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Velkommen til Buskerud 
• 21 kommuner – samtlige 

med folketallsvekst i 2011! 
• Regioner: Hallingdal, 

Numedal, 
Midtfylke/Ringerike, 
Drammensregionen 

 
• Landbruk over alt, men 

med store forskjeller 
 



* 2006 

Stort behov  
for økt  
Mat- 

produksjon 



Meld. St. 9 (2011-2012)  
”Velkommen til bords” 
Norge skal opprettholde sin selvforsyningsgrad 
 
Befolkningsøkning på 1% i året 
->Matproduksjonen skal øke tilsvarende, dvs. med 20% 
innen 2030. 
 
Er det mulig? 



Produksjonsmålet:  

Regjeringen vil, innenfor de gitte handelspolitiske rammer, 
legge til rette for økt produksjon av jordbruksvarer som det 
er naturgitt grunnlag for og som markedet etterspør, slik at 
selvforsyningsgraden kan opprettholdes om lag på dagens 
nivå. 
 

Det skal legges til rette for at matproduksjon fra jordbruket kan øke i takt 
med etterspørselen til en økende befolkning i Norge. 
 
• Landbrukets viktigste oppgaver er å produsere mat 
• Økt matproduksjon gjennom å bruke ressursene over hele landet 
• Mest mulig basert på norske ressurser som grovfôr og beite 
• Jordvern og utnytte knappe kornarealer på en bærekraftig måte 
• Bedre produktivitet nødvendig (FoU, kompetanse, agronomi og 

driftsledelse) 

 



Utvikling internasjonal kornpris 

 
 



Hva skjer i 2012?  

• Kornavlingene i Norge går ned i fht 2011 – 
som også var et dårlig år 

• Tørke i sentral områder i USA og Russland  
• Mulige eksportrestriksjoner i Russland, India 
• -> Prisøkning, korn 50% på seks uker! 
• FAO: Drøyt 900 mill. opplever matmangel 

(2008) 
• 9 mrd. mennesker i 2050 – matproduksjonen 

må dobles innen 2060. 
• Og så var det klimaet da….. 
 



  

Jordvern – et viktig moment for å øke norsk 
matproduksjon 
Årlig omdisponering av verdifulle jordbruksarealer  skal halveres 
innen 2010 (St prp nr 1 2004) 
Målet er ikke nådd på landsbasis 
 
Målet er videreført i ”Velkommen til bords”, dvs. jordvernet skal 
strammes ytterligere slik at vi når halveringsmålet 
 
 



Norsk skogbruk i et globalt 
perspektiv  

• Utfordringer med innenlands avsetning, særlig 
massevirk 
 

• Skogen og klima. Skogen er en del av 
løsningen på klimautfordringene. 



• Så med dette bakteppe er det viktig å ønske 
oss lykke til med å øke norsk matproduksjon 
 
 

• Og lykke til med denne konferansen! 
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