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Trender

• For lite mat?

• Utviklingen i landbrukspolitikk (EU)

• Markedsutvikling, trender og skift

• Trump fordel eller ulempe?

• Norsk landbruk
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Penger nok? www.nbim.no

• Nær 20 % av statsbudsjettet 
gjennom oljefondet (3%) (235 
mrd)

• Importunderskuddet 
finansieres av oljeeksporten 
(400 mrd)

• Stor anleggssatsing (130 mrd)
– Vei, jernbane, kraftforsyning

• Fortsatt høye oljeinvesteringer 
(160 mrd)

• Stor aktivitet på 
eiendomssektoren (220 mrd)

• Forgjelding i husholdningene 
(200 mrd)

http://www.nbim.no/




Import av ost til Noreg (HS: 04.06)

➢ Norsk eksport av ost var 11 425 tonn i 2018.



Norsk import og eksport av ost









43 % mat, 35 % fôr, 22 % annet (industri, biodrivstoff)











For og mot fortsatt matoverskudd

Mot
• Klimaendringer gir redusert vekst 

i produksjon
• Oljen vil bli knapp og dyr igjen
• Geopolitisk ustabilitet vil forstyrre 

handelsmønstre
• Vekst i import i Kina og senere 

India vil måtte tas av VM 
overskudd

• Ingen produksjonsvekst i Afrika
• Midt-Østen og Afrika vil trenge 

mer mat 

For
• Klimaendringer er håndterbare 

med investeringer
• Oljealderen er over 
• Håndterbare int. forhold
• India trenger ikke import, Kinas 

produksjon vokser tilstrekkelig
• Mindre soyabehov frigjør areal i 

Amerika
• Afrika vil fø seg selv i større grad

– De sultne vil ikke ha kjøpekraft

• Teknologiendringer skal aldri 
undervurderes …
– Mat uten jord
– «Melk» uten ku 



Landbrukspolitikk – en buffer

Politikk

Bonden

Været Markedet





Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Opsamling 

• Strukturudviklingen forsætter – indenfor de næste 5 år kommer vi under 5.000 
heltidsbedrifter

• En større del af produktioner bliver fremover drevet i selskabsform – selvejet er under 
pres

• Stor stigning i effektiviteten i landbrugsproduktionen

• Halvdelen af heltidslandbrugene har en robust økonomi

• 20% af heltidslandbrugene er meget udfordret økonomisk

• Op til 30% af heltidslandbrugene er uden en likviditetsbuffer

– Trusler – Rentestigning, Brexit og Afrikansk svinepest.







Svaret

Den norske jordbruksmodellen

• 1905-1928, 1995 tollvern
• 1930/1936 

Omsetningsloven, 
markedsregulering

• 1950- Hovedavtalen-
støtte

• Samvirke
• Familiejordbruk 

(prisregulering, odelslov, 
konsesjon, kvoter)

• Kanalisering

Beredskap
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Omsetning (mrd) og sysselsetting 
(‘1000) norsk og svensk 

næringsmiddelindustri (jordbruk)
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Antikvariat Norskbokarv.no

• ”Matsituasjonen verst i Norge! 
18.7.1945

Det forstår et stort arbeid for å 
organisere matforsyningen i 
Europa. De forente staters 
jordbruksutvalg fremhever 
nødvendigheten av fortsatte 
leveranser av matvarer til 
Europa. De slår fast at 
matvaresituasjonen i Norge var 
verre enn i noe annet land som 
de har besøkt, selv om 
situasjonen i Belgia og 
Nederland er meget alvorlig. ”

• ”Tvangsdyrkingen vil snart 
kunne oppheves, men ikke 
det første år. Alle må tvert 
imot innstille seg på at 
hver dyrket jordflekk skal 
nyttes og hvert strå skal 
høstes. Det samme gjelder 
hugsten av tømmer og 
skogsved.” Landbrukets gjenreisning



Norsk selvforsyning – 40 %

Alstadheimutvalget

• Fiskeforbruk i dag: 50 
kcal/person/dag

• Alstadheimutvalget: 240 
kcal/person/dag

= ca. 7 prosentpoeng 
høyere selvforsyning 

• 9 % av total tilgang, ca. 5 
ganger dagens forbruk. Mulig 
å øke ytterligere?

• Økt forbruk av korn, rotfrukt 
og melkeprodukter.

2 VK

• 150 g fisk pr. person
– 75 g mager – 75 kcal

– 75 g fet – 150 kcal

• Totalt 225 kcal - 10 % av 
daglig forbruk

• Daglig forbruk rundt 2 500 
kcal 



Paradoks

• 5 % av utslippene får 
skylda for 
klimaendringene

• 18 % av kaloriene får 
skylda for fedmen

• Er det galt å leve om du 
skal dø?







Menn



Anslåtte mangler i EATs diett

• Vitamin B12 – the US RDA is 2.4mcg, the EAT diet is slightly deficient in providing 2.27mcg. I would 
not mention this nutrient but for the comment in Table 1 that animal items can be replaced with 
plant protein options and these will not provide any B12. (There is an amusing error on p16 of the 
51 page report. It says “The only exception is vitamin B12 that is low in animal-based diets.” I think 
they mean plant-based diets!)

• Retinol (the form in which the body needs vitamin A – we cannot rely on carotene to be converted). 
The EAT diet provides just 17% of retinol recommended.

• Vitamin D – the EAT diet provides just 5% of vitamin D recommendation and some of that provided 
will have come from plants and not be D3, which is the body’s preferred form.

• Vitamin K – the USDA is not ideal when it comes to vitamin K. It does not distinguish between K1 
(primarily found in leafy green vegetables) and K2 (primarily found in fermented foods and some 
foods of animal origin). 72% of the vitamin K in the EAT diet came from the broccoli (K1). As is the 
case with all nutrients, the animal form (K2) is better absorbed by the body.

• Sodium – the EAT diet provides just 22% of the sodium recommendation. Sodium is so often 
demonised that people forget that it is a vital nutrient.

• Potassium – the EAT diet provides just 67% of potassium recommended.
• Calcium – more seriously, the EAT diet provides just 55% of calcium recommended.
• Iron – the EAT diet provides 88% of iron recommended. Again, the body better absorbs heme iron, 

which comes from meat, poultry, seafood and fish. The US recommendations state: “The RDAs for 
vegetarians are 1.8 times higher than for people who eat meat. This is because heme iron from 
meat is more bioavailable than nonheme iron from plant-based foods, and meat, poultry, and 
seafood increase the absorption of nonheme iron” (Ref 2).



• «Jeg ønsker ikke virke å overdramatisk, men av de 
opplysninger som er tilgjengelig for meg som 
generalsekretær, må jeg slutte at de forente nasjoners 
medlemmerkanskje har ti år på seg til å begrave sine 
gamle stridigheter og slutte seg sammen globalt for å 
stanse rustningskappløpet, bedre det menneskelige 
miljø, ta kraften av befolkningseksplosjonen, og 
mønstre tilstrekkelige energi til å gjøre en innsats for 
utviklingen. Hvis en slik global sammenslutning ikke 
kommer i stand i løpet av det nærmeste tiår, frykter jeg 
meget sterkt at de problemer jeg har nevnt, vil ha fått 
slike altoverskyggende dimensjoner at det vil overgå 
våre evner til å vinne kontroll med dem.»


