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Kvalitet
eller pris
Det er sikkert mange som konstaterer at
det er langt mellom Gilde-produkter i
dagligvarekjedenes kjøttdisker. Intetsigende merker som blant andre ”FirstPrice”, ”Folkets”. ”Spar” og ”Coop”
dominerer. Mens velkjente ”Gilde” forsvinner fra hyllene.
”Høstjakta” er et begrep i norsk dagligvarehandel. Det er da leverandørene
presses av dagligvarekjedene, og ender
som vinner eller taper. Vinnerne får levere sine varer, mens taperne risikerer
å bli skvisa ut av hyllene. Kjedemakta
styrer hva forbrukerne får i butikkene.
Lov om god handelsskikk kan være
et middel for å sikre forbrukerne et
bredere tilbud. Da kan kvalitet og reell
forbrukermakt ivaretas i stedet for at
dagligvarekjedenes råe makt skal gi forbrukerne dårligere utvalg.
Nå vil Gilde møte den rå makta med å
halvere sitt varesortiment. For å ta opp
kampen med de intetsigende handelsmerkene kutter kvalitetsmerket. Det er
grunn til å frykte at Gilde, for å skjerpe
seg i kampen tilbyr et dårligere tilbud til
forbrukerne og ofrer kvalitet.
Kommer lov om god handelsskikk
tids nok for å sikre norske forbrukere
kvalitet og gode merkevarer for framtida?
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Miljøvennlig drift – kan
det være lønnsomt også?
E

r melkeproduksjonen gunstig melkeproduksjon har blitt intensivert
både for miljø og lønnsomhet gir de siste årene, i form av økt bruk av
det en vinnkraftfôr og større
vinn-situasjon.
besetninger. Dette
Av Grete Lene Serikstad,
Sammenhengen
har ført til økt
forsker NORSØK
mellom
melkeproduksjon,
miljøeffekter og
både per dyr og
økonomi
har
per areal hjemme
blitt
undersøkt
på gården, og også
på økologiske og konvensjonelle mer husdyrgjødsel. Arealet som brukes
melkeproduksjonsbruk i Møre og andre steder enn på selve gården, ikke
Romsdal.
minst til kraftfôrproduksjon, har også
økt.
Miljømelkprosjektet
Det var mindre mengder nitrogen
Disse undersøkelsene var en del av og kraftfôr som ble importert inn på
Miljømelk-prosjektet.
Prosjektet de økologiske gårdene sammenlignet
omfattet åtte økologiske og ti med de konvensjonelle. Mindre
konvensjonelle melkeproduksjonsbruk nitrogengjødsel og lavere mengder
i Møre og Romsdal og ble ledet av kraftfôr per ku var en viktig årsak
NORSØK. Registreringer og beregninger til lavere avlinger på de økologiske
av drifta ble gjort i tre år (2010- brukene, i snitt 85 % av snittet på de
2012). Miljøfaktorer som overskudd konvensjonelle, og lavere melkeytelse,
av nitrogen, klimagassutslipp og i snitt 74 % av snittet per ku i
energibruk ble beregnet, sammen med konvensjonell drift.
arbeidsforbruk og lønnsomhet. Det ble
utført beregninger både per arealenhet Inntekter og utgifter
og per produsert enhet. For å kunne ta Sammenlignet
med
de
hensyn til miljøpåvirkningene er det konvensjonelle hadde de økologiske
viktig å ta med hele produksjonskjeden, brukene færre variable kostnader,
også produksjon og transport av mens arbeidsinnsatsen var tilnærmet
innsatsmidler som gjødsel, kalk og lik for de to gruppene. Lønnsomheten
kraftfôr.
per arbeidstime var i snitt tilnærmet
I
prosjektet
ønsket
forskerne lik mellom de to gruppene, men
å
undersøke
forholdet
mellom det var store variasjoner innen hver
lønnsomhet og ulike miljøeffekter gruppe. Økologisk melk blir noe
på melkeproduksjonsbruk, og hvilke bedre betalt enn konvensjonell,
faktorer som er viktige for dette og økologisk drift betyr noen egne
forholdet. Siden det ikke fantes tilskudd. I snitt utgjorde disse
undersøkelser med disse indikatorene tilskuddene imidlertid bare 15 % av
for norsk melkeproduksjon fra før, samlet tilskuddssum.
var det interessant å vurdere både
økologisk og konvensjonell drift. Miljøeffekter
Besetningsstørrelse, kraftfôrforbruk og Det var forskjell mellom økologiske
innkjøpt nitrogen ble vurdert. En stor og konvensjonelle bruk for de
datamengde ble samlet inn i løpet av miljøeffektene som ble analysert i
prosjektet og analysert ved hjelp av prosjektet. Gjennomsnittlig mengde
statistikk.
nitrogen tilført var 2,6 ganger høyere
på de konvensjonelle brukene. Omtrent
Mer kraftfôr og større
tilsvarende (2,5 ganger høyere på de
besetninger
konvensjonelle) forskjell kom fram
Både konvensjonell og økologisk når nitrogenoverskuddet ble uttrykt

per kg produkt (på basis av produsert
næringsenergi). Både klimagassutslipp
og energibruk var i snitt rundt 1,3
ganger høyere på de konvensjonelle
brukene, sammenlignet med de
økologiske.
De to mest lønnsomme blant de
økologiske brukene oppnådde gode
resultater for alle miljøparametrene,
noe som viser at bruk med små
negative miljøeffekter også kan gi gode
økonomiske resultater. Noen av de
konvensjonelle brukene hadde derimot
dårlig lønnsomhet samtidig med store
negative miljøeffekter.

Spennende sammenhenger

For alle de 18 brukene samlet, var
det en positiv sammenheng mellom
bedre lønnsomhet og lavere utslipp
av klimagasser. Bedre ressursutnyttelse
kan altså være både bra for miljøet
og bondens økonomi. Derimot var
det ingen sammenheng mellom økt
besetningsstørrelse og lønnsomhet, og
heller ingen sammenheng med noen av
miljøfaktorene.
Økt import av nitrogen gav økt
miljøbelastning. Økt kraftfôrbruk per
ku økte overskuddet av nitrogen både
per arealenhet og per produsert enhet.
På økologiske bruk ga økt kraftfôrbruk
en bedre timebetaling.
Beregningene viste at det var
sammenheng mellom N-overskudd
per produktenhet og klimagassutslipp
og energibruk. Men sammenhengen
mellom disse tre og N-overskudd
per arealenhet var mer kompleks.
Dette er i tråd med resultater i
andre
forskningsprosjekter,
og
tyder på at det kan være en negativ
sammenheng mellom lokale og
globale miljøeffekter. Forbedringer i
miljøeffekter av betydning på globalt
nivå kan altså bety større negative
effekter av lokale miljøeffekter –
og vice versa. Det er derfor helt
nødvendig å ta med begge typer
effekter når landbruksdrift skal
vurderes.

Klima: Tida for tulletiltak er over!
REPLIKK
AV STIG ARILD HELGESEN, LEIAR ROGALAND BONDE- OG SMÅBRUKARLAG
Klimadebatten dei siste åra har framstilt
landbruket som ”klimaversting”. CO2
og metanutslepp frå myrjord og husdyr
som utan samvit rapar og fis, vert blant
politikarar og i media framstilt som
dei verste utsleppa samfunnet vårt står
for. Rogaland Bonde- og Småbrukarlag
krev at det vert ført ein klimarekneskap
for landbruket der alle faktorane vert
tekne med, også dei som reduserer CO2
utsleppa!
Bøndene, den yrkesgruppa som
kanskje vil bli hardast råka av
klimaendringane, kjenner seg ikkje att
i problembeskrivinga og fortviler over
tullete tiltak som vert sette i verk.
Ser ein bort frå statsallmenningane
og Finnmarkseigedommen er det stort
sett privateigande bønder som forvaltar
areala i landet vårt. Svært lite av dette
arealet er fulldyrka, men på det meste
er det plantedekke. Fotosyntesen som,

i denne samanhengen, sterkt forenkla
kan forklarast som ein prosess der grøne
planter samlar CO2 og frigjer oksygen,
skjer på alle areal der det finns grøne
planter. Likevel er det berre det som
skjer på den dyrka jorda og gjennom
husdyra som skal førast på landbruket
sin ”konto” i klimarekneskapen.
Klimarekneskapen for landbruket
vert altså ført utan ei inntektsside, det
er berre utgiftene som skal førast. Det
skog og jord fangar opp, tel ikkje med.
Slik sett er det ikkje rart at landbruket
kjem dårleg ut.
Rogaland Bonde- og Småbrukarlag
krev at det vert ført ein klimarekneskap
for landbruket der alle faktorane vert
tekne med! Så er det sjølvsagt slik at
også landbruket bør og skal vera med
for å bidra til eit betre klima.
Logiske tiltak, som er fagleg begrunna,
vil norske bønder støtta.

NIBIO kjem i desse dagar med ein
rapport som beskriv kvar dei største
problema i landbruket ligg og som
skisserer kva tiltak som har størst effekt
på klimaet.
Det tiltaket som kjem best ut for å
bidra til å mest mogleg CO2 i jorda er
å tilføra jorda biokol. Biokol er organisk
materiale som er varma opp til 400 700 grader utan tilføring av oksygen.
Tilfører ein dette til jorda vil ein auka
jorda si evne til å halda på CO2 med
langvarig verknad. I tillegg har biokol
positiv verknad på PH i jord.
Biokol er i dag tilgjengeleg i svært
begrensa mengder og til høg pris.
Rogaland Bonde- og Småbrukarlag
vil be om at det vert stimulert til auka
produksjon av biokol og at det vert
innført økonomiske ordningar som
fører til at biokol kan tilførast all den
dyrka jorda vår.

Ja til gras, beite og
sjølforsyning
AV KJERSTI HOFF, LEDER
I NORSK BONDE- OG
SMÅBRUKARLAG
Lavere ytelse på mjølkeku er et
godt tiltak for å øke utnyttelsen av gras og beite, øke norsk
sjølforsyning, og det gir lavere
utslipp av klimagasser.
Rekkefølgen er ikke tilfeldig.
Det viktigste først: I distriktsNorge har vi betydelige arealer som kunne vært utnyttet
til matproduksjon. I følge Agri
Analyse sin rapport fra 2014;
Økt matproduksjon på Norske arealer, var det allerede da
1,3 millioner dekar dyrkajord
som ikke var i bruk i Norge.
Det meste av dette er i distrikts
Norge. I tillegg kommer innmark- og utmarksressursene
som kan utnyttes bedre.
Professorene Harald Volden
og Odd Magne Harstad viste
for noen år siden at ei ku som
melker 7000 liter kan klare seg
med 1500 kg kraftfôr pr år og
at 64 % av dette kraftfôret kan
være norsk, men ei ku som
melker 10 000 liter må ha 3000
kg kraftfôr – altså dobbelt så
mye, og bare 54 % av dette kan
være norsk.
Det er ingen tvil om at slik
priser og landbrukspolitikk har
vært i mange år, så lønner det
seg for bønder med drøvtyggere å bruke mye kraftfôr, også
det kraftfôret som har mest importert råvare.
Men, er vi, det norske folk
og den norske bonde, egentlig
tjent med dette?
Professor Odd Magne Harstad ga et godt svar på det i
Bondebladet 22 mars i fjor:
«Når 43 % av det melkekua spiser er kraftfôr er vi helt ute å
kjøre. - Drøvtyggerne våre spiser totalt mer kraftfôr enn svin
og fjørfe gjør. Kyrne våre må
spise mer grovfôr.» I Nationen
i 2015 var Harstad enda tydeligere: «Held utviklinga fram
med stadig meir mjølk frå kvar
ku, så går kraftfôrbruken kraftig opp og norskdelen av fôret
går ned. Fôrproduksjonen er i
ferd med å bli flytta til utlandet»
Nettopp, det må lønne seg
for bonden å hente gras også
fra den jorda som ikke er den
helt enkleste å drive. Det må
lønne seg å øke grasavlingene
og å utnytte våre store beiteressurser i inn – og utmark. Dette
må være mer lønnsomt enn
å bruke kraftfôr, hvor en stor
andel er importert fra Sør Amerika.
Da er vi på sporet av det som
er viktig både for det norske
folk og bonden, nemlig at vi
må øke vår egen sjølforsyning
og nasjonens matsikkerhet.
I 2015 kom Forsvarets Forskningsinstitutt med rapporten
«Matsikkerhet i et klimaperspektiv». Her advares det om at
global oppvarming kan gi betydelig svikt i avlingene – særlig
i tropiske land, og at dette vil
føre til kraftige prisøkninger og
handelshindringer på mat- og

fôrkorn framover mot 2030.
Når dette kommer har vi laget
oss en svært dårlig matsikkerhet hvis våre kuer er tilvendt å
spise mer kraftfôr enn gras.
Og det blir resultatet hvis
dagens utvikling får fortsette.
NMBU-forsker Laila Aass var
hovedforfatter av rapporten
«Mulige tiltak for reduksjon
av klimagassutslipp fra husdyrsektoren», som ble levert
til faglagene og regjeringen i
forbindelse med de pågående
forhandlingene om klimakutt i
jordbruket. Her viser Aass at en
videre økning av melkeytelsen
til norske kuer opp til 10 700
liter pr ku pr år, vil føre til at
Dagros spiser 52 % kraftfôr.
Videre dokumenterer Aass i
denne rapporten at bruken av
norske grasarealer går ned med
600 000 dekar ved å ha ytelsen
på 10 700 liter, i forhold til en
ytelse på 7300 liter – slik den
var i Norge i 2012. Total produksjon er holdt på dagens
nivå med 1500 mill liter melk
og 80 000 tonn storfekjøtt pr år
i disse beregningene.
Når vi kommer til punktet
om at lavere ytelse på melkekua også er et klimatiltak, så
er det noe husdyrforskerne
har dokumentert i mange år.
Allerede i 2008 skrev Harald
Volden, Odd Magne Harstad
og Torstein Garmo en artikkel i fagbladet Buskap hvor de
dokumenterte at en økning av
gjennomsnittsytelsen på melkekuer fra 6500 kg til 8000 kg
melk pr år og at kjøttproduksjonen ble opprettholdt med
å øke på med ammekuer, ville
gi en økning i utslipp av klimagasser på 100 000 tonn CO2ekv pr år.
I Nationen 14/2 2017 sa
NMBU-forsker Laila Aass: «Om
ytinga går ned til 6500 liter per
ku, kan det gi 250.000 tonn
CO2-ekvivalentar i innsparing
innan 2030 og auka utnytting
av grasressursane.» I rapporten
«Mulige tiltak for reduksjon av
klimagassutslipp fra husdyrsektoren», viser Laila Aass at
utslippene av klimagasser er 57
000 tonn CO2-ekv høyere pr år
med en melkeytelse på 10700
liter enn en ytelse på 7300 liter pr ku og år. På bakgrunn av
dette skrev Norges Bondelag og
Norsk Bonde og Småbrukarlag
følgende i forhandlingsutspillet vårt til regjeringen: «Ifølge
NMBU-rapporten vil en redusert ytelse i melkeproduksjonen kunne gi mindre utslipp
av klimagasser fra produksjo-

Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag
nen av melk og kjøtt samlet.»
Mjølkekua er den økonomiske ryggraden i norsk jordbruk
generelt og distriktsjordbruket
spesielt. Vi er allerede inne i en
tid med minkende forbruk av
melk. I 2021 faller eksporten av
Norsk Jarlsberg bort og da må
melkeproduksjonen reduseres
med 100 000 liter melk.
Og gode yrkeskolleger; hvilken historie om vårt husdyrhold
er det befolkningen liker? Jo det
er frie kuer på beite i sol, vind,
blomstereng og utmark. Jeg tror
vi har mye å tape på å bevege oss
enda lenger vekk fra dette.
I denne situasjonen mener
jeg at den beste løsningen for
befolkningens matsikkerhet,
for norske bønder, for distriktsjordbruket, og for klima – er å
ikke øke ytelsen, og på sikt redusere ytelsen i melkeproduksjon. Dagens landbrukspolitikken gjør våre storfebønders
problemer større år for år. Jeg
oppfordrer alle til å delta i en
løsningsorientert debatt om
hvordan vi kan utforme den
nye politikken.
Det er sterke motkrefter, og
det er flere både politiske og
praktiske utfordringer for å få
det til, men det er fullt mulig.
Hans Bårdsgård sa det knivskarpt presis på kommentarplass i Nationen for en drøy
uke siden: «Hvis noen i jordbruket prøver å fortelle deg at
vi ikke kan øke gras- og beitebruken i Norge kraftig med 15
milliarder offentlige budsjettkroner, er det nok fordi de heller vil ha pengene sjøl.»

Geno vil ha
«klimatillegg»
til NRF-slakt
I eit innspel til
jordbruksoppgjeret, talar
avlsorganisasjonen til
Norsk Raudt Fe (NRF),
Geno, for eit ekstra
tilskot til slakt som har
NRF som mor.
Geno vil ha eit eige tilskot til
slakt som har NRF som mor,
fordi dei meiner det er bra for
klimaet.
– Når ein produserer mjølk
og kjøt i kombinasjon, så kjem
ein gunstigare ut for klimaet,
seier styreleiar i Geno, Jan Ole
Mellby til Nationen.
Organisasjonen meiner at
slakt som har Norsk Raudt fe
som morsdyr gir lågast klimautslepp sidan det å kombinere
mjølk og kjøt er meir klimavennleg enn å importere kjøttet frå utlandet. Mellby argumenterer òg med at NRF-kyr
er friske, fruktbare og har få
sjukedagar.
Samvirkeføretaket Geno er
eigd av 9 300 norske storfebønder, og har avlsarbeid og utvikling av Norsk Raudt Fe som ho-

Internasjonale studiar viser
at rasen Norsk Raudt Fe
er overlegen når det gjeld
fruktbarheit. (Foto: Inger
Robøle Kristiansen/NPK)
vudoppgåver. Geno vil at det
foreslåtte tilskotet skal komme
i tillegg til dagens kvalitetstillegg. Dei vil at tilskotet bør
motsvare maks kvalitetstillegg,
som i dag er på 7,50 kroner per
kilo, melder Nationen.
(©NPK)

