon. Av dette følger forenklede virkemiddelsystemer. 

Samfunnsøkonomisk effektivitet tilsier at ett mål oppnås best med ett virkemiddel. Et mål om 
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utnyttelse av jordbruksareal oppnås samfunnsøkonomisk mest effektivt gjennom et 

arealtilskudd som utmåles uavhengig av vekst og geografi. Den produksjonen som bidrar 

mest til at areal holdes i drift, premieres høyest. Arealtilskuddene er regionalt differensierte 

for å ta hensyn til regionale forskjeller i lønnsomhet. De fylkesvise melkekvotene er beholdt 

for å balansere produksjonen. Et mål om matproduksjon oppnås samfunnsøkonomisk mest 

effektivt gjennom et pristilskudd per produsert enhet basert på produktets energiinnhold. Den 

produksjonen som bidrar mest til matproduksjon, premieres høyest. Dette skjer likevel 

innenfor rammene av konsumentenes etterspørsel, slik at produksjonen finner avsetning på 

det norske marked eller eksportmarkedet. Om tilskudd kun gis som grunntilskudd (det vil si 

per produsert enhet), vil det overskride Norges forpliktelser overfor WTO. I praksis vil det 

derfor måtte utformes et virkemiddelsystem basert på direkte tilskudd (areal- og dyretilskudd) 

for at Norge skal holde seg innenfor WTO-avtalen. 

Tabell 6-2 Forutsetninger om tilgjengelig areal (1 000 dekar) 

  "2011" Areal Dagens Areal Maks Mat Dagens Mat Maks 

  abs Abs % abs % abs % abs % 

Alt areal 9 957 10 106 101.5 10 784 108.3 10106 101.5 10 985 110.3 

Fulldyrket jord  8 209   8 332  101.5  8 332  101.5 8 332  101.5  9 211  112.2 

Korn 2 975 3 020 101.5 3 020 101.5 3020 101.5 3 447 115.9 

Matkorn 764 775 101.5 775 101.5 775  101.5 1011 132.3 

 

Tilgjengelige arealressurser er den andre dimensjonen ved utforming av simuleringene 

(jamfør Tabell 6-2). Det skilles i modellen mellom fire arealtyper som bygger på hverandre: 

areal egnet til matkorn, areal egnet til korn, fulldyrket areal og alt areal. Matkorn kan bare 

dyrkes på areal til matkorn. På areal til korn kan det dyrkes matkorn, men også fôrkorn, 

oljevekster og erter. På fulldyrket areal kan det dyrkes matkorn, fôrkorn, oljevekster og erter, 

samt hagebruksvekster og grovfôr. I tillegg er regionens totale jordbruksareal gitt («alt 

areal»). Dette arealet inkluderer i tillegg til de tre første typene også overflatedyrket areal og 

innmarksbeite. Fôrkorn kan dyrkes på areal egnet til korn, inkludert areal egnet til matkorn, 

mens matkorn bare kan dyrkes på areal egnet til matkorn. I de to simuleringene «Areal 

Dagens» og «Mat Dagens» er totalt tilgjengelig areal i de fire arealtypene satt til arealet i 

modellering av dagens situasjon med et påslag på 1,5 prosent. Dette er gjort for å øke 

modellens fleksibilitet for å komme frem til en likevektsløsning.  

I simuleringen «Areal Maks» er tilgjengelig areal i de fire typene i utgangspunkt satt til 

modellens areal i modellering av dagens situasjon (inkl. påslaget på 1,5 prosent). Dernest er 

typen «alt areal» utvidet med tilgjengelig areal i dyrkingsklasse 6 (areal kun egnet til beite). 

Når politisk fokus er på bruk av areal og ikke på matproduksjon, kan det være disse arealene 

som tas i bruk først. 

Tabell 6-3 viser satsene for arealtilskuddet som erstatter dagens virkemiddelsystem, for 

alle 32 regioner i modellen og de to simuleringene «Areal Dagens» og «Areal Maks». Satsene 

varierer mellom 300 kroner per dekar på Jæren og 560 kroner per dekar i Finnmark. Satsene 
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er valgt slik at de gir tilstrekkelig lønnsomhet i jordbruket for å opprettholde jordbruksarealet 

sammenlignet med modellering av dagens situasjon.  

Tabell 6-3 Satser for arealtilskudd i simuleringene «Areal Dagens» og «Areal Maks» etter 

region i Jordmod (kroner per dekar) 

Fylke DG-region AK-sone Areal Dagens Areal Maks 

Østfold Østlandets flatbygder 1 406 522 

Oslo/Akershus Østlandets flatbygder 1 410 527 

Oslo/Akershus Østlandets flatbygder 3 385 495 

Hedmark Østlandets flatbygder 1 392 504 

Hedmark Østlandets andre bygder 3 425 546 

Hedmark Østlandets andre bygder 5 420 540 

Oppland Østlandets flatbygder 3 371 371 

Oppland Østlandets andre bygder 5 408 408 

Buskerud Østlandets flatbygder 1 421 542 

Buskerud Østlandets andre bygder 5 420 420 

Vestfold Østlandets flatbygder 1 419 539 

Telemark Østlandets flatbygder 3 526 526 

Telemark Østlandets andre bygder 3 539 539 

Telemark Østlandets andre bygder 5 303 303 

Aust-Agder Rogaland/Agder andre bygder 5 431 554 

Vest-Agder Rogaland/Agder andre bygder 5 420 540 

Rogaland Jæren 2 297 297 

Rogaland Rogaland/Agder andre bygder 3 297 416 

Rogaland Jæren 5 372 372 

Rogaland Rogaland/Agder andre bygder 5 305 305 

Hordaland Vestlandet 5 456 456 

Sogn og Fj. Vestlandet 5 404 404 

Møre og Romsdal Vestlandet 5 430 553 

Sør-Trøndelag Trøndelag flatbygder 4 412 412 

Sør-Trøndelag Trøndelag andre bygder 4 501 501 

Sør-Trøndelag Trøndelag andre bygder 5 500 500 

Nord-Trøndelag Trøndelag flatbygder 4 413 413 

Nord-Trøndelag Trøndelag andre bygder 5 494 494 

Nordland Nord-Norge 6 534 534 

Troms Nord-Norge 6 546 546 

Troms Nord-Norge 7 552 552 

Finnmark Nord-Norge 7 557 557 

 

I simuleringen «Mat Maks» er tilgjengelig areal i de fire typene også satt til modellens areal i 

modellering av dagens situasjon, men deretter utvidet med tilgjengelig areal i 

dyrkingsklassene 1 til 5 (jord egnet til matkorn og godt egnet til beite).  

Tabell 6-4 viser de produktvise satsene for pristilskudd innført som erstatning for dagens 

virkemiddelsystem i de to simuleringene «Mat Dagens» og «Mat Maks». Satsene for korn, 
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oljefrø og erter varierer mellom 4,80 og 9,30 kroner per kilo. Pristilskuddet for melk blir cirka 

1,80 kr per liter, mens tilskudd til kjøtt er mellom 3,12 kroner per kilo for fjørfe og 5,98 

kroner per kilo for gris. Satsene er beregnet på grunnlag av et fast tilskudd per kilojoule 

energiinnhold i produktet (og produktets energiinnhold).  

Tabell 6-4 Satser for pristilskudd i simuleringene «Mat Dagens» og «Mat Maks» etter 

produkt (kroner per kilo/liter). 

 Mat Dagens Mat Maks 

Hvete 7.45 7.30 

Rug 5.84 6.71 

Bygg 5.84 5.72 

Havre 4.90 4.80 

Annet korn 7.45 6.71 

Potet 1.71 1.68 

Oljefrø 9.31 9.13 

Erter 8.57 8.41 

Grønnsaker i veksthus 0.52 0.51 

Grønnsaker på friland 0.70 0.69 

Epler m.m. 0.89 0.87 

Annen frukt 1.13 1.10 

Storfe 4.33 4.24 

Kalv 4.33 4.24 

Gris 5.22 5.12 

Sau 5.98 5.87 

Fjørfe 3.19 3.12 

Egg 3.65 3.58 

Kumelk 1.79 1.76 

Geitemelk 1.79 1.76 

 

6.3 Resultater  

Hovedresultatet for de fire simuleringene er gjengitt i Figur 6-1og viser forholdet mellom 

jordbruksareal og matproduksjon. Et virkemiddelsystem som er utformet med et ensidig mål 

om å opprettholde jordbruksareal på dagens nivå («Areal Dagens») eller et noe høyere nivå 

(«Areal Maks»), fører til en matproduksjon (målt i kalorier) som er mellom 15 og 20 prosent 

lavere enn i modellering av dagens situasjon. På samme måte fører et virkemiddelsystem 

utformet med ensidig fokus på produksjon av mat («Mat Dagens», «Mat Maks») til en 

arealbruk som er omtrent to tredjedeler av modellering av dagens situasjon. 
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Figur 6-1 Hovedresultat for de fire simuleringene: Forholdet mellom areal og matproduksjon 

 

 

Simuleringene peker i retning av at det ikke nødvendigvis er et fast forhold mellom areal og 

matproduksjon: Matproduksjonen kan opprettholdes på dagens nivå med mindre 

jordbruksareal, og arealet kan opprettholdes på dagens nivå med mindre matproduksjon. At 

matproduksjon kan opprettholdes med mindre areal enn i dag, tyder på at det er et potensial til 

å øke matproduksjon samlet sett i Norge. Det er ikke vurdert i denne analysen hvor høyt dette 

potensialet er. Årsaken er at det blant annet ikke er lagt inn noen forutsetning om økt 

befolkningsvekst.  

Tabell 6-5 viser tallene bak Figur 6-1. I tillegg har vi tatt med produksjonsindeksen på 

verdibasis der produksjon er veid med priser i modellering av dagens situasjon. Selv om 

matproduksjonen målt i kalorier er like høy som i modellering av dagens situasjon, viser 

produksjonsindeksen en liten nedgang. Det betyr at produkter med lavere energiinnhold 

erstattes av produkter med et høyere energiinnhold. Dette er i tråd med utformingen av 

virkemiddelsystemet i modellen som premierer produksjon av kalorier. 

Tabell 6-5 Hovedresultater av simuleringene: Matproduksjon og areal (absolutt og i prosent 

av «2011») 

  "2011" Areal Dagens Areal Maks Mat Dagens Mat Maks 

  Abs Abs % abs % abs % abs % 

Produksjonsindeks  

("2011" = 100) 

100 86  83  98  96.5  

Matproduksjon (GJ) 12 226  10 306  84  10 073  82  12 203  100 12 511  102 

Areal (1 000 daa) 9957 9953 100 10532 106 6601 66 6741 68 

 

Tabell 6-6 viser hvordan endringene i matproduksjon slår ut i de ulike definisjonene for 

selvforsyningsgrad. Det er viktig å understreke at det er et stort metodisk avvik mellom 

selvforsyningsgraden som beregnes av Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) (2014) og den 
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modellberegnede selvforsyningsgraden i simuleringene. BFJs selvforsyningsgrad (eksklusive 

fisk), som også kalles «produsert i norsk jordbruk», ligger på rundt 45 prosent, mot 80 prosent 

i modellen. Hovedårsaken er at modellen utelater viktige importprodukter som sukker, ris og 

pasta. Uten disse matvarene blir den modellberegnede selvforsyningsgraden nødvendigvis 

høyere. Matimporten som vises i Tabell 6-6, gjelder for varer som også produseres i Norge og 

for fôrråvarer. 

Tabell 6-6 Forbruk, produksjon og handel (1 000 GJ) samt selvforsyning (prosent) 

  "2011" Areal Dagens Areal Maks Mat Dagens Mat Maks 

  abs abs % abs % abs % abs % 

Forbruk  15 361 15 249 99 15 288 100 15 580 101 15 564 101 

Produksjon  12 226 10 306 84 10 073 82 12 203 100 12 511 102 

Import av matvarer 7 884 9 238 117 9 482 120 8 444 107 7 981 101 

Eksport 7 0 0 0 0 93 1 393 0 0 

Import av fôrråvarer 410 400 98 405 99 454 111 454 111 

Mål for selvforsyningsgrad  

Produsert i norsk jordbruk1) 80 68 –12 66 –14 78 –2 80 0 

Produsert i norsk jordbruk på norsk fôr 1) 77 65 –12 63 –14 75 –2 77 0 

1) prosentvise avvik i prosent-poeng 

Det samlede forbruket av matvarer er stabilt på tvers av de fire simuleringene. Det gjelder 

imidlertid ikke matproduksjonen, som faller i simuleringen med fokus på areal sammenlignet 

med modellering av dagens situasjonen. Redusert nasjonal matproduksjon erstattes av 

importen. Som følge av dette går selvforsyningsgraden ned. Selvforsyningsgraden «Produsert 

i norsk jordbruk» faller fra 80 prosent i modellering av dagens situasjonen til 68 prosent i 

«Areal Dagens» og 66 prosent i «Areal Maks». Det relative avviket er det samme som for det 

målet for selvforsyningsgrad der fôrråvarer er trukket fra («produsert i norsk jordbruk på 

norsk fôr»). I simuleringene med fokus på mat opprettholdes begge mål for 

selvforsyningsgrad på om lag samme nivå som i «2011».  

Selv om selvforsyningsgraden opprettholdes, betyr det ikke at sammensetningen av 

produksjonen er konstant i de fire simuleringene. Dette vises i Tabell 6-7. Planteproduktene er 

mindre påvirket av utformingen av virkemiddelsystemet enn husdyrproduktene. I alle fire 

simuleringene er planteprodukter effektive produksjoner for å oppnå de respektive målene om 

mat eller areal. Poteter og hagebruksvekster øker sammenlignet med modellering av dagens 

situasjon, mens korn viser noe tilbakegang. Korn ser ut til å være viktigere med tanke på 

matproduksjon enn med tanke på areal. Det samme gjelder for melk. Melkeproduksjonen øker 

i simuleringene med fokus på mat, men går tilbake i simuleringene med fokus på areal. 

Utslagene blir enda større når det gjelder kjøtt, selv om samlet kjøttproduksjon holder seg 

nokså stabilt i alle simuleringene. Mens produksjon av gris øker sterkt, går sauehold like 

sterkt tilbake. Produksjon av storfekjøtt svekkes også, men reduksjonen er mindre enn for sau 

på grunn av kobling med melk. Fjørfe har omtrent samme utvikling som korn.  
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Endringene på kjøtt har sin årsak i endringene i virkemiddelsystemet. Alle simuleringene 

gir redusert lønnsomhet for sauehold, og nedgangen er relativt sett sterkere enn for de øvrige 

kjøttslagene. Simuleringene antyder, med de forutsetningene som er lagt til grunn, at et 

system med korn og gris er mer «arealeffektivt» enn et system med gras og storfe eller gras 

og sau. Med et flatt arealtilskudd som eneste virkemiddel er det billigere å produsere korn og 

gris enn å produsere sau. 

Tabell 6-7 Produksjon (millioner kilo/liter) 

  "2011" Areal Dagens Areal Maks Mat Dagens Mat Maks 

  Abs abs % abs % abs % abs % 

Korn  1 113 962 86 891 80 902 81 1 102 99 

Poteter  287 289 101 288 100 304 106 301 105 

Hagebruk 420 463 110 446 106 465 111 448 107 

Melk  1 508 1 143 76 1 076 71 1 646 109 1 562 104 

Kjøtt  326 285 88 289 89 310 95 311 95 

– Storfe  80 59 74 51 65 57 71 48 61 

– Sau  25 0 0 0 0 0 0 0 0 

– Gris  134 153 114 154 114 175 130 174 130 

– Fjørfe  87 73 84 83 96 79 90 88 101 

Egg  59 58 99 58 99 62 105 61 103 

 

Resultatene blir omtrent de samme dersom virkemiddelbruken utformes med fokus på 

matproduksjon. Planteprodukter utgjør her en vesentlig del av den totale matproduksjonen. 

Melkeproduksjon spiller en større rolle her enn i et virkemiddelsystem med fokus på 

arealbruk. Det gjelder også for produksjon av grisekjøtt. Lønnsomheten i produksjon av storfe 

og sau er også i denne simuleringen ikke tilstrekkelig høy sammenlignet med gris og fjørfe.  

Tabell 6-8 viser faktorinnsats for areal, dyr og arbeid i de fire simuleringene. 

Faktorinnsatsen følger i det alt vesentlige samme utvikling som produksjonen, siden 

modellene forutsetter stort sett samme produksjonsteknologi, det vil si forholdet mellom 

innsatsfaktorer og produserte mengder. Dette gjelder blant annet med tanke på bruksstørrelse, 

der det ikke er forutsatt endringer sammenlignet med bruksstørrelse i modellering av dagens 

situasjon. Et viktig unntak som kommer tydelig frem i simuleringene, er teknologien i 

grovfôrproduksjonen. I de to simuleringene med fokus på areal øker grovfôrarealet selv om 

antallet kyr går tilbake og sauer forsvinner helt. Dette tyder på en betydelig ekstensivering av 

grovfôrarealet. Resultatene tyder videre på at totalt jordbruksareal og samlet matproduksjon 

(målt på energibasis) lar seg opprettholde med færre årsverk enn i dag. 
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Tabell 6-8 Faktorinnsats (1 000 dekar areal, 1 000 dyr og antall årsverk) 

  "2011" Areal Dagens Areal Maks Mat Dagens Mat Maks 

  abs abs % abs % abs % abs % 

Total jordbruksareal 9 957 9 953 100 10 532 106 6 601 66 6 741 68 

Kornareal 2 975 2 589 87 2 377 80 2 362 79 2 892 97 

Grovfôrareal 6 717 7 087 106 7 890 117 3 953 59 3 576 53 

– fulldyrket 4 970 4 838 97 5 314 107 3 281 66 2 985 60 

–overflatedyrket & innmark 1 748 2 250 129 2 576 147 673 38  592 34 

Annet jordbruksareal 265 277 105 265 100 286 108 273 103 

Melkekyr 241 183 76 172 71 259 108 248 103 

Ammekyr 44 26 60 11 24 0 0 0 0 

Søyer 1 084 0 0 0 0 0 0 0 0 

Purker 55 63 114 63 114 72 130 72 130 

Høner 3 3 99 3 99 3 105 3 103 

Slaktekyllinger 71 59 83 67 95 64 90 71 101 

Arbeidsforbruk 50 32 65 32 65 36 72 39 79 

 

For å illustrere hvordan grovfôrproduksjonen ekstensiveres, viser vi i Tabell 6-9 forskjellige 

mål for intensitet i jordbruket. I de to simuleringene med fokus på areal reduseres 

nitrogengjødslingen til grovfôr kraftig. Det fører til redusert avlingsnivå. Når all støtte gis 

som arealstøtte, blir det mer attraktivt for bonden å bruke mer areal i produksjonen. Med de 

forutsetningene som ligger i modellen, er det mer lønnsomt for bonden å bruke mer areal og 

mindre nitrogen for å produsere samme mengde grovfôr som i basisløsningen. 

Med fokus på mat går endringene motsatt vei. Nitrogengjødsling og avlingsnivå øker. I 

kornproduksjonen er det små endringer. Melkeytelsen og kraftfôrprosenten (forholdet mellom 

grovfôr og kraftfôr i melkeproduksjonen) virker heller ikke særlig påvirket av endringer i 

virkemiddelsystemet. Det er en beskjeden økning i melkeytelse og kraftfôrprosent ved 

simuleringene med fokus på mat.  

Tabell 6-9 Faktorintensitet 

  "2011" Areal Dagens Areal Maks Mat Dagens Mat Maks 

  Abs Abs % abs % abs % abs % 

Avlingsnivå korn 

(kg korn per daa) 

374 371 99 375 100 382 102 381 102 

Avlingsnivå grovfôr 

(FEM per daa) 

32

4 

212 65 192 59 353 109 354 109 

Nitrogengjødsling korn  

(kg N pr daa ) 

12 12 100 12 100 17 135 17 134 

Nitrogengjødsling grovfôr (kg N pr daa) 10 3 32 3 29 12 115 12 114 

Melkeytelse  

(ltr melk per melkeku) 

6 262 6 262 100 6 262 100 6 348 101 6 297 101 

Kraftfôrprosent i melkeproduksjonen (%) 38 38 100 38 100 40 104 39 102 

 

Importen av jordbruksvarer øker sammenlignet med modellering av dagens situasjon i alle 

simuleringene, også der matproduksjonen opprettholdes. Den prosentvis økningen er størst for 
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meierivarer, særlig i simuleringene med fokus på areal. Behovet for import av korn øker 

derimot mindre, noe som igjen illustrerer at kornproduksjon generelt er «arealeffektivt» og 

«mateffektivt». Behovet for import av andre kraftfôrråvarer enn fôrkorn (soya, raps) går noe 

tilbake i simuleringene med fokus på areal, og øker noe i simuleringene med fokus på mat. 

Det første skyldes redusert innenlands matproduksjon, mens det siste har sin årsak i 

vridningen fra rødt kjøtt til hvitt kjøtt, som gir tilnærmet uendret kraftfôrforbruk totalt sett. 

Tabell 6-10 Import av jordbruksvarer (millioner kilo) 

  "2011" Areal Dagens  Areal Maks  

 

Mat Dagens  Mat Maks 

  abs abs % abs % abs % abs % 

Meierivarer 8 41 544 47 619 9 121 9 121 

Kjøttvarer 58 76 132 79 138 69 120 73 128 

Matkorn 518 558 108 563 109 558 108 512 99 

Fôrkorn 325 287 88 345 106 550 169 364 112 

Andre kraftfôrråvarer 321 300 93 300 93 340 106 335 104 

 

Sektorregnskapet for jordbruket i Tabell 6-11 viser stort sett redusert overskudd (vederlag til 

arbeid og kapital) totalt sett, men en økning i vederlag til arbeid per årsverk. Sektorens totale 

overskudd synker særlig på grunn av lavere inntekter og dels lavere tilskudd som ikke 

kompenserer fullt ut gjennom sparte kostnader. Når vederlag til arbeid per årsverk likevel 

forbedres, skyldes dette at mer «arealeffektive» og «mateffektive» virkemiddelsystemer 

favoriserer bruk som har et høyere lønnskrav per time innsatt i jordbruket. Det gjelder for 

eksempel for melk og gris fremfor sau og ammeku. 

Tabell 6-11 Sektorregnskap (millioner kroner, 1 000 kr per årsverk) 

  "2011" Areal Dagens Areal Maks Mat Dagens Mat Maks 

  abs Abs % abs % abs % abs % 

Markedsinntekter 24 154 21 686 90 20 408 84 21 679 90 21 535 89 

Tilskudd 12 074 8 401 70 9 836 81 13 766 114 11 600 96 

Driftskostnader 15 801 13 667 86 13 578 86 14 566 92 14 480 92 

Overskudd 20 428 16 420 80 16 666 82 20 880 102 18 656 91 

Vederlag til kapital 6 543 5 661 87 5 845 89 5 329 81 5 274 81 

Vederlag til arbeid 13 885 10 760 77 10 821 78 15 551 112 13 382 96 

Vederlag til arbeid per årsverk 280 332 118 334 119 432 155 342 122 
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6.4 Resultatdrøfting 

Modellen Jordmod har blitt brukt til å beregne effekter av noen nokså ytterliggående måter å 

utforme økonomiske virkemidler på i norsk jordbrukspolitikk. Likevel er resultatene ikke av 

kun akademisk interesse. Modellresultatene gir grunnlag for noen betraktninger med tanke på 

innretning og målretting av virkemiddelbruken, og åpner for at det kan være andre 

innretninger på virkemiddelbruken som kan være hensiktsmessige.  

Sammenhengen mellom areal og matproduksjon er ikke entydig gitt. Hvordan arealet 

utnyttes, er utslagsgivende for koblingen mellom areal og matproduksjon. Ifølge 

modellresultatene kan samme mat målt på energibasis produseres på mindre areal enn i dag. 

Likeså kan samme arealmengde som i dag opprettholdes med mindre mat målt på energibasis.  

Modellresultatene tyder på at det vil være mulig å øke matproduksjon på nåværende areal. 

Kornproduksjon er i en nøkkelposisjon i så måte og styrkes relativt mot grasproduksjon. 

Dyrking av korn og oljevekster er en effektiv måte å øke matproduksjon og 

selvforsyningsgrad på, og korn på en større andel av arealene er en forutsetning for å 

«produsere mer mat på mindre areal». 

Modellresultatene bygger imidlertid på forutsetninger som kan virke lite realistiske. Norsk 

produksjon av sau/lam faller bort i alle simuleringene. I tillegg reduseres produksjon av 

storfe, mens produksjon av gris øker markant. Dette skjer først og fremst fordi 

virkemiddelsystemet er innrettet slik at det svekker lønnsomheten i sauehold og ammekyr 

sammenlignet med andre produksjoner. Til tross for store endringer på produksjonssiden 

virker forbruket av mat nærmest upåvirket – i alle fall på aggregert nivå. Spørsmålet er 

hvordan dette henger sammen.  

Selv om det samlede forbruket på aggregert nivå (korn, meierivarer og kjøttvarer) er nokså 

uendret på tvers av simuleringene, inkludert ”2011”, er det til dels betydelige endringer 

innenfor disse produktgruppene. Bortfall av norskprodusert sau/lam fører til to tilpasninger. 

For det ene velger modellen å importere biffer/fileter og stykningsdeler av sau/lam. Dette er 

fordi konsumentene etterspør disse produktene. Siden importprisen pluss toll i simuleringene 

er høyere enn norsk pris i ”2011”, øker forbrukerprisen på det norske markedet og fører til 

lavere forbruk. For det andre erstattes bortfallet av produksjonskjøtt og innmat fra sau/lam og 

nedgangen i produksjonskjøtt og innmat fra storfe med mer produksjonskjøtt og innmat fra 

gris. Det betyr at kjøttvarer som kjøttdeig, pølser, pålegg og spekevarer får et større innhold 

av svinekjøtt på bekostning av sau/lam og storfe. Folkelig sagt forutsetter modellen at norske 

forbrukere erstatter trønderfår med jubelsalami, men spiser omtrent like mye salami som før.  

Det virker ikke urimelig at det vil kunne foregå en viss substitusjon mellom 

produksjonskjøtt og innmat mellom de tre kjøttslagene storfe, sau/lam og gris. I og med at 

endringene på produksjonssiden er markante uten at det har ført til betydelige endringer i 

forbruket på aggregert nivå, er det likevel relevant å drøfte hva denne forutsetningen har å si 

for tolkning av resultatene. En forutsetning om mindre substitusjon av produksjonskjøtt og 

innmat mellom de tre kjøttslagene hadde ført til mindre produksjon av svinekjøtt. Samtidig er 

det grunn til å tro at det totale forbruket av kjøttvarer hadde vært like stort som i de fire 
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simuleringene. Dette er fordi det ikke er noen grunnleggende endringer i konsumentprisene. 

Det er da flere muligheter for hvordan den lavere produksjonen av svinekjøtt hadde blitt 

kompensert. En mulighet hadde vært økt import. Dette ville ført til lavere norsk 

matproduksjon, som igjen hadde krevd økt virkemiddelbruk for å innfri forutsetningene om 

minst samme matproduksjon som i ”2011”. En annen mulighet hadde vært økt produksjon av 

fjørfe, sau/lam eller storfe. Modellen ville da valgt det produktet som hadde vært ”billigst” å 

produsere ut fra markedsforholdene og produktets energiinnhold. Uavhengig av hvilket 

produkt modellen hadde valgt, hadde budsjettstøtten måttet økes sammenlignet med 

simuleringene som er vist i denne utredningen.   

Det modellresultatene imidlertid viser tydelig, er at den relative lønnsomheten i sauehold 

svekkes betydelig sammenlignet med andre produksjoner i en jordbrukspolitikk med ensidig 

fokus på fulldyrket jordbruksareal i drift eller energiorientert matproduksjon i volum.  

Det skjer videre en storstilt ekstensivering i produksjon av grovfôr i simuleringene med 

ensidig fokus på areal. Når virkemiddelbruken innrettes mot arealstøtte, uten å knyttes til 

produsert volum, som prisstøtte, så blir det «optimale» produksjonsvolumet lavere enn ved 

mer markedsrettet virkemiddelbruk. Dette innebærer at produsentene i «Areal Maks» 

aggregert velger færre innsatsfaktorer enn ved mer produksjonsdrivende innretning på 

virkemiddelbruken. Som vist i tabell 6-9 gjør gjødsling at arealproduktiviteten i «Areal 

Maks» er vesentlig lavere enn i «Mat Maks» og i «2011» fordi modellen utleder en lavere 

bruk av gjødsel, og en mer ekstensiv drift av arealet. Dette bidrar til å forklare den lavere 

matproduksjonen målt i energi i simuleringen «Maks Areal». 

Modellresultatene tyder på at dagens matproduksjon ikke synes å kunne produseres med en 

lavere budsjettramme enn dagens. For å opprettholde dagens jordbruksareal vil det derimot 

være mulig å redusere budsjettstøtten. I alle simuleringene holdes inntektene i jordbruket målt 

som vederlag til arbeid per årsverk på minst samme nivå om i «2011».  
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7 Samlet drøfting 

Denne rapporten utreder de norske arealressursene og måter å utnytte dem bedre på. 

Utredningen legger til grunn at det er flere globale utviklingstrender som gir økt usikkerhet 

omkring, og økt press på, fremtidens matproduksjon. Med utgangspunkt i at arealressursene 

er grunnleggende for matproduksjon, og at jordbruksarealet i drift i Norge har gått ned i de 

siste 10–15 årene, er det ønskelig å utrede hvordan utnyttelsen av arealressursene i landet til 

matproduksjon kan bli best mulig. Vi henviser i denne sammenhengen til at Norge gjennom 

landbrukspolitikken har etablert en geografisk produksjonsfordeling som sikrer utnytting av 

arealressursene over hele landet ved at det dyrkes korn i kornområdene og at grovfôrbaserte 

husdyrproduksjoner i stor grad drives i områder med få andre alternativer (mindre gunstige 

områder). Utredningens fokus er virkemidler: hvilke virkemidler som påvirker 

arealutnyttelsen, og hvordan de kan endres og utformes for å oppnå en best mulig 

arealutnyttelse for økt matproduksjon og sjølforsyningsgrad. Utredningen tar utgangspunkt i 

dagens tilgjengelige dyrkede areal og utmark og har ikke sett på temaet nydyrking. 

Problemstillingene for utredningen er svært omfattende. Analysen er derfor avgrenset og tar 

noen forhold for gitt, blant annet importvernet.  

For  å kunne belyse dette på en god måte har vi trukket på flere faglige disipliner og ulike 

typer data og metoder. Vi har sammenstilt statistikk over utviklingen i produksjonen av ulike 

typer mat og fôr. Vi har gjennomgått dagens virkemiddelsystem i jordbruket og identifisert 

virkemidler som har innvirkning på arealbruk og matproduksjon. Så har vi redegjort for 

politikk og virkemidler som sikter mot geografisk produksjonsfordeling i jordbruket 

(kanaliseringspolitikken). Vi har også analysert dagens dyrkede areal og bruken av det, 

utvikling over tid, samt analysert utmarksbeiteressursene. Så har vi beregnet potensialer for 

økt mat- og fôrproduksjon ved ulike endringer i utnyttelse av dagens tilgjengelige 

jordbruksareal. Til slutt, for å få en idé om mulige alternative virkemiddelutforminger og 

konsekvenser for arealbruk og matproduksjon, har vi gjennomført simuleringer ved hjelp av 

jordbruksmodellen Jordmod. Simuleringene er forenklinger av virkeligheten. To av 

simuleringene rendyrker en situasjon hvor fokuset i virkemidlene er på utnyttelse av mest 

mulig arealer. De to andre simuleringene rendyrker en situasjon hvor fokuset i virkemidlene 

er på størst mulig matproduksjon på arealene. 

Hva viser utredningen?  Et gjennomgående trekk i de siste 15 år er at arealbruken har blitt 

ekstensivert, det vil si mindre produksjon av mat og fôr per arealenhet. Dette gjelder korn- og 

grovfôrarealer og potetarealer, men ikke grønnsaker, frukt og bær. Jordbruksareal i drift gikk 

ned med 5 prosent i tiårsperioden 2003–2012. Matproduksjonen har likevel ikke gått ned, 

fordi kraftfôrbaserte husdyrproduksjoner har økt. Endringen i retning av mindre 

arealutnyttelse og mer ekstensiv arealutnyttelse kan settes i sammenheng med at bøndene har 

gått over til mindre arbeidskrevende vekster. I tillegg har forbruksmønsteret endret seg i 

retning av svakere avsetning av norske poteter, og økt import. Videre har mange bønder tatt i 
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bruk maskiner med større kapasitet på større arealer for å øke arbeidsproduktiviteten. Siden 

store maskiner er mindre egnet på små skifter, kan dét være en årsak til overgang fra 

fulldyrket areal til beite og at areal har gått ut av drift. Det kan også være sosiokulturelle 

årsaker til denne endringen, for eksempel at bøndene ønsker å ha en mer «normal» arbeidstid 

av hensyn til familie og fritidsaktiviteter (Almås, 2002; Fjeldavli & Bjørkhaug. 2002), og at 

arealene dermed utnyttes mer ekstensivt. Denne tilpasningen kan ha blitt forsterket av reglene 

i tilskuddssystemet (Budsjettnemnda for jordbruket, 2014, s. 18). For eksempel skilles det 

ikke mellom arbeidskrevende og mindre arbeidskrevende vekster innenfor kategoriene korn 

og grovfôr i areal- og kulturlanskapstilskuddet (bortsett fra en noe lavere sats per dekar for 

beite). For eksempel er satsen den samme for korn og oljevekster.  

Selv om det er en betydelig sammenheng mellom arealbruk og matproduksjon, er det ingen 

fullstendig sammenheng, da det er bruken av arealet som er avgjørende. Det betyr at økt 

arealbruk kan gi, men ikke nødvendigvis må gi, økt matproduksjon. Dette henger sammen 

med at også intensiteten (graden av utnyttelse) på arealene betyr noe for matproduksjonen 

hvis en med dette mener mengde energi og protein produsert per arealenhet. I tillegg er ikke 

alle arealer like egnet for jordbruksproduksjon. Som vi har vist i kapitlet om arealbruk, består 

jordbruksarealet i Norge av ulike dyrkingsklasser med ulikt potensial for dyrking og 

produksjon av energi og protein per arealenhet. Ved å legge om dyrkingen på de ulike 

arealtypene på visse måter (blant annet andre vekster og vekstskifter) har vi vist at 

matproduksjonen i form av energi og protein kan økes. Noe av det dyrkede arealet som ikke 

drives i dag (12 prosent av det dyrkede arealet), kan bli tatt i bruk med egnede virkemidler. 

Det er i dagens situasjon urealistisk å tenke seg virkemidler som gir bønder incitament til å ta 

i bruk hele det dyrkede arealet som i dag ikke er i bruk. 

Hvordan kan virkemidler så bidra? Utredningen dreier seg om arealutnyttelse og 

matproduksjon. Som nevnt i forrige avsnitt er ikke utnyttelse av arealene ensbetydende med 

matproduksjon, selv om det er en sammenheng. Dette har betydning for vurderingen av 

virkemidler. Hvis en skal basere seg på simuleringene som vi har gjort i Jordmod-modellen, 

er direkte tilskudd (til arealbruk) veien å gå hvis en ønsker bruk av mye arealer. Dette vil ikke 

uten videre gi den største matproduksjonen på arealene. Hvis målet er stor matproduksjon på 

arealene, er et virkemiddelsystem med pristilskudd (fortrinnsvis til plantevekster) mest 

effektivt. Dette kan bety at de minst produktive arealene går ut av drift. Imidlertid har 

simuleringen forenklede forutsetninger om etterspørsel etter mat, idet den kun forutsetter noe 

om mengde energi og protein og ser bort fra hvilke matprodukter energien og proteinet 

kommer fra. Dette gir mening i en situasjon med forsyningskrise, men er ikke realistisk i en 

normalsituasjon. Uansett gir simuleringene en idé om at det er betydelige 

tilpasningsmuligheter. Hvilke typer tilskudd og til hvilke produksjoner en prinsipielt bør gi 

disse er avhengig av hvilke mål en prioriterer: utnyttelse av mest mulig areal eller stort volum 

på matproduksjonen og avveiningen av disse. Det er mulig å øke selvforsyningsgraden med 

dagens tilgjengelige arealer.  

Den praktiske virkeligheten i landbruket, i landbrukspolitikken og i matmarkedet er 

imidlertid mer kompleks enn at den kan reduseres til et spørsmål om enten arealutnyttelse 

eller matproduksjon, eller kun direkte tilskudd eller kun pristilskudd. I kapitlet om 
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virkemidler har vi vist at målene i landbrukspolitikken (slik de er i dag) handler om mer enn 

ren matproduksjon, blant annet landbruk over hele landet og bærekraftig landbruk og at en 

rekke virkemidler har betydning og virker sammen på arealbruken (Monke & Pearson, 1989). 

Utredningen indikerer at uavhengig av om målet er høy matproduksjon eller bruk av alt areal, 

er det avgjørende at man dyrker korn på «kornareal» dersom selvforsyningsgraden skal 

opprettholdes; av dette følger at grovfôrproduksjon i hovedsak bør foregå utenfor 

kornområdene.   

I samme kapittel påviste vi dessuten at matproduksjonen har holdt seg oppe, mens 

jordbruksareal i drift har blitt redusert siden år 2000, og bruken av arealene har blitt mer 

ekstensiv. Den økte importen av kraftfôrråvarer etter år 2000 forklarer mye. Det er interessant 

at dette har skjedd etter at tilskuddssystemet nettopp rundt årtusenskiftet ble lagt om med mer 

vekt på direkte tilskudd. En skulle da forvente at arealet i bruk økte, i hvert fall at det ikke 

gikk ned. Faktum er imidlertid at arealet i bruk har gått jevnt ned siden år 2000. Dette må bety 

at andre sider ved tilskuddene enn typen tilskudd har betydning. I kapitlet om virkemidler 

introduserte vi to andre dimensjoner ved tilskuddene, utforming og volum. Vi påviste at 

realverdien av budsjettstøtten i landbruket sank fra 1990-tallet til 2000-tallet, og at det meste 

av nedgangen skyldtes en markant reduksjon i pristilskudd, mens verdien av direkte tilskudd 

holdt seg oppe, men ikke økte. Til sammen kan dette bidra til å forklare at det både har skjedd 

en ekstensivering i arealbruken (mindre produksjon per arealenhet) og en reduksjon i bruk av 

det totale dyrkede arealet. Når det gjelder utforming av virkemidler, har det skjedd en 

utflating av satser med hensyn til produksjonsomfang (struktur) i AK-tilskuddet. Dette har 

stimulert til større driftsenheter, ikke minst i kornproduksjonen. Samtidig har det skjedd en 

nedgang både i kornavlingene og i det samlede kornarealet. Selv om trolig andre faktorer enn 

virkemidler har virket inn på denne utviklingen (teknologi, lønnsnivå i andre yrker med mer), 

tyder det på at utformingen av satser i tilskuddsordningene har innvirkning på arealbruken og 

matproduksjonen. Når det gjelder en annen side av utformingen, regional differensiering, har 

denne snarere blitt sterkere etter 2000. Likevel ble mindre areal drevet i 2012 enn i 2000. 

Dette må enten bety at volumet på tilskuddsordningene har virket inn, eller at andre faktorer 

enn tilskudd har hatt innvirkning, eller at en kombinasjon av disse faktorene har gitt dette 

utfallet. 

Hvis dét er riktig, gir det noen paradoksale svar med hensyn til innretningen av struktur- og 

distriktselementene i landbrukspolitikken. Dette gir grunnlag for å formulere to hypoterser. 

For det første kan det gi et grunnlag for å formulere hypotesen: «En reduksjon av 

strukturelementet (mindre differensiering) i de direkte tilskuddene vil føre til større 

driftsenheter som vil tendere til å utnytte en mindre del av det dyrkede arealet og utnytte dette 

mer ekstensivt, med den følge at både arealutnyttelsen og matproduksjonen går ned». Vi har 

ikke tilstrekkelig data- og analysegrunnlag for å vurdere holdbarheten i en slik påstand i 

denne utredningen, men alt tenderer i retning av at dette er en relevant hypotese som burde 

undersøkes nærmere. Dette er særlig også fordi andre faktorer enn tilskudd kan ha hatt 

innvirkning på utviklingen. For det andre, når det gjelder distriktselementet i tilskuddene, kan 

en hypotese være: «En forsterkning av distriktelementet (større differensiering) i tilskuddene, 

innenfor samme budsjettramme, vil føre til større arealutnyttelse, men kan gi redusert 
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matproduksjon fordi det stimulerer produksjon på mindre produktive arealer og indirekte 

understimulerer produksjon på mer produktive arealer.» Også denne påstanden burde 

underlegges empirisk forskning for å klarlegge sammenhengene bedre, også i forhold til andre 

faktorer som kan ha innvirkning. Vi har listet en del slike faktorer i kapittel 2.1. 

 

Konkluderende merknader 

Utredningen har vist at det teknisk sett er et potensial for økt matproduksjon og selvforsyning 

på dagens dyrkede areal i Norge på 11,2 millioner dekar, hvorav 9,9 millioner er i drift (88 

prosent). Sentralt i dette bildet er det å sikre kornarealer for kornproduksjon, og at en 

prioriterer kombinert melkeproduksjon og kjøttproduksjoner som utnytter kornet effektivt. 

Med hensyn til å utnytte mye areal er det viktig å ha virkemidler som direkte støtter arealbruk, 

og virkemidler som gjør det mulig på en eller annen måte å drive lønnsomt med 

grovfôrbaserte husdyrproduksjoner i mindre gunstige områder. Eventuelle konkrete endringer 

i virkemidler må utredes nærmere. I et slikt arbeid er det viktig å ta hensyn til fem aspekter 

ved virkemidlene: type virkemiddel, produksjonene virkemidlet retter seg mot, utforming av 

virkemidlet (vilkår, satser, geografisk differensiering med mer), størrelsen på virkemidlet og 

sammensetningen av virkemidler. Det siste aspektet er viktig som del av det å utforme 

strategier for å nå mål. Ut fra dette og det vi har vist i de foregående kapitlene, hvordan kunne 

virkemidler utformes for bedre utnytting av de norske arealressursene til matproduksjon? 

  

1. Kornproduksjon er en nøkkel til økt matproduksjon på det dyrkede arealet. Samtidig 

har kornproduksjon betydelig innvirkning på mulighetene for utnyttelse av øvrige 

arealer. Dersom en ikke prioriterer kornproduksjon i kornområdene og 

husdyrproduksjon utenfor disse, kan mer enn halvparten av dagens grovfôrareal på 6,5 

millioner dekar bli overflødig gjennom en omlegging til grovfôrproduksjon på mer 

produktive arealer i kornområdene.  

2. Økt bruk av pristilskudd, særlig overfor planteproduksjoner, vil gi økt matproduksjon. 

Hvor omfattende en kan gjøre en slik endring, er avhengig av bestemmelser i WTO-

avtalen og vektlegging av øvrige mål i landbrukspolitikken. Økt pris på produktene 

ville ha samme virkning, men her setter markedet (både for fôr og mat) en 

begrensning.  

3. Bruk av direkte tilskudd til beitedyr er en effektiv måte å sikre utnyttelsen av utmark 

og beitearealer på til matproduksjon. Men dette tilskuddet må balanseres i forhold til 

øvrige tilskudd for å unngå at overflatedyrket areal og fulldyrket areal i for stor grad 

tas i bruk til beite med redusert produksjon per arealenhet som følge. 

4. Hvis målet ikke bare er ren matproduksjon, men også bruk av arealer og å holde dem i 

hevd, er tilskudd som fremmer arealutnyttelse i områder som bare er egnet til 

grovfôrproduksjon viktig. Dette kan være i form av direkte tilskudd, men også 

pristilskudd differensiert etter region og produksjon. Begrensningen med hensyn til 

tilskudd til slike områder er at tilskuddene for det aller meste kun kan gis til husdyr. 

Dermed har en ingen garanti for i hvilken grad tilskuddet bidrar til økt utnyttelse av 

arealer. For eksempel gikk «norskandelen» i kraftfôret til drøvtyggere ned fra 50 til 40 
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prosent fra 1995 til 2010. Dette bidrar til en utfordring når det gjelder å utforme 

tilskuddene. 

5. For å utnytte potensialet i spesielle vekster som produserer mye energi og/eller protein 

(oljevekster, proteinvekster), vil det være effektivt å justere virkemiddelbruken i 

forhold til dette. Det kan skje ved å innføre et pristilskudd på slike vekster, øke 

målprisen og/eller legge inn en egen kategori for slike vekster i AK-tilskuddet. 

6. Tilskudd til drenering er et effektivt virkemiddel fordi det gir langsiktig god effekt på 

arealavkastningen, samtidig som det utgjør en beskjeden andel av budsjettstøtten. Det 

er også et bra klimatiltak. 

7. Uansett slike tiltak vil det være arealer (særlig beiter, men også andre arealer) som av 

ulike grunner ikke vil eller kan bli utnyttet til matproduksjon. For utnyttelse av mest 

mulig av slike arealer er arealtilskudd til beitende husdyr et effektivt virkemiddel. 

8. Utmarksbeiter i Norge kan utnyttes bedre. Det er store regionale forskjeller med 

hensyn til hvor stor økningen kan være. Begrensende faktorer er konkurranse med 

andre (ville) beitende dyr og begrenset kapasitet på gårdene til å øke 

vinterfôrproduksjonen på innmark. En nærmere utredning trengs for å få mer klarhet i 

mulighetene. 

  



 

Økt matproduksjon på norske arealer 83 

 

Litteratur 

Almås, R. (2002). Norges landbrukshistorie. Bind IV. Frå bondesamfunn til bioindustri. Oslo: 

Det Norske Samlaget. 

Aresvik, Oddvar, Aukrust, Odd, Eika, Hallvard, Lindberget, Oskar, Borgen, Hans, Kjellsrud, 

Klaus … Berdal, Aasmund (1960). Innstilling om Avsetning- og tilpaaingsproblemene i 

jordbruket fra jordbrukets avsetningskomité av 1956. Oslo: Landbruksdepartementet 

Avtale mellom Venstre, KrF, FrP og Høyre. (2013). 

Bardach, E. (2012). A practical Guide for Policy Analysis. The Eightfold Path to More 

Effective Problem-Solving (4 utg.). New York, USA: Chatham House Publishers. 

Bjørklund, P., Rekdal, Y. & Strand, G. (2012). Arealregnskap for utmark. Arealstatistikk for 

Troms. (No. Ressursoversikt 05/12). Ås: Norsk Institutt for skog og landskap. 

Budsjettnemnda for jordbruket. (2014). Resultatkontrollen for gjennomføring av 

landbrukspolitikken 2014. Oslo. NILF. 

Budsjettnemnda for jordbruket. (2014). Totalkalkylen for jordbruket. 2014. Oslo. NILF. 

De Schutter, O. (2014). Report of the Special Rapporteur on the rigt to food. Final report: The 

transformative potential of the rigth to food. (No. A/HRC/25/57). USA: FN. 

EU-Kommisjonen, DG-Agri. (2013). Prospects for Agricultural Markets and Income in the 

EU 2013-2023. 

FAO. (2009). How to feed the World in 2050. 

Field C. B. mfl. (2014). IPCC, 2014: Summary for policymakers. I Climate Change 2014: 

Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of 

Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 

Change [Field, C. B., Barros, V. R., Dokken, D. J., Mach, K. J., Mastrandrea, M. D., 

Bilir,T.E.,  Chatterjee, M., Ebi, K. L., Estrada, Y. O., Genova, R.C., Girma, B., Kissel, E. S., 

Levy, A.N. , MacCracken, S., Mastrandrea, P. R. & White, L .L. (red.)]. Cambridge 

University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, s. 1–32. (No. IPCC 

2014). USA. 

Field, C. B., Barros, V. R., Dokken, D. J., Mach, K. J., Mastrandrea, M. D., Bilir,T.E.,  

Chatterjee, M., Ebi, K. L., Estrada, Y. O., Genova, R.C., Girma, B., Kissel, E. S., Levy, A.N. , 

MacCracken, S., Mastrandrea, P. R. & White, L .L. (red.). (2014). Summary for policymakers. 

In:Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and 

Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press: IPCC. 

Fjeldavli, E. & Bjørkhaug, H. (2002). Ensomme bønder – i klemme mellom arbeid og fritid. I 

R.Almås, M. S. Haugen & J. P. Johnsen (red.),Bygdeforskning gjennom 20 år. Trondheim: 

Tapir akademiske forlag:109-128. 

Fjellhammer, E. & Thuen, A. E. (2014). Vekst uten økt volum? Fremtiden for norsk 

melkeproduksjon (Rapport No. 4). Oslo: AgriAnalyse. 

Forbord, M., Bjørkhaug, H. & Burton, R. j. f. (2014). Drives of change in Norwegian 

agricultural land control and the emergence of rental farming. Journal of Rural Studies, 33, 9–

19. 

Fornyings- administrasjon og kirkedepartementet. (2001). St.prp. nr 92. Om 

jordbruksoppgjøret 2001 – endring i statsbudsjettet m.m. Oslo: Fornyings-, administrasjons- 

og kirkedepartementet. 



 

84 Rapport 6-2014 

Gaasland, I. & Mittenzwei, K. (2008). Dokumentasjon av Jordmod: Modellbeskrivelse og 

analyser. (No. 2008-3). Oslo: NILF. 

Hageberg, E. & Smedshaug, C. A. (2013). Korn og krise (Rapport No. 2-2013). Oslo: 

AgriAnalyse. 

Haslestad, J. O. (2008). YARA Finansrapport 2008. Oslo. 

Hoel, B., Abrahamsen, U., Strand, E., Åssveen, M. & Stabbetorp, H. (2013). Tiltak for å 

forbedre avlingsutviklingen i norsk kornproduksjon. (No. Vol.8 Nr 14). Apelsvoll: Bioforsk 

Øst. 

Hofsten, J., Rekdal, Y. & Strand, G. . (2007). Arealregnskap for utmark. Arealstatistikk for 

Oslofjordregionen. (No. Ressursoversikt 01/07). Ås: Norsk Institutt for skog og landskap. 

Hofsten, J., Rekdal, Y. & Strand, G. . (2008). Arealregnskap for utmark. Arealstatistikk for 

Telemark. (No. Ressursoversikt 04/08). Ås: Norsk Institutt for skog og landskap. 

Hofsten, J., Rekdal, Y. & Strand, G. . (2009). Arealregnskap for utmark. Arealstatistikk for 

Buskerud. (No. Ressursoversikt 02/09). Ås: Norsk Institutt for skog og landskap. 

Hofsten, J., Rekdal, Y. & Strand, G. . (2010). Arealregnskap for utmark. Arealstatistikk for 

Agder. (No. Ressursoversikt 03/10). Ås: Norsk Institutt for skog og landskap. 

Hofsten, J., Rekdal, Y. & Strand, G. . (2013). Arealregnskap for utmark. Arealstatistikk for 

Oppland. (No. Ressursoversikt 01/13). Ås: Norsk Institutt for skog og landskap. 

Hofsten, J., Rekdal, Y. & Strand, G. . (2014). Arealregnskap for utmark. Arealstatistikk for 

Hedmark. (No. Ressursoversikt 01/14). Ås: Norsk Institutt for skog og landskap. 

Jordloven (1995). Lov om jord. (n.d.) (Lov 1995-05-12 nr3.). 

Landbruks- og matdepartementet (2012). Meld.St. 9 (2011–2012). Landbruks- og 

matpolitikken. Velkommen til bords. Oslo: Landbruks- og matdepartementet. 

Landbruksdepartementet. (2000). Ny markedsordning for korn. Utredning fra 

partssammensatt arbeidsgruppe. Innstilling avgitt 15.november 2000. Oslo: 

Landbruksdepartementet. 

Landbruksdepartementet (2013). Prop. 106 S (2013–2014) Jordbruksoppgjøret 2014 – 

endringer i statsbudsjettet 2014 m.m. Oslo. 

Monke, E. A., & Pearson, S.  (1989). The policy analysis matrix for agricultural development. 

Ithaca, USA: Cornell University Press. 

Norske Felleskjøp. (2012a). Prosjekt norsk korn i kraftfôr. Sluttrapport mars 2012. Oslo. 

Norske Felleskjøp. (2012b). Statistikksamling markedsordningen for korn. Oslo. 

NOU 2012:16 Samfunnsøkonomiske analyser. (2012). Oslo: Finansdepartementet. 

Ostrom, Elinor. (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective 

Action. Cambridge: Cambridge University Press. 

Ray, D. K., Mueller, N. D., West, P. C. & Foley, J. A. (n.d.). Yield Trends Are Insufficient to 

Double Global Crop Production. Plos ONE,8(6): e66428.doi:10.1371, Journal.pone.0066428. 

Rekdal, Y. (2001). Husdyrbeite i fjellet. Vegetasjonstypar og beiteverdi. (NIJOS No. 07/01). 

Ås: Norsk Institutt for skog og landskap. 

Rekdal, Y. & Strand, G. . (2006). Area frame survey of land resources. AR 18X18 system 

description. (NIJOS No. 07/01). Ås: Norsk Institutt for skog og landskap. 

Riksrevisjonen. (2010). Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og styring i 

jordbruket. Dokument 3:12 (2009–2010). Oslo: Bergen. 

Smedshaug, C. A. (2012). Kan jordbruket fø verden? Jordbruket og kampen om ressursene. 

Oslo: Universitetsforlaget. 

Smedshaug, C. A., Tufte, T., Hageberg, E., Hillestad, M. E., Fjellhammer, E. & Eldby, H. 

(2013). Investeringer som virkemiddel. Hvordan øke råvareproduksjonen og sikre 

matindustriens råvaretilgang (No. 3). Oslo. 

Smith, A. (1991). The Wealth of Nations. New York, USA: Promotheus Books. 

Statens Landbruksforvaltning. (2013). Veiledningshefte. Søknad om produksjonstilskudd i 

jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Oslo: Statens Landbruksforvaltning. 



 

Økt matproduksjon på norske arealer 85 

Stortinget. (2012). Innstiling til Stortinget 234 S (2011–2012) Landbruks- og matpolitikken. 

Stortinget. 

Strand, G.  (2013). The Norwegian area frame survey of land cover and outfirel land 

resources. Norsk Geografisk Tidsskrift, 67, 24–35. 

Svein Ullring. (2006). Når sikkerheten er viktigst. Beskyttelse av kandets kritiske infrastruktur 

og kritiske samfunnsfunksjoner. (NOU No. 2006:6). Oslo: Departementenes servicesenter. 

Totalkalkylen for jordbruket. (2014). Oslo: Budsjettnemda for jordbruket. 

Tufte, T. (2012). Stagnasjon i produksjonen – importvolum i vekst (Rapport No. 4-2012). 

Oslo: AgriAnalyse. 

Utenriksdepartementet (2008). «WTO: Landbruksforhandlingene. Doha-runden. Lastet 

19.9.2014»: fra http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/tema/handelspolitikk/wto/wto---doha-

runden/wto-landbruksforhandlingene-2.html?id=446893. 

 

 

 

  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/tema/handelspolitikk/wto/wto---doha-runden/wto-landbruksforhandlingene-2.html?id=446893
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/tema/handelspolitikk/wto/wto---doha-runden/wto-landbruksforhandlingene-2.html?id=446893


 

86 Rapport 6-2014 

Figurer 

Figur 1-1 Årlig vekst: konsumvekst versus befolkningsvekst i prosent .................................... 3 

Figur 1-2 Klimaendringer og mulige konsekvenser for landbruket i EU. ................................. 4 

Figur 1-3 Avling per dekar globalt, med framskrivning av verdens kornproduksjon fram mot 

2050 ............................................................................................................................................ 6 

Figur 1-4 IPCC beregninger av avlingsutvikling i ulike områder. ............................................. 7 

Figur 1-5 Utvikling i selvforsyningsgrad for norsk jordbruksproduksjon på norsk fôr ............. 9 

Figur 1-6 Utviklingen i forbruket av matkorn og fôrråvarer fordelt på norsk korn og importert 

råvare. ....................................................................................................................................... 10 

Figur 2-1 Oversikt over elementer som inngår og ikke inngår i utredningen .......................... 13 

Figur 3-1 Utviklingen i kornarealet i Norge 1936–2013 .......................................................... 33 

Figur 3-2 Norsk arealbruk ........................................................................................................ 34 

Figur 3-3 Illustrasjon av hva målene med kanaliseringspolitikken sikrer, og hva som kan skje 

uten kanaliseringspolitikk der grovfôrproduksjon vil tilta i kornområdene på bekostning av 

kornproduksjon ......................................................................................................................... 35 

Figur 3-4 Endring i fordelingen mellom kornareal og fulldyrka eng i perioden 2000–2012 ... 37 

Figur 3-5 Illustrasjon av prisnedskrivning i markedsordning for korn. Til venstre i figuren 

vises situasjonen med prisnedskrivning, og den til høyre er uten prisnedskrivning og behovet 

for toll ....................................................................................................................................... 39 

Figur 4-1 Endringer i jordbruksareal i drift .............................................................................. 50 

Figur 6-1 Hovedresultat for de fire simuleringene: Forholdet mellom areal og matproduksjon

 .................................................................................................................................................. 71 

 

 

 

Tabeller 

Tabell 1-1 Beregninger av ulike former for selvforsyningsgrad 2000–2013 8 

Tabell 2-1 Utvikling i landbasert produksjon av mat og høstet fôr i Norge 2000–2013 ......... 14 

Tabell 2-2 Satser for arealtilskudd i 2013. Kroner per dekar ................................................... 18 

Tabell 2-3 Utvikling i volum av en del tilskuddsordninger og samlet støtte i jordbruksavtalen i 

faste 2013-priser. Millioner kroner. ......................................................................................... 25 

Tabell 2-4 Klassifisering av virkemidler med hensyn til betydning for utnyttelse av 

jordbruksarealer og utmark ...................................................................................................... 27 

Tabell 3-1 Areal og fôrenheter. ................................................................................................ 36 



 

Økt matproduksjon på norske arealer 87 

Tabell 4-1 Kriterier for dyrkingsklasser. .................................................................................. 42 

Tabell 4-2 Soner for produksjonstilskudd. ............................................................................... 43 

Tabell 4-3 Inndelingen av sone 5 i delsoner ............................................................................ 45 

Tabell 4-4 Fordelingen av vekstskifter på dyrkingsklasser ...................................................... 46 

Tabell 4-5 Andel av kraftfôr og grovfôr til ulike grupper husdyr og produkt ......................... 47 

Tabell 4-6 Fôrforbruk av ulike typer matvarer ......................................................................... 47 

Tabell 4-7 Energiinnhold i ulike typer matvarer, MJ/kg. Kilde: 

http://www.matvaretabellen.no/ ............................................................................................... 48 

Tabell 4-8 Proteininnhold i åkervekster ................................................................................... 48 

Tabell 4-9 Historisk utvikling av jordbruksareal i drift i Norge. Areal i tusen dekar. Kilde SSB 

(http://ssb.no/a/aarbok/tab/tab-333.html) ................................................................................. 49 

Tabell 4-10 Totalt tilgjengelig areal av dyrket jord i Norge. Kilde: AR5. ............................... 50 

Tabell 4-11 Jordbruksarealer og vekster 2012. ........................................................................ 51 

Tabell 4-12 Arealutnytting i ulike soner i Norge 2012. ........................................................... 52 

Tabell 4-13. Arealer av korn og oljevekster 2012 .................................................................... 52 

Tabell 4-14 Gjennomsnittlig avling for årene 2002–2011. Kilo per dekar .............................. 52 

Tabell 4-15 Beiteressurser i utmark i noen fylker. ................................................................... 54 

Tabell 4-16 Beitekapasitet for husdyr i utmark for noen fylker, uttrykt i saueenheter ............ 55 

Tabell 4-17 Beitedyr med mer enn 5 uker i utmark i 2013. ..................................................... 56 

Tabell 4-18 Antall hjortedyr i Norge og fôrbehov i konkurranse med husdyr i 

sommersesongen .................................................................................................................... 56 

Tabell 5-1 Jordsmonnkartkartlagt areal og fordeling av areal på dyrkingsklasser .................. 57 

Tabell 5-2 Totalt jordbruksareal og estimert areal av ulike dyrkingsklasser, dekar ................ 58 

Tabell 5-3 Arealfordeling av ulike vekster ved nåværende arealbruk ..................................... 58 

Tabell 5-4 Arealfordeling av ulike vekster ved optimale vekstskifter på nåværende 

jordbruksareal i drift ................................................................................................................. 59 

Tabell 5-5 Arealfordeling av ulike vekster ved optimale vekstskifter på alt tilgjengelige 

jordbruksareal ........................................................................................................................... 59 

Tabell 5-6 Total matproduksjon ved dagens arealbruk, målt i GJ ........................................... 60 

Tabell 5-7 Beregnet total matproduksjon ved optimal bruk av nåværende jordbruksareal i 

drift, målt i GJ. ......................................................................................................................... 61 

Tabell 5-8 Beregnet total matproduksjon ved optimal bruk av alt tilgjengelig jordbruksareal, 

målt i GJ ................................................................................................................................... 61 

Tabell 5-9 Total produksjon av protein i åkervekster ved dagens arealbruk, målt i tonn protein

 .................................................................................................................................................. 62 

Tabell 5-10 Total produksjon av protein i åkervekster ved optimal bruk av dagens 

jordbruksareal i drift, målt i tonn protein ................................................................................. 62 

Tabell 5-11 Total produksjon av protein i åkervekster ved optimal arealbruk av alt tilgjengelig 

jordbruksareal, målt i tonn protein ........................................................................................... 63 

Tabell 6-1 Simuleringer utført med modellen Jordmod ........................................................... 67 

Tabell 6-2 Forutsetninger om tilgjengelig areal (1 000 dekar) ................................................ 68 



 

88 Rapport 6-2014 

Tabell 6-3 Satser for arealtilskudd i simuleringene «Areal Dagens» og «Areal Maks» etter 

region i Jordmod (kroner per dekar) ........................................................................................ 69 

Tabell 6-4 Satser for pristilskudd i simuleringene «Mat Dagens» og «Mat Maks» etter produkt 

(kroner per kilo/liter). ............................................................................................................... 70 

Tabell 6-5 Hovedresultater av simuleringene: Matproduksjon og areal (absolutt og i prosent 

av «2011») ................................................................................................................................ 71 

Tabell 6-6 Forbruk, produksjon og handel (1 000 GJ) samt selvforsyning (prosent) .............. 72 

Tabell 6-7 Produksjon (millioner kilo/liter) ............................................................................. 73 

Tabell 6-8 Faktorinnsats (1 000 dekar areal, 1 000 dyr og antall årsverk) .............................. 74 

Tabell 6-9 Faktorintensitet ....................................................................................................... 74 

Tabell 6-10 Import av jordbruksvarer (millioner kilo) ............................................................. 75 

Tabell 6-11 Sektorregnskap (millioner kroner, 1 000 kr per årsverk) ..................................... 75 

  



 

Økt matproduksjon på norske arealer 89 

 

Vedlegg 

Tabell 1 Historisk utvikling av jordbruksareal i drift i Norge. Areal i tusen dekar   

 Jordbruksareal i 

drift i alt 

Korn og oljevekstar til mogning Rotvekstar 

til fôr, 

grønfôr og 
silovekstar 

Poteter Andre 

vekstar 

på åker 
og i 

hage og 

brakk 

Eng til slått og 

beite 

 

 I alt Av dette I alt Av dette 

fulldyrka 

 

 Kveite Bygg Havre  

            

1939 11 161 1 837 412 468 870  350  507  252 8216 2920 5296 

1949 10 456 1 520  308  400  758  318  582  281 7755 2333 5422 

1959 10 107 2 182 93 1 409  647  266  552  479 6628 1764 4864 

1969 9 553 2 522 38 1 847  541  278  326  257 6169 1585 4584 

1979 9 535 3 252  170 2 001 1 007  320  214  360 5388 1231 4157 

1989 9 911 3 530  382 1 760 1 322  397  189  316 5478 1093 4385 

1999 10 382 3 345  516 1 826  913  311  149  189 6388 1511 4877 

2000 10 422 3 363  681 1 627  959  285  151  185 6437 1581 4856 

2001 10 467 3 390  636 1 768  849  271  152  184 6470 1605 4865 

2002 10 466 3 378  638 1 806  800  206  152  178 6552 1635 4917 

2003 10 404 3 342  758 1 616  848  196  146  170 6550 1645 4905 

2004 10 397 3 351  853 1 490  867  176  142  176 6552 1661 4891 

2005 10 354 3 319  808 1 633  742  155  137  193 6550 1692 4858 

2006 10 345 3 247  857 1 524  739  149  140  195 6613 1728 4885 

2007 10 320 3 181  912 1 407  724  137  145  206 6651 1745 4906 

2008 10 245 3 138  932 1 299  778  131  143  197 6636 1752 4884 

2009 10 143 3 104  816 1 363  810  120  137  205 6577 1749 4828 

2010 10 060 3 071  721 1 462  761  119  132  214 6524 1759 4765 

2011 9 989 3 040  738 1 480  716  102  129  205 6513 1765 4748 

2012 9917 2 990  669 1 559  692  105  127  208 6488 1761 4727 

Kilde: http://ssb.no/a/aarbok/tab/tab-333.html 
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Tabell 2 Totalt tilgjengelig areal av dyrket jord i Norge. Kilde: AR5 

Sone Totalt Sum av dyrket Sum av innmarksbeite 

1 1 922 027 1 817 223 104 804 

2 433 800 305 552 128 249 

3 2 012 297 1 786 824 225 473 

4 1 025 974 925 015 100 959 

5a 399 420 348 605 50 815 

5b 1 853 609 1 435 510 418 099 

5c 2 390 623 1 473 190 917 433 

6 1 048 907 782 568 266 338 

7 192 525 155 810 36 715 

  11 279 182 9 030 296 2 248 886 

 

Tabell 3 Jordbruksarealer og vekster 2012 

 Jordbruksareal 

 i drift  
i alt 

Sum 

Av 
Fulldyrka 

eng 

Korn og  

oljevekster 

Poteter Rotvekster 

 til fôr, grønfôr  
og silovekstar 

Grønnsaker Erter Frukt, bær  

og  
frilandsblomster 

Ute av drift 

1 1 811 605 320 359 1 260 290 31 019 20 450 34 317 7 604 13 455 110 422 

2 409 424 244 052 23 999 7 326 2 822 7 909 0 542 24 376 

3 1 862 637 464 273 1 106 586 54 274 21 255 11 840 601 8 616 149 660 

4 963 133 419 879 424 898 12 355 14 489 5 120 25 1 531 62 841 

5a 344 940 198 297 91 201 6 570 4 775 1 745 0 1 999 54 480 

5b 1 658 069 1 198 466 71 965 8 791 23 096 741 0 2 832 195 540 

5c 1 942 357 1 157 364 337 1 101 4 338 617 0 14 431 448 266 

6 773 173 611 010 3 141 4 921 5 504 295 0 291 275 734 

7 126 566 105 147 0 174 3 067 8 0 12 65 959 

 9 891 904 4 718 847 2 982 417 126 531 99 796 62 592 8 230 43 709 1 387 278 

 

Tabell 4 Arealer av korn og oljevekster 2012 

  Sum 

av hvete 

totalt 

Sum 

av rug 

Sum 

av 

bygg 

Sum 

av 

havre 

Sum 

av 

oljevekster 

1 1 260 290 478 932 9 077 483 066 250 971 38 244 

2 23 999 22 0 21 524 2 453 0 

3 1 106 586 171 693 3 117 558 822 357 266 15 688 

4 424 898 10 211 960 373 128 40 152 447 

5a 91 201 4 895 1 032 57 606 27 228 440 

5b 71 965 2 235 515 57 892 11 187 136 

5c 337 0 55 253 24 5 

6 3 141 3 0 2 973 158 7 

7 0 0 0 0 0 0 

0 2 982 417 667 991 14 756 1 555 264 689 439 54 967 
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Tabell 5 Gjennomsnittlig avling for årene 2002-2011. kg per dekar 

Tilskudds-

sone 

Hvete Rug Bygg Havre Korn totalt Olje-vekster Høy 

1 446 503 393 397 421 178 665 

2 367 0 417 388 414 0 717 

3 401 453 354 363 367 137 643 

4 407 305 358 323 356 62 655 

5 316 323 287 301 292 85 628 

6 331 0 198 128 191 0 440 

7 0 0 0 0 0 0 309 

Sum/Gj.sn. 433 483 360 370 384 163 607 

 

Tabell 6 Jordsmonnkartkartlagt areal og fordeling av areal på dyrkingsklasser 

 JMK areal i 

klasse 1–5 

1 2 3 4 5 

1 1 495 764 51 % 20 % 5 % 17 % 6 % 

2 82 469 19 % 1 % 4 % 68 % 8 % 

3 1 627 435 38 % 14 % 6 % 32 % 10 % 

4 660 960 18 % 5 % 3 % 65 % 9 % 

5a 177 900 23 % 12 % 8 % 51 % 7 % 

5b 142 224 10 % 1 % 4 % 43 % 43 % 

5c 17 659 16 % 4 % 6 % 50 % 25 % 

6 30 745 0 % 0 % 0 % 63 % 37 % 

7 1 715 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 
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Tabell 7 Jordbruksareal og estimert areal av ulike dyrkingsklasser 

Tilskudds-

sone  

Full- 

dyrket +  

overflate- 

dyrket 

 i AR5 

Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5 Klasse 6 

1 1 922 027 931 335 369 778 98 711 315 171 102 228 104 804 

2 433 800 58 801 2 435 11 976 206 530 25 809 128 249 

3 2 012 297 670 139 255 288 111 675 578 818 170 904 225 473 

4 1 025 974 167 723 42 014 28 449 602 739 84 089 100 959 

5a 399 420 80 354 41 557 26 998 176 874 22 822 50 815 

5b 1 853 609 143 611 16 559 51 230 612 522 611 588 418 099 

5c 2 390 623 0 0 0 0 1 473 190 917 433 

6 1 048 907 0 0 0 0 782 568 266 338 

7 192 525 0 0 0 0 155 810 36 715 

Sum 11 279 182 2 051 963 727 632 329 039 2 492 655 3 429 008 2 248 886 

 

 

Tabell 8 Arealfordeling av ulike vekster ved nåværende arealbruk 

 Hvete/ 

Rug 

Bygg Havre Olje- 

vekster 

Erter/  

åkerbønner 

Potet/  

grønn-saker 

Gras/  

grovfor 

Andre  

vekster 

Sum alle  

vekster 

Sone 1 488 009 483 066 250 971 38 244 7 604 65 336 464 920 13 455 1 811 605 

Sone 2 22 21 524 2 453 0 0 15 235 369 648 542 409 424 

Sone 3 174 810 558 822 357 266 15 688 601 66 114 680 720 8 616 1 862 637 

Sone 4 11 171 373 128 40 152 447 25 17 475 519 204 1 531 963 133 

Sone 5a 5 927 57 606 27 228 440 0 8 315 243 425 1 999 344 940 

Sone 5b 2 750 57 892 11 187 136 0 9 532 1 573 740 2 832 1 658 069 

Sone 5c 55 253 24 5 0 1 718 1 925 871 14 431 1 942 357 

Sone 6 3 2 973 158 7 0 5 216 764 525 291 773 173 

Sone 7 0 0 0 0 0 182 126 372 12 126 566 

 682 747 1 555 264 689 439 54 967 8 230 189 123 6 668 425 43 709 9 891 904 
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Tabell 9 Arealfordeling av ulike vekster ved optimale vekstskifter på nåværende 

jordbruksareal i drift 

 Hvete/ 

Rug 

Bygg Havre Olje- 

vekster 

Erter/  

åkerbønner 

Potet/  

grønn- 

saker 

Gras/  

grovfor 

Andre  

vekster 

Sum alle 

 vekster 

Sone 1 383 741 320 745 337 978 159 203 159 203 65 336 371 944 13 455 1 811 605 

Sone 2 15 235 77 033 61 369 0 0 15 235 240 009 542 409 424 

Sone 3 275 365 349 023 325 995 104 625 104 625 66 114 628 274 8 616 1 862 637 

Sone 4 63 631 231 056 153 279 23 078 23 078 17 475 450 004 1 531 963 133 

Sone 5a 37 854 74 632 57 173 14 770 14 770 8 315 135 428 1 999 344 940 

Sone 5b 9 532 41 612 35 104 0 0 9 532 1 559 456 2 832 1 658 069 

Sone 5c 0 0 0 0 0 1 718 1 926 208 14 431 1 942 357 

Sone 6 0 0 0 0 0 5 216 767 666 291 773 173 

Sone 7 0 0 0 0 0 182 126 372 12 126 566 

 785 359 1 094 102 970 899 301 676 301 676 189 123 6 205 361 43 709 9 891 904 

 

 

Tabell 10 Arealfordeling av ulike vekster ved optimale vekstskifter på alt tilgjengelige 

jordbruksareal 

 Hvete/ 

Rug 

Bygg Havre Olje-vekster Erter/  

Åker- 
bønner 

Potet/ 

 grønn- 
saker 

Gras/  

grovfor 

Andre 

vekster 

Sum alle 

vekster 

Sone 1 414 964 343 386 357 104 174 814 174 814 65 336 378 153 13 455 1 922 027 

Sone 2 15 235 81 995 63 850 0 0 15 235 256 944 542 433 800 

Sone 3 296 517 371 405 342 474 115 202 115 202 66 114 696 767 8 616 2 012 297 

Sone 4 66 821 240 723 158 911 24 673 24 673 17 475 491 166 1 531 1 025 974 

Sone 5a 43 315 83 849 63 147 17 500 17 500 8 315 163 795 1 999 399 420 

Sone 5b 9 532 45 524 37 060 0 0 9 532 1 749 129 2 832 1 853 609 

Sone 5c 0 0 0 0 0 1 718 2 374 474 14 431 2 390 623 

Sone 6 0 0 0 0 0 5 216 1 043 400 291 1 048 907 

Sone 7 0 0 0 0 0 182 192 331 12 192 525 

Sum 846 385 1 166 881 1 022 546 332 189 332 189 189 123 7 346 160 43 709 11 279 182 
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Tabell 11 Total matproduksjon ved dagens arealbruk, målt i GJ 

Nåværende 

arealbruk 

Hvete/ 

Rug 

Bygg Havre Olje- 

vekster 

Erter/  

åker- 

bønner 

Potet/  

grønn- 

saker 

Gras/  

grovfor 

Sum 

Sone 1 790 937 679 160 356 699 95 600 7 272  313 009 2 242 676 

Sone 2 28 32 187 3 401 0 0  262 519 298 136 

Sone 3 253 883 703 727 461 716 29 983 495  439 826 1 889 629 

Sone 4 16 060 474 870 45 813 382 20  356 150 893 296 

Sone 5a 6 639 58 094 28 885 520 0  159 816 253 954 

Sone 5b 3 080 58 383 11 868 161 0  1 013 876 1 087 368 

Sone 5c 62 255 25 6 0  1 170 172 1 170 520 

Sone 6 2 1 997 65 0 0  348 456 350 520 

Sone 7 0 0 0 0 0  41 142 41 142 

Sum 1 070 692 2 008 673 908 472 126 651 7 786 0 4 104 967 8 227 241 

 

Tabell 12 Total matproduksjon ved optimal bruk av nåværende jordbruksareal i drift, målt i 

GJ 

Optimal 

arealbruk 

Hvete/ 

Rug 

Bygg Havre Olje-

vekster 

Erter/ 

åker- 
bønner 

Potet/  

grønn-
saker 

Gras/  

grovfor 

Sum Endring 

i  
GJ 

Endr. 

i % 

Sone 1 621 946 450 947 480 360 397 966 152 246  246 390 2 349 856 107 179 5 % 

Sone 2 19 660 115 196 85 083 0 0  160 629 380 567 82 431 28 % 

Sone 3 399 922 439 526 421 303 199 958 86 113  404 618 1 951 439 61 810 3 % 

Sone 4 91 480 294 058 174 890 19 741 18 386  308 211 906 768 13 472 2 % 

Sone 5a 42 401 75 265 60 653 17 441 9 451  86 239 291 449 37 495 15 % 

Sone 5b 10 677 41 965 37 241 0 0  1 012 084 1 101 967 14 599 1 % 

Sone 5c 0 0 0 0 0  1 203 613 1 203 613 33 093 3 % 

Sone 6 0 0 0 0 0  354 498 354 498 3 978 1 % 

Sone 7 0 0 0 0 0  42 156 42 156 1 014 2 % 

Sum 1 186 085 1 416 957 1 259 530 635 107 266 196 0 3 818 438 8 582 313 355 072 4 % 

Tabell 13Total matproduksjon ved optimal bruk av alt tilgjengelig jordbruksareal, målt i GJ 

 Hvete/ 
Rug 

Bygg Havre Olje- 
vekster 

Erter/  
åker 

bønner 

Potet/  
grønn- 

saker 

Gras/  
grovfor 

Sum Økning  
GJ 

Økning 
% 

Sone 1 672 550 482 779 507 543 436 991 167 175  253 727 2 520 766 278 089 12 % 

Sone 2 19 660 122 615 88 522 0 0  172 091 402 887 104 752 35 % 

Sone 3 430 643 467 711 442 600 220 172 94 818  444 625 2 100 569 210 940 11 % 

Sone 4 96 066 306 361 181 315 21 106 19 657  332 340 956 846 63 550 7 % 

Sone 5a 48 517 84 559 66 991 20 665 11 199  102 526 334 457 80 502 32 % 

Sone 5b 10 677 45 910 39 316 0 0  1 121 221 1 217 124 129 756 12 % 

Sone 5c 0 0 0 0 0  1 447 985 1 447 985 277 465 24 % 

Sone 6 0 0 0 0 0  466 017 466 017 115 497 33 % 

Sone 7 0 0 0 0 0  61 669 61 669 20 527 50 % 

Sum 1 278 113 1 509 936 1 326 287 698 933 292 848 0 4 402 202 9 508 319 1 281 078 16 % 
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Tabell 14 Total produksjon av protein i åkervekster ved dagens arealbruk, målt i tonn protein 

 Hvete/Rug Bygg Havre Olje-vekster Erter/ åkerbønner Sum 

Sone 1 24 209 15 490 11 068 1 086 441 52 293 

Sone 2 1 734 106 0 0 841 

Sone 3 7 771 16 050 14 327 341 30 38 518 

Sone 4 492 10 831 1 422 4 1 12 749 

Sone 5a 203 1 325 896 6 0 2 430 

Sone 5b 94 1 332 368 2 0 1 796 

Sone 5c 2 6 1 0 0 9 

Sone 6 0 46 2 0 0 48 

Sone 7 0 0 0 0 0 0 

Sum 32 771 45 813 28 189 1 438 472 108 684 

 

Tabell 15 Total produksjon av protein i åkervekster ved optimal bruk av dagens 

jordbruksareal i drift, målt i tonn protein 

 Hvete/ 

Rug 

Bygg Havre Olje- 

vekster 

Erter/  

åkerbønner 

Sum Økning 

Sone 1 19 036 10 285 14 905 4 520 9 232 57 978 5 685 11 % 

Sone 2 602 2 627 2 640 0 0 5 869 5 029 598 % 

Sone 3 12 241 10 025 13 073 2 271 5 222 42 830 4 312 11 % 

Sone 4 2 800 6 707 5 427 224 1 115 16 273 3 523 28 % 

Sone 5a 1 298 1 717 1 882 198 573 5 668 3 237 133 % 

Sone 5b 327 957 1 156 0 0 2 439 644 36 % 

Sone 5c 0 0 0 0 0 0 –9  

Sone 6 0 0 0 0 0 0 –48  

Sone 7 0 0 0 0 0 0 0  

 36 303 32 317 39 082 7 213 16 142 131 057 22 373 21 % 

Tabell 16 Total produksjon av protein i åkervekster ved optimal arealbruk av alt tilgjengelig 

jordbruksareal, målt i tonn protein 

 Hvete/ 

Rug 

Bygg Havre Olje- 

vekster 

Erter/  

åkerbønner 

Sum Økning 

Sone 1 20 585 11 011 15 749 4 963 10 137 62 445 10 152 19 % 

Sone 2 602 2 797 2 747 0 0 6 145 5 305 631 % 

Sone 3 13 181 10 667 13 733 2 500 5 750 45 832 7 314 19 % 

Sone 4 2 940 6 987 5 626 240 1 192 16 985 4 236 33 % 

Sone 5a 1 485 1 929 2 079 235 679 6 406 3 976 164 % 

Sone 5b 327 1 047 1 220 0 0 2 594 798 44 % 

Sone 5c 0 0 0 0 0 0 –9  

Sone 6 0 0 0 0 0 0 –48  

Sone 7 0 0 0 0 0 0 0  

 39 120 34 438 41 153 7 938 17 758 140 407 31 723 29 % 

 


