6

Bonde og Småbruker • nr. 2 • 15. februar 2019 7

Bonde og Småbruker • nr. 2 • 15. februar 2019

Mest soya til oppdrettslaksen
Oppdrettsnæringa er
den desidert største
forbrukeren av soya
i Norge. Mellom
2012 og 2015 blei
det bruka nesten
dobbelt så mye SPC
(soyaproteinkonsentrat) i
laksefôret som soyamjøl
i kraftfôret til husdyr.

I landbruket har soyaforbruket holdt seg relativt stabilt det
siste tiåret med en topp på 221
000 tonn i 2011 for deretter å
gå ned i både 2012 og 2013.
Siden 2014 har forbruket av
soyamjøl holdt seg stabilt på
om lag 200 000 tonn i året.
Det meste av soyaen kommer
fra Brasil, men en del kommer
også fra Canada, Nederland og
USA.

AV LEONID RØDSTEN

Forbruket i
oppdrettsnæringa

Dette går fram av rapporten
”Soya i norsk fôr - Forbruk og
arealbeslag”, som FIVH ”Framtida i våre hender”) har gitt ut.
Til tross for manglende åpenhet
om soyaimporten i oppdrettsnæringa har FIVH funnet sikre
tall for forbruket av soya, som i
hovedsak kommer fra Brasil.

Landbruksstatistikk best

Rapporten viser til at tallene
for landbrukets forbruk av soya
framgår av Landbruksdirektoratets årlige statikkproduksjon,
tilgjengelig på direktoratets
nettside.
I tillegg gir Statistisk sentralbyrå sin importstatistikk en
god oversikt der soyamjøl og
soyabønner er egne varegrupper.
Statistikken for soyaproteinkonsentrat er derimot ingen
egen varekategori. Men FIVH
har fått god hjelp fra produsenter av oppdrettsfôr for å fastslå
importmengden. Tallene har
de funnet i produsentenes årsrapporter blant annet.

Soyaforbruket i
landbruket

Ifølge FIVHs rapport gikk det 201
058 tonn soyamjøl i norsk kraftfôr i 2017. I husdyrfôret er det
soyamjøl med proteininnhold
på 45-50 prosent som blir brukt.

Nær kvart
femte
gardsbruk
lagt ned
Frå 2008 til 2018 er nesten
kvart femte norske gardsbruk
– 18,9 prosent – lagt ned, viser
tal frå SSB.
I 2018 vart drygt 700 nye
gardsbruk lagt ned, tilsvarande
1,8 prosent, ifølgje Statistisk
sentralbyrå (SSB). Det er noko
lågare enn den årlege utviklinga i perioden frå 2008 til 2018,
då det i fleire år vart lagt ned
rundt tusen gardsbruk.
I same periode har jordbruksareal i drift vorte redusert med
4 prosent, noko som kan tyde
på at norsk jordbruk går i retning av færre og større bruk.
Det registrerte jordbruksarealet
i drift utgjorde 9,86 millionar
dekar i 2018, omtrent på same
nivå som i 2017.
Kvart bruk hadde i gjennomsnitt 248,7 dekar jordbruksareal, opp frå 244,2 dekar i 2017.
I tiårsperioden har jordbruksareal i drift brote ned på talet på
gardsbruk auka frå 209,8 dekar
– tilsvarande rundt 18,5 prosent. (©NPK)

Det blei brukt 296 700 tonn
soyaproteinkonsentrat i norsk
fiskefôr i 2017. Dette har et
proteininnhold på over 60 prosent.
I oppdrettsnæringa har soyaforbruket gått betydelig ned de
siste par åra etter en kraftig vekst
fra 2008 og fram til 2015. Importen av soyaproteinkonsentrat
var på topp i 2015 med 388 692
tonn. To år etter har forbruket
gått ned med en fjerdedel.
Brasil er opphavsland til
mesteparten av soyaproteinkonsentratet i fiskefôret. De resterende ti prosent kommer fra
Russland.
Soyaproteinkonsentratet utgjorde 16 prosent av laksefôret
i 2017. Ifølge Nofima utgjorde
det 19 prosent i 2016.
Til sammenlikning utgjorde
soyaproteinkonsentrat
hele
23,5 prosent av fiskefôret i
2013. Det er altså en markant
nedgang i soyadelen i fiskefôret.

in. Hvetegluten blir i hovedsak
importert fra Belgia, Frankrike
og andre europeiske land. Soyaproteinkonsentratet er altså i
stor grad erstatta med hvetegluten fra Belgia og Frankrike.

Norsk arealbeslag i
Brasil

Ekspansjonen av soyaindustrien i Brasil kjem som følge
av den totale globale etterspørselen etter soya. Slik er det
totale arealbeslaget av norsk
oppdrettsnæring og landbruk
interessant også i brasiliansk
kontekst. Men det arealet norsk
matindustri legger beslag på
gjennom sitt soyaforbruk omfatter og i realiteten flere land
enn Brasil. 87 prosent av soyaproteinkonsentrat-forbruket til
oppdrettsnæringa kom fra Brasil i 2017. Oppdrettsnæringa la
altså beslag på eit areal på 150
575 hektar eller 1506 kvadratkilometer i Brasil i 2017.
Om lag 45 prosent av soyamjølet i kraftfôret hadde sitt
opphav fra Brasil i 2017. Landbruket la altså beslag på et areal på størrelse med 37 698 hektar eller 377 kvadratkilometer i
2017, viser rapporten til FIVH.

Forbruket av soya i lakseoppdrett er dobbelt så stort som i norsk
landbruk, viser rapporten til FIVH.

Medlemsveksten har
roa seg i
Bondelaget
Medlemstalet i Norges Bondelag har stagnert, etter ei jamn
stigning dei siste åra. Men med
63.167 medlemmer har organisasjonen framleis det nest høgste medlemstalet på 20 år.
Norges Bondelag gjekk ut av
2018 med 405 færre medlemmer enn året før. Det svarar til
ein nedgang på 0,6 prosent.
Blant lyspunkta i statistikken,
nemner Bondelaget auka nyrekruttering av bruksmedlemmer, og færre utmelde bruksmedlemmer samanlikna med
2017.
Østfold, Akershus, Vestfold,
Telemark, Vest-Agder og Troms
er fylka med medlemsvekst.
(©NPK)

”Situasjonen i
finnmarkslandbruket
er svært kritisk. Vi er
nede på et kritisk lavt
antall bønder og sliter
med å opprettholde
nødvendig funksjoner i
service og salgsapparat
for driftsmidler. Meieri
- og slakterianleggene
mangler råstoff. Og
distrikta blir ikke
prioritert innafor andre
områder som vei, skole
og barnehager.
Mangel på
grunnleggende
velferdsbehov er i ferd
med å umuliggjøre
framtidig drift i mange
områder. I Finnmark er
vi ekstra sårbare siden
vi har få alternativer
hva gjelder type
jordbruksproduksjoner”.
AV LEONID RØDSTEN
Slik heter det i et innspill til
årets jordbruksforhandlinger,
fra Sør-Varanger Bonde- og
Småbrukerlag. Fortsatt er det
to meieri i fylket, Alta og Tana,
og et slakteri, i Karasjokk. Her
slaktes alle dyreslag, også rein,
men ikke gris lenger.

Mer hvete i laksefôret

Mens forbruket av soyaproteinkonsentrat i laksefôr har gått
ned, har bruken av hvetegluten gått opp. Hvetegluten er
den nest største vegetabilske
kilden til protein i laksefôret,
og i 2016 utgjorde denne råvara hele ni prosent. Soyaproteinkonsentratet er imidlertid
fortsatt den desidert største
vegetabilske proteinkilden i
fiskefôret. I 2016 blei det brukt
dobbelt så mye soyaproteinkonsentrat som hvetegluten.
Maisgluten og hestebønner er
også populære kilder til prote-

Finnmark vil ha nye regler
for mjølkekvotesalg

Kjøp og salg av
mjølkekvoter

Det mest utfordrende i forkm 2

Totalt forbruk av soya i norsk fôr 2008-2017 målt i tonn. Kilde: Soyamel i landbruket:
Landbruksdirektoratet. Kilde: SPC i oppdrettsnæringa: SSB tabell 08801 varekategori 21069093
Tilberedte næringsmidler, ikke nevnt eller innbefattet annet sted, til dyrefor.

Norsk landbruk og oppdrettsnæring sitt arealbeslag som følgje av soyaforbruket i fôret.

handlingene er å få stoppet
sentraliseringen av husdyrproduksjonen og en revitalisering
av kanaliseringspolitikken, sier
Ola Johansen.
– Overordna prioritet bør
være å sikre en bedret kornøkonomi.
Kornproduksjonen
må styrkes selv om det vil bety
økte kraftfôrpriser som ikke
blir fult ut kompensert dette år.
Alternativet er trolig en stadig
reversering av kanaliseringspolitikken og landbruket i distriktene vil følgelig tape, sier mjølkebonden.
Lokallaget i Sør-Varanger
foreslår at det etableres en geografisk differensiering i regelverket for kjøp og salg av mjølkekvoter:
”Innafor typiske grasområder tillates at 100% av grunnkvote kan omsettes. Det vil
være ett sterkt bidrag til at de
områder som tilnærma utelukkende kan drive grasbasert
husdyrproduksjon, vil kunne
opprettholde dagens mjølkeproduksjonsvolum. Det vil
utvilsomt være positivt i rekrutteringssammenheng, men
ikke minst for foredlingsindustrien i området.
Likens bør områder av Norge
med høy dyretetthet, og som
har klimatiske muligheter for
kornproduksjon, stimuleres til
å foreta en omdisponering. Her
kan staten øke sin oppkjøpsandel fra dagens 20 % ved omsetning. Dette vil være en styrking av
kanaliseringspolitikken uten
bruk av budsjettmidler”.

totalt antall
jordbruksbedrifter

antall melkbruk

Bureisere i Finnmark fikk bare
myrområder fra staten. Mye
er nå dyrka opp til frodige
grassletter.
– Blir det forbud mot
myrdyrking, så er det kroken på
døra for oss, sier Ola Johansen.
Innovasjon Norge

– Mener vi virkelige noe med
kanaliseringspolitikk og fortsatt landbruk i hele landet, så
må det tas grep i forhold til
Innovasjon Norges bruk av investeringsmidler. Gjør vi ikke
noe med regelverket så blir det
bare festtaler av det, sier Ola
Johansen.
– Sjølsagt er det avgjørende
at de som i dag driver med
korn skal fortsette med det,
så må kornprisen økes. Det er
avgjørende for å sikre framtidig landbruk, paradoksal nok,

antall saubruk

antall bruk m
ammeku

eng til slått
og beite,
dekar

Finnmark

48 631

317

100

134

7

89 282

totalt 5 fylker

48 927

8 790

615

1 603

931

822 731

østfold
oslo akershus
Buskerud
Telemark
aust-agder

4 187

2 234

131

185

148

134 045

5 374

2 162

124

251

164

159 430

14 912

2 249

183

554

284

267 459

15 298

1 450

89

361

201

162 871

9 155

695

88

252

134

98 926

– Vi trenger nye regler for omsetning av mjølkekvoter, sier Ola
Johansen som håper Oskar eller odelsjenta på gården skal ha
ei framtid i Finnmark. – Jeg satser framover og utvikler gården i
miljøvennlig retning og politikerne vi ha folk her i nord.
utafor det sentrale Østlandet.
Vi kan ikke tvinge kornbønder
til å fortsette å dyrke korn. De
må få betalt for det. Trenger de
korntørke for å drive, så kan
det være med i Innovasjon
Norges bevilgninger. Men skal
vi sikre landbruk i hele landet,
så må ikke offentlige investeringsmidler gå til etablering av

Ola Johansen har
sammenlikna areal
og antall gårdsbruk
i Finnmark med
fylkene Østfold,
Akershus, Oslo,
Buskerud, Telemark
og Aust-Agder.
Tallene ligger et par
år tilbake, men er
illustrerende likevel.

kjøttfabrikker i kornområdene.
–
Investeringsmidler
fra
Innovasjon Norge må brukes
aktivt for å regulere hvor de
forskjellige produksjoner bør
være i landet.

Myrdyrking er nødvendig

Ola Johansen mener stans i
myrdyrking betyr kroken på
døra for finnmarksjordbruket.
– Vi fikk bare myrområder fra
staten da vi starta landbruket
her i fylket, sier han.
– De siste bureisingsbruka her
blei etablert på slutten av 70-tallet. Den gangen etablerte man
landbruk her som et sikkerhetspolitisk tiltak. Men staten beholdt all fast mark sjøl, og delte
bare myrjord ut til bureiserne.
Skal de nå forby oss å dyrke den
opp så betyr det i realiteten et
yrkesforbud. Det er spikeren i
kista for oss her i fylket.

kilde ssb

Sigrid Hjørnegård ny
generalsekretær i bondelaget
Sigrid Hjørnegård
er tilsett som ny
generalsekretær i Norges
Bondelag, og byrjar i
jobben med det same.
– Eg er veldig nøgd med at Sigrid har takka ja til stillinga.
Sigrid har lang leiarerfaring
både internt frå næringa og i
eksterne posisjonar, noko som
vil komme godt med i denne

jobben. Landbruket opplever
sterk støtte, samtidig som det
vert stilt krav til korleis jobben
blir utført. Sigrids gode forståing av Norges Bondelags rolle
om samfunnsaktør vil vere ein
sterk ressurs til å utvikle organisasjonen og næringa vidare,
seier Lars Petter Bartnes, leiar i
Norge Bondelag, på organisasjonen sine nettsider.
Hjørnegård er valt etter ein
lengre tilsetjingsprosess. Ho

vart tilsett som assisterande
generalsekretær i mai 2018, og
kom då frå stillinga som direktør for fornybar energi, klima
og miljø i Energi Norge. Hjørnegård har tidlegare vore informasjonssjef i Norges Bondelag
og har også erfaring som politisk rådgivar og statssekretær.
Sigrid Hjørnegård har vore
konstituert i stillinga sidan
1. januar i år, og tiltrer straks.
(©NPK)

WWF vil legge ned rovviltnemndene

Rovviltnemndene
fungerer mer som
interesseorganisasjoner
enn som upartiske
rådgivere, mener
generalsekretær Bård
Vegar Solhjell. Han får
støtte av Øyvind Solum
(MDG) som er leder for
rovviltnemnda i Oslo,
Akershus og Østfold.
AV LEONID RØDSTEN

– De regionale rovviltnemnde-

ne har en viktig, men krevende
oppgave; å finne ut av Stortingets todelte målsetting med
både utmarksutnytting og levedyktige rovviltstammer, sier
Kjersti Hoff, leder i NBS (Norsk
Bonde og Småbrukarlag).

Solhjell snur?

Bård Vegar Solhjell har ei fortid
som stortingsrepresentant for
SV. Fra den tida trekker NBSlederen fram et forslag om regional myndighet i rovviltforvaltninga:
– Bård Vegar Solhjell, Erna
Solberg og Trine Skei Grande

fikk våren 2011 et enstemmig
Storting med seg på vedtak om
at «det er et mål at den regionale myndigheten i rovviltforvaltninga skal styrkes.»
– En kunne forvente at forslagsstillerne hadde et spesielt
eierforhold til rovviltforliket
og mente alvor med prosessen og resultatet, sier Hoff i en
kommentar til WWF-Solhjells
utspill.

Folkevalgt forankring

Medlemmer til de regionale
rovviltnemndene er foreslått
av fylkestingene og sametinget

og har solid regional folkevalgt
forankring og ryggdekning.
– NBS mener Stortinget gjorde et klokt valg i 2011 da rovviltnemndene ble tildelt flere
oppgaver og at konfliktnivået
ville vært langt høyere med
alternativ maktkonsentrasjon i
embetsverket.
NBS har ingen tru på at noe
ansvarlig parti på Stortinget
våger å fremme forslag om
å fjerne de regionale rovviltnemndene, langt mindre at det
skulle eksistere et flertall for å
nulle ut demokratiet i rovviltforvaltninga.

– Når 206
kommuner/
ordførere
stiller
seg
bak
kommuneopprøret mot
rovviltforvaltninga
er ikke det
for å svekke rovviltnemndene,
snarere
tvert i mot,
avslutter
Hoff.

NBS-leder Kjersti
Hoff undrer seg
over WWF-leder
Bård Vegar Solhjells
holdning til
rovviltforvaltning
før og nå. (Foto:
WWF Verdens
naturfond/Lene
Jensen)

