
Erling Skurdal:



JA
•Grunnlag/bakgrunn 

• Føresetnader



Bakgrunn



Mangel på mat

• 1 milliard sulter

• Flere ligger på grensa

• 1 milliad sløser

• FAO: 

Sult skyldes ikke mangel på mat, men fattigdom,

politisk vannstyre og ujamn fordeling av ressurser.

• «Handel viktigere enn bistand.»

• Den store utfordringa: Må øke matvareproduksjonen med 100 % innen 
2050.



Vi blir stadig fleire



Større fokus på mat

• Årsaker

- Krig, korona, klima, folketal (?)

• Fokus på:

- Matproduksjon nå – nasjonalt og samla for verda, mindre enn

behovet uansett fordeling 

- Matsvinn





Tørke





Flere hundre millioner mennesker 
lider alt under matmangel, og verden 
kan snart komme til å stå overfor «en 
global sultkatastrofe uten sidestykke», 
sa han.

– Og 2023 kan bli enda verre, la 
Guterres til.

Bønder verden over sliter med høye 
priser på energi og kunstgjødsel, noe 
som vil resultere i mindre avlinger 
både i Asia, Afrika og Latin-Amerika, 
påpeker han.



Global matvaresikkerheit, stort fokus

• Globalt matvaresystem lite egna for å handtere kriser

• Færre og større aktørar

• Kriser forplantar seg lettare

• Einsretting, monokultur – auka mengde, men ikkje i forhold til auka
innsatsfaktorar som har auka sterkt i pris

• Får alt frå 12 planteartar (5000 kjente) og 5 dyreartar

Eirin Marie Skjøndal Bar, NMBU
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Muligheiter

• Auke produksjonen på det arealet vi har

• Produsere på norsk fôr, gjera oss mindre avhengig av importfôr

• Benytte meir utmark 



• Større andel norsk kraftfôr
- betre kornproduksjon
- økt dyrking av proteinvekster

• Betre gròvfôr
• Meir beiting, tilskott



Gode grunner for beiting

• Produksjon av mat
• Underskudd på mat. Nasjonal beredskap. 

• Økonomi 
• Billig fôr
• Gode tilskuddsordninger

• God husdyrvelferd
• Naturlig atferd for dyra, mosjon og god helse
• Krav om minst 8 uker beite – utegang

• Kulturlandskap i inn- og utmark
• Jordbrukets samfunnskontrakt og omdømme
• Fellesgodene som grunnlag for trivsel, bosetting og ny 

næringsutvikling





Radio og TV, eks:
P2 Arena 05.04.22:

• Anniken Bahr Bugge, Oslo Met.: Matkultur i krisetider. :                        
«Pandemien, krigen i Ukraina og klimaskapte katastrofer har ført til større 
forståelse for norsk matproduksjon. Større bevissthet hos folk generelt om 
matvaresikkerhet, selvforsyning, lokalmat - betydningen av å ha egen 
matproduksjon.» 

P2 Drivkraft 19.09.22: 

• Marit Kolby, ernæringsbiolog: Hva og når skal vi spise.                                  
Bok 35.000 eks. «…Lammekjøttdeig er bra. Kommer                                       
fra dyr som beiter i utmark og spiser noe som ikke                             
mennesker kan spise og omdanner dette til noe vi kan spise.»                            

NRK TV: Matsjokket
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Matsvinn

• Verden: 1/3 av all mat, Norge: 1/5

• Bransjeavtale mellom 
styresmaktene og org. i 
matbransjen (2017): redusere 
matsvinn med 50 % innan 2030

• Matkastelov (Hurdalsplattformen)

• Klimautslipp
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Bruk av antibiotia



Føresetnader



NIBIO



Målsetting for landbruket - dei ulike partia



Hurdalsplattformen
• Økt norsk matproduksjon er en kritisk del av vår beredskap.

• Næringsutøvarane i landbruket må ha same inntektsmoglegheiter som andre 
grupper….. Leggje fram ein forpliktande og tidfesta plan for å tette inntektsgapet 
mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet.

• Sørgje for betre berekraft i landbruket gjennom auka bruk av utmarksbeite,
setring, klimatilpassing, investering i jord og etablering av eit nasjonalt senter for 
fjellandbruk.

• Leggje fram og gjennomføre ein opptrappingsplan for trygg matproduksjon på 
norske ressursar og setje eit mål for sjølvforsyningsgrad av norske 
jordbruksmatvarer, korrigert for import av fôrråvarer, på 50 prosent.

• Redusere matsvinnet, blant anna ved å utarbeide ein matkastelov



Desse 3 berebjelkane i norsk jordbruk MÅ oppretthaldast

Importvernet Jordbruksavtalen Markedsbalansering



Markedsreguleringen under lupen
Jeg ønsker en bred og grunnleggende 

vurdering av om markedsregulerings-

ordningene skal fortsette i sin nåværende 

form, om andre instanser skal overta 

ansvaret og om ordningen bør fortsette, 

sier landbruks- og matministeren. 

Vi arbeider nå med et mandat for arbeidet i 

departementet. Målsettingen for arbeidet er 

å tilrettelegge for økt konkurranse i kjøtt, 

egg og meierimarkedet, sier Sylvi Listhaug.»



Kviforfor markedsbalansering?
• Langsiktig bundet biologisk

produksjon

• Sesongvariasjonar

• Produksjon med låg margin og 
i utgangspunktet høg risiko

• Bonden må ha sikkerheit for 
avsetning i heile 
investeringsperioden





Produktutvikling



Gilde Hverdagslam fleire nye variantar!

34





Betre planlegging i utmark- konfliktforebygging 

Foto: Erling Skurdal



Foto: Erling Skurdal



Foto: Erling Skurdal



Gjerdereglar
- Areal ved 

inngjerding
- Ved kvar enkelt 

hytte eller rundt 
heile felt?

Foto: Erling Skurdal



Foto: Sveinung Lunde
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1970-talet: Fredning av dei store 
rovviltartane



Foto: Erling Skurdal



Største utfordringa: rekruttering
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Hurdalsplattformen

• Økt norsk matproduksjon er en kritisk del av vår beredskap.

• Næringsutøvarane i landbruket må ha same inntektsmoglegheiter som andre grupper….. 
Leggje fram ein forpliktande og tidfesta plan for å tette inntektsgapet mellom jordbruket og 
andre grupper i samfunnet.

• Sørgje for betre berekraft i landbruket gjennom auka bruk av utmarksbeite, setring, 
klimatilpassing, investering i jord og etablering av eit nasjonalt senter for fjellandbruk.

• Leggje fram og gjennomføre ein opptrappingsplan for trygg matproduksjon på norske 
ressursar og setje eit mål for sjølvforsyningsgrad av norske jordbruksmatvarer, korrigert for 
import av fôrråvarer, på 50 prosent.

• Redusere matsvinnet, blant anna ved å utarbeide ein matkastelov



Økonomi

• Øke nettoinntekt ved:

- å ta ut fleire kr/kg – pris og tilskudd

- å redusere kostnader, eks arbeid  
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Jordbruksavtala 2022

Sau: 

• Jordbruksavtalen gir betydelig økning av arealtilskudd og 
husdyrtilskudd for sau.

• Beitetilskudd økes med 10 kr/dyr og utmarksbeitetilskudd med 65 
kr/dyr. 

Ammeku:

• Tilskuddene til kulturlandskap og husdyr økes betydelig.

• Beitetilskudd økes med 85 kr/dyr og utmarksbeite med 270 kr/dyr.











Lam, kommentar frå Totalmarked

• Det var tomme reguleringslagre ved inngangen til 2022, og det ventes små 
mengder på lager ved utgangen av året. Det forventes et godt salg også i årets 
sesong.

• Tall pr. 1 mars viser en nedgang i antall søyer på 1,5 prosent fra 2021. Tilførslene 
av antall sau og lam ventes å gå ned med 1 prosent i 2022. Det ventes en litt 
mindre nedgang i 2023. Markedet for sau og lam prognoseres å være i bra 
balanse i 2023. Sauebestanden synes å være på et riktig nivå og det må være en 
ambisjon å beholde dagens kapasitet. 

12.04.2012



Salget hittil i år 7% over 
fjoråret pr uke 42

Salget pr uke 42 er 9 % over 2021. 

Industrisalget er veldig bra mot slutten av
slaktesesongen. 

Industrikundene skal sikre seg råvarer
fram til ny slaktesesong. 



Svært lite sannsynlig at forbruket av rødt kjøtt 
øker

06.11.2022

Klimakrav: en trussel mot 
produksjon av rødt kjøtt. 





Teknologiske nyvinningar

• RFID

• Radiobjølla

• Droner

• NoFence

• Apper
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Slik fungerer ‘Radiobjella’

Cloude – Amazon S3

Telenor/Telia (NetCom)

Gjeteren med ‘Radiobjella’gjør det 
enkelt å følge med egen posisjon i 
kartet. 

Posisjonering fra
Brukerportal PC, Nettbrett eller Smart telefon

eller 
Telespor app for både iOS og Android.

kalv.Radiobjella veier bare 110 g og 
kan benyttes på både voksne dyr  
og avkom



NoFence – ulike dyreslag

• Prøvd ut på alle dyreslag

• Utstyret godkjent 

• Fungerer best på storfe og geit

• Kostbart
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NoFence
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Utvikling sau



Utvikling geit

Kilde: Kjøttets tilstand 2021 Animalia



Utvikling slakting



Konklusjon

• Det er politisk vilje til å styrke landbruksæringa/beitenæringa. 
• Matproduksjonen i Norge skal aukast.
• Det skal i størst mulig grad nyttast eigne ressursar. 
• Produksjonsapparatet er på plass:

- ei næring i full drift
- godt organisert, mange møteplassar
- fagleg sterk 
- omsetningsledd, marked 

• Forbrukaren har stor tillit til norsk landbruk, og ønskjer norskprodusert 
mat.



Areal utmarksbeite nytta % av total

NIBIO



NIBIO

















Velkommen til 
LAM 2023 
lørdag 18. til søndag 19. februar 2023

Denne gangen møtes vi Trøndelag og Scandic 
Hell, bare en spasertur fra Trondheim 
Lufthavn Værnes eller Trondheim Lufthavn
stasjon

For de som kommer fredag 17. februar
arrangerer vi busstur til gode kolleger

Program og påmelding på:  
https://medlem.nortura.no/smaafe/lam-
2023/

https://medlem.nortura.no/smaafe/lam-2023/


Takk for meg.


