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Sammendrag
Vi har kartlagt det dyrka arealet som brukes i Norge og i utlandet til å forsyne Norge med
jordbruksvarer.
Kartleggingen omfatter mat- og drikkevarer, hestehold, kjæledyrfôr, tobakk og naturfibre*. Den
omfatter ikke andre industrielle råvarer, utmarksbeite, plener og private hager, og ikke de mindre
mengder areal som ble brukt til å produsere snittblomster og levende planter.
Totalt gjør det norske forbruket av jordbruksvarer krav på 15,4 millioner dekar fulldyrka areal, nesten
likt fordelt mellom areal innen- og utenlands. Det svarer til 3,3 daa per innbygger. Det er 41 % mer
enn det tilgjengelige dyrka arealet per innbygger i verden, som er på ca. 2,3 daa.
Produksjonen av animalsk mat og drikke beslaglegger 61 % av det fulldyrka arealet, mens 29 %
brukes til å produsere vegetabilske mat- og drikkevarer, herav 4 % til kaffe, te og krydder. Naturfibre
beslaglegger 8 % av arealet, hvorav to tredjedeler til bomull og en tredjedel til ull.
Nesten 90 % av det fulldyrka jordbruksarealet i Norge blir brukt til å dyrke dyrefôr, mens 83 % av
arealet nordmenn bruker til vegetabilsk mat og drikke ligger i utlandet. Poteter er den “norskeste”
vegetabilske maten, med 60 % av arealet i Norge. For korn og grønnsaker er den norske
arealandelen henholdsvis 42 og 44 %, mens den for frukt og bær er under 10 %.
Noen viktige funn i rapporten:
Produksjonen av ostemengden som konsumeres i Norge krever nesten ti ganger så stort
fulldyrka areal som alle grønnsakene.
Alkoholen vi konsumerer krever større areal enn alle potetene og grønnsakene vi spiser.
Det kreves større areal til kaffe og te enn til all frukt og bær (inkl. juice, syltetøy m.m.).
Produksjonen av storfekjøtt krever større fulldyrka areal enn svinekjøttet, fårekjøttet,
fjørfekjøttet og eggene til sammen. Overflatedyrka beite og eventuelt utmarksbeite kommer i
tillegg.
Over 40 % av arealet som går med til produksjon av norsk svin, fjørfe og egg ligger i
utlandet. For norsk sau og storfe ligger 10-15 % av det fulldyrka jordbruksarealet i utlandet.
De beregenede arealtallene vises i tabellen på neste side.

* Beregningene og tallene i rapporten er hentet fra 2006, som er det nyeste året som det fins sammenlignbare tall for alle
kategorier. Med unntak av forbruket av biodrivstoff, har vi få indikasjoner på at det har skjedd store endringer i totaltall eller i
fordelingen mellom ulike kategorier. Forbruket av areal som gikk med til produksjon av biodrivstoff i 2006 var trolig mindre
enn den innenlandske produksjonen av biodrivstoff, som i stor grad var basert på fiskeolje og brukt frityrolje. Beregninger for
biodrivstoff er dermed ikke tatt med i rapporten. Arealforbruket til dette formålet har imidlertid økt frem til i dag .
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Oppsummering av det dyrka arealet bak det norske forbruket i 2006. 1000 daa.
I Norge,
fulldyrka

Matkorn
Poteter
Grønnsaker
Frukt og bær
Tørre belgfrukter
Nøtter og oljeholdige frø
Kakao
Sukker
Vegetabilske oljer og fett
Sammensatte importerte matvarer
Kaffe og te
Krydder
Alkoholdrikker
Vegetabilsk mat og drikke i alt
Fårekjøtt*
Geitekjøtt*
Storfekjøtt*
Svinekjøtt*
Fjørfekjøtt*
Egg*
Konsummelk*
Fløte og rømme*
Konserverte melkeprodukter*
Smør*
Ost**
Oppdrettsfisk
Animalsk mat & drikke i alt
Hestehold*
Andre dyr (inkl. kjæledyr)
Tobakk
Ull
Bomull
Andre naturfibre
Naturfibre i alt
Sum

I Norge,
inkludert
annet areal

I utlandet

I alt, bare
fulldyrka

I alt, med
annet areal
i Norge

700
79
74
501
90
221
467
179
200
116
564
15
452
3 659

1 214
202
135
550
90
221
467
179
205
116
564
15
454
4 412

1 214
202
135
550
90
221
467
179
205
116
564
15
454
4 412

732
4
3 327
1 327
506
366
1 142
88
308
200
1 348
63
9 411

922
5
4 113
1 327
506
366
1 362
105
363
238
1 641
63
11 011

514
123
60
49

514
123
60
49

5

5

2
753

2
753

626
4
2 895
727
292
211
932
72
233
163
1 241

816
4
3 681
727
292
211
1 152
89
288
201
1 534

7 394

8 993

106
1
432
600
215
155
211
16
76
37
107
63
2 018

116

140

34

150

174

15

15

78

93

93

0

0

35

35

35

48

63

48

63

382
877
2
1 261

430
877
2
1 309

445
877
2
1 324

8 325

9 964

7 085

15 411

17 049

* For drøvtyggere og hestehold har vi to alternative beregningsmåter for arealbruken i Norge: med og uten
overflatedyrka eng og gjødsla beite på innmark. I tabellen vises resultatet etter begge alternativene, der det
ikke fulldyrka arealet i andre tallkolonne er fordelt mellom de ulike produktene fra disse husdyra i samme
forhold som det fulldyrka arealet i første tallkolonne.
** Tall for ost inkluderer her hele arealet til produksjon av geitemelk
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1.

Innledning

Jordbruksareal er en begrensa ressurs. Verdens folketall vokser fortsatt, noe som øker
etterspørselen etter mat, tekstilfibere og andre jordbruksvarer. Med stigende velstand stiger
samtidig forbruket av de mest arealkrevende jordbruksvarene, for eksempel kjøtt. De siste årene har
også jordbruksarealer som kilde til energi i form av flytende biodrivstoff fåt t et kraftig oppsving, noe
som legger ytterligere press på ressursene. Det er fortsatt teknisk mulig å utvide jordbruksarealet,
og ytelsen kan økes gjennom intensivert bruk, men ikke uten konsekvenser for det biologiske
mangfoldet, klimagassutslipp og andre viktige miljøfaktorer.
Areal er ikke den eneste begrensa ressursen vi er avhengig av i jordbruket. Andre knappe ressurser
som ferskvann og fosfor er også viktige. Samtidig har man andre viktige forhold knytta til miljø og
ressursforbruk, så som nitrogenforbruk og –avrenning, klimagassutslipp og karbonbalanse i
jordsmonnet, erosjon og energiforbruk for å nevne noen.
I miljø- og ressursmessig sammenheng er det interessante spørsmålet hvordan man kan avpasse
verdens forbruksnivå av jordbruksprodukter og produksjonsmetoder for disse på en slik måte at man
får tilstrekkelige mengder varer av rett kvalitet samtidig som ressursforbruk og miljøbelastninger
holdes på et bærekraftig nivå.
1

Enkelte av emnene, som for eksempel klimagassutslipp, er studert i ulikt omfang i tidligere rapport
2
og notater fra Framtiden i våre hender . Dette og flere av de andre ovennevnte emnene kunne også
være interessante studiefelt i framtidige rapporter og notater. I denne rapporten har vi valgt å se
nærmere på den viktige ressursen jordbruksareal.

1.1.

Problemstilling og definisjoner

Siktemålet med denne utredningen er å kartlegge størrelsen på det dyrka arealet som brukes både i
og utenfor Norge til å produsere jordbruksvarer for norsk forbruk, samt å fordele dette arealet på
produkter. Referanseåret er 2006.
Produktene vi får fra jordbruket inkluderer i utgangspunktet:
Mat- og drikkevarer
Tobakk
Naturfibre til framstilling av tekstiler
Blomster og levende planter til potter, hager m.v.
Diverse råvarer til industriprodukter
Biodrivstoff til biler
I denne studien begrenser vi oss likevel til å se på de tre første gruppene ovenfor. Vi har ikke funnet
noe grunnlag for å estimere arealet som brukes til produksjon av snittblomster, potteplanter m.v.
som selges i Norge. Det antas å være svært lite i forhold til summen av postene ovenfor. Det har
heller ikke vært mulig innenfor rammen av prosjektet å undersøke mengdene av råstoffer med
opphav i jordbruket som inngår i det norske forbruket av alle industriprodukter. Det er snakk om et
stort spekter av råvarer som brukes i produksjonen av et enda større spekter av industrivarer – alt
3
fra farmasøytiske og kosmetiske produkter til nedbrytbare plastposer og bildekk , og en lang rekke
andre varer der stoffer fra planter eller husdyr enten inngår i små mengd er, eller brukes som
hjelpemiddel i produksjonen. Det norske forbruket av slike råvarer kan ikke måles ut fra norsk
produksjons- og utenrikshandelsstatistikk, da mye om ikke det meste av forbruket importeres som
usynlige bestanddeler i halvfabrikata eller ferdige industrivarer. De jordbruksbaserte materialene
som brukes til produksjon av slike industrivarer antas likevel å oppta en nokså liten del av verdens
dyrka areal. Det er ikke regnet med noen arealbruk til produksjon av biodrivstoff i 2006 fordi

1

Se for eksempel Slik spiser de rike. Om norsk kjøttforbruk i globalt perspektiv av Mekonnen Germiso og Ingeborg Austreng
(FIVH-rapport 2/2004), Grønn mat på vent. Utvikling og utfordringer for miljøvennlig mat i Norge. Av John Hille (FIVH-rapport
4/2004), samt Godt norsk? CO2-utslipp ved produksjon, lagring og transport av norsk og importert frukt og grønnsaker
(FIVH-rapport 7/1998).
2
Se for eksempel Kortreist, langreist eller vegetarisk? Sammenhengen mellom mat og klimagassutslipp. Av Mekonnen
Germiso (FIVH arbeidsnotat 10/2005).
3
Bildekk inneholder varierende mengder naturgummi ved siden av syntetisk gummi
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forbruket da var svært lite, og trolig mindre enn den innenlandske produksjonen av biodrivstoff, som
da hovedsakelig var basert på fiskeolje og brukt frityrolje.
Begrepet ”dyrka jord” har to mulige betydninger i den norske sammenhengen. Den snevrere
avgrensningen er til fulldyrka areal, den videre omfatter alt innmarksareal, også inkludert såkalt
overflatedyrka jord og gjødsla beite. Spørsmålet har bare betydning for areal brukt til husdyrprodukt
og liten betydning for arealbruk i utlandet. Vi presenterer her to sett av beregninger, med og uten
innmarksareal som ikke er fulldyrka. Utmarksbeite inngår ikke i noen av beregningene, slik at dette
kommer i tillegg.
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2.

Metode

Oppgaven her består i å beregne det arealet som ble brukt i 2006 til å produsere jordbruksvarer
som ble forbrukt i Norge. Avhengig av varen kan det gjelde areal bare i Norge, bare i utlandet eller
noe av begge delene.
Vi har beregnet arealet som trengs til produksjon av en jordbruksvare som summen av to ledd:
Netto areal i Norge = (innenlandsk produksjon – eksport) i tonn * areal/tonn.
Areal i utlandet = nettoimport i tonn * veid verdensgjennomsnittlig areal/tonn

2.1.

Kilder brukt i rapporten

To sentrale kilder til beregningene her er statistiske databaser på Internett, nemlig den til FAO –
FAOSTAT – og Statistikkbanken til Statistisk sentralbyrå. Der den første er brukt som kilde til
verdensgjennomsnittlige avlingsnivå, og der den andre er brukt som kilde til tall for norsk
nettoimport i 2006, er dette ikke opplyst særskilt. Alle opplysninger om disse to s tørrelsene er fra de
nevnte kildene når ikke annet framgår.
Den aktuelle delen av FAOSTAT-databasen ligger på Production -> ProdStat -> Crops
http://faostat.fao.org/site/567/default.aspx Verdensgjennomsnittlige avlingstall for åra 2004-2006
får en ved å velge disse åra under ”year”, velge ”World+” under ”country”, velge ”Yield” under
”subject” og velge den aktuelle varen under ”commodity”.
Tabellen i Statistikkbanken som er brukt som kilde til import- og eksporttall er nr. 03057 Import og
eksport etter varenummer og land,
http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/Default_FR.asp?Productid=09.05&PXSid=0&nvl=true&PLang
uage=0&tilside=selecttable/MenuSelP.asp&SubjectCode=09
For de øvrige kildene er det lagt inn kildehenvisninger i teksten.

2.1.1.

Hvorfor bruke ulike avlingstall for norskprodusert og importert vare?

Norsk jordbruksproduksjon skjer i stor grad i et beskyttet og regulert marked, der tollsatsene sørger
for at omfanget av de viktigste produksjonene i beskjeden grad påvirkes av prisene på
verdensmarkedet. Det er i tillegg en del av problemstillingen å skille ut konkret hvor mye areal som
brukes i Norge til de ulike produksjonene. Vi bruker i denne rapporten derfor de spesifikke norske
avlingstallene for den delen av produksjonen som foregår i Norge.
Vi kunne tilsvarende beregnet arealet i utlandet ved hjelp av import- og avlingstall fra hvert enkelt
land. Dette ville imidlertid vært arbeidskrevende, uten at det er åpenbart at det gir mer verdifull
informasjon enn å betrakte ”utlandet” som én enhet, slik vi har gjort. Hvor varene er produser t
bestemmes i stor grad av markedet, og varierer fra år til år. I tillegg er det slik at dersom norske
importører kjøper fra et land med høyere avlingsnivå enn verdensgjennomsnittet, betyr det at resten
av verdens forbruk dekkes av produsenter med lavere avlingsnivå og omvendt. Vi betrakter derfor
verden utenfor Norge som én enhet, og beregner arealbehovet ved å multiplisere den samlede
importen med det veide verdensgjennomsnittlige avlingstallet.
Grensehandel (varer som handles på ferie/handleturer i utlandet, primært i Sverige) er et område
med begrenset tilgang på data. Dataene er langt på vei basert på spørreundersøkelser, som ikke gir
helt samme nøyaktighet som registerdataene fra tollvesenet. Jordbruksvarer kjøpt i grensehandel
utgjør kun en liten andel av arealet som norsk forbruk legger beslag på. Vi har likevel inkludert dem i
importen der vi har hatt data. Dette gjelder kjøtt, alkohol og tobakk. For matvarer utenom kjøtt, og
drikkevarer utenom alkohol har vi ikke hatt tilgang på data. Det er imidler tid sannsynlig at disse matog drikkevarene leger beslag på en mindre mengde areal enn kjøttet, alkoholen og tobakken som
grensehandles.
Regnestykkene er forenklet ved at import av hver enkelt vare er nettoberegnet. Det vil si at der
importen av en vare var større enn eksporten, hvilket er det vanlige i Norges handelsbalanse med
jordbruksvarer, så er det bare beregnet et arealbehov i utlandet som svarer til den norske
nettoimporten (import minus eksport), mens hele arealet til eventuell produksjon av den a ktuelle
råvaren i Norge er tilskrevet norsk forbruk.
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I tilknytning til de (få) varene som Norge er netto eksportør av, regner vi med en arealbruk i Norge
som er mindre enn det norske produksjonsarealet. Det er ubetydelig forskjell mellom de resultatene
en får ved nettoberegning og dem en ville få ved den alternative regnemåten, rett og slett fordi
Norges brutto eksport av jordbruksvarer, med unntak for ull og ost (der vi for sistnevnte også er
netto eksportører) er svært liten i forhold til det norske forbruket av de samme varene. I de fleste
tilfellene der eksport forekommer og ikke bare utgjør re-eksport av varer som tidligere ble importert,
vil en finne at de eksporterte norske varene har krevd mindre areal enn tilsvarende mengde av
importen, når arealbruken bak importen beregnes ut fra verdensgjennomsnittlige forhold. Det vil si
at nettoberegningen medfører at våre estimat for arealbruken knyttet til norsk forbruk blir marginalt
lavere enn dem den alternative beregningsmåten hadde gitt.
Arealet som brukes til produksjon av ulike planteprodukt innenlands kartlegges gjennom Statistisk
sentralbyrås jordbruks- og hagebruksstatistikker, som også gir avlingstall. Eksport og import
beregnes ut fra Statistisk sentralbyrås Utenrikshandelsstatistikk, når ikke dekke nde tall har vært
tilgjengelige fra samme kilde som opplysninger om forbruket (andre avsnitt nedenfor). Opplysninger
om veide, verdensgjennomsnittlige avlingsnivå er hentet fra den statistiske databasen til FNs
organisasjon for ernæring og landbruk, FAO.
Av flere grunner er disse kildene likevel ikke fyllestgjørende, og ikke alltid de beste for vårt formål,
selv på områder som de dekker. Mange produkter importeres og eksporteres i bearbeidet form, slik
at det trengs tilleggsopplysninger for å kunne regne om mengdene til tonnasje av primære
planteprodukter. Mange importeres, eksporteres og forbrukes i form av sammensatte varer, der flere
råvarer inngår. Ingen statistikk gir direkte opplysning om arealet som går med til å produsere et tonn
av noe husdyrprodukt: det må alltid beregnes i minst to ledd, der opplysninger om fôrforbruk per
produsert enhet husdyrprodukt og om arealbehov til produksjon av de aktuelle fôrslagene inngår.
Noen vekster og husdyr er opphav til mer enn én råvare – eksempelvis bomullsfrø og bomullsfiber,
eller fårekjøtt og ull, slik at arealet de opptar må fordeles, om ikke særlige grunner taler for noe
annet. Dette kommer vi tilbake til under 2.5 Allokering nedenfor, samt under de enkelte produktene.
Hva gjelder forbruket av mat- og drikkevarer i 2006 har vi som hovedregel brukt Sosial- og
helsedirektoratets publikasjon Utviklingen i norsk kosthold som kilde. Dette har den fordelen at
kilden på forhånd har beregnet norsk produksjon, eksport og import av mange matvaregrupper, til
dels også ved å regne om bearbeidde varer til ekvivalent råvaremengde og ved å fordele
sammensatte matvarer på råvarer. Ingen av delene er imidlertid gjort konsekvent, og Utviklingen i
norsk kosthold gir ingen opplysninger om fôrforbruket bak husdyrproduktene. På en rekke områder
har det derfor vært nødvendig å supplere med tall hentet både fra jordbruksstatistikk,
utenrikshandelsstatistikk og andre kilder, hvorav de mest sentrale er Statens landbruksforvatnings
statistikk over kraftfôrforbruk samt Totalkalkylen til Budsjettnemnda for jordbruket og
Driftsgranskingene til Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning.
Forbruket av matvarer er målt ved de samme snittene som Utviklingen i norsk kosthold bruker,
nemlig i første grossistledd for norske varer og ved importen når det gjelder importerte varer.
Tilbakeregning til ekvivalente mengder råvarer er altså gjort med utgangspunkt i engrosforbruket
eller importmengden.
Det er gjennomgående brukt tall for gjennomsnittlig utbytte per dekar i åra 2004 t.o.m. 2006 , både
når det gjelder norskproduserte og utenlandske råvarer. Dette er for å dempe effekten av
avlingsvariasjoner. Metoden medfører for den norske produksjonens del at beregnet a realbehov til
vare X (= (tonn forbruk av norsk råvare til X i 2006)*(gjennomsnittlig arealbehov til produksjon i
2004-2006 i daa/tonn)) kan avvike svakt fra det arealet som ble brukt til å dyrke denne råvaren i året
2006. Det ene er ikke mer kontrafaktisk enn det andre. Av de norske jordbruksproduktene som ble
brukt i 2006, var noen høsta i 2006, en minst like stor del i 2005 og enkelte alt i 2004.
Andre varer (tobakk og naturfibre) behandles i hovedsak etter samme prinsipper som mat - og
drikkevarer. Disse varene dekkes imidlertid ikke av ”Utviklingen i norsk kosthold”, slik at hovedkilden
til forbruket er Utenrikshandelsstatistikken, supplert med produksjonstall i det ene tilfellet der norsk
produksjon forekommer, dvs. ull.
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2.2.

Svinn og såvare

Vi har lagt til grunn et svinn for poteter, grønnsaker, frukt og bær og et par andre mindre
varekategorier fra avlingstallene til forbrukstall på engrosnivå. Se de enkelte underkapitlene for
andeler og nærmere forklaring. Svinnet etter høsting av poteter, frukt og grønnsaker kan være
betydelig, fordi engrosleddet ikke ønsker å kjøpe varer som sannsynligvis vil bli ødelagt eller også
smitte andre varer før de rekker å bli solgt, eller ikke oppfyller kravene til bestemt form, størrelse og
utsende.
For korn har vi forutsatt at alt enten når engrosleddet enten som menneskemat (inkl. råstoff til
ølbrygging og annen næringsmiddelindustri) eller som dyrefôr. Det kan ha skjedd et mindre svinn
ved mellomlagring eller under transporten, som ville ha økt kornarealet litt om det ble inkludert. Vi
har ikke funnet data for slikt svinn, men antar altså at dette svinnet er så beskjedent at det kan
utelates fra beregningen. Det eneste unntaket er ris, der vi har lagt til grunn et svinn på 22 % i vekt
fra FAOs tall for “paddy rice” til den ferdig bearbeidede risen som selges i norske butikker.
Biproduktet har lav verdi, og lignende bruksområder som halm, altså til strø, brensel, kompostering
til jordforbedring, og til en viss grad som dyrefôr. På samme måte som med halm fra annen
kornproduksjon, har vi altså ikke allokert noe areal til dette.
Svinnet av usolgt mat i butikkleddet og særlig av uspist mat i husholdningene er også betydelig. I
Norge har Østfoldforskning gjort en del på dette feltet. Men siden statistikken vi bruker regner
forbruket på grossistnivå, og således ikke beskjeftiger seg med om hvorvidt de forbrukte varene
faktisk er blitt spist eller ikke, er ikke svinn på disse to nivåene ikke tema for denne rapporten.
For poteter og korn gjør vi i tillegg justeringer for produksjon av s ettepotet og såkorn. For andre
varer regner vi at arealet til produksjon av såvare relativt sett er så lite at det kan utelates fra
beregningen.
Internt svinn i produksjonen på gårdene er drøftet i tilfellet storféproduksjon. Det er ikke relevant for
totalarealet til storfé, men er relevant for avstemmingen av fôrarealet, siden vi har brukt tall for
dyrenes opptak av fôr som et viktig grunnlag i beregningen av totalarealet og fordelingen mellom
melk og kjøtt, og fordi det ligger et svinn mellom hvor mye fôr som produseres, og hvor mye som
spises av dyrene. Dette gjelder i hovedsak grovfôr.

2.3.

Kan man sammenligne arealeffektiviteten av ulike produkter – og i
tilfelle hvordan?

I rapporten beregnes totalt jordbruksareal og arealet per produktkategori. Men i tillegg er arealet
mange steder oppgitt pr tonn vare, slik at vekt da er brukt som fellesnevner. Spørsmålet om hvorvidt
andre fellesnevnere kunne vært brukt er relevant. Mat, fiber og andre jordbruksprodukt er ikke bare
tonnasje. De har også ulike kvaliteter og egenskaper. Vi kan bruke mat til å illustrere.
Tradisjonelt har kaloriproduksjon og -inntak vært et viktig mål på verdens matforsyning og økt
kaloriproduksjon en viktig målsetning. Men hvor mye en gitt matvare er fysiologisk ”verd” for et
menneske avhenger av flere egenskaper enn energiinnholdet. Den norske befolkningen inntar i
gjennomsnitt mer enn nok kalorier til å dekke dagsbehovet, og overvekt er følgelig et problem her
som ellers i den vestlige verden. Problemer med overvekt har også økt blant midde lklassen og
bybefolkningen i mange utviklingsland.
Proteinmangel anses av enkelte som en større utfordring i den globale matforsyningen. Proteiner er
mer ressurskrevende å produsere enn karbohydrater. Proteininnhold og proteinkvalitet er derfor
viktige faktorer i en drøfting av matproduksjon og matforsyning. Samtidig er det få mennesker
utenom sultofre som lider under proteinmangel som sådan. Innhold av fiber, antioksidanter,
vitaminer og mineraler, fettinnhold og fettsyrekvalitet, er også viktige problemstillinger, varierende
mellom ulike områder og befolkningsgrupper i verden. I tillegg har ulike menneskers kulturelle
preferanser når det gjelder mat fått økt betydning i takt med økt velstand og økt rettighetstenkning.
Hva som er ”nyttig” eller ”sunt” for et menneske (eller gjennomsnittsbefolkningen i ulike land) vil
variere etter den enkeltes ernæringstilstand. Et høyt innhold av et gitt næringsemne kan være svært
gunstig for et menneske som på forhånd har for lite av det, men tvert imot skadelig for en so m har
for mye av det. Hvilket inntak av ulike næringsemner den enkelte eller ”folk flest” har godt av er
dessuten gjenstand for løpende debatt blant medisinere og ernæringsfysiologer.
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I denne rapporten beregner vi arealbruken til det norske årsforbruket av ulike produkter målt i dekar
og tonn, som er velbrukte og anerkjente måleenheter, uten å fokusere på å vekte produktene mot
hverandre ut fra deres eventuelle viktighet eller nyttighet.
I tillegg kommer spørsmålet om hva slags areal som brukes til hvilke produkter. Problematikken
knyttet til utnytting av ressurser fra utmarksbeite, som er vanskelig dyrkbart, og i de fleste tilfeller
ikke lar seg dyrke, er løst ved at vi kun regner på innmark, og således ikke legger til noe areal for
utmarksbeite. Det gjør at utnytting av utmarksbeite gjør at enkelte produksjoner relativt sett kommer
noe gunstigere ut, men vi mener at dette lar seg forsvare ut fra problemstillingen. Skillet mellom
fulldyrka og overflatedyrka innmark som eng og beite er også interessant, spesi elt for Norge, med
sin store andel produksjon basert på drøvtyggere. Se kapittel 2.4 og kapittel 6 for drøfting av dette.

2.4.

Problemer med å sammenholde global avlingsstatistikk og dyrka areal

Tallene vi benytter for utbytte per dekar av planteprodukter gjelder høsta areal. I Norge er dette
nesten identisk med dyrka areal, ettersom så godt som alt dyrka areal høstes én gang årlig, med
unntak for engareal der det kan tas mer enn én slått, men der utbyttet av alle slåtter gjennom året
likevel er regnet sammen i statistikken til ett avlingstall.
I andre land har vi derimot å gjøre med to forhold som kan gjøre at arealet som høstes blir enten
større eller mindre enn det dyrka arealet. Det første er at det særlig i tropiske land kan være mulig å
ta to, eller i sjeldnere tilfeller så mye som tre, avlinger fra samme areal i løpet av samme år. Dette
trekker arealbehovet per produsert enhet nedover, i forhold til det vi får ved å bare å se på avlinga
ved en enkelt høsting. Det andre er at betydelige deler av det (ellers) dyrka arealet i mange land
kan ligge brakk i et gitt år, enten som ledd i et fast omløp eller av andre, og til dels agronomisk
gode, grunner. Dette arealet gir ingen avling, og trekker altså det totale arealbehovet oppover, i
forhold til det vi får ved å se på avlingene fra arealet som faktisk høstes. Da det ikke er åpenbart at
omfanget av dobbeltavlinger var vesentlig større eller mindre enn brakkarealet, velger vi ikke å gjøre
noen korreksjon, men å regne høsta areal likt som dyrka areal.
FNs organisasjon for matvarer og jordbruk, FAO, beregner årlig globale tall for høsta areal og
avlinger av alle jordbruksvekster av vesentlig betydning, med unntak for eng. Med lengre
mellomrom – seinest for år 2000 – publiserer FAO også beregninger av det dyrka arealet i verden
(arable and permanent cropland, der ”arable land” i hovedsak er fulldyrka areal, og ”permanent
cropland” er areal under flerårige vekster, for eksempel frukttrær, som vi her også regner til det
dyrka arealet).
2

Det dyrka arealet i verden etter FAOs oppgaver utgjorde 15,3 mill. km (15,3 milliarder dekar) i
2000. Det endrer seg nå ganske lite fra år til år, idet nydyrking langt på veg oppveies av areal som
går tapt gjennom nedbygging, erosjon og andre prosesser.

2.4.1.

Ulike rapporteringsprinsipper

Oppgavene over dyrka areal er langt fra nøyaktige i seg selv. Det skyldes ulike
rapporteringsprinsipper land imellom. Noen land inkluderer arealer som de fleste andre holder
utenfor – eksempelvis inkluderer New Zealand plantasjeskog i oppgavene, mens Canada inkluderer
skog som står på jordbrukseiendommer. Et annet problem er behandlingen av fulldyrka eng og
beite, altså grasareal som blir pløyd om og sådd til på nytt med mellomrom. I de fleste land er det ( til
forskjell fra situasjonen i Norge og enkelte andre europeiske land) lite av eng - og beitearealet som
er fulldyrka, men grensedragningen mellom slikt areal og varig (inkludert overflatedyrka) eng og
beite (”permanent meadows and pasture” i FAOs terminologi) varierer en del. Det kan se ut til at en
del land holder alt eng- og beiteareal utenfor deres rapportering av ”arable land”, selv om det skulle
bli pløyd nå og da. Det FAO oppgir av ”arable and permanent cropland” kan derfor tenkes å være
enten litt mer eller litt mindre enn det hadde vært dersom alle land la de samme prinsippene til
grunn som Statistisk sentralbyrå gjør når det beregner det fulldyrka arealet i Norge. Det norske
begrepet ”overflatedyrka areal” er det få andre land som benytter. Det havner i prinsippet i FAOs
kategori ”permanent meadows and pasture”, men det kan tenkes å være unntak også fra dette.
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2.4.2.

Dyrka versus høsta areal

Oppgavene over høsta areal hos FAO skiller seg fra dem over dyrka areal av tre grunner, nemlig 1)
at deler av arealet høstes flere ganger per år, 2) at deler av arealet ligger brakk, og 3) at fulldyrka
eng faller utenfor FAOs oppgaver over høsta areal, men i prinsippet er med i oppgavene over dyrka
areal.
Det samme arealet i deler av verden høstes altså to ganger årlig, eller i sjeldnere tilfeller tre ganger
årlig. Dette hadde isolert sett bidratt til å gjøre det høsta arealet større enn det dyrka arealet, og
omvendt til å gjøre de gjennomsnittlige avlingene per dekar dyrka areal høyere enn avlingene per
dekar høsta areal. Men i motsatt retning trekker det at en del av det (statistisk sett) dyrka arealet
hvert år ligger brakk, slik at det dyrka arealet i noen land gjennomsnittlig gir mindre enn én avling
per år.
Dessverre fører ikke FAO noen egen global statistikk, verken over brakkareal eller over areal som
høstes mer enn én gang årlig. En kunne tenke seg at det var mulig i det minste å utlede
nettoeffekten, ved å sammenholde FAOs tall for høsta areal og for dyrka areal. Summen av høsta
2
areal for alle de vekstene FAO fører statistikk over var 13,0 mill. km i 2000. Ettersom det dyrka
2
arealet ifølge samme kilde var 15,3 mill. km , kunne en tenke seg at brakkarealet måtte ha vært
større enn det arealet som ble høsta to ganger. Her inntrer imidlertid det tredje og avgjørende
problemet, nemlig at fulldyrka eng faller utenfor FAOs oppgaver over høsta areal, men i prinsippet
er med i oppgavene over dyrka areal. FAO oppgir heller ikke hvor mye fulldyrka eng som inngår i de
sistnevnte oppgavene. Det er derfor heller ikke mulig, ut fra FAOs statistikk, å regne seg fram til
hvorvidt det høsta arealet av annet enn engvekster faktisk var noe mindre eller noe større enn det
dyrka arealet av samme vekster. Dermed kan en heller ikke regne seg fram til om gjennomsnittlig
avlingsnivå per enhet dyrka areal, for andre vekster enn gras, bør settes noe høyere eller noe
lavere enn de tallene per enhet høsta areal som framgår direkte av FAOs statistikk.
Noen andre kilder kan imidlertid tale for at effektene av dobbeltavlinger på den ene sida, og
brakklagt areal på den andre, trolig ikke var svært langt fra å oppveie hverandre på begynnelsen av
2000-tallet.
Dobbeltavlinger er som regel bare mulige i tropiske eller subtropiske områder (der vekstsesongen er
lang nok) og ved hjelp av kunstig vanning. Det siste skyldes at en ikke bare er avhengig av en
gunstig temperatur det meste av året, men også, i fravær av kunstig vanning, av jevn nedbør (eller
mer enn én nedbørrik periode). I tropiske og subtropiske områder er det stort sett bare et smalt
belte rundt ekvator – regnskogsbeltet – som har jevn nedbør året igjennom. Enkelte steder for
eksempel i Brasil tas det to årlige avlinger uten kunstig vanning, men dette er unntak. - En
beregning for ”Global Map of Irrigated Area” indikerer at omfanget av dobbelt - og tredobbeltavlinger
2
på vanna areal kan utgjøre et tillegg på vel 2,1 mill. km til det høsta arealet en ellers ville hatt i
1
verden i 2000. Beregningsmåten innebærer imidlertid at dette må oppfattes som et øvre estimat.
Omtrent samtidige data for tre av landa der dobbelthøsta areal er mest utbredt viser at tillegget
2
2
dette ga til det årlig høsta arealet utgjorde om lag 0,5 mill. km i India, om lag 0,3 mill. km i Kina
2
(bare risareal – det forekommer også noe dobbelt høsting av mais + hvete i Kina) og 0,07 mill. km i
2
Bangladesh. Det må antas at mye av de ca. 0,2 mill. km dyrka areal i Indonesia og en del i andre
2
land i Sørøst-Asia, i tillegg til en mindre men likevel betydelig del av de knapt 0,6 mill. km dyrka
areal i Brasil, ble høsta mer enn én gang årlig. I Afrika er dobbeltavlinger forholdsvis sjeldne. Vi kan
anta at dobbeltavlinger øker verdens høsta areal med et sted mellom ca. 1,5 og noe over 2 mill.
2
km .
Brakkareal, som likevel i hovedsak regnes med i tallene for dyrka areal, kan deles i to kateg orier:
brakk som inngår i et fast omløp, og areal som av andre grunner midlertidig eller på ubestemt tid
ikke produserer noe. Omløp med brakk praktiseres i dag hovedsakelig i utviklingsland, mens de
dyrka arealene som av andre grunner ikke produserer noe ruver (eller i alle fall fram til og med 2006
2
ruvet) mer i Nord. I India ble brakkarealet i 2003 beregnet til 0,25 mill. km , dvs. at fradraget i høsta
areal for brakk i India tilsvarer om lag halvparten av tillegget for dobbelt - og tredobbeltavlinger. Den
største bruken av brakk skjer likevel i Afrika sør for Sahara, der omløp med brakk, og til dels med
2
lengre brakk- enn dyrkingsperioder, fortsatt er regelen. En betydelig del av de ca, 1,7 mill. km dyrka
areal her må antas å ligge brakk i et gitt år. Også i en del land i Sørøst-Asia og Sør-Amerika er
brakk som del av omløpet vanlig. – Areal som midlertidig eller på ubestemt til var trukket ut av
2
2
2
produksjon utgjorde 0,14 mill. km i USA, 0,04 mill. km i EU og anslagsvis 0,4 mill. km i Russland,
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samt noe i andre tidligere sovjetrepublikker, i 2006. Til sammen var det trolig tale om mellom 0,6 -0,7
2
mill. km i Nord som ikke ga avling dette året. Det er nokså sannsynlig at brakklagt areal trakk
verdens høsta areal nedover (i forhold til det dyrka arealet) omtrent like mye som dobbelt- og
tredobbeltavlinger trakk det oppover. Det kan diskuteres om det ikke-produserende arealet i USA,
Europa og tidl. Sovjetunionen har noe å gjøre i summen av verdens dyrka areal (og dermed i
nevneren for produksjon per arealenhet på globalt nivå). Det er ulike grunner til at noen areal i disse
tre områdene ikke produserte i 2006: i USA gjaldt det fortrinnsvis erosjonsutsatte areal som
bøndene fikk betaling for ikke å dyrke i et visst antall år, i EU areal som kornprodusenter ble pålagt
for ett år om gangen å ikke så til, og i det tidligere Sovjetunionen hovedsakelig areal som bøndene
inntil videre ikke fant det lønnsomt å dyrke. Selv om grunnene til ikke å produsere på disse arealene
var forskjellig både innbyrdes og fra grunnene til å drive med brakk i omløp andre steder i verden,
må de antas å ha hatt noe av den samme virkningen, nemlig å øke de gjennomsnittlige avlingene
på de arealene som faktisk ble høsta. Dette av to grunner: (1) de arealene som ikke produserte,
særlig i USA og tidligere Sovjet, må antas å ha vært blant de mindre produktive, slik at det å trekke
dem ut av seg selv trakk det gjennomsnittlige avlingsnivået litt opp; og (2) areal som har fått hvile fra
kornproduksjon vil ofte gi noe høyere avling det første året eller to etter at det trekkes inn igjen i
produksjonen. – En stor del av det arealet som var ute av produksjon i USA i 2006 er for øvrig
trukket inn igjen i løpet av 2007-2008. Noe av samme tendens gjør seg trolig gjeldende i Russland.
Hvilke konsekvenser dette bør gi for beregninger av det dyrka arealet som går med til å produsere
jordbruksvarene Norge importerer, kan diskuteres. Ideelt sett burde vi ha kunnet korrigere det høsta
arealet for hver enkelt vekst ved å trekke fra høstinger ut over årets første og legge til brakkareal
som inngikk i omløp med de samme vekstene. Dette er ikke mulig ettersom vi ikke har de
nødvendige dataene (vi ville ellers få egne problem med behandlingen av areal der det i løpet av
året tas avlinger av to forskjellige vekster, og av brakk som inngår i et omløp med flere forskjellige
vekster). Vi måtte derfor gjøre eventuelle korreksjoner i aggregat og gjennomsnitt for alle vekster.
Da det ikke er åpenbart at omfanget av dobbeltavlinger var vesentlig større eller mindre enn
brakkarealet, velger vi ikke å gjøre noen korreksjon, men å regne høsta areal likt med dyrka areal.
I de følgende kapitlene vil vi i detalj gå gjennom bakgrunnsdataene for denne undersøkelsen av det
norske forbruket av jordbruksvarer og hvor stort jordbruksareal dette krever.

2.5.

Allokering

I jordbruket leverer stort sett alle vekster og husdyr mer enn ett produkt. Av korn får man både mel,
kli og halm. Av soyabønner får man både olje og presskaker/mel bestående av protein og
fiber/karbohydrater. Av storfe får man melk, kjøtt, skinn og beinmel etc. Skal man si noe om hvor
mye av arealet som brukes til ulike produkter må man derfor allokere (fordele) arealbruken.
Det er utviklet ulike standarder for miljø- og ressursanalyser, som gir råd om allokering. To som er
mye brukt er ISO 14040-standarden og PAS 2050-standarden. Tabellen viser de to standardenes
råd i prioritert rekkefølge.
ISO 14040
1. Unngå allokering
2. Systemekspansjon
3. Fysisk relasjon
4. Annen relasjon

PAS 2050
1. Unngå allokering
2. Systemekspansjon
3. Økonomisk allokering
-

Siden produktene og råvarene er så ulike, og datagrunnlaget varierer, vil det gi det mest
meningsfulle resultatet når man bruker litt ulike allokeringsmetoder. Hvilke allokeringsmetoder som
benyttes, og hvorfor akkurat disse er mest fornuftige, forklares i rapporten. I tillegg gjøres en
følsomhetsanalyse for noen få produkter bakerst i rapporten, for å illustrere effekten av valg av
andre allokeringsmetoder. Vi skal nedenfor kort gå gjennom rådene, eksemplifisert med denne
rapportens tema.

Unngå allokering
Her er rådet å prøve, om mulig, å separere ressursene som går inn i de ulike produktene fra
hverandre. Analyserer man produksjonen av for eksempel en bil, kan man analysere
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produksjonslinjene for de ulike delene eller materialene hver for seg. For produktene i denne
studien, som kommer fra samme plante eller samme dyr, er det i praksis umulig å skille arealbruken
til produkt og biprodukt fra hverandre. Vi er derfor henvist til å bruke allokering. Ulike måter å gjøre
allokeringen på forklares nedenfor.

Systemekspansjon
I enkelte tilfeller er det ikke rimelig å allokere hele belastningen på hovedproduktet. Ett eksempel,
som brukes i forklaringen til den danske LCAfood databasen er spesialisert melkeproduksjon, der
kjøttet fra kyrne har verdi, selv om det er et biprodukt (LCAfood u.å.). Selv om kiloprisen er langt
høyere på kjøtt enn på melk, er melkevolumet gården produserer så mye større at kjøttet blir et
biprodukt.
Ved systemekspansjon utvider man systemet man studerer til å se på produkter som biproduktet
konkurrerer med (erstatter). Så setter man biproduktets arealbruk lik det konkurrerende produktet ,
og trekker dette arealet fra den kombinerte produksjonen. Man står da igjen med et tall for arealbruk
på hovedproduktet. Resonnementet er at biproduktet sparer arealet bak det konkurrerende
produktet ved å erstatte dette.
Selv om det slik går an å argumentere for løsningen, blir den i praksis ofte vanskelig å gjennomføre.
For det første er det vanskelig å finne hva som er det konkurrerende produktet. Hva er det for
eksempel kjøtt fra danske melkekyr konkurrerer med? Er det dansk svinekjøtt som er forbrukernes
alternativ? Eller er det dansk eller argentinsk kjøttfe? For svinekjøtt er det vanskelig å argumentere
at dette er et naturlig erstatningsprodukt. Velger man i stedet dansk og argentinsk kjøttfe, som
alternativt produkt, ender man opp med den noe spesielle situasjonen at de n beregnede
arealbruken pr kilo biprodukt blir så stort at den beregnede arealbruken bak hovedproduktet bli r
urimelig lite.

Fysisk relasjon / annen relasjon
Noen ganger er det vanskelig å gjennomføre systemekspansjon på en meningsfull måte. Dette
gjelder blant annet når det er vanskelig å skille ut hva som skulle være hovedprodukt og hva som
skulle være biprodukt. Soya er ett eksempel. Prisen pr tonn soyaolje har de siste årene ligget rundt
to til tre ganger prisen på ett tonn soyamel. Samtidig får man ut fire ganger så mye mel som olje fra
samme areal soyabønner. Produksjonsverdien av olje og mel varierer dermed stort sett mellom
50/50 og 50/60-fordeling. Da gir det mindre mening å snakke om hovedprodukt og biprodukt.
Dersom verdiforskjellen hadde vært tydeligere, kunne man sagt at det ene var hoved - og det andre
biprodukt. Da kunne man teoretisk sett brukt systemekspansjon, ved å se på arealbruken bak
samme mengde olje eller mel fra raps (alt etter hva som var biproduktet). Men da måtte man først
ha allokert mellom de to rapsproduktene – og man var havnet i en sirkel av systemekspansjon uten
noen fornuftig slutt.
I slike tilfeller blir vi nødt til å allokere arealbruken mellom de to soyaproduktene. Men hvordan skal
dette gjøres?
ISO 14040 standarden anbefaler allokering basert på fysisk relasjon, mens PAS 2050 standarden
anbefaler økonomisk allokering. Begge har undervarianter, og ulike styrker og svakheter.
Blant de ulike formene for fysisk allokering, er masseallokering den enkleste å gjøre. Her er også
datatilgangen enklest. Vi fordeler arealbruken på de ulike produktene etter deres masse. Med soya
som eksempel: Siden soyabønnen ved pressing gir 20 % olje og 80 % mel (ett tonn soyabønner gir
0,2 tonn olje og 0,8 tonn mel), fordeles arealet med 20 % på oljen og 80 % på melet. Andre veien
blir det enda enklere å regne, om enn noe mindre intuitivt: Enten man skal b eregne ett tonn soyamel
eller ett tonn soyaolje blir resultatet samme areal, nemlig arealet som kreves for ett tonn
soyabønner. Det øvrige arealet tilskrives i begge tilfellene det andre produktet. Summen går opp.
Beregningene som kreves for å gjøre allokeringen er enkle, og resultatene vil være relativt stabile
over tid, fordi allokeringen bestemmes av fysiske forhold ved soyabønnen, ikke prisen på de ulike
produktene, som kan variere ganske sterkt over tid.
I enkelte tilfeller er imidlertid de ulike produktene så ulike at det blir urimelig å bruke
masseallokering. I en allokering av areal mellom konsummelk, ost og myse blir det urimelig å sette
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ett tonn melk = ett tonn ost = ett tonn myse. Man kan bruke en fysio-kjemisk allokering, basert
eksempelvis på energiinnhold, fettinnhold, proteininnhold eller andre bestanddeler. Her er det
imidlertid ofte vanskelig å bestemme hva som er den suverent viktigste bestanddelen. Hva er
viktigst med melkeprodukter – at de gir energi (kalorier), fett, protein eller kalsium?
Feitz et al. (2008) anbefaler å allokere basert på innholdet av faststoff i melka. Da tar man ikke
stilling til om energi eller protein er viktigst, men behandler alt faststoff under ett. Samtidig eliminerer
man vannet, som man kan få i seg enklere enn gjennom å produsere melk.
I husdyrholdet – spesielt i melkeproduksjonen – bruker man en form for kausalt basert fysio-kjemisk
allokering. Ved hovedsakelig å regne fôret i metaboliserbar energi (fôrenheter melk – FEm), som vi
kommer tilbake til nedenfor, istedenfor tonn. For å oppnå samme melkeproduksjon eller tilvekst, må
fjerning av en FEm av ett fôr, eksempelvis kraftfôr, erstattes med en FEm av et annet fôr.
Med tilgang på data for antall FEm tatt opp i melkeproduksjonen, fordeling av disse mellom kraftfô r
og grovfôr, justeringsfaktorer for svinn av fôr etc., og total tilgang på kraftfôr og grovfôr/grovfôrareal
til storfe, kan man allokere mellom melk og kjøtt. Med faste faktorer for omregning mellom FEm i
ulike typer fôr og arealbruken til dette, blir FEm i denne rapporten også grunnlagsdata som brukes
for kontroll av våre beregninger mot andre kilder.

Økonomisk allokering
Fordelen med å bruke økonomisk allokering er at man i større grad får fram hva som driver
produksjonen. Som med masseallokering er det ofte relativt enkelt å få tak i data. Ved allokering
etter økonomisk verdi antar man at produksjonen motiveres av salgsverdien på de ulike
fraksjonene, og arealbruken fordeles tilsvarende. Man unngår uforholdsmessige fratrekk for
fraksjoner som kanskje har relativt stor masse, selv om de har mindre verdi. Det er også en måte å
komme rundt problemet med produkter som er svært ulike, og derfor vanskelig å sammenligne ut fra
fysiske kriterier. Eksempelvis kan man som alternativ til masseallokering mellom ulik e
melkeprodukter basert på ren tonnasje (enkel masseallokering) eller faststoffinnhold bruke
økonomisk allokering – dersom man har datagrunnlag til det. Et annet eksempel er fårekjøtt og ull,
som er så ulike produkter at det er vanskelig å argumentere overbevisende for at bør håndteres
med en enkel masseallokering. Med tilgang på salgsdata, kan man da bruke økonomisk allokering
basert på salgsinntektene fra de ulike produktene til å allokere arealbruken.
Ulempen er at fordelingen vil skifte med prisene over tid, slik at målinger over flere år kan blir lite
konsistente. For mange landbruksprodukt kompliseres bildet særskilt av ulike former for økonomiske
tilskudd – til produksjon, til areal etc., som også påvirker hva som produseres, slik at argumentet for
å bruke økonomisk allokering basert på salgsinntekt blir svekket.
I tillegg kommer det forhold at et selv om et produkt har høy salgsverdi, betyr ikke det at det er mer
lønnsomt å produsere det, og at det derfor gir sterke incentiver til produksjon. Har man også tilgang
på data for utgiftssiden, eller ferdige data for lønnsomhet, kan man få en bedre allokering etter
økonomiske drivere for produksjonen ved å foreta allokering etter økonomisk lønnsomhet.
Manglende datatilgang er imidlertid den største utfordringen her, i tillegg til at lønnsomheten, som
prisnivået, kan variere mye over tid. I praksis blir denne allokeringsmetoden derfor lite brukt.
Nedenfor gis en skjematisk oversikt over de allokeringsvalg som er gjort i rapporten. Bakgrunnen for
disse er nærere forklart i behandlingen av den enkelte produksjonen.
Det er ikke allokert arealbruk til produksjon av husdyrgjødsel, halm og andre vegetasjonsrester eller
til huder, da disse biproduktene i stor grad resirkuleres i samme produksjon og/eller har lav eller
ingen økonomisk verdi relativt til hovedproduktene.
Tabell 1: Oversikt over allokeringsvalg for sammensatte produksjoner
Produksjon

Allokering mellom

Grunnlag og allokeringsvalg

Korn
Oljefrø
Sukkerrør
Sukkerroer

Mel, gryn, kli
Olje, protein- og karbohydratholdig mel
Sukker og melasse
Sukker, melasse og betepulp

Masse
Masse
Masse
Masse
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Verpehøns
Sau
Geit
Geitemelk
Hest
Storfe

Egg og litt kjøtt
Kjøtt og ull
Melk og kjøtt
Ost og melk
Rekreasjon, gårds-/skogsarbeid, kjøtt
Melk og kjøtt

Kumelk

Melk, fløte, smør, konserverte
melkeprodukter, ost, myse til dyrefôr

Bomull

Fiber og oljeholdige frø
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Økonomisk: Alt til egg
Økonomisk
Økonomisk
Økonomisk: All melk allokert til ost
Økonomisk og sosial: Alt til rekreasjon
Fysio-kjemisk målt fôr (FEm)
Masseallokering for alle produkt unntatt
mellom ost og myse til dyrefôr, der alt er
allokert til ost (basert på økonomisk verdi)
Økonomisk: Alt til fiber
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3.

Arealbruk til vegetabilske mat- og drikkevarer

3.1.

Korn til mat

Sosial- og helsedirektoratet (2007, tabell 2.13) oppgir forbruket av matkorn i form av mel og gryn
som ble omsatt på grossistnivå i Norge i 2006 til 299.000 tonn. Av dette var 73 % produsert i Norge
og 27 % importert. Tallet inkluderer både det som ble omsatt til bakerier og andre
foredlingsbedrifter, og det som ble solgt direkte til forbrukere. I det nevnte tallet er det ikke regnet
med forbruket av ris, som var på 28.000 tonn etter samme kilde, eller korn som inngikk i importerte
bakervarer, pastaprodukter og andre ferdige matvarer med innhold av korn. Disse kommer vi tilbake
til nedenfor. Tallet inkluderer heller ikke malt til ølbrygging, som vi behandler under avsnittet om
alkoholholdige drikkevarer nedenfor.
Vi forutsetter ellers at utenom ris (behandlet i kapittel 2.2 og nedenfor), så blir hele den registrerte
kornavlingen (etter høsting, tresking og tørking) brukt enten til menneskemat (inkludert bruk i
næringsmiddelindustrien) eller som dyrefôr, alt etter kvalitet og etterspørsel.
Mengdene av mel og gryn er her beregnet på melbasis. Det meste av forbruket er siktet hvete - eller
rugmel, med utmalingsgrad omkring 77-78 %. Klien som ikke brukes til mat blir i hovedsak brukt til
dyrefôr – vi møter noe av den igjen når vi skal drøfte arealbruk til produksjon av råvarer til kraftfôr.
Vi forutsetter altså at hele kornavlingen utnyttes enten til mat eller fôr, og behandler siktet mel og kli
som likeverdige produkter tonnasjemessig. Vi regner altså ett tonn mel, gryn eller kli som likt ett
tonn korn. Dermed blåser vi på den ene ikke opp forbruket av siktet mel til en større mengde råvare
når vi skal beregne hvor mye dyrka jord som gikk med til å produsere det, samtidig som vi på den
andre sida heller ikke neglisjerer eller ”krymper” arealbruken til produksjon av kli.
Forbruket av mel og gryn fordelte seg på kornslag som vist i Tabell 2. Vi skiller her ikke mellom
siktet og sammalt mel eller mellom mel og gryn, ettersom alle varene regnes om til lik mengde korn.
Tabell 2. Omsetning av mel og gryn i Norge i 2006.
Mel / grynslag
Hvete inkl. durum
Rug
Bygg
Havre
Annet mel og melblandinger
Kli (uspesifisert)
Sum

Prosent av omsetning
82,9
8,0
0,5
3,8
4,4
0,4
100,0

Beregnet mengde, 1000 tonn
247,9
23,9
0,5
11,4
13,1
1,2
299

Kilde: Sosial- og helsedirektoratet (2007) tabell 2.16 jfr. tabell 2.13.

Hele forbruket av bygg og havre til mat antas å være produsert i Norge. Det skulle da bli 72 % av
forbruket av rug og av hvete (inkludert melblandinger med mer) som er produsert i Norge.
Leveransene av norsk hvete til mat var både i leveringssesongen 2005/2006 og i 2006/2007 noe
4
større i forhold til det norske forbruket, enn tilfellet var for rug . Vi legger her til grunn at 73 % av
hveten og 60 % av rugen var produsert i Norge.
All ris (28.000 tonn) er selvfølgelig importert. I tillegg har vi altså å gjøre med en import av
uspesifiserte kornslag i form av foredlede matvarer. Importen av det som klassifiseres som
”kornvarer” i Statistisk sentralbyrås Utenrikshandelsstatistikk var i 2006 på vel 160.000 tonn. Det
forekom også en liten eksport av slike varer, på vel 10.000 tonn. Nettoimporten utgjorde 149.945
tonn. Disse varene inneholdt imidlertid ikke bare korn. Sosial- og helsedirektoratet har anslått
korninnholdet (på melbasis) til 90.000 tonn. I tillegg kommer mindre mengder av andre varer – for
eksempel fettsoffer, sukker og melkeprodukter – og trolig et visst bevart innhold av tilført vann i
noen produkter. Deler av dette skal det være tatt høyde for i Sosial- og helsedirektoratets tall for
4

Felleskjøpet 2007: Prognose for tilgang og etterspørsel etter norsk korn for sesongen 2007/2008, pr. 13.
november 2007 www.fk.no/filemanager/download/600/prognose_november_2007.doc
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import av andre matvarer enn korn. (Mads Svennerud, Norsk institutt for landbruksøkonomisk
forskning, pers. medd.) Vi neglisjerer derfor innholdet av andre ingredienser i kornvarene og legger
tallet på tallet på 90.000 tonn korn til grunn, samt beregningsmessig til grunn at alt dette var hvete.
Vi får da de beregnede mengdene av norsk og importert hvete, rug, bygg, havre og ris til mat som er
vist i Tabell 3.
Tabell 3. Forbruk av norsk og importert korn til mat i 2006, inkludert korn i foredlede
produkter (regnet som hvete). 1000 tonn
Mel/grynslag
Hvete inkl. durum
Rug
Bygg
Havre
Ris

Norsk

Importert
191,1
14,3
0,5
11,4
-

146,8
9,6
28,0

Tabell 4 viser de norske og de globale avlingsnivåene for kornslagene ovenfor som gjennomsnitt for
åra 2004-2006. Når det gjelder korn, der en ikke neglisjerbar andel av avlinga må settes av til
såvare, må vi skille mellom brutto- og nettoavling. I Norge er mellom 73-78.000 tonn korn i hvert av
5
de tre siste åra brukt til såkorn , tilsvarende 23-24 kg per dekar av kornarealet. Vi vil her legge til
grunn at nettoavlinga per dekar både i Norge og i utlandet er 23 kg mindre enn bruttoavlinga, likt for
alle kornslag. Ut fra dette kan beregne vi så den inverse av avlingsnivået, altså antall dekar som må
til for – på nettobasis – å produsere ett tonn av respektive kornslag.
Tabell 4. Beregning av arealbehov til matkorn
Bruttoavling, kg/daa
Hvete
Rug
Bygg
Havre
Ris

Norge
450
470
379
369
-

Verden
285
234
256
212
318*

Anslått nettoavling,
kg/daa
Norge
Verden
427
262
447
211
356
233
346
189
295

Arealbehov, daa/tonn
Norge
2,34
2,24
2,81
2,92
-

Verden
3,82
4,74
4,29
5,29
3,39

* Kildens tall for risavlinger gjelder ”paddy”, dvs. ris med skall. Det som importeres til Norge er
imidlertid avskallet ris. Avlingstallet er derfor omregnet til avskallet basis ved å gange med 0,78.
Kilde til tall for Norge: Statistisk sentralbyrå, www.ssb.no/korn/tab-2007-12-05-02.html . For verden:
FAOSTAT.
Vi kan nå beregne arealbehovet til produksjon av matkorn for norsk forbruk, vist i Tabell 5.
Tabell 5. Arealbehov til produksjon av matkorn for norsk forbruk. 1000 daa
Kornslag
Hvete inkl. durum
Rug
Bygg
Havre
Ris
I alt

I Norge

I utlandet
448
32
1
33
514

I alt
560
45
95
700

1 008
77
1
33
95
1 214

Tallet for hvete i Tabell 5 er nødvendigvis litt for høyt og tallene for noen andre kornslag litt for lave,
ettersom vi har regnet både melblandinger og korninnholdet i foredlede, importerte va rer som om de
var ren hvete. Dette har neppe vesentlig betydning for summen.

5

http://www.slf.dep.no/iKnowBase/Content/3043/STATISTIKK%20KORN%20OG%20OLJEFRØ.XLS
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3.2.

Poteter

Sosial- og helsedirektoratet (2007, tabell 2.18) oppgir at forbruket av poteter til mat, inkludert poteter
som ble bearbeidet til chips, mos, potetmel og annet, i 2006 var på 348.000 tonn, hvorav 264.000
tonn produsert i Norge og 84.000 tonn importert. Det siste tallet inkluderer imidlertid 29.000 tonn
bearbeidde potetprodukter som ble importert som sådanne, og som ikke er regnet om til ekvivalent
mengde friske poteter. Vi vil her anslå at det har gått med 50.000 tonn friske poteter til å produsere
disse produktene, og at vi derfor har å gjøre med en import tilsvarende 105.000 tonn friske poteter.
Det faktiske norske potetarealet i 2006 var på 142.000 daa og bruttoproduksjo nen av poteter på
360.000 tonn. Av dette har imidlertid 36.000 tonn blitt borte gjennom lagringssvinn eller kan av
andre grunner ikke gjøres rede for. Om lag 30.000 tonn årlig brukes til settepotet (Sosial - og
helsedirektoratet 2007, tabell 2.2 jfr. tabell 2.18). Av en samlet anvendelse av norskproduserte
poteter til annet enn settepotet på 288.000 tonn i 2006, ble 18.000 tonn brukt til fôr og 6.000 tonn til
sprit (op. cit., tabell 2.19); disse postene møter vi igjen under drøftingen av husdyrprodukter og a v
alkoholholdige drikkevarer. Vi kan da si at 92 % av potetene ble brukt til mat, enten hele eller i
bearbeidd form, hvilket referert til arealet i 2006 skulle bety at 130.000 daa ble brukt til å dekke
dette forbruket. Her legger vi likevel, som ellers, til grunn en arealberegning basert på forbruket i
2006 og et gjennomsnitt av avlingsnivåene fra 2004-2006. Vi legger videre til grunn et forbruk av
settepoteter, både i Norge og i utlandet, på 210 kg/daa og et svinn på 10 %. Vi får da den
arealbruken per tonn potet som er vist i Tabell 6 og den absolutte arealbruken som er vist i Tabell 7.
Tabell 6. Beregning av arealbehov til poteter
Bruttoavling, kg/daa
Anslått netto, kg/daa etter 10 % svinn
Arealbehov, daa/tonn
Norge
Verden
Norge
Verden
Norge
Verden
2 598
1 691
2 149
1 333
0,465
0,750
Kilde til tall for Norge. Statistisk sentralbyrå, http://www.ssb.no/jordbruksavling/tab-2007-05-0901.html For verden: FAOSTAT.
Tabell 7. Arealbehov til produksjon av poteter til bruk som mat. 1000 daa
I Norge

I utlandet
123

3.3.

I alt
79

202

Grønnsaker

Sosial- og helsedirektoratet (2007, tabell 2.22, jfr. tabell 2.21 og 2.23) oppgir de tallene for forbruket
av grønnsaker i 2006 som er vist i Tabell 8. Tallene omfatter ikke tørre erter, bønner og linser: disse
belgvekstene omhandles i eget avsnitt nedenfor.
Tabell 8. Forbruk av grønnsaker i 2006 (ikke medregnet kjøkkenhager). 1000 tonn
Norsk
Blomkål
Kinakål
Annen kål
Salat
Gulrot
Løk
Purre
Slangeagurk
Tomat
Paprika
Sopp
Andre
Sum friske grønnsaker
Nettoimport, konserverte grønnsaker*

7,3
4,8
20,6
7,7
29,5
15,5
2,6
12,1
10,4
0,0
24,0
134,5

Importert
4,4
2,2
7,1
11,8
5,6
4,6
1,9
7,4
20,4
12,5
5,3
7,7
90,9
59,8

I alt
11,7
7,0
27,7
19,5
35,1
20,1
4,5
19,5
30,8
12,5
5,3
31,7
225,4

* Hele eksporten på 4.000 tonn grønnsaker er her trukket fra importen av konserverte grønnsaker.
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Tallene for forbruket av norskproduserte grønnsaker, som i hovedsak bygger på opplysninger fra
6
grossistleddet, er betydelig lavere enn bruttoavlingene som oppgis av Statistisk sentralbyrå . Ifølge
SSB var produksjonen av grønnsaker i Norge på 176.000 tonn i 2005 og 167.000 tonn i 2006. Det
er altså tale om et svinn på i størrelsesordenen 20 % mellom innhøsting og grossistlager, dersom
begge kildene ellers er pålitelige. Produksjon i kjøkkenhager er ikke regnet med i noen av dem (den
anslås av Sosial- og helsedirektoratet til 13.000 tonn). De små mengdene som omsettes direkte ved
gardsutsalg og lignende eller går til hjemmeforbruk hos landets knapt 2000 profesjonelle
grønnsakdyrkere kan heller ikke påvirke bildet vesentlig. Et betydelig svinn er imidlertid noe en må
regne med forekommer i denne sektoren.
Beregningsmessig vil vi her legge til grunn svinn på 20 % for alle grønnsaker, både norske fram til
grossistledd og utenlandske fram til de leveres i Norge. For grønnsaker, til forskjell fra korn og
poteter men i likhet med de fleste andre jordbruksvarer, trenger vi derimot ikke å gjøre noe fradrag i
avlingsnivået for såvarer. Arealene som kreves for å dyrke grønnsaksfrø er neglisjerbare.
Konserverte grønnsaker regner vi lik samme vekt av friske grønnsaker. De vil ofte ha blitt redusert i
vekt for eksempel gjennom skrelling, men samtidig inneholder produktene som måles ved importen
ofte et vekttillegg i form av vann (dette gjelder spesielt hermetiske grønnsaker i lake).
Vi gjør likevel et unntak for tørkede grønnsaker, der importen utgjorde 2.400 tonn i 2006. Vi regner
her med at disse tilsvarer den tredobbelte vekten av friske grønnsaker. Ettersom de inngår i posten
konserverte grønnsaker i Tabell 8, har vi der økt den til 59.800 tonn.
Tabell 9 viser avlingsnivåene for ulike grønnsakslag i Norge og i utlandet og arealbehovet per tonn
når vi regner med et svinn på 20 %. For slangeagurk og tomat gjelder FAOs avlingstall
frilandsproduksjon, mens nesten hele den norske importen av ferske (ikke konserverte) agurker og
tomater stammer fra veksthus, for det meste i Nederland og Spania. Vi har derfor lagt til grunn
samme avlingsnivå for importen som i norske veksthus. For paprika, der FAO ikke oppgir avlingstall
og der vi også regner med veksthusproduksjon, er tallet stipulert. For ”annen kål” er det brukt faktisk
gjennomsnittlig avlingsnivå for alle andre kålslag enn blomkål og kinakål samlet i Norge, mens tallet
for verden gjelder FAOs gruppe ”cabbages and other brassicas”, som dekker alt utenom blomkål og
brokkoli. For ”andre grønnsaker” er tallet for Norge faktisk gjennomsnitt av alle andre grønn saker
enn de spesifiserte og som dyrkes her i landet, mens det for verden er et gjennomsnitt av alle
grønnsaker. Sistnevnte tall er også brukt for gruppa konserverte grønnsaker.
Tabell 9. Beregning av arealbehov til grønnsaker
Bruttoavling, kg/daa
Blomkål
Kinakål
Annen kål
Salat*
Gulrot
Løk
Purre
Slangeagurk
Tomat
Paprika
Sopp
Andre
Konserverte grønnsaker

Norge
1 618
2 460
2 527
782
3 381
2 907
1 789
54 027
37 077
ukjent
2 326
-

Verden
1 873
2 173
2 173
2 167
2 230
1 869
1 814
54 027
37 077
20 000
24 345
1 694
1 694

Produksjon etter 20
% svinn, kg/daa
Norge
Verden
1 294
1 498
1 968
1 738
2 022
1 738
626
1 734
2 705
1 784
2 326
1 495
1 431
1 451
43 222
43 222
29 662
29 662
16 000
19 476
1 861
1 355
1 355

* Tallet for Norge gjelder avling av salat på friland, jfr. note til Tabell 10.

6

http://www.ssb.no/hagebruk/tab-2008-03-27-02.html
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Arealbehov,
daa/tonn
Norge
Verden
0,773
0,667
0,508
0,575
0,495
0,575
1,598
0,577
0,370
0,561
0,430
0,669
0,699
0,689
0,023
0,023
0,034
0,034
0,063
0,051
0,537
0,738
0,738

Arealkrevende nordmenn

Kilde til tall for Norge. Statistisk sentralbyrå, Statistikkbanken, tabell 06046. For verden: FAOSTAT.

Vi får dermed den beregnede arealbruken til produksjon av grønnsaker, vist i Tabell 10.
Tabell 10. Beregnet arealbehov til produksjon av grønnsaker i 2006. Dekar
Blomkål
Kinakål
Annen kål
Salat*
Gulrot
Løk
Purre
Slangeagurk
Tomat
Paprika
Sopp
Andre
Konservert import
I alt

I Norge
5 640
2 439
10 190
9 000
10 907
6 665
1 817
280
351
12 898
60 185

I utlandet
2 936
1 266
4 084
6 807
3 139
3 077
1 309
171
688
781
272
5 682
44 126
74 338

I alt
8 576
3 705
14 274
15 807
14 046
9 741
3 126
451
1 038
781
272
18 579
44 126
134 523

* Anslag for arealet av salat på friland i Norge var 8.509 daa. Arealet av salat i veksthus er ikke oppgitt i
statistikken, bare antall planter i 1000 stk.
Kilde: Tabell 8 og Tabell 9.
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3.4.

Frukt og bær

Sosial- og helsedirektoratet (2007, tabell 2.25 jfr. tabell 2.24) oppgir det forbruket av frukt og bær i
2006 som Tabell 11 viser.
Tabell 11. Forbruk av frukt og bær i 2006 (ikke medregnet kjøkkenhager). 1000 tonn
Epler
Pærer
Plommer
Kirsebær og moreller
Sitrusfrukter
Bananer
Druer
Meloner
Jordbær
Bringebær
Solbær
Andre bær
Kiwifrukt
Annen frukt
Import, konservert frukt
Import, tørket frukt og bær
Import, syltetøy og hermetikk
Import, frosne bær
Import, saft av frukt og bær
I alt
I alt, korrigert for saft*

Norske
11,9
0,5
1,0
0,9
8,8
2,1
0,7
0,1
26,0
26,0

Importerte
49,6
19,3
3,4
1,1
70,6
74,6
25,6
20,7
4,4
0,1
0,0
1,7
4,5
21,9
0,2
7,3
17,6
8,5
45,9
377,0
606,5

I alt
61,5
19,8
4,4
2,0
70,6
74,6
25,6
20,7
13,2
2,2
0,7
1,8
4,5
21,9
0,2
7,3
17,6
8,5
45,9
403,0
632,5

* I det korrigerte tallet er saft, inkludert konsentrert saft, omregnet til mengde frisk frukt. Jfr. drøfting nede nfor.
Kilde: Sosial- og helsedirektoratet (2007), tabell 2.25, jfr. tabell 2.24.

Liksom når det gjelder grønnsaker er det betydelig avstand mellom Statistisk sentralbyrås avlingstall
for norsk frukt og bær og engrosforbruket ifølge Sosial- og helsedirektoratet. Tallene i tabellen over
er i størrelsesordenen 20 % lavere enn de registrerte avlingene for alle frukt - og bærslag med
unntak for solbær, der Sosial- og helsedirektoratet faktisk oppgir et litt større forbruk enn den
registrerte avlinga. Vi vil også her regne med et svinn på 20 % mellom innhøsting og engrosledd for
alle varene, både norske og utenlandske.
Norge hadde ifølge Sosial- og helsedirektoratet en eksport av 3.000 tonn frukt og bær. Da dette
utgjør <0,5 % av forbruket ifølge Tabell 11 og nok fordeler seg på svært små mengder av en rekke
vareslag, har vi valgt å neglisjere eksporten.
Sosial- og helsedirektoratet gjør ikke noe forsøk på å regne om de bearbeidde produktene i tabellen
til ekvivalente råvaremengder. Her vil vi, på samme måte som når det gjaldt grønnsaker, regne
konserverte, frosne og hermetiske produkter, syltetøy inkludert, lik samme mengde råvare, mens
tørkede produkter blåses opp med en faktor 3, altså til 21.900 tonn. I tilfellet syltetø y innebærer
dette trolig en overvurdering av mengdene frisk frukt eller bær som har gått med, ettersom mer enn
halve vekta gjerne består av sukker. Vi neglisjerer imidlertid dette momentet, både her og når vi
seinere skal drøfte sukkerforbruket.
Et betydelig viktigere moment er importen av fruktsaft. Her er mengden råvare som har gått med
mye større enn importen, både fordi mengden råsaft som utvinnes gjerne er omtrent halvparten av
fruktens vekt og fordi mye av safta importeres i konsentrert form. Ifølge Utenrikshandelsstatistikken
var 60 % (27.500 tonn) av den fruktsafta som ble importert i 2006 appelsinsaft. Av denne hadde
nesten halvparten (13.200 tonn) såkalt Brix-verdi under 20, hvilket vil si at den ikke, eller ikke i
nevneverdig grad, var konsentrert. (Brix-verdien måler konsentrasjonen av oppløst sukker i safta.
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Råsaft av appelsiner har en Brix-verdi på ca. 12. Er den konsentrert til halve volumet blir verdien 24,
til en tredjedel 36 osv.) Det aller meste av den øvrige importerte appelsinsafta er opp ført som
”konsentrert” i statistikken, uten angivelse av Brix-verdi. Det er imidlertid vanlig å konsentrere
appelsinsaft som seinere skal fortynnes ved tapping til en Brix-verdi på omkring 65, altså godt og vel
femdobbelt konsentrasjon. Vi legger derfor til grunn at den importerte appelsinsafta samlet sett
representerte omtrent den tredobbelte mengda med råsaft, og den seksdobbelte mengda med rå
appelsiner. Samtidig er det rimelig å anta at svinnet fra innhøsting til saftpressing er mye mindre
enn fra innhøsting til levering av frisk frukt som skal holde mål til salgsvare, eller til visse andre
former for konservering. Vi velger her å legge til grunn
1) at hele importen av fruktsaft krevde samme areal per tonn råvare som gjennomsnittet av
sitrusfrukter, men
2) at det her ikke skal gjøres tillegg i arealbehovet for svinn, og
3) at mengden saft skal multipliseres med 6 for å gi mengden råvare.
Tabell 12 viser det spesifikke arealbehovet vi dermed får for ulike slag frukt og bær. Vi neglisjerer
her posten ”andre bær”, hvorav en del er skogsbær og ikke krever dyrka areal. For ”annen frukt” og
bearbeidde varer unntatt saft bruker vi FAOs gjennomsnittstall for alle typer frukt.
Tabell 12. Beregning av arealbehov til frukt og bær
Bruttoavling, kg/daa
Epler
Pærer
Plommer
Kirsebær/ moreller
Sitrusfrukter
Bananer
Druer
Meloner
Jordbær
Bringebær
Solbær
Kiwifrukt
Annen frukt
Import, kons. frukt
Import, tørket frukt og
bær*
Import, syltetøy mm
Import, frosne bær
Import, saft*

Produksjon etter
20 % svinn, kg/daa
Norge
Verden
662
1 043
389
975
322
330
392
422
1 285
1 333
738
2 205
522
1 177
512
551
192
1 378
806
806

Norge
828
486
403
490
653
640
240
-

Verden
1 304
1 219
413
527
1 606
1 666
922
2 756
1 471
689
1 722
1 007
1 007

-

1 007

-

806

-

1 007
1 007
1 606

-

806
806
1 606**

Arealbehov, daa/tonn
Norge
1,510
2,572
3,102
2,551

1,914
1,953
5,208

Verden
0,959
1,025
3,027
2,372
0,778
0,750
1,356
0,454
0,850
1,814
0,726
1,241
1,241

1,241
1,241
0,623

* Mengdene tørket frukt/bær og saft ganges hhv. med 3 og 6 ved beregningen av arealbehovet.
** For frukt brukt til saftproduksjon regner vi ikke med svinn.
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Ut fra disse tallene får vi det behovet for areal til produksjon av frukt som er vist i Tabell 13.
Tabell 13. Beregnet arealbehov til produksjon av frukt og bær i 2006. Dekar
Epler
Pærer
Plommer
Kirsebær/ moreller
Sitrusfrukter
Bananer
Druer
Meloner
Jordbær
Bringebær
Solbær
Kiwifrukt
Annen frukt
Import, kons. frukt
Import, tørket frukt og bær
Import, syltetøy mm
Import, frosne bær
Import, saft
I alt

I Norge
17 969
1 286
3 102
2 296

I utlandet
47 566
19 783
10 292
2 609
54 927
55 950
34 714
9 398
3 740
181
0
3 267
27 178
248
27 178
21 842
10 549
171 574
500 995

16 843
4 101
3 646

49 243

I alt
65 535
21 069
13 394
4 905
54 927
55 950
34 714
9 398
20 583
4 283
3 646
3 267
27 178
248
27 178
21 842
10 549
171 574
550 238

Med dette er vi ferdige med de planteproduktene som brukes direkte til mat, og der mer enn kuriøse
deler av produksjonen foregår i Norge. Når det gjelder de resterende vegetabilske matvarene –
tørre belgfrukter, nøtter, kakao, sukker og vegetabilsk fett og olje – blir i praksis hele forbruket
importert.

3.5.

Tørre belgfrukter

Tabell 14 viser forbruket av tørre belgfrukter i 2006 som oppgis av Sosial- og helsedirektoratet
(2007, tabell 2.28) sammen med de globale avlingstallene som oppgis av FAO og det resulterende
arealbehovet. Vi beregner her ikke noe svinn.
Tabell 14. Beregning av arealbehov til produksjon av tørre belgfrukter

Erter
Bønner
Linser og andre
I alt

3.6.

Forbruk, 1000
tonn
7,0
3,1
0,5
10,6

Avling, kg/daa
170
72
95

Arealbehov,
daa/tonn
5,9
13,9
10,6

Arealbehov,
1000 daa
41,3
43,1
5,3
89,7

Nøtter og oljeholdige frø til mat

Forbruket av nøtter var i 2006 på 16.600 tonn og av oljeholdige frø brukt direkte til mat på 5.600
tonn (Sosial- og helsedirektoratet, tabell 2.28).
Den overveiende delen av importen til Norge – fra 83 % i tilfellet valnøtter til 99 % i tilfellet
akajounøtter (cashewnøtter) – er av avskallede nøtter, mens FAOs tall gjelder nøtter med skall. Vi
har ikke førsøkt å beregne skallets andel av vekta for de enkelte slagene, men økt arealbehovet per
tonn importert vare gjennomgående med 50 % fra nivået per tonn nøtter med skall. For ”andre
nøtter” har vi brukt FAOs gjennomsnittlige avlingstall for alle typer nøtter.
Når det gjelder oljeholdige frø har vi brukt avlingstall for solsikkefrø ifølge FAO. Tabell 15 viser
forbruket av de mest spiste nøtteslagene og tilhørende avlingstall.
Tabell 15. Beregning av arealbehov til produksjon av nøtter og oljeholdige frø til mat
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Forbruk,
1000 tonn
Jordnøtter (peanøtter)
Akajounøtter (cashewnøtter)
Mandler
Hasselnøtter
Valnøtter
Andre nøtter
Oljeholdige frø
I alt

3.7.

7,6
2,3
2,6
1,4
0,9
1,8
5,6
22,2

Avling,
kg/daa

Arealbeho
v, daa/tonn
med skall

195
89
98
142
250
121
129

5,1
11,2
10,2
7,1
4,0
8,3
7,8

Anslått
arealbehov
, daa/tonn
importert
7,7
16,9
15,4
10,6
6,0
12,4
7,8

Arealbeho
v, 1000
daa
56,1
38,8
39,9
14,8
5,4
22,3
43,7
221,0

Kakao

Sosial- og helsedirektoratet (2007, tabell 2.28) oppgir forbruket av ”kakao og kakaoprodukter” til
27.300 tonn i 2006. Dette er ganske enkelt beregnet som nettoimporten av varer under tolltariffens
kapitel 18, som omfatter kakaobønner, halvfabrikata av kakaobønner (kakaom asse, -smør og –
pulver) samt sjokolade og lignende varer. SSBs Utenrikshandelsstatistikk gir den fordelingen av
nettoimporten som er vist i Tabell 16
Tabell 16. Nettoimport av kakao og kakaoprodukter, 2006. 1000 tonn
Kakaobønner
Kakaomasse
Kakaosmør
Kakaopulver
Sjokolade mm.
I alt

0,0
3,4
4,2
1,3
18,4
27,3

Norge har ikke lenger noen import av kakaobønner i hel form, ettersom de norske
sjokoladefabrikkene har gått over til å importere sin kakao i form av halvfabrikata. Disse kan være
kakaomasse, som inneholder både fettet og øvrige tørrstoffer fra kakaobønnen og gjerne brukes til
å lage ”finere” sjokoladeprodukter, eller kakaomassens spaltningsprodukter: kakaosmør, som i
hovedsak utgjør fettet fra bønnene og er det viktigste råstoffet i annen sjokoladeproduksjon, og
kakaopulver, som inneholder andre tørrstoffer og som dessuten er hovedingrediensen i drikke - og
bakekakao.
Avlingstallene for kakaobønner gjelder tørkede bønner (de tørkes hos bonden). Ved produksjonen
7
av kakaomasse fjernes skallet, som utgjør 12-15 % av bønnenes tørkede vekt og små mengder
vann som måtte være igjen i de tørkede bønnene. Vi vil her legge til grunn at svinnet fra
kakaobønner til kakaomasse utgjør 20 %. Dersom kakaomassen ikke skal brukes direkte til
sjokoladeproduksjon, spaltes hele eller tilnærmet hele mengden til kakaosmør og presskaker som
igjen males opp til kakaopulver. Vi vil her regne kakaosmør og kakaopulver som likeverdige
produkter, og ikke regne med noe svinn fra kakaomasse til kakaosmør og –pulver. Det vil si at
arealbehovet per tonn av både kakaomasse, kakaosmør og kakaopulver settes lik 1,25 ganger
arealbehovet per tonn kakaobønner.
Sjokolade, sjokoladekonfekt m.v. kan inneholde et bredt spekter av råvarer utenom kakao. Den
viktigste, som går igjen i de aller fleste av disse produktene, er sukker. Sukker krever betydelig
mindre areal per tonn enn kakao, hvilket trekker arealbehovet per tonn sjokolade nedover. Andre
råvarer som inngår i slike produkter, for eksempel nøtter, krever langt mer areal per tonn enn
sukker, men sjelden så mye som kakao. Vi vil derfor legge til grunn et noe lavere arealbehov for
sjokoladeprodukter enn for halvfabrikata av kakao, nemlig ett som tilsvarer arealbehovet til

7

Foods containing cocoa solids having high cocoa polyphenol contents
http://www.patentstorm.us/patents/6372267-description.html
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produksjon av kakaobønner multiplisert med 0,75 snarere enn 1,25. Det tilsvarer en forutsetning om
at produktene i denne kategorien inneholder 50 % kakaoprodukter og at innholdet av alle andre
råvarer (de andre 50 %) krever en femtedel av det arealet som kakaoen gjør.
Tabell 17. Beregning av arealbehov til produksjon av kakaoprodukter
Forbruk,
1000 tonn
Kakaomasse
Kakaosmør
Kakaopulver
Sjokolade mm.
I alt

3.8.

Avling,
kakobønner,
kg/daa

3,4
4,2
1,3
18,4
27,3

53,0
53,0
53,0
53,0

Arealbehov,
daa/tonn
med skall
18,7
18,7
18,7
18,7

Anslått
arealbehov,
daa/tonn
importert
23,4
23,4
23,4
14,1

Arealbehov,
1000 daa
79,6
98,4
30,4
258,6
467,1

Sukker

Sukker kan stamme fra to forskjellige vekster – sukkerrør eller sukkerroer, og den norske importen
er en blanding av roesukker, hovedsaklig fra Danmark, og rørsukker som opphavelig stammer fra
tropiske land. Produksjonen gir foruten sukker også ulike biprodukt. Tabell 18 gir en oversikt over
typiske verdier for utbytte pr tonn avling, og det resulterende utbyttet pr dekar.
Tabell 18. Typiske verdier for utbytte fra sukkerproduksjon (alle tall i kg)

Sukkerroe
- sukker, raffinert
- melasse, 50 % fuktighet
- betepulp, tørket

Typisk Utbytte
utbytte pr daa
pr tonn
snitt
4 597
135
621
35
161
45
207

Sukkerrør
- sukker, raffinert
- melasse, 50 % fuktighet
- bagasse, 50 % fuktighet

8

Typisk Utbytte
utbytte pr daa
pr tonn
snitt
6 654
100
665
35
233
260
1 730

Så må vi allokere arealbruken til de ulike produktene. Vi allokerer ikke areal til beteblader og
bagasse, og benytter masseallokering for resten, etter at vi har regnet melassen om til tørr vekt.
Avlingen av beteblader er ikke kvantifisert i Tabell 18. Bladene brukes i noe omfang som dyrefôr,
men har lav verdi, og pløyes ofte ned. Vi allokerer ikke noe arealbruk til disse. Vi allokerer heller
ikke noe arealbruk til bagasse, som er pressresten fra sukkerrør. Denne forbrukes stort sett som
energikilde i sukkermøllene, eller pløyes ned på åkrene. Vi beregner utbyttet av summen av de
resterende produktene pr dekar, og beregner antall dekar pr tonn. Med masseallokering blir
arealbruken satt lik pr tonn for alle de ulike del-produktene.
Tabell 19 Allokering av arealbruk for ulike produkter fra sukker
Sukkerroe
Utbytte ferdige produkter
…herav
- sukker raffinert
- melasse,som tørr vekt
- betepulp

8

kg/da
908

daa/tonn
1,10

621
80
207

1,10
1,10
1,10

Sukkerrør
Utbytte ferdige produkter
…herav
- sukker, raffinert
- melasse, som tørr vekt

kg daa/tonn
782
1,28
665
116

1,28
1,28

Kilde for utbytte pr daa: FAO som ellers i rapporten. Ett tonn høstet sukkerrør gir typisk 100 kg raffinert
sukker, 35 kg melasse med 50 % fuktighet og 260 kg bagasse med 50 % fuktighet. Bagassen tørkes siden til
den kan brennes som energikilde i sukkermøllen. Kilder: http://en.wikipedia.org/wiki/Sugarcane, Learn How
Sugar is Made http://www.sucrose.com/learn.html og www.food-info.net/uk/products/sugar/prodcane.htm Ett
tonn høstet sukkerbete gir typisk 135 kg raffinert sukker, 35 kg melasse med 50 % fuktighet og 4 5 kg tørket
betepulp med 7 % fuktighet. Kilde: Sugar beet www.ienica.net/crops/sugarbeet.htm og Facts about…Sugar
Beets and Beet Sugar www.sbreb.org/brochures/SugarCoop/
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Den norske importen av sukker utgjorde ifølge Sosial- og helsedirektoratet (2007, tabell 2.29)
144.000 tonn, mens nettoimporten av sirup og sukkervarer (også fratrukket direkte re-eksport av
sukker som sådan) utgjorde 16.000 tonn. Sosial- og helsedirektoratet anslå at 4.000 tonn av
sukkeret gikk til teknisk bruk eller til fôr. Det siste er imidlertid et svært usikkert anslag basert p å
eldre data. I importstatistikken er forekommer nesten ikke sukkerimport registrert til dyrefôr. Vi vil
her se bort fra slik bruk av sukker og regne som om 100 % av importen gikk til mat. Vi neglisjerer
også to andre poster som finnes i Sosial- og helsedirektoratets tabell 2.19, nemlig glukose produsert
av potetstivelse, som antas dekt av beregningen av potetforbruket ovenfor, og honning, da det er
vanskelig og ikke nødvendigvis riktig å tilskrive honningproduksjon et arealbehov, ut over det lille
som opptas av selve bikubene.
Vi vil videre regne med sukkervarer som om de besto av 100 % sukker, selv om ofte har noe
innhold av andre råvarer fra jordbruket, som i de fleste fall vil trekke arealbehovet per tonn vare
oppover. Vi regner dermed med et forbruk på 160.000 tonn sukker i 2006.
SSBs importstatistikk skiller ikke mellom raffinert sukker utvunnet fra sukkerrør og sukkerbeter. For
importen av råsukker skilles det mellom bete- og rørsukker, men denne importen er liten, bare 10
tonn råbetesukker og 1078 tonn rårørsukker. Raffinert sukker utgjør altså den aller største delen av
importen. De to viktigste importkildene er Danmark og UK. Basert på vår kunnskap om Danmark og
andre importkilder regner vi alt raffinert sukker fra Danmark og andre land utenom UK som
betesukker. Vi regner UK som et unntak, der en del av sukkeret er rørsukker importert i rå tilstand
og raffinert i UK. I følge UK Agriculture står egendyrket betesukker for ca halvparten av forbruket i
9
UK, mens importert rørsukker utgjør resten. Vi legger til grunn samme fordeling for importen av
raffinert sukker fra Storbritannia. Det vil si at vil legger til grunn at halvparten av importen fra UK,
altså 16 650 tonn, er rørsukker. Sammen med annen import av rørsukker, blir det til sammen 18.000
tonn. De resterende 142 000 tonn sukker, sirup og sukkervarer regnes som betesukker.
Vi får da det beregnede arealbehovet per tonn sukker som er vist i Tabell 20. Beregning av
arealbehov til produksjon av sukker
Tabell 20. Beregning av arealbehov til produksjon av sukker

Betesukker
Rørsukker
I alt

Forbruk,
1000 tonn
142
18
160

Beregnet arealbehov,
daa/tonn importert
1,10
1,28
1,12

Arealbehov,
1000 daa
156
23
179

Kilder: se teksten

3.9.

Vegetabilske oljer og fett til mat

Sosial- og helsedirektoratet (2007, tabell 2.39 og 2.41) oppgir forbruket av margarin i 2006 til 46.400
tonn og forbruket av vegetabilske oljer og fett ellers i 1988 til 13.000 tonn. Kilden har ikke vært i
stand til å gjøre noen egentlig oppdatering av forbruket av annet vegetabilsk fett siden 1988, men
nøyer seg med å anslå at forbruket av dette sammen med smult og marint fett til sammen siden har
økt i takt med befolkningen. Om dette også gjelder det vegetabilske fettet for seg, sk ulle forbruket
(utenom margarin) dermed ha utgjort ca. 15.000 tonn i 2006.
Når det gjelder margarin er kilden heller ikke helt oppdatert mht. råvaresammensetningen, som
allerede i 2006 nok var endret betydelig i vegetabilsk retning, men anslår ut fra tall fra 2004 at 68 %
av råvarene var vegetabilske. Dette kan bety at knapt 50 % av margarinforbrukets vekt besto av
vegetabilsk fett, gitt at vanlig margarin inneholder ca. 19 % vann og at lettmargarin, med betydelig
høyere vanninnhold, sto for 35 % av forbruket i 2006.
Intuitivt kan det virke lite sannsynlig at forbruket av vegetabilsk matolje (til forskjell fra margarin) er
uendret per innbygger siden 1988, gitt den ut fra alminnelig observasjon økte interessen for
9

An introduction to Sugar Beet http://www.ukagriculture.com/crops/sugar_beet_farming.cfm
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oppskrifter og matlagingstradisjoner fra land der bruken av matolje tradisjonelt har vært mer vanlig,
for ikke å nevne det økte innslaget av innvandrere fra slike land i befolkningen. Det kan neppe være
tvil om at antallet hyllemeter som opptas av ulike slag matolje i en gjennomsnittlig norsk
dagligvarebutikk var større i 2006 enn i 1988.
Dessverre er det vanskelig å måle utviklinga ved hjelp av Utenrikshandelsstatistikken, fordi importen
av oljevekster og vegetabilske oljer til mat er vanskelig å skille ikke bare fra import til husdyrfôr men
også fra import til produksjon av fôr til oppdrettsfisk, der både den totale mengden fôr og innslaget
av vegetabilsk fett er sterkt økende. Oppdrettsnæringa produserer i all hovedsak for eksport, slik at
dens forbruk av fôr i liten grad påvirker det dyrka arealet som kan tilskrives norsk forbruk. For noen
vegetabilske oljer forekommer også industriell bruk som ikke tilhører matvarekjeden overhodet.
Her vil vi anslå forbruket av vegetabilske oljer og fett som råstoff i margarinproduksjon i 2006 til
23.000 tonn og til matlaging for øvrig til 20.000 tonn – det siste en forsiktig oppjustering av de
15.000 tonn som kan utledes av Sosial- og helsedirektoratets tall.
Vi vil videre anslå avlingsnivået for oljevekstene som inngår i produksjonen av vegetabilsk olje og
fett til 210 kg/daa i gjennomsnitt. Den viktigste av disse, ettersom den er helt dominerende som
råvare i margarinproduksjonen, er soyabønner, med et gjennomsnittlig globalt avlingsnivå i 2004 2006 ifølge FAO på 238 kg/daa. Andre oljevekster har imidlertid noe lavere avlingsnivå: tilsvarende
gjennomsnitt for oliven var 188 kg/daa, for raps 180 kg/daa og for solsikkefrø 129 kg/daa. Vi bruker
ikke noen oppblåsningsfaktor fra utvunnet olje til avling av oljevekster. For de fleste av disse
vekstene er det slik at den delen som ikke utvinnes som olje blir igjen som en proteinrik presskake.
Presskakene utnyttes både i produksjon av andre næringsmiddel og av dyrefôr, og soyaprotein har
en pris per vektenhet på samme nivå som soyaolje. Vi møter oljepresskaker igjen ne denfor som
råvare i kraftfôrproduksjon, og tilskriver dem samme arealbehov per tonn som oljen.
Tabell 21. Beregning av arealbehov til produksjon av vegetabilske oljer og fett viser det beregnede
arealbehovet til vegetabilske oljer og fett brukt til mat.
Tabell 21. Beregning av arealbehov til produksjon av vegetabilske oljer og fett
Anslått forbruk,
1000 tonn
43,0

Produksjon
per daa, kg
210

Arealbehov,
daa/tonn
4,76

Arealbehov,
1000 daa
205

Av disse er 5000 daa tilskrevet pressing av anslagsvis 1000 tonn rapsolje ved Askim Frukt - og
bærpresseri, som så vidt vi vet var den eneste oljeproduksjonen basert på norsk råvare av noen
særlig størrelse dette året. Resten forutsetter vi at er importert.

3.10.

Sammensatte, importerte matvarer

Norge har en nettoimport av matvarer som er så vidt sammensatte at de ikke får plass i noen av de
kapitlene i tolltariffen (og dermed Utenrikshandelsstatistikken) som er sortert etter varenes viktigste
bestanddel, men i et eget kapitel (nr.21) for ”diverse tilberedte matvarer”. I dette kapitlet finner vi
også gjær, som vi ikke tillegger noe arealbehov, proteinkonsentrater som hovedsakelig benyttes til
fiskefôr, samt te- og kaffeekstrakter (som vi omtaler sammen med te og kaffe nedenfor) og iskrem,
som vi behandler sammen med meierivarer nedenfor.
Ut over dette inkluderer kapitlet ferdig sennep, ketchup, majones o.l. samt supper og sauser, der
den samlede nettoimporten var på 16.853 tonn i 2006, og diverse andre varer der de n samlede
nettoimporten var på 12.202 tonn. For disse varene legger vi til grunn et gjennomsnittlig arealbehov
på 4 daa/tonn. Det er noe høyere enn for importert hvete og noe lavere enn for importerte
vegetabilske fettstoffer, som begge inngår i mange av disse matvarene, og betydelig høyere enn for
sukker og grønnsaker som også gjør det. Det må samtidig tas hensyn til at en del av varene er
tørket og konsentrert. Arealbruken blir da på 116.000 daa.

3.11.

Kaffe, te og krydder

Nettoimporten av kaffe utgjorde i 2006 40.600 tonn, hvorav 35.800 tonn var ubrent kaffe, 2.900 tonn
brent kaffe og 1.900 tonn kaffeekstrakter og –essenser. Nettoimporten av te utgjorde 1.289 tonn.
Når det gjelder te er det så vidt vi kan se et lite avvik mellom Utenrikshandelsstatistikkens tal l og
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oppgavene hos Sosial- og helsedirektoratet (2007, tabell 2.45) som oppgir importen av te som
sådan til 1.000 tonn og av teekstrakter til 300 tonn; vår lesning av SSBs tall viser bare 25 tonn
teekstrakter.
Ubrent kaffe (grønne kaffebønner) er samme produkt som FAO oppgir avlingstall for. For brent kaffe
må en regne med at det har skjedd et visst vektsvinn fra den ubrente, mens forholdet er uvisst når
det gjelder ekstrakter og essenser: det kan både være snakk om et vektsvinn og et vekttillegg i form
av vann og andre varer. Da det nok har liten betydning for det samlede resultatet, vil vi her regne
arealbehovet per tonn for hele kaffeimporten likt det for tilsvarende mengde ubrent kaffe. Vi legger
videre til grunn at nettoimporten av te var 1.289 tonn, og neglisjerer bidraget fra ekstrakter.
Nettoimporten av krydder var på 1.851 tonn. Vi har ikke opplysninger om vektsvinnet fra avlinger
slik de måles av FAO til importert vare, som nok varierer mellom krydderslag og kan tenkes å være
betydelig for noen av dem. Svinnet er i tabellen nedenfor implisitt satt til 0, hvilket kan bety at
arealbruken til krydder blir noe for lavt.
Tabell 22 viser det arealbehovet til kaffe og te vi dermed får.
Tabell 22. Beregning av arealbehov til produksjon av kaffe, te og krydder

Kaffe
Te
Krydder
I alt

3.12.

Forbruk,
1000 tonn
40,6
1,289
1,851

Avling,
kg/daa
73
133
122

Arealbehov,
daa/tonn
13,6
7,5
8,2

Arealbehov,
1000 daa
553,9
9,7
15,2
568,8

Alkoholholdige drikkevarer

Sosial- og helsedirektoratet (2007, tabell 4.1) oppgir tall for registrert forbruk av øl, vin og brennevin
regnet per innbygger, men ingen mer detaljerte tall over sammensetningen etter typer eller
nedbrytning på norsk og utenlandsk produksjon. Vi må derfor gå til andre kilder når det gjelder
alkoholholdige drikkevarer. Tabell 23 viser det registrerte forbruket av øl, vin og brennevin i 2006
ifølge Statistisk sentralbyrås Alkoholstatistikk, samt den registrete nettoimporten ifølge
Utenrikshandelsstatistikken. Vi neglisjerer forbruket av det Sosial- og helsedirektoratet kaller
”fruktdrikker med alkohol” og som SSB med et for denne institusjonen uvanlig folkelig uttrykk kaller
”rusbrus”, jfr. avsnitt om ”andre drikkevarer” nedenfor.
Tabell 23. Registrert forbruk og nettoimport av alkoholdrikker, 2006. 1000 liter
Øl
Registrert forbruk
Registrert nettoimport

Vin
253 426
20 576

63 286
64 649

Brennevin
12 934
13 297

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Alkoholstatistikk, www.ssb.no/emner/10/10/10/alkohol/tab-2008-03-12-01.html

Det er åpenbart at vi ikke, i alle fall med tanke på vin og brennevin, kan oversette differansen
mellom tallene i første og andre rad til innenlandsk produksjon omsatt innenlands, ettersom tallene i
begge fall blir negative. Det kan skyldes at Vinmonopolet eller andre importører hadde større lagre
av disse varene ved utgangen av 2006 enn ved inngangen til året. I praksis skaper dette mindre
problem. Når det gjelder vin kan vi neglisjere den norske produksjonen, ikke bare fordi den er
ubetydelig men også fordi inngående råvarer bør være dekt av beregningene som gjelder det
norske frukt- og sukkerforbruket ovenfor. Når det gjelder norskprodusert brennevin er den viktigste
råvaren poteter. Vi har ovenfor framført 6.000 tonn poteter til norsk spritproduksjon i 2006, og vil la
disse representere råvareforbruket til norsk produksjon av brennevin. Når det gjelder forbruket av
utenlandsk vin og brennevin gjennom registrerte kanaler bygger vi på importtallene.
Når det gjelder vin regner vi med et utbytte på 0,6 liter vin per kg druer. Med et avlingsnivå på 922
kg druer/daa vil det si at en får 553 l vin/daa eller at 1000 l vin krever 1,81 daa. Produksjon av
druebrennevin bør kreve 3-4 ganger så stort areal (~¨6 daa) per 1000 liter for å gi en drikk med 3-4
ganger høyere alkoholkonsentrasjon. Produksjon av whisky krever ca. 1 kg av ulike kornslag
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og/eller malt per liter , hvilket tilsier et arealbehov på ~4 daa/1000 liter. Vi vil her legge til grunn et
arealbehov på 5 daa per 1000 liter importert brennevin.
Når det gjelder øl har det mindre betydning å skille mellom norsk og utenlandsk produksjon,
ettersom nesten alt av den vesentlig arealkrevende råvaren til ølproduksjon – malt – blir importert av
norske bryggerier. Vi kan derfor bygge beregningen av arealbehovet for norsk øl på maltimporten,
og gjøre et tillegg for maltinnholdet i importert øl. Det første medfører en liten feil mtp. norske
bryggeriers maltforbruk, ettersom noe malt importeres til bruk i andre matvarer. Dette er imidlertid
ikke medregnet i kornforbruket under avsnitt 3.1,hvilket betyr at den delen av maltimporten som
brukes til annet enn øl gjenstår å legge til det aggregerte norske forbruket av vegetabilske
næringsmiddel, og arealbehovet dette utløser. Ved å regne med hele maltimporten har får vi altså et
noe for høyt arealbehov til produksjon av øl, men et riktigere tall for det samlede arealbehovet til
vegetabilske næringsmiddel. Maltimporten i 2006 var på 38.700 tonn, hvilket hadde gitt et forbruk på
14-15 kg per hektoliter norsk øl dersom all malt ble brukt til brygging. 11 kg malt/hl øl er trolig
nærmere sannheten. Dersom dette tallet legges til grunn for det registrert importerte ølet, krevde det
ca. 2.300 tonn malt. Et totalt forbruk på 41.000 tonn malt tilsvarer ca. 48.000 tonn bygg.
Ut over den registrerte importen av alkoholdrikker forekommer både lovlig grensehandel og
smugling. (Lovlig og ulovlig hjemmeproduksjon trenger vi ikke ta hensyn til, ettersom råvarene
allerede er regnet med i det norske forbruket av bl.a. sukker og frukt.) Statens institutt for
rusmiddelforskning (SIRUS) anslår at det uregistrerte forbruket utgjør 25-30 % av det registrerte
11
målt i rein alkohol . Det aller meste av dette må antas å være vin eller brennevin, hvilket igjen vil si
at forbruket av disse varene, dersom SIRUS har rett, er i størrelsesordenen 50 % større enn det
registrerte forbruket, fortsatt målt i alkoholliter. Det prosentvise tillegget i vareliter er større for
brennevin enn for vin. Dessverre gir ikke SIRUS mer detaljerte anslag vedrørende fordelingen
mellom hjemmeproduksjon og innførsel eller mellom vin og brennevin. Som et grovt anslag vil vi her
legge til grunn at den uregistrerte innførselen av vin utgjør 25 % av den registrerte og at den
uregistrerte innførselen av brennevin utgjør 50 % av den registrerte.
Vi får da de anslagene for arealbehov til alkoholdrikker, pluss malt til andre formål enn ølbrygging,
som er vist i Tabell 24.
Tabell 24. Beregning av arealbehov til produksjon av alkoholdrikker m.v.
Forbruk,
1000
tonn/mill.
liter
Bygg til malt for ølbrygging og
annet (1000 tonn)
Vin (mill. liter)
Poteter til norsk spritproduksjon
(tonn)
Importert brennevin
I alt

3.13.

Areal,
daa/tonn
el.
daa/1000 l

Areal,
1000 daa i
Norge

Areal,
1000 daa i
utlandet

48

4,29

-

206

206

80,8

1,81

-

146

146

6

0,385

2,3

-

2,3

19,9

5,0

2,3

100
452

100
454,3

Areal,
1000 daa
totalt

Andre drikkevarer

Råvarene til norskprodusert brus og fruktsaft er regnet med i forbruket av sukker og andre varer
ovenfor. Importert fruktsaft er regnet med under importen av frukt. Importen av brus er liten og
inngår i posten ”alkoholfrie drikkevarer, ikke ellers nevnt” i tolltariffen. Den utgjorde totalt 3,7
millioner liter i 2006. Da vi ikke har oversikt over hva denne kategorien dekker og da arealbruken
knyttet til den må antas å være svært liten (de viktigste råvarene er trolig vann og sukker, og sukker
er et relativt lite arealkrevende produkt) neglisjerer vi denne importen her. Det samme gjelder brus
med innhold av alkohol.
10

www.sepa.org.uk/publications/wfd/html/economic_scotland/2.3.html
Sirius 2007: Rusmidler i Norge. Statistikk ’07
www.sirus.no/files/pub/400/Rusmiddel%202007%20eng_web.pdf
11
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4.

Arealbruk til husdyrprodukter

Å beregne arealbruken til produksjon av husdyrprodukter er noe mer krevende enn å beregne den til
vegetabilske produkter. For det første har beregningen i utgangspunktet to ledd: avdråtten fra
husdyra må relateres til deres opptak av fôr og arealbehovet per tonn av de ulike fô rslagene dernest
beregnes. For det andre gir flere husdyrslag mer enn én form for avdrått: både kjøtt og melk, både
kjøtt og ull eller både kjøtt og egg, slik at det kan være krevende å fordele fôrforbruket på de enkelte
12
produktene. I enkelte tilfeller har vi heller ikke nøyaktig opplysning om hvordan forbruket av et
fôrslag fordeler seg på husdyrslag.
Til gjengjeld er det ett forhold som forenkler beregningene nettopp for Norge, nemlig at Norge
verken importerer eller eksporterer særlig store mengder av m atvarer fra husdyr utenom
oppdrettsfisk, som behandles til sist i kapitlet. Beregningene for andre husdyr – heretter kalt
”husdyr” i all enkelhet - kan derfor i all hovedsak baseres på norske statistiske og andre kilder. Her
vil vi reindyrke denne tilnærmingen ved å forutsette at importerte så vel som eksporterte
husdyrprodukter krever samme areal per tonn som gjennomsnittet av den norske produksjonen av
samme varer. Det er neppe helt riktig – arealbruken bak ett tonn importert ost eller fårekjøtt kan
være både større og mindre enn det norske gjennomsnittet – men fordi importen av husdyrprodukt
gjennomgående er liten i forhold til det norske forbruket, blir konsekvensene for den samlede
arealbruken også små. Det er i hovedsak indirekte, gjennom importen av råvarer til
kraftfôrproduksjon, at det norske forbruket av animalske produkter legger beslag på dyrka areal i
utlandet.
Vi skal begynne med en oversikt over den norske produksjonen og nettoimporten av matvarer fra
husdyr, og dernest se på de samlede fôrmengdene og det tilhørende arealbehovet som ligger bak
den norske produksjonen, før vi går videre og fordeler disse størrelsene på husdyrslag og
produkter.

4.1.

Kjøttforbruk

Sosial- og helsedirektoratet (2007, tabell 2.37) oppgir det registrerte forbruket av kjøtt fra husdyr i
Norge i 2006 til 301.200 tonn pluss 23.900 tonn kjøttbiprodukter (innmat, blodprodukter med mer).
Det første er et litt høyere tall enn en får ved å legge Statistisk sentralbyrås tall for kjøtt fra ”slakt
godkjent til folkemat” ved norske slakterier (292.405 tonn) (Statistikkbanken, tabell 05538) sammen
med nettoimporten av husdyrkjøtt ifølge Utenrikshandelsstatistikken, som var på 407 tonn, alle
kjøttslag medregnet. Om lag 2.000 tonn utgjøres av reinkjøtt, som ikke er med i statistikken hos
SSB. I den videre beregningen forutsetter vi for øvrig at alt reinkjøttet produseres på utmarksbeite,
slik at dette kjøttet ikke er relevant for beregningen av jordbruksareal (definert som innmark). Det
resterende avviket, som tilsvarer 2,3 %, mellom de to kildene er ikke avklart, men vi vil her legge
SSBs tall for kjøtt til grunn.
I tillegg til det registrerte forbruket anslår Sosial- og helsedirektoratet at 17.000 tonn kjøtt ble innført
ved grensehandel. Fordelingen mellom ulike kjøttslag er ikke oppgitt i statistikken. Ut fra
medieomtale kan man få inntrykk av at grensehandelen i hovedsak dreier seg om svin -, fjørfé- og
storfékjøtt. Det er i så tilfelle på linje med norsk kjøttproduksjon og -forbruk generelt. Kjøtt fra
dyreslag utenom svin, fjørfé og storfé (sau, geit, hest etc.) utgjør sammenlagt under 10 % av den
norske produksjonen, og blant disse igjen utgjør sau brorparten. Vi fordeler derfor grensehandelen
mellom storfe, svin, sau og fjørfe i samsvar med den norske slakten. Det samme gjør vi med den
nettoimporten av kjøttprodukter som ut fra Utenrikshandelsstatistikken ikke kan fordeles på dyreslag
(773 tonn).
Tallene i Tabell 25 er eksklusive biprodukter, da våre beregninger av arealbehov til produksjon per
tonn kjøtt blir referert til slaktevekt uten biprodukter. Summen av kjøttforbruk her skiller seg derfor litt
fra tall som er oppgitt bl.a. i Framtiden i våre henders rapport Økologisk utsyn 2007, der forbruket av
biprodukter til mat er medregnet.

12

Noen husdyrslag gir også andre biprodukter, så som huder og/eller fettsoffer til industriell bruk. Disse står for
svært små andeler av avdråtten etter verdi og blir her neglisjert.
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Tabell 25. Norsk kjøttforbruk i 2006. Tonn (eksklusive viltkjøtt)

Kjøtt av:
Storfe
Sau
Geit
Svin
Fjørfe
Hest og andre
I alt

Kjøtt av norsk
slakt

Registrert
nettoimport

87 643
25 152
298
116 345
62 518
449
292 405

3 761
503
0
-667
670
0
407

Anslag for
grensehandel
5 108
1 466
0
6 781
3 644
0
17 000

Nettoimport i alt
8 869
1 969
0
6 114
4 314
0
17 407

Forbruk i
alt, uten
biprodukt
er
96 512
27 121
298
122 459
66 832
449
309 812

Kilde til norsk slakt:: Statistikkbanken, tabell 05538,
http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/Default_FR.asp?PXSid=0&nvl=true&PLanguage=0&tilside=selectvarval/
define.asp&Tabellid=05538 . Nettoimporten inkluderer kjøtt under tolltariffens kap. 02 og bearbeidde
kjøttprodukter under kap. 16, men ikke ”spiselig slakteavfall” o.l. biprodukter under kap. 02 og heller ikke fett og
smult under kap. 15. Grensehandel: se teksten.

4.2.

Forbruk av egg

Ifølge Sosial- og helsedirektoratet (2007, tabell 2.38) var den innenlandske produksjonen av egg i
2006 på 50.500 tonn og nettoimporten på 900 tonn, slik at forbruket i alt ble 51.400 tonn.

4.3.

Forbruk av meierivarer

Ifølge Sosial- og helsedirektoratet (2007, tabell 2.6) ble det levert 1501 mill. liter kumelk til norske
meierier i 2006, i tillegg til 3 mill liter kumelk som ble brukt direkte på gårdene.
Det ble levert 19,7 mill. liter geitemelk til norske meierier i 2006, mens 1,2 mill . liter ble brukt til lokal
foredling til ost.
Geitemelka går helt overveiende til osteproduksjon. Hele arealet som brukes til produksjon av
geitemelk har vi derfor tilskrevet forbruket av ost, noe vi kommer tilbake til i kapittel 4.5.2 og Tabell
60. I tråd med dette trekker vi ut geitemelka som ble levert meieriene fra meieristatistikken. Med et
faststoffinnhold i geitemelk på 12 %, tilsvarer det ca 2 400 tonn geitost.
Produksjonen av ulike varer ved meieriene ifølge Sosial- og helsedirektoratet (tabellene 2.30 t.o.m.
2.34), fratrukket 2 400 tonn geitost, blir som vist i Tabell 26.
Tabell 26. Produksjon av konsumvarer basert på kumelk på norske meieri i 2006. 1000 tonn
Konsummelk + yoghurt omregnet til melk
Fløte, rømme og crème fraiche
Konserverte produkter (is, kondensert melk m.m. regnet som helmelk)
Smør
Ost

541,6
41,9
136,0
14,0
86,3

Det meste av konsummelka, dvs. omkring 75 % er lett- eller skummet melk. Produksjonen av fløte
og rømme korresponderer med produksjonen av skummetmelk og lettmelk. Konserverte produkter
er allerede omregnet til helmelk i statstikken. Vi foretar på bakgrunn av dette i Tabell 27 en enkel
masseallokering mellom konsummelk, fløteprodukter og konserverte produkter. Litt av mysen fra
produksjonen av hvit ost inngår som råstoff i konserverte produkter i form av mysepulver. Resten av
melka allokerer vi til produksjon av hvit og brun ost.
I produksjonen av smør fra fløte er det er tap av vann med en del næringsstoffer (kjernemelk). Vi
bruker vektingsfaktoren fra Feitz et al. (2008) for å justere for dette tapet (se Tabell 27). Mindre
mengder kjernemelk tørkes og brukes som råstoff i mat, men vi har ikke statistikk for mengdene.
Resten går til dyrefôr. Vi allokerer kjernemelken til smøret, med samme begrunnelse som vi
allokerer mysen til ost i avsnittet nedenfor.
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Hvitostproduksjonen gir et betydelig overskudd av myse som biprodukt, selv etter at noe er brukt til
produksjon av brunost og mysepulver. Dette overskuddet går i all hovedsak til grisefôr.
Grisebøndene betaler svært lav pris for mysen, 8 øre/liter i 2006 (Budsjettnemnda 2010). Denne
prisen ser ikke ut til å dekke mer enn håndterings- og transportkostnadene for mysen ut til gården.
På samme måte som for annet matavfall til grisefôr gjør vi derfor ikke allokering av areal til
fôrmysen. Vi har bakerst i rapporten satt opp en sensitivitetsanalyse der vi ser på effekten dersom vi
allokerer, basert på faststoffinnhold i melka.
Nedenfor vil vi legge den fordelingen av den norske kumelkproduksjonen til grunn som er vist i
Tabell 27. Vi har her lagt inn en vektingsfaktor i omregning fra produktmengde (i tonn) til allokert
melk (i liter) som tar hensyn til at en liter melk veier 1,03 kg. Vi har ikke funnet publiserte tall for
dette svinnet, men antar at det er relativt lite. Vi legger inn en flat faktor for svinn på 2 % i
meierileddet fra råvare til ferdig produkt i alle produktlinjene utenom ost. Ost, som får restallokeringen av melk, blir dermed ikke belastet melk som er svinn i andre produksjonslinjer.
Vi velger å ikke justere tabellen for melkeerstatning som kjøpes til fôr, hovedsakelig til kalver i
melkebesetninger. Dette ville i så tilfelle redusert nettoproduksjonen litt, og økt arealet til de ulike
meieriproduktene til menneskelig konsum tilsvarende. Feilkilden blir relativt liten. I følge
Budsjettnemnda (2010), var bøndenes kjøp av melkeerstatninger (pulver) 5 606 tonn, men dette var
en topp mellom 2005 og 2007, som hadde svært lave innkjøp, uten at vi finner noen forklaring for
eksempel i raske prisendringer bak dette. Innkjøpet i andre år har ligget rundt 3 400 tonn, som også
er snittet av forbruket i årene 2003-4 og 2008-9. Forutsatt et innhold av faststoff fra melk i
melkeerstatningene på 85 %, tilsvarer det 22 700 tonn melkeråstoff .
Tabell 27. Beregningsmessig fordeling av kumelkproduksjonen i Norge i 2006.
Produktmengde
(1000
tonn)
Konsummelk og yoghurt omregnet til melk
(inkl. direkte konsum på gård)
Fløte, rømme, crème fraiche
Konserverte produkter (is, kondensert melk
m.m. regnet som helmelk)
Smør
Ost
Myse til grisefôr*
Sum

Allokert
melk
(millioner
liter)

Vektingsfaktor

Andel av
allokert
melk

544,6

0,99

539,2

36 %

41,9

0,99

41,5

3%

136,0

0,99

134,7

9%

14,0

6,72

94,1

6%

86,2
682,4
1505,1

8,06
0
-

694,9
0
1504,0

46 %
0%
100 %

* I mangel av tall for produksjon av myse til grisefôr i Sosial- og helsedirektoratet (2007) sin statistikk, er det
brukt Budsjettnemnda (2010) sitt tall for innkjøpt myse i 2006, på 682,4 millioner liter. Mengden har vært
nedadgående siden toppen i 1998. I sum tilsvarer mysen ca differansen mellom mengden levert melk og
mengden produkter til menneskemat i Tabell 27.

Vi justerer for utenrikshandelen med smør, ost og konserverte melkeprodukter, og legger vi de
samme omregningsfaktorene til grunn som i Tabell 27. Med dette som utgangspunkt får vi de tallene
for nettoimport av meierivarer og tilsvarende melkemengde som er vist etter i Tabell 28.
Tabell 28. Nettoimport av meierivarer i 2006, og omregning til forbrukt mengde helmelk.
Andre melkeprodukter
Smør
Ost
I alt

Nettoimport, tonn
10 843
17
-10 208

Helmelk, millioner liter
10,8
0,1
-82,2
-71,3
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Kilde: Utenrikshandelsstatistikken. Merk at i tillegg til produkter under tolltariffens kapitel 04 (meierivarer og
egg) er nettoimporten av iskrem, som finnes under kapitel 21 og som var på 378 tonn, medregnet under ”andre
melkeprodukter”.

Det samlede norske konsumet av melk og melkeprodukter i ulike former tilsvarer 1 424 mill. liter
helmelk, etter fratrekk av 70,4 mill. liter for netto eksport av meierivarer.

4.4.

Forbruk av fôr og arealbruk i norsk husdyrproduksjon

Fôret til norske husdyr kan i hovedsak deles i fem kategorier:
1) gras, som hovedsakelig kommer fra norsk fulldyrka eng, men mindre andeler fra
overflatedyrka eng og naturbeite på innmark, fra utmarksbeite eller i form av importert høy.
2) grønnfôr og silovekster (korn som høstes grønt, raigras mm.)
3) poteter og rotvekster
4) kraftfôr
5) melkeprodukter, hovedsaklig myse.
1) og 2) kalles samlet for grovfôr. I tillegg til fôrslagene ovenfor kommer små mengder av tangmel,
tran og fiskeavfall, som ikke krever dyrka areal til produksjonen, og svært små mengder me d fett og
andre næringsstoffer utenom det som inngår i kraftfôr, og som vi her neglisjerer. Små mengder luta
halm neglisjerer vi også. Hele kornarealet er tilskrevet korn. Pelsdyr fôres med slakteavfall fra
husdyr, som vi også neglisjerer.
Gras og grønnfôr brukes nesten bare som fôr til drøvtyggere og hester. Avlspurker og –råner skal
ha også ha tilgang på slikt fôr, men deres faktiske opptak av grovfôr utgjør en neglisjerbar andel så
vel av det samlede grisefôret som av det samlede forbruket av grovfôr til alle husdyr. Kraftfôr brukes
til alle dyreslag, poteter og rotvekster i første rekke til storfe og gris, og myse i all hovedsak til gris.
Bruken av rotvekster til fôr har ellers blitt så liten at de ikke lenger synes i jordbruksstatistikken. I
praksis regner vi derfor bare med poteter under denne posten.

4.4.1.

Gras
13

Når det gjelder det innenlandsk produserte graset har vi faktisk mer presise oppgaver over areal
enn over avlinger. Fordi graset i liten grad kjøpes eller selges, men enten tas direkte opp av beitede
dyr eller høstes til bruk som fôr på samme gardsbruk som har enga, kan avlingene per daa i et gitt
år bare anslås. Derimot finnes mer presis statistikk over eng- og beiteareal.
Tabell 29 nedenfor viser engarealene i 2006 og den anslåtte produksjonen av gras som
gjennomsnitt for 2004-2006, regnet i fôrenheter. (En fôrenhet, forkortet FEm, er en mengde av
hvilket som helst fôremne – i dette tilfellet altså gras – som har samme verdi når det gjelder å øke
melkeproduksjonen hos ku som 1 kg bygg med 87 % tørrstoffinnhold). Avlingsnivået for hele arealet
er basert på tall fra Driftsgranskingene til Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF
2007), som omfatter ca. 2 % av gardsbrukene i landet. Gjennomsnittlig grasavling på disse brukene
er anslått til 344 FEm/daa i 2006, hvilket var 3 % lavere enn gjennomsnittet for de tre foregående
åra. Vi har satt tallet til 350 FEm/daa.
Et vanskeligere spørsmål er hvordan denne avlinga fordeler seg på fulldyrka areal og ov erflatedyrka
areal samt (gjødsla) innmarksbeite. Dette skillet har betydning for vurderingen av hvor stort ”dyrka”
areal det norske forbruket av husdyrprodukter legger beslag på. Tredelingen mellom fulldyrka areal,
annet areal på innmark og utmarksbeite er tilnærmet særnorsk; i internasjonale statistikker skilles
det normalt bare mellom dyrka areal (eng. arable land) og beiteareal (”permanent meadows and
pastures” i FAOs terminologi). Det siste begrepet kan dekke over alt fra høyproduktivt
overflatedyrka areal til halvørken med spredte grasstrå og lavere produktivitet enn norske

13

Gras omfatter her alt som vokser på alminnelig eng- og beiteareal. Det vil si enggras som etes direkte av
beitende dyr, høstes til ensilering eller høstes som høy.
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utmarksbeiter. I FAOs skjema hører det norske overflatedyrka arealet og de gjødsla beitene på
innmark til ”permanent meadows and pastures”.
Den norske inndelinga henger blant annet sammen med egne tradisjoner og regler når det gjelder
bruksrett til jord, som gjør skillet mellom ”innmark” og ”utmark” vesentlig, selv om den ikke er
sammenløpende med skillet mellom fulldyrka og ikke fulldyrka. Av samme grunn regnes
beiteområder i utmark overhodet ikke med til jordbruksarealet i Norge. Dette selv om enda mindre
produktive områder altså blir regnet med til jordbruksarealet i andre land, der de kan tilhøre
jordbruksbedrifter med eksklusiv bruksrett, hvilket ingen har i norsk ”utmark”. Konsekvensen av
disse forskjellene i avgrensninger er at vi kan få to forskjellige tall for bruken av dyrka areal til
norske husdyrprodukt.
Vi ikke funnet landsdekkende anslag for grasproduksjonen fordelt på fulldyrka vs. annet areal, men
vil anta at den er noe lavere på det ”andre” arealet. Dette først og fremst fordi over 80 % av det ikke
fulldyrka arealet er beite, og dyretråkk og andre forhold ved beiting gjør at grasproduksjonen per
mål blir lavere enn på eng til slått, som utgjør storparten av den fulldyrk a enga (Kjuus mfl.2003).
En kunne også tro at det var mer av det ikke fulldyrka arealet i områder med vanskeligere dyrkings og dårligere vekstforhold, men det er faktisk ikke tilfellet. Andelen overflatedyrka eng og ikke
fulldyrka beite av det totale engarealet er høyest (nær 50 %) i Rogaland, inkludert Jæren, som også
har landets høyeste avlingsnivå for gras. Omvendt er andelen fulldyrka eng over gjennomsnittlig i
14
Nord-Norge, som skiller seg ut med klart lavere engavlinger enn landet ellers. Nedenfor har vi lagt
til grunn at grasproduksjonen per dekar på det øvrige arealet er 80 % av den på fulldyrka areal.
Tabell 29. Fulldyrka engareal og annet engareal på innmark, og anslag for fôrproduksjon fra
de samme arealene.
Areal 2006, 1000 daa
Fulldyrka eng
Overflatedyrka eng og beite på innmark
I alt

4 855
1 704
6 559

Anslått avling 20042006, mill. FEm
1 793
503
2 296

Fôropptak på utmarksbeite
I tillegg til grasproduksjonen på innmark anslår Asheim og Hegrenes (2006) at husdyr tok opp 319
mill. FEm årlig på utmarksbeite i åra 2003-2005.
Dette tallet får ingen betydning for våre beregninger av arealbehov, ettersom det her ikke er snakk
om produksjon på dyrka areal. Derimot er det relevant når vi seinere skal fordele arealbruken på
husdyrslag, ettersom sau og geit får dekt en større andel av næringsbehovet på denne måten (og
dermed en mindre andel fra dyrka jord) enn storfe.
Import av grovfôr
Norge hadde i gjennomsnitt for åra 2004-2006 en netto import på ca. 20.000 tonn høy, som tilsvarer
10 mill. FEm. Tallet var noe høyere i 2006, da de norske engavlingene var under middels, men vi
har regelmessig en viss netto import av høy. Med den samme produktiviteten som vi regner med på
norsk fulldyrka eng, tilsvarer høyimporten en arealbruk på 27.000 daa.

4.4.2.

Grønnfôr, silovekster, rotvekster og poteter
15

Tabell 30 viser arealet som ble brukt til å dyrke grønnfôr, silovekster og rotvekster til fôr i Norge i
2006, samt arealet som vi anslår ble brukt til å dyrke poteter til fôr (jfr. avsnitt 1.2 ovenfor).

14

Statistisk sentralbyrå: Jordbruksareal, etter fylke og bruken av arealet www.ssb.no/jordbruksareal/tab-200711-26-03.html
15

Grønnfôr er vekster utenom vanlig enggras som høstes (og anvendes) grønt. Silovekster er vekster utenom
vanlig enggras som ensileres. Begrepet ”silovekster” er her likt kildens (Statistisk sentralbyrå) sin definisjon.
Også en del av det utsådde kornet høstes grønt eller ensileres. Disse mengdene registreres da som
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Tabell 30. Arealbruk og avling av grønnfôr, silovekster mm. i 2006
Areal, 1000 daa
Grønnfôr, silovekster,
rotvekster til fôr

148

Poteter til fôr
I alt

8
156

Avling, tonn
Raigras 181.400
Korn m.v. til grønnfôr 84.900
Forraps og fôrmargkål 6.800
18.000

Kilde: Statistisk sentralbyrå, potet- og grovfôravlinger, www.ssb.no/jordbruksavling/tab-2007-05-09-01.html

I tillegg hadde Norge en netto import på ca. 4.000 tonn rotvekster o.l. til fôr i 2006. Vi tilskriver disse
en arealbruk på 3.000 daa.

4.4.3.

Kraftfôr

Tabell 31 viser hvilke råvarer som ble brukt til produksjon av kraftfôr til husdyr (eksklusive
oppdrettsfisk) i Norge i 2006.
Tabell 31. Forbruk av råvarer til kraftfôr i Norge i 2006 (Statens landbruksforvaltnings
oppstilling). Tonn
Norsk
Karbohydratrike råvarer:
Mais
Durra
Maisgrits
Hvete
Rug/rughvete
Bygg
Havre
Kli
Melasse
Andre karbohydratrike
Fett:
D-fett
Annet fett
Proteinrike råvarer:
Fiskemel
Maisgluten
Soyamel
Rapspellets
Oljefrø
Fiskeensilasje
Urea
Annet protein
Vitaminer og mineraler
I alt

133 514
12 678
530 880
230 510
71 880
23 671
15 059
12 294

Importert
27 530
4 117
37 131
9 929

63 443
33 082

27 530
4 117
37 131
143 443
12 678
577 188
284 715
71 880
63 443
56 753

17 133

15 059
29 427

46 308
54 205

14 703
147 136
10 198
5 847
4 187
4 622
78 399
1 295 578

I alt

38 822
36 135
28 734
10 185

6 539
413 293

14 703
38 822
183 271
28 734
20 383
5 847
4 187
11 161
78 399
1 708 871

Kilde: Statens landbruksforvaltning, Råvareforbruk til kraftfôrproduksjon i 2006,
www.slf.dep.no/iKnowBase/Content/6231/RÅVAREFORBRUK%20TIL%20KRAFTFÔRPRODUKSJON%20200
6.DOC

henholdsvis ”grønnfôr” og ”silovekster”, og ikke som korn. Om kornet kunne og fikk modne, ville det defineres
som korn av bygg, havre, hvete eller annet, som enten kan være råstoff til folkemat (som behandles i avsnitt
3.1) eller til kraftfôr (som behandles i avsnitt 4.4.3).
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Salget av kraftfôr i 2006 var ifølge Statens landbruksforvaltning 1,703 mill. tonn, mens forbruket
ifølge Budsjettnemnda for jordbruket var på 1,727 mill. tonn (Budsjettnenmda 2007, tabell 183J).
Differansene mellom disse to tallene og produksjonen, som vi kan fordele på råvareslag, er kun på
så vidt små at vi ikke finner grunn til å greie dem ut. Vi setter her forbruket likt produksjonen og
16
skalerer SLFs tall for salg av kraftfôr til de enkelte gruppene av husdyr opp slik at summen av de
tre svarer til produksjonen. Det vil si at vi nedenfor regner med et forbruk ( avrundet til nærmeste
hele 1000 tonn) av 910.000 tonn fôr til drøvtyggere, 450.000 tonn fôr til gris, 312.000 tonn fôr til
fjørfe og 37.000 tonn fôr til andre dyr. Vi går ikke nærmere inn på variasjonene i sammensetningen
av fôret til de enkelte dyregruppene – det er mange forskjellige kraftfôrblandinger som selges til
hvert husdyrslag – men legger til grunn at arealbruken per kg kraftfôr, både i Norge og i utlandet, er
17
den samme på tvers av dyreslag .
Av råvarene i Tabell 31 er det noen (fiskemel, D-vitaminrikt fett av marint opphav, fiskeensilasje og
urea) som ikke krever dyrka areal. Posten ”vitaminer og mineraler” omfatter i alt vesentlig skjellsand
og andre former for kalk, som heller ikke krever dyrka areal.
For kornvarene regner vi arealbehov ut fra gjennomsnittlige avlinger for respektive kornslag enten i
Norge eller globalt, på samme måte som for norskprodusert og importert korn til mat. Alle
maisprodukter tilskriver vi samme arealbehov per tonn som hel mais, og kli tilskriver vi samme
18
arealbehov per tonn som hvetemel , jfr. drøftingen under avsnitt 3.1. Soyamel tilskriver vi samme
arealbruk som hele soyabønner og soyaolje, jfr. drøftingen under avsnitt 3.9. Rapspellets (som er
det proteinrike produktet som blir igjen etter utvinning av rapsolje, på samme måte som soyamel er
den proteinrike resten etter utvinning av soyaolje) tilskriver vi samme arealbehov som samme vekt
hele rapsfrø produsert i utlandet. For uspesifiserte oljefrø fra utlandet bruker vi samme faktor som
for uspesifiserte oljefrø til produksjon av matfett og –olje, jfr. avsnitt 3.9.
Soyamel opptrer i SLFs statistikk som ”norsk” råvare. Forklaringen er at dette er et produkt fra norsk
næringsmiddelindustri – i dag til dels også fra produsenter av fiskefôr – som innfører soyabønner.
Når vi vil fordele arealbruken på Norge og utlandet, må vi imidlertid behandle hele f orbruket av
soyamel som det råvaren er, nemlig av utenlandsk opphav. Tilsvarende fordeler vi forbruket av kli i
samme forhold som forbruket av hvete til mat (72 % norsk, 28 % utenlandsk).
Annet fett er en blanding av planteoljer utvunnet til formålet og rester fra annen
næringsmiddelindustri. Det som er oppført som norsk antas i liten grad å kunne stamme fra norske
vegetabilske råvarer. Vi regner derfor alt ”annet fett” som importert.
For å få fordelt arealbruken korrekt mellom Norge og utlandet:

16

Salg av kraftfôr - kvartalsvis 2002 – 2007
www.slf.dep.no/iKnowBase/Content/1943/SALG%20KRAFTFOR%202002-2007.XLS
17

Det hadde blitt langt mer arbeidskrevende, men bedret nøyaktigheten bare marginalt, å gå inn på
sammensetningen av alle de ulike kraftfôrblandingene som tilbys til ulike husdyr, og å innhente oppgaver over
omsetningen av de enkelte blandingene. Det sistnevnte hadde også forutsatt at leverandørene var villige til å gi
de sistnevnte oppgavene. Det viktigste avviket fra gjennomsnittet synes å være at det er mer proteinrike
ingredienser, primært i form av importert soya, i fôrblandingene til slaktekylling enn til andre husdyr. Nøyaktig
hvor mye har vi ikke oppgaver over, men dersom innholdet av soyamel i fôret til slaktekylling for eksempel er
50 % høyere enn til andre husdyr, øker arealbruken per kg kyllingkjøtt med 4-5 %, og fordelingen mellom hvor
mye av arealet som er norsk og hvor mye som befinner seg i utlandet endres litt. Vi konkluderer med at det å
regne arealbruk per tonn kraftfôr likt for alle husdyrslag er en rimelig forenkling i et oversiktsarbeid som dette.
18

Vi behandler her hvetekli og siktet hvetemel likt. Spørsmålet om arealfordeling mellom sikta mel og kl i har
liten betydning for resultatene i denne rapporten. Hvetekli inneholder ca. 25 % mindre energi per vektenhet enn
sikta hvetemel. Kli er tillagt en samlet arealbruk på 198.000 daa av totalt 11.321.000 daa til produksjon av
husdyrprodukt, altså 1,7 % av totalen. Skulle vi ha korrigert for dette, hadde arealbruken til husdyrprodukt blitt
redusert med ca. 0,4 %. Kli inneholder prosentvis noe mer protein, og mye mer av en del viktige vitaminer og
mineraler enn sikta mel. Dette er relevant inn i diskusjonen vi nevnte innledningsvis i rapporten omkring ulike
kriterier for næringsverdi ved ulike jordbruksvarer. I sum konkluderer vi med at den forenklingen som er brukt
når det gjelder både korn og oljevekster, nemlig å betrakte alle spaltningsproduktene som lik everdige mht.
arealbruk per vektenhet, er rimelig i et oversiktsarbeid som dette.
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Tabell 32 Korrigerte poster fra SLFs tabell for råvareforbruk i norsk kraftfôr. Tonn
Kli
Annet fett
Soyamel
…
I alt (korrigert fra Tabell 31)

Norsk
51 754
0
0
…
1 116 022

Importert
20 126
29 427
183 271
…
592 849

I alt
71 880
29 427
183 271
…
1 708 871

Det gjenstår tre sekkeposter, som gjelder ”andre” hhv. karbohydratrike, fettrike og proteinrike
råvarer. Storparten av de ”andre karbohydratrike” råvarene som figurerer som importerte er
betepulp av sukkerroer. (Gunnar Sandvik, Statens landbruksforvaltning, pers. medd.) Importen av
disse var på 23.000 tonn i 2006. Vi har nedenfor tilskrevet dem en arealbruk på 1,10 daa/tonn. For
øvrig inkluderer andre karbohydratrike råvarer et vidt spekter av restprodukter fra norsk og
utenlandsk næringsmiddelindustri, der det ”norske” igjen kan være basert både på innen - og
utenlandske råvarer. Vi setter arealbruken til andre karbohydratrike råvarer utenom betepulp, både
norske og importerte, til 2 daa/tonn.
Vi setter arealbruken til ”annet fett” lik den for soyaolje (2,38 daa/tonn).
Andre proteinrike råvarer fra Norge er dels produkter av marint opphav. Andre proteinrike råvarer fra
utlandet er blant annet belgvekster. Vi setter arealbruken for det norske her til 0 og for det
utenlandske til samme tall som for tørre erter, nemlig 5,9 daa/tonn.
Avlingsnivå i Norge og utlandet for kornslagene med unntak av mais og durra er vist i Tabell 4.
Globalt gjennomsnittlig bruttoavling av durra var i 2004-2006 137 kg/daa og av mais 494 kg/daa. Vi
legger her til grunn nettoavlinger på 120 hhv. 471 kg/daa.
Oljefrø (raps og rybs) av norsk opphav ble i 2006 i all hovedsak brukt til fôr. Unntaket er pressing av
ca 1000 tonn rapsolje til mat ved Askim frukt- og bærpresseri (AFB 2009), og som er inkludert i
arealet beregnet i kapittel 3.9. For å beregne arealbehovet pr tonn for norsk oljefrø til kraftfôr, setter
vi arealet til raps og rybs utenom rapsarealet allokert til matolje i Norge i 2006 delt på
tonnasjeforbruket til kraftfôr.
Tabell 33 viser det arealbehovet vi dermed får til produksjon av kraftfôr.
Tabell 33. Arealbehov til produksjon av kraftfôr, 2006.
Arealbehov, daa/tonn
I Norge
I utlandet
Mais
Durra
Maisgrits
Hvete
Rug/rughvete
Bygg
Havre
Kli
Melasse*
Andre karbohydratrike
D-vitaminrikt fett
Annet fett
Fiskemel
Maisgluten
Soyamel
Rapspellets
Oljefrø**
Fiskeensilasje
Urea
Annet protein

38

2,34
2,24
2,81
2,92
2,76
2,00
5,59
-

Arealbehov. 1000 daa
I Norge

I utlandet

2,12

-

58

8,30
2,12
3,84
4,74
4,29
5,29
3,84
0,64
1,38
2,38
2,12
4,20
5,56
4,76
5,90

312
28
1 492
673
143
47
57
-

34
79
38
0
199
287
77
41
45
70
82
770
160
48
39
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Vitaminer og mineraler
Areal pr tonn i gjennomsnitt***

2,47

3,47

Areal i alt

2 753

2 027

* Melasseimporten besto i 2006 av 99,98 % rørsukkermelasse, og bare 0,02 % betesukkermelasse. Det gir et
arealbehov som avrundet blir likt det for rørsukkermelasse. Her har vi korrigert arealtallet for å ta hensyn til at
melassetonnasjen i denne oversikten er våt melasse (50 % fuktighet).
** Areal til produksjon av raps og rybs i Norge (62 000 daa) minus areal av raps til pressing til matolje (5 000
daa) = 57 000 daa delt på volum forbrukt (se teksten over).
*** Totalt areal delt på totalt volum hentet fra Tabell 32, inkluderer også råvarer som ikke er tilskrevet noe
areal).

4.4.4.

Myse

Bruken av myse til fôr har ingen konsekvenser for det totale husdyrarealet – bare for hvordan
arealbruken skal fordeles mellom ost og ulike husdyrproduksjoner. Dette er drøftet i kapittel 4.3
over, og i sensitivitetsanalysen mot slutten av rapporten.

4.4.5.

Oppsummering av arealbruken til norskproduserte husdyrprodukt

Tabell 34 viser det samlede arealet i inn- og utland som etter våre beregninger går med til
produksjon av husdyrprodukt i Norge.
Tabell 34. Summering av areal til produksjon av norske husdyrprodukt. 1000 daa
Eng på fulldyrka jord
Grønnfôr, silovekster m.v.
Kraftfôr
Sum fulldyrka jord
Annen eng
Sum grovfôr
Sum areal

4.5.

I Norge
I utlandet
4 855
10
156
3
2 753
2 027
7 764
2 040
1 704
6715
9 468

0
13
2 040

Fordeling av arealet på de enkelte husdyrproduktene

Når vi skal fordele arealet på produkter er de mest krevende oppgavene å splitte b ruken av
engarealet mellom storfe, sau, geit og hest, samt å splitte arealet som brukes av storfe mellom
produksjon av melk og kjøtt. Fordi det aller meste av engarealet brukes av storfe, risikerer vi ingen
store relative feil mtp. storfe ved først å estimere de mindre arealene som brukes av andre dyr, og
dernest slutte at resten brukes av storfe. Den omvendte rekkefølgen kunne derimot medføre meget
store relative feil i arealene som brukes av sau, geit og/eller hest. Vi vil derfor først betrakte de
sistnevnte dyreslagene, dernest storfe. Svin og fjørfe, som ikke gjør krav på engareal, behandler vi
til slutt. Andre dyreslag, som kaniner og tamhjort, har så vidt liten betydning at vi neglisjerer
produksjonen, men samler opp det fôrforbruket som ikke kan tilskrives sau, geit, hest, storfe, svin
eller fjørfe til slutt, i en post for ”Kjæledyr og andre dyr”.
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4.5.1.

Sau

De brukene som inngikk i Driftsgranskingene til Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning
(NILF 2007, hovedtabell 17g, Del3) i 2006 og som drev med ensidig sauehold hadde i gjennomsnitt
karakteristika som vist i tabellen.
Tabell 35. Arealbruk og fôrforbruk ved sauebruk etter Driftsgranskingene.
Per vinterfôra
sau
Vinterfôra sau, stk
Kjøttproduksjon, kg*
Ullproduksjon, kg
Produksjon av grovfôr, FEm
Areal til grovfôr på innmark, daa
…justert til landsgjennomsnittlig
avlingsnivå for grovfôr (350 FEm/daa)
Kjøp av fôr, kr

Per tonn kjøtt,
ikke korrigert
for ull

129
3 562
631
44 781
177

27,6
4,9
347
1,37

12 572
49,7

128

1,00

36,0

47 915

371

13 452

* Regnet i kroner var gjennomsnittlig kjøp (kr. 5696) og salg (kr. 5915) av livdyr nesten identiske. Vi har ikke
korrigert for kjøp og salg av livdyr.

Når det gjelder å allokere arealbruken mellom ull og kjøtt, er øk onomisk allokering mest meningsfylt.
Brukene i Driftsgranskingene oppnådde en salgspris (før tilskudd) på kr. 29,69 per kg kjøtt og kr.
32,54 per kg ull. Ser vi på Totalkalkylen for jordbruket for 2006 (Budsjettnemnda 2007, post 070A),
som dekker jordbruksproduksjonen i hele landet, får vi litt forskjellige tall både når det gjelder pris og
mengder av ull vs. kjøtt. Ifølge denne kilden var kjøttproduksjonen på 25.281 tonn – et tall som
avviker helt marginalt fra det i Tabell 25 – mens ullproduksjonen var på 4.901 tonn.
Gjennomsnittsprisene var hhv. på kr. 28,50 og 30,67 per kg. Ut fra disse tallene vil vi tilskrive
kjøttproduksjonen 82,7 % og ullproduksjonen 17,3 % av arealbruken til sau.
Når vi bruker denne nøkkelen basert på nasjonale tall for kjøtt- og ullproduksjon med tilhørende
priser til å fordele arealbruk og fôrforbruk, får vi de resultatene som er vist i Tabell 36.
Tabell 36. Arealbruk og fôrforbruk ved sauebruk i Driftsgranskingene fordelt på kjøtt og ull.
Justert areal til grovfôr på innmark, daa
Produksjon av grovfôr, FEm
Kjøp av fôr, kr.

Per tonn kjøtt
29,8
10 397
11 125

Per tonn ull
32,0
11 189
11 972

Kjøpet av fôr blir på altså 11.125 kr. per tonn kjøtt. Om alt dette var kraftfôr, til en pris på vel kr. 3
per kg, ble det et forbruk på omkring 3,5 tonn per tonn kjøtt, eller rundt 120 kg per vinterfôra sau. I
virkeligheten er nok disse siste tallene noe for høye, hvilket vil si at det innkjøpte fôret inkluderte
andre fôremner. Dette er dessverre ikke spesifisert i Driftsgranskingene.
Denne forfatteren har tidligere brukt Driftsgranskingenes tall som grunnlag for en sammenlikning av
ressursbruken ved produksjon av fåre- og svinekjøtt i Norge (Hille 2002). Denne studien ble
gjenstand for omfattende kritikk spesielt fra aktører som var aktive i sauenæringa eller sto den nær,
hvorav mange hevdet at Driftsgranskingene ikke ga noe representativt bilde av norsk sauehold.
Innvendingene mot Driftsgranskingenes representativitet var forskjellige og til dels nærmest motsatt
rettet. Noen påpekte at brukene som inngår i Driftsgranskingene i gjennomsnitt er noe større enn
gjennomsnittet av norske bruk med sau (hvilket er riktig) og at de fanget opp me r enn
gjennomsnittlig ”kommersielle” brukere med større kjøp av innsatsvarer som kraftfôr, mens andre
tvert imot hevdet at Driftsgranskingene omfattet for mange hobbybønder og dermed ikke
representerte ”state of the art” i norsk sauehold. Det siste er en m indre gyldig innvending enn det
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første, så lenge vi er opptatt av å finne fram til nasjonalt gjennomsnittlige forhold.
Driftsgranskingene, med de manglene de måtte ha, er fortsatt den eneste utvalgsundersøkelsen
som sammenholder ressursbruk og produksjon i de enkelte greinene av norsk jordbruk.
Dersom vi kombinerer tallene for engareal per tonn kjøtt ovenfor med den norske produksjonen av
fårekjøtt i 2006 (25.152 tonn, jfr. Tabell 25) får vi et areal på 1,034 mill. daa til produksjon av
fårekjøtt, ikke medregnet kraftfôr. Det er imidlertid slik at brukene med sau tenderer til å utnytte
områder med lavere produktivitet enn dem med storfe. Deres gjennomsnittlige avlinger av grovfôr
per da var bare på 253 FEm/daa (jfr. .
Tabell 35) mot et gjennomsnitt på 344 FEm/daa for alt engareal i Norge i 2006, og ca. 350 FEm/daa
i gjennomsnitt for 2004-2006. Dersom vi fordeler engarealet mellom husdyrslag med utgangspunkt i
grasproduksjonen i 2004-2006, og ikke ut fra det fysiske arealet ved bruk med de enkelte
produksjonene i 2006, så kommer vi til at produksjonen av fårekjøtt krevde 747.000 daa av
engarealet, og ullproduksjonen 157.000 daa.
Breierem o.fl. (1980) beregnet arealbruken til produksjon av fårekjøtt i Norge i 1979 til 627.000 daa.
Produksjonen av fårekjøtt var da på 18.412 tonn. Areal til produksjon av ull var her trukket ut etter
prinsippet at ressursbruken per kg var lik for ull og kjøtt (beregning med pris som utgangspunkt gir
som vi har sett tilnærmet samme resultat). Eng- og beitearealet ble videre fordelt mellom de
grovfôrkrevende husdyrproduksjoner i forhold til deres fôrforbruk, og ikke til det fysiske arealet ved
brukene som hadde respektive husdyrslag – altså samme prinisipp som vi legger til grunn her. Tallet
til Breirem o.fl. inkluderer samtidig et lite men i rapporten uspesifisert areal til produksjon av kraftfôr
til sau. Vi kan slutte at Breirem o.fl. fikk noenlunde samme engareal per tonn fårekjøtt i 1979 som vi
får ved å benytte tallet på 747.000 daa i 2006. Dette er imidlertid ikke helt rimelig, da det i
mellomtida har skjedd en viss ”effektivisering” av saueholdet, ved at mordyra (som det meste av
året lever av fôr fra innmark) i gjennomsnitt føder flere lam (som hovedsakelig produserer kjøtt på
utmarksbeite). Dette burde trekke forbruket av gras fra innmark nedover, regnet per kg kjøtt.
Avlingene av gras per daa har derimot ikke økt i perioden.
Aanesland og Holm (2001) regner med et totalt forbruk av fôr fra innmark på 10,5 FEm per kg
fårekjøtt, fordelt med 7,3 FEm grovfôr og 3,2 FEm kraftfôr. Andelen og mengden kraftfôr er nok her
betydelig over gjennomsnittet. (1 FEm kraftfôr er tilnærmet lik 1 kg.) Summen på 10,5 FEm/kg er
imidlertid den samme som kan utledes av Driftsgranskingene for grovfôr alene, hvilket enten vil si at
Driftsgranskingenes tall blir noe for høye eller at Aanesland og Holms blir noe for lave som uttrykk
for det norske gjennomsnittet.
Nordmark (2003) beregner årsforbruket av fôr per vinterfôra sau med 1,7 lam, som til sammen
produserer 35 kg kjøtt, til 400 FEm grovfôr fra innmark + 200 FEm grovfôr fra utmark + 80 kg
kraftfôr. Her er forbruket av grovfôr fra innmark (11,4 FEm/kg kjøtt) litt høyere enn det en kan utlede
av Driftsgranskingene, mens forbruket av kraftfôr ligger på 2,3 FEm/kg kjøtt, uten fradrag for
ullproduksjon. Avdem (2006) oppgir tall for fôrbehov til voksen sau som snarest er overkant av
Nordmarks (bl.a. 0,9-1,0 FEm daglig til vedlikeholdsfôr, mens Nordmark regner med 0,88 FEm).
Vi legger her som for de andre grovfôrproduksjonene å gjøre arealbruken sammenlignbart, ved å
legge landsgjennomsnittlig grovfôrproduksjon pr daa til grunn for arealberegningen. Det betyr her å
dele total grovfôrproduksjonen (FEm) oppgitt i Driftsgranskingene på landsgjennomsnittlig
avlingsnivå (350 FEm/daa). Vi vil videre regne med et forbruk på 2 kg kraftfôr per kg fårekjøtt før
fradrag for ullproduksjon. Det betyr 50.300 tonn kraftfôr til hele saueholdet i Norge i 2006, fordelt på
41.600 tonn på kjøttproduksjonen (1,65 kg/kg kjøtt) og 8.700 tonn på ullproduksjonen.
Arealet til kraftfôrproduksjon, som er beregnet i Tabell 34, fordeler vi på husdyrslag i forhold til
forbruket av kraftfôr målt i tonn. I tillegg tilskrives produksjonen av fårekjøtt 2.000 av de i alt 13.000
daa som gikk med til produksjon av importert grovfôr i 2006. Vi får da arealbruken til produksjon av
fårekjøtt som er vist i
Tabell 37.
Tallene i parentes viser arealbruken dersom vi bare regner med fulldyrka areal, da under
forutsetning av at forholdet mellom fulldyrka areal og annen innmark i saueholdet er det samme som
i andre produksjoner basert på grovfôr-etende dyr. Arealbruken til importert fårekjøtt (i daa/tonn)
settes lik den til norsk fårekjøtt basert bare på fulldyrka areal.
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Arealbruken til produksjon av ull kommer vi nærmere tilbake til i kapittel 5.
Tabell 37. Arealbruk til produksjon av fårekjøtt
Areal i alt,
1000 daa
Norsk fårekjøtt (25 152 tonn)
Norsk grovfôr
Norsk kraftfôr
Importert fôr
I alt norsk fårekjøtt
Netto import fårekjøtt (1696 tonn)
Totalt areal til fårekjøtt
…herav i Norge
…herav i utlandet

Areal per tonn kjøtt, daa

749 (559)
67
53
869 (679)
53
922 (732)
816 (626)
106

29,8 (22,2)
2,7
2,1
34,5 (27,0)
27,0
34,0 (29,1)
30,1 (23,1)
3,9

Kilde: Tabell 25 og teksten.

4.5.2.

Geit

Tabell 38. Grunnlag for arealberegning for geitemelk og –kjøtt (tall brukt er gjengitt i fet skrift)
Driftsgranskningene
Antall bruk
Årsgeiter pr bruk, snitt
Årsgeiter, sum
Melk pr årsgeit, snitt
Melkeproduksjon, sum
Andel levert meieri
Grovfôr og beite pr bruk
Kraftfôr pr årsgeit, snitt
Produksjonsinntekt melk
Produksjonsinntekt kjøtt*
Inntektsfordeling melk /
kjøtt

24 stk
79,8 stk
24*79,8= 1915 stk
643 kg
1,2 mill liter
91 %
124,4 daa*216 FEm/daa= 26.870 FEm
–
192 700 kr
16 900 kr
92 % / 8 %

Geitekontrollen
401 stk
82,7 stk
40*82,7= 33.150 stk
628 kg
21 mill kg
85,7 %
–
266 kg

SHdir

20,9 mill liter
19,7 mill liter

–

* Kjøtt inkludert netto for livdyr
Kilder: NILF 2007: Driftsgranskninger i jordbruket 2006, Hovedtabell 17h, del1 Drift og driftsresultat på bruk med melk fra
geit www.nilf.no/Driftsgranskinger/Bm/2006/htab17h1_1_bm.shtml,Tine 2007: Nøkkeltall for geitekontrollen 2006
http://medlem.tine.no/org/cf/dok/dokument.cfm?dok=1245 og Sosial- og helsedirektoratet (2007)

På samme måten som for sauebrukene beregner vi grovfôrarealet ut fra den gjennomsnittlige
grasavlinga på landsbasis, nemlig 350 FEm/daa, og får da en arealbruk på 76,8 daa pr bruk i
Driftsgranskningene, det vil si 0,96 daa pr årsgeit. Dette fordeler vi med økonomisk allokering med
92 % til melk og 8 % til kjøtt. Det blir 0,90 daa grovfôr på melkeproduksjon og 0,06 daa på
19
kjøttproduksjonen pr årsgeit. Med 42.365 årsgeiter i 2006 , blir det 38.100 dekar på
melkeproduksjonen og 2500 dekar på kjøttproduksjonen.
I følge Sosial- og helsedirektoratet (2007) tabell 2.7 (se kapittel 4.3) ble 20,9 mill liter geitemelk
produsert totalt. Av dette ble 19,9 millioner liter levert meieriene, mens resten i hovedsakelig ble
foredlet lokalt, og mindre mengder ble brukt til oppforing av kje.
Brukene i Geitekontrollen hadde et gjennomsnittlig kraftfôrforbruk på 0,42 kg pr kg melk, som
20
ganget med en total produksjon på 20,9 mill liter tilsvarer et 8853 tonn kraftfôr. Med samme

19

SSB 2009: Tabell 2 Husdyr 1998-2009 www.ssb.no/emner/10/04/10/jordbruksareal/tab-2009-11-17-02.html

20

En liter geitemelk har en egenvekt på tilnærmet 1 kg. Vi legger til grunn 1 liter = 1 kg i våre regnestykker.
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økonomiske allokering som over, blir det 8353 tonn kraftfôr på melkeproduksjonen og 500 tonn
kraftfôr på kjøttproduksjonen.
For produksjonen på 20,9 mill. liter geitemelk og 298 tonn geitekjøtt i 2006, får vi dermed
arealbehovet som er vist i Tabell 39. Liksom når det gjaldt fårekjøtt viser tallene i parentes behovet
for grovfôrareal og areal i alt, dersom vi bare regner med det fylldyrka og legger til grunn samme
fordeling mellom fulldyrka og annen innmark for alle grovfôretende dyr.
Tabell 39. Arealbruk til produksjon av geitemelk og –kjøtt (fulldyrka areal i parentes)
Areal i alt, 1000 daa
Geitemelk (20,9 mill liter)
Grovfôr
Norsk kraftfôr
Importert kraftfôr
I alt, geitemelk
…herav i Norge
…herav i utlandet
Kjøtt (298 tonn):
Grovfôr
Norsk kraftfôr
Importert kraftfôr
I alt, geitekjøtt
…herav i Norge
…herav i utlandet

4.5.3.

Areal, daa pr 1000 l
geitemelk og pr tonn kjøtt

37,4(27,9)
13,1
9,7
60,2 (50,7)
50,5 (41,0)
9,7

Pr 1000 l geitemelk
1,8 (1,3)
0,6
0,5
2,9 (2,4)
2,4 (2,0)
0,5

3,3 (2,4)
1,1
0,8
5,3 (4,4)
4,4 (3,6)
0,8

Pr tonn kjøtt
11,0 (8,2)
3,9
2,8
17,7 (14,9)
14,9 (12,1)
2,8

Hest

Hester holdes ikke først og fremst for å fôres opp til slakt, men legger beslag på større
jordbruksareal per stykk under levetida enn noe annet av våre vanlige husdyr. Vi kommer i
oversikten til å allokere hele arealet til “hestehold”, for rekreasjon, sport eller nytte, mens det ikke
allokeres areal til biproduktet hestekjøtt. Hestekjøttet har svært lav økonomisk verdi sammenlignet
med arealet hestene beslaglegger. Vi regner derfor ikke inntektene fra slakt som avgjørende for om
det holdes hester eller ei.
Siden de ofte slaktes til folkemat når de regnes som uttjent, kan vi likevel beregne et fôrbehov per
tonn hestekjøtt. Det blir svært høyt, nettopp fordi hester holdes lenge etter at de er fullt utvokst og
dermed forbruker fôr uten å legge på seg. Tallene for arealbehov ”per tonn kjøtt” gir altså ikke
samme mening som for andre husdyrslag og kan ikke uten videre sammenliknes med disse,
ettersom det her er tale om dyr som primært holdes for andre formål, og der hele kjøttproduksjo nen
egentlig utgjør et biprodukt.
Det fantes medio 2006 30.662 hester i Norge. Felleskjøpet oppgir fôrbehovet til en voksen hest til 6 8 kg høy (3-4 FEm grovfôr) per dag pluss alt fra 1-4 kg kraftfôr, det siste ikke minst avhengig av
21
hvor mye hesten brukes . For føll er behovet mindre. Vi legger her til grunn at hestene i
gjennomsnitt krever 3 FEm grovfôr + 2,5 kg kraftfôr daglig. Vi får da at landets hester i 2006 krevde
33,6 mill. FEm grovfôr, eller produksjonen fra 96.000 daa, pluss 27.800 tonn kraftfôr. Det siste tallet
utgjør storparten av produksjonen av kraftfôr til andre dyr enn drøvtyggere, gris og fjørfe i 2006. Vi
tilskriver hestene 1.000 av de i alt 13.000 daa som vi regner med ble brukt i utlandet til p roduksjon
av importert grovfôr.

21

http://www.fk.no/article/articleview/5811/1/462/publish
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Produksjonen av hestekjøtt i 2006 var på 425 tonn. Vi får da det arealbehovet per tonn hestekjøtt
som er vist i Tabell 40. Igjen viser tallene i parentes behovet for grovfôrareal og areal i alt dersom vi
bare regner med det som er fulldyrka, og forutsetter samme forhold mellom fulldyrka og annen
innmark til alle grovfôretende dyr.
Tabell 40. Arealbehov til hester og teoretisk sett fordelt på produksjonen av 425 tonn
hestekjøtt (fulldyrka areal i parentes)
Norsk grovfôr
Norsk kraftfôr
Importert fôr
I alt
...herav i Norge
…herav i utlandet

Areal i alt, 1000 daa
95 (71)
45
34
174 (150)
140 (116)
34

Areal per tonn kjøtt, daa
224 (167)
105
80
410 (352)
329 (272)
80

I oppsummeringstabellen fører vi opp arealbehovet til hest (venstre kolonne) i en separat kategori
“Hestehold”, ikke under “Animalsk mat og drikke”.

4.5.4.

Storfe

Av det samlede norske grovfôrarealet på 6.715.000 daa, hvorav 5.011.000 daa fulldyrka areal
(Tabell 34) har vi nå tilskrevet sau, geit og hest 1.1198.000 daa brutto, hvorav 889.000 daa fulldyrka
(merk at tallene inkluderer arealbruken til ullproduksjon). Da står vi igjen med en stor produksjon
som benytter grovfôrareal, nemlig storfeholdet. De resterende 5.517.000 daa, hvorav 4.122.000 daa
fulldyrka – tilskriver vi produksjon av kjøtt og melk fra storfe. Vi tilskriver videre storfe 75 % av
forbruket av poteter til fôr, og dermed en ytterligere arealbruk på 6.000 daa, samt de siste 10.000
daa av de 13.000 daa vi har anslått ble brukt til å produsere importert grovfôr.
Det samlede forbruket av kraftfôr til drøvtyggere har vi ovenfor beregnet til 910.000 tonn i 2006. Av
dette har vi tilskrevet sau og geit til sammen 59.153 tonn. Resten, 850.847 tonn, vil vi tilskrive
storfe. Vi får da den arealbruken til produksjon av kjøtt og melk fra norsk storfe som er vist i Tabell
41.
Tabell 41. Samlet arealbruk til produksjon av kjøtt og melk fra norsk storfe. 1000 daa
Grovfôr
- herav fulldyrka areal
Poteter
Norsk kraftfôr
Utenlandsk fôr
I alt

5 517
4 122
6
1 371
1 019*
7 913

* Inkludert 10.000 daa grovfôr
Kilde: se teksten

Dette arealet må vi fordele på produksjon av kjøtt og av melk. Siden melk og kjøtt er så dramatisk
forskjellige produkter, både prismessig, volummessig og ernæringsmessig, gir det lite mening å
bruke masseallokering. Ovenfor har vi brukt økonomisk allokering for kjøtt og melk av sau og geit. I
studiene vi har sett, som for det meste er gjort i utlandet, synes økonomisk allokering å være
vanligst å bruke også for storfé. Men det byr på visse utfordringer, Disse blir ekstra betyningsfulle
for tilfellet Norge, der storfé står for en så stor del av jordbruksarealet. Spesielt er dette knyttet til
drøftingen omkring økonomiske incentiver for produksjon. Det er litt vel enkelt å bruke en økonomisk
allokering mellom melk og kjøtt basert på salgspris når produksjonen også er regulert av kvoter og
av en rekke ulike økonomiske tilskuddsordninger.
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Dette kan man innvende mot allokeringen brukt i geiteholdet også, men for geit er totalvolumet så
lite, og fokuset så sterkt på melk framfor kjøtt, at feilkildene ikke får like store konsekvenser.
Et alternativ er å bruke fysisk relasjon for allokering mellom kjøtt og ulike meieriprodukter, i form av
metaboliserbar energi i fôret som går med til de ulike produksjonene. Disse måles i fôrenheter melk
(FEm), og denne tilnærmingsmåter er brukt av flere norske landbruksforskere, både fysiologer og
økonomer (se nedenfor).
Spørsmålet er altså: Hvor mye fôr må ei ku spise for å produsere en liter melk, og hvordan skal vi
allokere fôr til dyrenes tilvekst og produksjon av kalver? For å kunne regne oss fram fra fôropptak til
det riktige arealet, må vi i tillegg legge inn forutsetninger om andelen fôr som går bort i svinn.
Storfeholdet omfatter to ulike produksjonslinjer – én som bare produserer kjøtt (kjøttfé) og én som
produserer både melk og kjøtt. Det er forskjeller mellom kombinert og spesialisert kjø tt- og
melkeproduksjon når det gjelder effektiviteten i utnyttelsen av så vel kraftfôr som grovfôr.
Vi løser dette ved å innhente data for fôrforbruket i melkeproduksjonen, og så allokere resten til
kjøttproduksjonen. Dermed behandler vi alt storfékjøtt under ett, og kommer ut med en
gjennomsnittsverdi for dette. Vi må gjøre dette fordi vi vårt datamateriale ikke skiller mellom fôr som
går til kombinert og spesialisert produksjon. Så lenge problemstillingen vår er å finne den totale
arealbruken bak norsk forbruk av ulike jordbruksprodukt, og vi her har ”storfekjøtt” som ett produkt,
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anser vi beregningen som tilstrekkelig detaljert for formålet.
Vi bruker tall fra Kukontrollen, og allokerer dermed alt forbruk av fôr i perioden etter første kalving
fram til slakt til melkeproduksjonen. Det betyr altså at både fôrforbruket til melk og vedlikehold av
dyret i perioden, samt kalvene som produseres deretter allokeres til melkeproduksjonen. Oppfôring
av melkekua fram til første kalving (inkludert denne kalven) allokeres til kjøttproduksjonen.
For rene kjøttbesetninger allokeres hele fôropptaket til kjøttproduksjonen. Vi allokerer ikke
fôrandeler til mindre biprodukt som for eksempel kuskinn.
Tall fra Kukontrollen viser at melkekyr i 2006 hadde et gjennomsnittlig fôr opptak på 4928 FEm i
løpet av året, med en kraftfôrandel på 38,5 % (Tine 2007a). Melkeproduksjonen var 6.586 kg per
melkeku (Tine 2007b), dvs. at vi får et forholdstall på 0,75 FEm/kg melk produsert om hele dyrets
vedlikeholdsbehov, men ikke fôrbehovet fram til det begynner å produsere melk, tilskrives
melkeproduksjonen.
Den totale produksjonen var på 1601 mill liter. Av dette ble 96 mill liter brukt til oppfôring, mens
1501 mill liter gikk til meieri, og 3 mill liter til lokalt konsum (Sosial- og helsedirektoratet 2007).
Dette gir et fôrforbruk på 0,80 FEm/kg konsummelk. Produksjonen av 1504 mill liter konsummelk
krevde altså et fôropptak på 1198 mill. FEm, herav 737 mill. FEm grovfôr.
Justert for et svinn av fôr på 1 % for kraftfôr og 13 % for grovfôr, gir det arealtallene i øverste del av
Tabell 42. Kjøttproduksjonen tilskrives det resterende. Igjen viser tallene i parentes behovet for
grovfôrareal og areal i alt dersom vi bare regner med det som er fulldyrka, og f orutsetter samme
forhold mellom fulldyrka og annen innmark til alle grovfôretende dyr.
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Det meste av storfékjøttproduksjonen foregår kombinert med melkeproduksjon. Det er vanskelig å finne
offisiell statistikk over nøyaktig hvor stor denne andelen er for det enkelte år, men et tall på 85 % er blitt brukt
om de seneste årene (Geno 2009). Skulle man ha skilt mellom ulike produksjonsformer er det ikke bare
hvorvidt produksjonen er kombinert eller spesialisert som avgjør effektiviteten, men også hvilke storféraser og
driftsformer som velges. Andre inndelinger er gjort i ulike livssyklusanalyser, og disse kunne teoretisk sett vært
gjort her om man hadde datagrunnlag til det. Man kan eksempelvis skille mellom kjøtt fra ulike storféraser,
mellom ekstensiv (beitebasert, med lengre framfôringstid) og intensiv drift (mer kraftfôr, kortere framfôring stid).
Man kan også skille mellom kjøtt fra voksne dyr og kalvekjøtt. Man kan studere også studere økologisk versus
konvensjonell produksjon. De ulike produksjonene vil vise ulik total arealbruk (antall daa), og ulik type
arealbruk (eng vs åker og norsk vs utenlandsk). For en drøfting av problemstillingen i forbindelse med
klimagassutslipp, se for eksempel Kombinert eller spesialisert melk og kjøttproduksjon? s.98 i St.meld. nr. 39
(2008-2009) Klimautfordringene – landbruket en del av løsningen, der det henvises til studier gjort ved
Universitetet for miljø- og biovitenskap . Merk at sammenhengene ikke er direkte overførbare mellom
klimaeffektivitet og arealbruk.
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Tabell 42 Beregnet fordeling av arealbruk mellom produksjon av norsk kumelk og storfekjøtt
(fulldyrka areal i parentes der også annet areal inngår i hovedtallet)
Areal i alt, 1000 daa

Areal, daa

Melk (1 504 mill. liter):
Grovfôr
Poteter
Norsk kraftfôr
Importert fôr
I alt, melk
...herav i Norge
…herav i utlandet

2 419 (1805)
3
790
587
3 800 (3 186)
3 212 (2598)
587

Pr 1000 l melk levert
1,61 (1,20)
0,002
0,53
0,39
2,53 (2,12)
2,14 (1,73)
0,39

Kjøtt (87 643 tonn):
Grovfôr
Poteter
Norsk kraftfôr
Importert fôr
I alt , kjøtt
...herav i Norge
…herav i utlandet

3 098 (2 312)
3
581
432
4 113 (3 327)
3 681 (2 895)
432

Pr tonn kjøtt
35,3 (26,4)
0,03
6,6
4,9
45,6 (38,0)
42,0 (33,0)
4,9

Grovfôrarealet per 1000 l kumelk blir etter dette 1,61 daa og per tonn storfekjøtt 35,3 daa om vi
regner med hele innmarksarealet. Regner vi bare med fulldyrka areal blir tallene hhv. 1,20 og 26,4
daa. Det samla arealet, inkludert kraftfôr og litt potet, blir 2,53 daa pr 1000 l melk og 45,6 daa pr
tonn kjøtt om vi regner med hele innmarksarealet, og ehnholdsvis 2,12 daa og 38 daa om vi bare
regner med det fulldyrka.

Drøfting av differanser mellom resultater i litteratur og denne rapporten
Litteraturen peker i litt ulike retninger når det gjelder mengden av fôr, både grovfôr og kraftfôr, som
går med til kjøtt- og melkeproduksjonen fra storfe.
Breirem o.fl. (1980) kom til at produksjonen av melk i 1979 krevde 2,2 daa/tonn og produksjonen av
storfekjøtt (både ensidig og i kombinasjon med melk) i gjennomsnitt 37,7 daa/tonn, hvilket med den
tids produksjon innebar at melka krevde 3,5 mill. daa og kjøttet 2,8 mill. daa. Her er bare fulldyrka
areal medregnet. Breirem o.fl. hadde redusert melkeproduksjonen for å ta hensyn til skummet melk
og myse som ble brukt til fôr for andre dyr, ellers hadde melka krevd ca. 3,9 mill. daa. Siden 1979
har produksjonen av storfekjøtt økt noe mens produksjonen av melk er litt r edusert. Med samme
forhold mellom arealbruk per tonn kjøtt og per tonn melk som Breirem o.fl. fant, skulle fordelingen av
arealbruken i 2006 ha vært nesten nøyaktig 50:50. Den større produksjonen av kjøtt i forhold til
melk i dag innebærer imidlertid også at noe mer av kjøttet stammer fra ensidig produksjon. Det har
også skjedd en del endringer i fôrsammensetning, dyremateriale og annet siden 1979, som kan ha
gitt ulike utslag for kjøtt og melk.
Vi starter med å sammenligne tall for melkeproduksjonen fra Aanesland og Holm (2001) og med
resultatene vi kom fram til basert på våre forutsetninger og data fra Kukontrollen.
Tabell 43 Melkeproduksjon: Sammenligning av forbruk av fôr pr kg melk*

Grovfôr
Kraftfôr
Sum
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Fôropptak iflg.
Aanesland og Holm (2001)
FEm
Fordeling
0,48
60 %
0,32
40 %
0,80
100 %

Fôropptak i vår beregning basert
på Kukontrollen
FEm
Fordeling
0,49
61,5 %
0,31
38,5 %
0,80
100,0 %

Arealkrevende nordmenn

Aanesland og Holm (2001) regner med et forbruk på 0,8 FEm/kg melk, fordelt med 60 % grovfôr og
40 % kraftfôr. Vi ser at både antall FEm og fordelingen mellom grovfôr og kraftfôr er så godt som
identisk mellom vår beregning basert på Kukontrollen og tallene hos Aanesland og Holm (2001).
Tabell 44 Kjøttproduksjon: Sammenligning av fôrforbruk pr kg kjøtt jfr. ulike studier

Grovfôr
Kraftfôr
Sum

Ensidig kjøttproduksjon:
Forforbruk i flg.
Fôrproduksjon og innkjøp i
Aanesland og Holm 2001
flg. NILFs driftsgranskninger
FEm
Fordeling
FEm
Fordeling
10,6
< 78 %
6,3
60 %
> 3,0
> 22 %
4,2
40 %
>13,6
100 %
10,5
100 %

Fôropptak i flg. vår
beregning
FEm
10,8
3,9
14,6

Fordeling
74 %
26 %
100 %

Aanesland og Holm (2001) regner med et forbruk på 10,5 FEm/kg storfekjøtt, fordelt med 60 %
grovfôr og 40 % kraftfôr.
Gilde Norsk Kjøtt (Havrevoll 2005) beskriver fôrplaner til okse som krever mellom 8-10 FEm/kg
produsert kjøtt, altså litt mindre enn det Aanesland og Holm regner med. Det samlede fôrforbruket
ved ensidig kjøttproduksjon på storfe blir likevel noe høyere, da en også må regne med fôr til
ammekyr.
Bruk med ensidig storfekjøttproduksjon som inngikk i NILFs Driftsgranskinger i 2006 (NILF 2007)
produserte hele 10,6 FEm grovfôr per kg solgt kjøtt, altså like mye grovfôr alene som Aanesland og
Holm regner med av fôr i alt, samtidig som de kjøpte fôr for kr 10,56 per kg produsert kjøtt. Den
siste summen kan svare til vel 3 kg kraftfôr, hvilket på den ene sida taler for at disse brukene brukte
godt under 40 % kraftfôr, men på den andre sida at det samlede fôrforbruket til ensidig
kjøttproduksjon var ca 14 FEm/kg kjøtt, altså betydelig høyere enn forbruket til oppfôring hos både
Havrevoll (2005) og Aanesland og Holm (2001).
Som tidligere nevnt har spesialisert kjøttproduksjon mindre effektiv fôrutnyttelse enn kjøttproduksjon
i kombinasjon med melk. Våre totaltall for fôropptak (Tabell 44) er omtrent på linje med NILFs tall
for spesialisert kjøttproduksjon, selv om størstedelen av kjøttet kommer fra kombinert produksjon.
Dette kan tyde på at våre FEm-tall for storfékjøtt er litt for store. Vi angir her noen mulige årsaker
som til sammen kan forklare differansen:
Overrapportering av høsta grasareal: Høsta grasareal kan i realiteten være mindre enn den offisielle
statistikken, som vi legger til grunn, viser.
Overrapportering av grasavlinger: Grasavlingene (målt i FEm) pr daa fulldyrka eng kan være noe
mindre enn offisielle data viser, slik at våre arealtall ”produserer” for høye FEm -tall.
For høyt forutsatt avlingsnivå på overflatedyrka areal: Grasavlingene pr daa overflatedyrka eng og
beite kan være mindre enn de 80 % av nivået på fulldyrka eng som vi har lagt til grunn.
Fôrforbruket i melkeproduksjonen: Dette er ganske godt kartlagt, men allokeringen av hvilke deler
av fôret til kombinerte besetninger som skal tilskrives melk og kjøtt er et relevant metodisk spørsmål
her. Dersom det er beregnet for lite melkeareal, vil det føre til et for stort beregnet kjøttareal. I så
tilfelle skulle melkearealet vært større.
Svinn av grovfôr: Vi kan ha lagt inn for liten svinnfaktor, dvs. det som går bort under lagring, som
legges igjen når fôr skal tas inn i fjøset, eller som vrakes på fôrbrettet. Dette vil ikke påvirke det
totale arealtallet for storfé. Men det vil påvirke fordelingen mellom melk og kjøtt – på den måten at vi
vil sitte igjen med en overdrevet arealrest til kjøttproduksjonen etter at FEm forbruket i
melkeproduksjonen er trukket fra totalen. Vi har altså i så tilfelle fordelt for lite av arealet til
melkeproduksjonen og for mye til kjøttproduksjonen.
Svinn av kraftfôr: Vi kan ha beregnet for lite svinn av kraftfôr i storfeproduksjonen, primært i form av
fôr som vrakes på fôrbrettet. Dette er nok likevel langt mindre enn svinnet av grovfôr.
Vi har regnet totalt areal til grovfôrbaserte dyr minus grovfôrarealet til sau, geit og hest som
storféareal. Arealet til storfékjøtt er deretter regnet som totalt storféareal minus areal til
melkeproduksjonen. Det betyr at dersom vi har beregnet for lite grovfôrareal til sau, geit og/eller
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hest, vil det gi overdrevet areal til storfékjøtt. De tre ovennevnte husdyrene bruker imidlertid såpass
lite areal at det i så tilfelle ikke er noen stor feilkilde.

Fordeling av arealet til melk på meierivarer
Det gjenstår å fordele arealet til melk på de ulike meierivarene. Dette gjør vi samsvar med
allokeringen av melka i Tabell 27. Resultatene er vist i Tabell 45.
Tabell 45. Anslått fordeling av arealbruk til produksjon av norske meierivarer fra storfe*

Konsummelk
Fløte og rømme
Konserverte produkter
Smør
Ost
I alt

Prosent
av areal

Grovfôr
og potet*

36 %
3%
9%
6%
46 %
100 %

868
67
217
152
1 119
2 422

Norsk
kraftfôr
283
22
71
49
365
790

Importert
fôr
211
16
53
37
271
587

I alt
1 362
105
340
238
1 755
3 800

Herav
fulldyrka
1 142
88
285
199
1 471
3 186

* Gjelder hele grovfôrarealet – ikke bare fulldyrka.

Endelig skal vi ta hensyn til nettoimporten av varer fra storfe. Mengdene det gjelder og den
tilhørende arealbruken er vist i Tabell 46. Arealbruken per tonn importerte produkter er her satt lik
bruken av fulldyrka areal alene til norske produkter.
Tabell 46. Nettoimport av produkter fra storfe og tilhørende arealbehov. Korreksjonene
gjelder fulldyrka areal, og er gjort i samsvar med Tabell 28.

Storfekjøtt
Konserverte produkter*
Smør
Ost
I alt

Arealbruk
Korreksjon til
Korreksjon til
(fulldyrka) per Netto import,
arealbruk i
arealbruk i
tonn
tonn
utlandet, 1000 daa Norge, 1000 daa
38,0
8 920
338,6
2,1
10 843
23,0
14,2
17
0,24
17,1
-174,2
-10 208
361,8
-174,2

Kilde: Tabell 25 til og med Tabell 28 og teksten
* All import av ”andre melkeprodukter” er her regnet til konserverte produkter.

Vi kan nå beregne det samlede arealet i Norge og utlandet som går med til å produsere produkter
av storfe som brukes i Norge. Det er vist i Tabell 47.
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Oppsummering for storfé
Tabell 47. Arealbehov i Norge og i utlandet til produkter fra storfe. 1000 daa

I Norge
Storfekjøtt
Konsummelk
Fløte og rømme
Konserverte produkter
Smør
Ost
I alt

4.5.5.

3 681
1 152
89
288
201
1 483
6 894

I
utlandet,
fôrimport
432
211
16
53
37
271
1 019

I utlandet,
I
netto direkte
utlandet
import av
i alt
produkt
339
770
211
16
23
76
0
37
-174
97
187
1 207

I alt
4 452
1 362
105
363
238
1 581
8 100

I alt
fulldyrka
3 666
1 142
88
308
200
1 297
6 701

Gris

Arealbruken til produksjon av svinekjøtt i Norge setter vi lik den til produksjon av kraftfôr til gris
(450.000 tonn i 2006) pluss de 25 % av arealet til fôrpotet som ikke er tilskrevet storfe.
Produksjonen av svinekjøtt i Norge var 116.345 tonn. Vi får da det arealbehovet til produksjon av
svinekjøtt som er vist i Tabell 48.
Tabell 48. Arealbehov til produksjon av svinekjøtt i Norge. (alt fulldyrka)
Areal, 1000 daa
Potet
Norsk kraftfôr ellers
Importert kraftfôr
I alt

2
725
534
1 261

Areal per tonn kjøtt, daa
0,02
6,2
4,6
10,8

Nettoimporten av svinekjøtt er anslått til 6.114 tonn, og krevde da beregningsmess ig et areal på vel
66.000 daa. Vi får dermed de tallene for arealbruk i Norge og utlandet til produksjon av svinekjøtt for
norsk forbruk som er vist i Tabell 49.
Tabell 49. Arealbehov i Norge og i utlandet til svinekjøtt. 1000 daa
I Norge
727

4.5.6.

I utlandet
(kraftfôrimport)
534

I utlandet
(direkte import av kjøtt)
66

I utlandet i alt
600

I alt
1 327

Fjørfe

Forbruket av kraftfôr til fjørfe er beregnet til 312.000 tonn i 2006. Vi regner ikke med annet fôr til
fjørfe. Fôrmengden må fordeles på produksjon av egg og fjørfekjøtt. Det er i praksis to atskilte
produksjonslinjer, ettersom kjøttet fra utrangerte verpehøns i dag sjelden utnyttes – de har tvert imot
negativ pris, i egenskap av avfall til destruksjon. Det innebærer samtidig at eggproduksjonen ikke
bare må tilskrives fôret som hønene spiser mens de verper, men også det som kreves for å fôre
fram livkyllinger til verpehøns. Selve eggproduksjonen krevde ifølge Priors eggkontroll ca 2,1 kg
23
kraftfôr per kg egg i 2006 . Hønene legger ca. 20 kg egg gjennom den produktive levetida, fra 16 til
ca. 71 ukers alder, og spiser da ca. 0,8 kg fôr per uke. Livkyllingenes tilvekst de første 16 ukene
fram til første egglegging regner vi med krever ytterligere 8 kg kraftfôr, hvilket gir et totalt forbruk på
50 kg per 20 kg egg, altså 2,5 kg fôr per kg egg. Det må legges til litt for høner som dør i løpet av

23

http://medlem.nortura.no/getfile.php/Nortura%20Medlem/medlem.gilde.no/Filer/Eggkontrollen%202006.xls
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det som skulle ha vært den produktive perioden (vel 3 % av fuglene) og kasserte egg. Vi regner
derfor med et brutto forbruk på 2,6 kg kraftfôr per kg egg. Den norske salgsproduksjonen av egg var
på 50.500 tonn i 2006, hvilket da gir et forbruk på 131.000 tonn kraftfôr til eggproduksjon.
Resten av fôret til fjørfe, altså 181.000 tonn, tilskriver vi da kjøttproduksjon. Med en total produksjon
på 62.518 tonn fjørfekjøtt vil det si at forbruket var på 2,89 kg kraftfôr/kg kjøtt. Dette er et noe
høyere tall enn det Priors slaktekyllingkontroll viser for fôring av broilere (2,34 kg fôr/kg kjøtt i
24
2006) , men her må vi også regne med fôret til hønene som produserer rugeegg, samt mindre
tillegg for fôr til selvdøde broilere (3,2 % av alle) og dem som ble kassert (0,9 % av alle). Dessuten
påvirkes tallet for fjørfekjøtt i alt av andre arter, for eksempel kalkun, som ka n ha en litt mindre
effektiv samlet fôrutnyttelse enn broilere.
Vi får da tallene for arealbehov til egg og fjørfekjøtt som er vist i

Tabell 50.
Tabell 50. Arealbehov til produksjon av egg og fjørfekjøtt.
Areal, 1000 daa
Egg
Kjøtt
211
292
155
215
366
506

Norsk kraftfôr
Importert kraftfôr
I alt

Areal per tonn, daa
Egg
Kjøtt
4,2
3,1
7,3

4,7
3,4
8,1

Norge hadde en netto import på 900 tonn egg og en estimert netto import på 4.314 tonn fjørfekjøtt,
hovedsakelig gjennom grensehandel, i 2006. Tabell 51 viser den samlede arealbruken i Norge og
utlandet vi dermed får.
Tabell 51. Samlet arealbruk i Norge og i utlandet til produksjon av egg og fjørfekjøtt. 1000 daa
I Norge
Egg
Fjørfekjøtt
I alt

4.5.7.

211
292
503

I utlandet
(kraftfôrimport)
155
215
370

I utlandet (direkte
import )
7
35
41

I utlandet i
alt
162
250
412

I alt
373
541
914

Andre dyr

Av kraftfôrmengden på 1,709 mill. tonn i 2006 er det fortsatt nesten 9.100 tonn vi ikke har tilskrevet
noen produksjon. Vi forutsetter at dette ble brukt til andre dyr, som enten kan ha blitt oppdrettet til
mat eller holdt som kjæledyr. I tillegg hadde Norge en netto import på minst 33.766 tonn kjæledyrfôr
i 2006 (det er enkelte poster i utenrikshandelsstatistikken som kan dekke både kjæledyrfôr og fôr til
andre dyr). Innenlandsk produksjon av kjæledyrfôr, liksom direkte bruk av bl.a. kjøtt og fisk som fôr
til hunder og katter, gjør vi ingen regning med, ettersom råvarene antas medregnet i
engrosforbruket av matvarer. Arealbehovet per tonn kjæledyrfôr er høyst usikkert. Mange av
produktene inneholder kjøtt, som i utgangspunktet krever stort areal per tonn men der det som
brukes i kjæledyrfôr ofte vil være biprodukter som med vår regnemåte ikke tillegges noe arealbehov.
Noen inkluderer villfisk, som heller ikke tilskrives noe arealbehov. De fleste inneholder også
vegetabilske produkter, men vi har ingen opplysning om hvilke som inngår i hvilke mengder. Vi
velger derfor å tilskrive det importerte kjæledyrfôret en lav arealbruk per tonn, nemlig 2 daa. De
9.100 tonn kraftfôr som er nevnt tilskriver vi som ellers en arealbruk på 2,81 daa/tonn. Vi får dermed
et beregnet samlet arealbehov i dette avsnittet på 93.103 daa.

24

http://medlem.nortura.no/getfile.php/Nortura%20Medlem/medlem.gilde.no/Filer/Slaktekyllingkontrollen%202006
.xls
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4.6.

Oppdrettsfisk

Den norske oppdrettsnæringa hadde i 2006 et samlet fôrforbruk på 988.000 tonn, dels av
vegetabilsk og dels av marint opphav. Det aller meste av dens produksjon blir eksportert, hvilket vil
si at det meste av fôrforbruket heller ikke skal skrives på kontoen for norsk forbruk. Det er dessverre
vanskelig å finne helt nøyaktige tall for det norske konsumet av oppdrettsfisk. Produksjons - og
eksporttallene er så store i forhold til det innenlandske forbruket at små feil i forho ldet mellom det to
førstnevnte kan gi meget store relative feil i det sistnevnte. Vi har heller ikke detaljerte oppgaver
over sammensetningen av fôret. Disse problemene er drøftet og forsøkt løst omtrentlig av Hille mfl.
(2008). De estimerer arealbruken til produksjon av importerte vegetabilske komponenter i fôret til
oppdrettsfisk i 2006 til 1.415.000 daa og det norske forbruket av oppdrettet laks og ørret (regnet
som hel fisk) til 30.500 tonn av en total produksjon på knapt 689.000 tonn. Vi legger her dis se
estimatene til grunn og får da at det norske forbruket av oppdrettsfisk krevde 63.000 daa i utlandet.
Vi regner ikke med noe arealbehov i Norge.
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5.

Arealbruk til andre jordbruksvarer

5.1.

Tobakk

Norge hadde i 2006 en netto import av 4.326 tonn tobakk og tobakksvarer. Det tilsvarer 5-6 ganger
så mye råtobakk (bladene inneholder 80-85 % fuktighet når de høstes, hvorav nesten alt tørkes bort
før tobakken leveres til fabrikk). De globale avlingstallene som oppgis av FAO skal imidlertid gjelde
25
tobakk slik den leveres fra dyrkeren (”farm sales weight”) dvs. etter tørking . Vanninholdet på dette
stadiet vil allikevel ifølge FAO være litt høyere enn i bearbeidet tobakk. For USAs del anslår landets
landbruksdepartement differansen mellom ”farm sales weight” og handelsvekt av tobakksvarer til 10
26
% . Den norske importen i 2006 kan da anslås å tilsvare 4.480 tonn tobakk i avlingsstatistikkene.
I 2006 hadde Norge fortsatt en betydelig egenforedling av tobakk til sigaretter og røyketobakk.
Nesten halvparten av den registrerte importen var likevel ferdigvare, som for eksempel sigaretter,
der en del av vekten besto av papir, filter etc. Snusimporten har også tilsatt noe vann, som må
trekkes fra.
På bakgrunn av informasjonen i de to avsnittene over, velger vi for 2006 å la vekttap et etter “farm
sales weight” gå opp i opp med vekttillegget for de importerte ferdigvarene, og setter arealbehovet
til produksjon av den registrerte tobakksimporten som er vist i Tabell 52.
Tobakk er samtidig den enkeltvaren som har den største andelen av forbruket dekket utenom
registrert import, altså gjennom grensehandel og privat innførsel av tobakk kjøpt på taxfreesalg i
utlandet. For å få et riktig tall for tobakk må vi derfor inkludere et anslag for grenseha ndel . Helleve
(2010) oppgir tall fra spørreundersøkelser som viser at 58 % av sigarettene i 2006 ble oppgitt å
være kjøpt i Norge, mens tilsvarende tall for snus (basert på noe nyere tall) var 75 %.
Vi legger til en andel for grensehandel for tobakk (minus snus) lik det oppgitte tallet for sigaretter.
Basert på de oppgitte andelene får vi da tallene til produksjon av tobakk som er vist i Tabell 52.

Tabell 52. Arealbehov til produksjon av tobakk.
Tonn
Registrert import
Grensehandel sigaretter
Grensehandel snus
Sum

5.2.

Avlingsnivå,
tonn/daa

4 327
1 508
184
6 019

0,17

Arealbehov,
daa/t

5,88

Arealbehov,
daa

35 406

Naturfibre

Norge både produserer, eksporterer og importerer ull. Av alle andre naturfibre er landet ensidig
importør. Blant disse er det i dag bare ett som importeres i vesentlige mengder, nemlig bomull.
Å estimere handelen med og forbruket av naturfibre byr på noe større problem enn for de fleste
andre jordbruksvarer, fordi det meste av importen skjer i form av ferdige varer, der innholdet av slike
fibre til dels er usynlig og til dels bare omtrentlig framgår av utenrikshandelsstatistikken. Våre
beregninger på dette området er derfor nødvendigvis beheftet med en viss usikkerhet.

5.2.1.

Ull

Den norske produksjonen av ull i 2006 var som vi så i kapitel 4 på 4.901 tonn. Med den
fordelingsnøkkelen vi valgte mellom fårekjøtt- og ullproduksjon i kapittel 4.5.1 tilskrev vi
ullproduksjonen et grovfôrareal på 157.000 daa, hvorav vi regner at 117.000 daa var fulldyrka og

25

http://www.fao.org/es/ess/rmcrops.asp

26

http://www.usda.gov/nass/pubs/agr99/99_ch2.pdf
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40.000 daa annen innmark. Videre tilskrev vi ulla en mengde 8.700 tonn kraftfôr, som tilsvarer ca
0,35 kg per kg produsert fårekjøtt.
Tabell 53 Arealbruk til produksjon av ull i Norge (fulldyrka areal i parentes)
Areal i alt, 1000 daa
Norsk ull (4 901 tonn):
Grovfôr
Norsk kraftfôr
Importert fôr
I alt norsk ull

Areal per tonn ull, daa

157 (117)
14
11
182 (142)

32,0 (23,9)
2,9
2,2
37,1 (29,0)

Kilde: Tabell 37 og teksten

Korreksjon for eksport og import av ull
Ettersom Norge ikke lenger har noen større tekstilindustri, ble det meste av denne ulla eksportert.
Den norske nettoeksporten av (relativt) ubearbeidet ull (i motsetning til spunne, vevde, strikka eller
andre produkter av ull) var på 2.905 tonn. 92 % av dette ble eksportert i rå (ikke avfettet) tilstand,
hvilket vil si at vekta neppe var særlig mindre enn ved klippinga. Vasket og avfettet ull veier derimot
ca. 30 % mindre enn ved klippinga. Vi anslår her at nettoeksporten svarte til 3.100 tonn rå ull, og
beregner arealbruken til resten som vist i Tabell 54.
Tabell 54. Arealbehov i Norge til produksjon av 1800 tonn ull (rest etter korreksjon for
eksport av ull). 1000 daa
Norsk
kraftfôr

Grovfôr
58

5

I alt i
Norge
63

Importert
fôr

I alt
4

I alt fulldyrka

67
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Vi regner altså med en arealbruk på 23,9 daa fulldyrka areal (32,0 daa i alt) per tonn rå ull.
Norge hadde en betydelig import av diverse ullvarer. Nøyaktig hvor stor er det ikke mulig å si.
Utenrikshandelsstatistikken spesifiserer importen av de fleste tekstiler, klær og utstyrsvarer etter
hovedmateriale, men der det er tale om blandingstekstiler må vi oftest bare legge inn en
forutsetning om blandingsforholdet. Det nærmeste vi kan komme uten svært inngående
undersøkelser, er et anslag der vi regner med hele vekta av varer som består hovedsakelig består
av ull (og implisitt anta at vekta av andre materialer i disse varene omtrent oppveies av mengden ull
i varer som mest består av andre materialer).
Et kanskje større problem er at ull også inngår i andre varer enn teko-varer, det vil si varer der
innholdet av tekstiler overhodet ikke framgår av statistikken. Det viktigste eksemplet er nok
sittemøbler, der tekstiler ofte inngår som trekk og/eller fyll. Norge hadde i 2006 en netto import av
280.0000 tonn møbler. Vi vil her forutsette at importen av tekstiler i annet enn teko-varer svarte til 5
% av møblenes vekt, fordelt med 1 % ull og 4 % bomull. Om mengdene stemmer vil det si at disse
materialene faktisk utgjorde litt mindre av møblenes vekt, siden de også inngår i små mengder i en
rekke andre varer som Norge er netto importør av.
Vi får på dette grunnlaget de tallene for netto import av ullvarer som er vist i Tabell 55.
Tabell 55. Netto import av ullvarer i 2006. Tonn
Garn og vevnader av ull
Klær av ull
Tepper og utstyrsvarer av ull
Ull i møbler og andre produkter
I alt

1 781
1 942
1 946
2 800
8 469

Ulla i disse importerte varene er avfettet, dvs. at den svarer til en større mengde rå ull. I tillegg til
vekttapet på ca. 30 % ved den første behandlingen må vi regne med at noe har gått bort som spill
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ved tilskjæring og på andre måter under bearbeidingen. Vi multipliserer derfor mengden ull i
importvarer med 1/0,65, og anslår den tilsvarende mengden råull til 13.029 ton n.
Arealbehovet til ull blir da som vist i Tabell 56. For nettoimporten beregner vi i likhet med importen
av andre husdyrprodukt en arealbruk per tonn tilsvarende bruken av fulldyrka areal i Norge. Dette
svarer ikke til de fysiske realitetene i storparten av verdens ullproduksjon, som foregår på udyrka
eller overflatedyrka areal og til gjengjeld krever betydelig mer av disse arealene enn det fulldyrka
(eller for den saks skyld summen av innmarksareal) som kreves i Norge. Her er det likevel
hensiktsmessig å følge et enhetlig beregningsprinsipp.
Tabell 56. Arealbehov i Norge og utlandet til produksjon av ull. 1000 daa
I Norge (fulldyrka)
I utlandet, importert fôr
I utlandet, importerte ullvarer
I utlandet i alt
I alt (fulldyrka)

5.2.2.

63 (48)
4
378
382
445 (430)

Bomull

Problemene ved å beregne det norske forbruket av bomull er i stor grad de samme som når det
gjelder å beregne produksjonen av ull, nemlig at den kan inngå i teko-varer i uspesifiserte
blandingsforhold med andre materialer, samt at noe bomull også inngår, ganske usynlig for
statistikken, i andre varer. Med disse forbeholdene, og med den allerede nevnte forutsetningen om
at den ikke spesifiserte bomullsimporten svarer til 4 % av nettoimporten av møbler etter vekt, var
den norske nettoimporten av bomull i 2006 som vist i Tabell 57.
Tabell 57. Netto import av bomullsvarer i 2006. Tonn
Råbomull
Kardet og kjemt bomull
Garn og vevnader av bomull
Klær av bomull
Utstyrsvarer av bomull
Bomull i møbler og andre produkter
I alt

239
29
4 002
31 042
6 687
11 200
53 199

Bomullsplanten gir to produkter: fibre og oljerike frø, hvorav sistnevnte utgjør om lag 60 % av
opprinnelig høsta vekt. FAO oppgir imidlertid særskilte avlingstall for frø og fiber (”lint”) som kommer
ut av den første bearbeidingsprosessen, som går ut på å skille de to fra hverandre samt fra annet
materiale som har blitt med ved høstinga. Vekttapet fra fiberavling slik den måles av FAO til
27
bomullsgarn er lite (< 10 %) . Ved videre bearbeiding til klær og andre produkter må en regne med
at en del går bort i tilskjæring og andre prosesser. Vi vil her sette forholdet mellom fiberavling og
importerte mengder til 1:1 for råbomull, 1:0,92 for garn og vevnader og 1:0,85 for andre varer.
Bomullsfrøene utnyttes både til produksjon av matolje og til fôr. De har imidlertid så vidt lav verdi i
forhold til fibrene at inntektene av bomullsfrø ofte ikke dekker mer enn den nødvendige kostnaden
28
ved å skille dem fra fibrene. Vi gjør derfor ikke noe fradrag i arealbehovet til bomullsproduksjon av
hensyn til dette biproduktet.
Det beregnede arealbehovet til bomull som forbrukes i Norge blir dermed som vist i Tabell 58

27

http://en.wikipedia.org/wiki/Cotton

28

Prisene på bomullsfrø i USA lå i 2006 på mellom $ 100-200 per tonn, men har steget til noe over $ 200 i
2007. www.cottoninc.com/2007CottonseedPrices/ . Totalkostnaden for å skille fiber fra frø varierte I USA I
2001 mellom ca. $ 31-56 per ball bomull www.tcga.org/Member/Cost%20of%20Ginning%20Cotton%20%20Survey%20Results%20-%202001.pdf , (figur 5) som tilsvarer $ 124-224 per US tonn fiber eller ca. $ 80150 per tonn frø. Ifølge en internasjonal studie fra 1996-97 lå kostnaden i en del andre land betydelig høyere:
www.icac.org/cotton_info/speeches/Chaudhry/BW97.PDF , tabell 7.
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Tabell 58. Arealbehov til produksjon av bomullsvarer i 2006. Tonn

Råbomull
Kardet og kjemt bomull
Garn og vevnader av bomull
Klær av bomull
Utstyrsvarer av bomull
Bomull i møbler og andre
produkter (anslag)
I alt

5.2.3.

Forbruk
omregnet til
råbomull, tonn
239
31
4 350
36 520
7 867

Avling,
kg/daa

Arealbehov,
daa/tonn

Arealbehov,
daa

70,8
70,8
70,8
70,8
70,8

14,1
14,1
14,1
14,1
14,1

3 370
437
61 335
514 932
110 925

13 176

70,8

14,1

185 782

62 183

70,8

14,1

876 780

Andre naturfibre

Til andre naturfibre som forbrukes i Norge hører jute, lin og silke. Nettoimporten av jutegarn og vevnader utgjorde i 2006 47 tonn og importen av jutesekker (som er det viktigste bruksområdet for
jute) 150 tonn. Nettoimporten av lingarn og –vevnader utgjorde 113 tonn og importen av utstyrsvarer
av lin som kan identifiseres i utenrikshandelsstatistikken 139 tonn. Nettoimporten av rå, spunnet og
vevd silke utgjorde 21 tonn. Importen av silke i form av klær kan ha vært s tørre men lar seg i liten
grad identifisere, da den i stor grad forsvinner inn i større poster i statistikken.
Disse andre fibrene har altså svært liten betydning i forhold til ull og bomull. Vi neglisjerer her
importen av silke. Tabell 59 viser arealbehovet til jute og lin under forutsetning av at det er et 1:1
forhold mellom rapportert fiberavling og importerte mengder. Det skjer trolig noe vekttap også i
disse tilfellene, men de har så vidt liten betydning for totalbildet at forholdet ikke er undersøkt
nærmere.
Tabell 59. Arealbehov til produksjon av jute og lin i 2006. Tonn
Forbruk,
tonn
197
252

Jute
Lin
I alt

5.3.

Avling,
kg/daa
193,3
197,0

Arealbehov,
daa/tonn
5,2
5,1

Arealbehov,
daa
1 279
1 019
2 298

Biodrivstoff

Det omsettes tre typer biodrivstoff i Norge: biodiesel, etanol og biogass. Det siste er et biprodukt fra
avfallsbehandling som vi ikke vil tillegge noe arealbehov. Forbruket av biodiesel lå i 2006 ifølge
Statistisk sentralbyrå på 7,1 millioner liter (Brunvoll mfl. 2008, s. 75 f.), som imidlertid ikke gav mer
presis opplysning om forbruket av etanol til drivstoff enn at det utgjorde ”få promille av
bensinomsetningen”.
Det er også uklart hvor stort dyrka areal de 7,1 millioner liter biodiesel, som i 2006 trolig utgjorde
storparten av forbruket av biodrivstoff i Norge, krevde. I andre land produseres biodiesel gjerne av
raps- eller andre planteoljer, som da blandes med metanol, vanligvis av fossilt opphav, i forholdet
9:1. Om vi regnet med samme arealbehov til produksjon av den vegetabilske komponenten som til
matolje ovenfor (Tabell 21), ville vi få et tall på 4,28 daa per tonn drivstoff eller noe under 4,0
daa/1000 liter. Dette ved masseallokering, der presskakene som blir til overs ved oljeframstilling
regnes som likeverdige, tonn for tonn, med oljen, og dermed ikke tilskriver drivstoffproduksjonen en
større del av arealbehovet til dyrking av oljevekster enn oljens del av deres vekt. I Norge fantes det
imidlertid flere produsenter av biodiesel i 2006, som laget den enten av fiskeolje eller av brukt
29
frityrolje, som det ikke er rimelig å tilskrive noe arealbehov . Deres produksjon var større enn det
norske forbruket av biodiesel samme år, hvilket vil si at Norge enten var netto eksportør eller
produserte for lager, til tross for at enkelte andre aktører samtidig importerte noe planteoljebasert
29

www.energiportalen.com/energibanken/kjarkiv/scripts/vis_artikkel.cgi?utgave=20062&artikkel=993
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biodiesel fra utlandet. Arealbehovet til bioetanol, som også kan produseres av en rekke ulike råv arer
– eksempelvis sukker, mais, poteter eller druevin, med vidt varierende spesifikk arealbruk – har vi
altså ikke grunnlag for å si noe om.
På nettobasis – innenlandsk forbruk minus innenlandsk produksjon fra ikke arealkrevende råvarer –
var trolig arealbehovet til biodrivstoff i Norge i 2006 enten negativt eller neglisjerbart.
Situasjonen i dag er en helt annen. Dels er fiskeolje en så vidt knapp og etter hvert kostbar ressurs
at den største norske produsenten (Estra i Bjugn i Sør-Trøndelag) som brukte denne råvaren la ned
produksjonen i 2007 og gikk over til å importere biodiesel fra Tyskland. Dels har kravet om å påby at
2,5 % av drivstoffet som selges til vegtrafikk i Norge skal være biodrivstoff fra 2009, og 3,5 % fra
1.4.2010, medført en meget sterk økning i forbruket. Det ble omsatt 139 millioner liter biodiesel i
30
2009 . Dersom arealbehovet er 4 daa/1000 liter (både lavere og høyere tall kan tenkes, avhengig
av råvaren og forutsetningene) krevde det 556.000 daa, tilsvarende nesten halvparten av areal et vi i
dag gjør krav på til produksjon av matkorn.

5.4.

Kjøkkenhager og plengras

Sist egen dyrking av poteter og grønnsaker ble kartlagt, nemlig ved Jordbrukstellinga i 1979, dyrket
27 % av alle huseiere poteter og 23 % grønnsaker på tomta. Det er ingen særlig tvil om at tallene
tidligere enn dette var betydelig høyere og at de i dag en nede i noen ganske få prosent.
Til slutt kan det påpekes at én viktig anvendelse av dyrka jord i Norge ikke er med i noen av
tabellene våre – nemlig det store arealet som brukes til å dyrke plener. Det finnes om lag 1,2
millioner eneboliger og vel 400.000 boliger i delte hus eller rekkehus i Norge. Om vi anslår at
beboerne i de førstnevnte dyrket 0,5 daa plen i gjennomsnitt og i de sistnevnte 0,2 daa, blir det
nærmere 700.000 daa i alt. Det er det dobbelte av arealet som gikk med i inn- og utland til å forsyne
oss med poteter og grønnsaker i 2006.

30

Statistisk sentralbyrå, Foreløpig energibalanse 2009,
http://www.ssb.no/vis/emner/01/03/10/energiregn/main.html
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6.

Oppsummering og drøfting

Tabellen nedenfor oppsummerer resultatene fra kapitlene 3 og 4 og 5.
Tabell 60. Oppsummering av arealbruken til mat- og drikkevarer samt hestehold, importert
kjæledyrfôr, samt tobakk og naturfibre. 1000 daa. Ikke inkludert utmarksbeite (også gjengitt i
sammendraget først i rapporten)
I Norge,
fulldyrka

Matkorn
Poteter
Grønnsaker
Frukt og bær
Tørre belgfrukter
Nøtter og oljeholdige frø
Kakao
Sukker
Vegetabilske oljer og fett
Sammensatte importerte matvarer
Kaffe og te
Krydder
Alkoholdrikker
Vegetabilsk mat og drikke i alt
Fårekjøtt*
Geitekjøtt*
Storfekjøtt*
Svinekjøtt*
Fjørfekjøtt*
Egg*
Konsummelk*
Fløte og rømme*
Kons. melkeprodukter*
Smør*
Ost**
Oppdrettsfisk
Animalsk mat & drikke i alt
Hestehold*
Andre dyr (inkl. kjæledyr)
Tobakk
Ull
Bomull
Andre naturfibre
Naturfibre i alt
Sum

I Norge,
inkludert
annet areal

I utlandet

I alt, bare
fulldyrka

I alt, med
annet areal
i Norge

700
79
74
501
90
221
467
179
200
116
564
15
452
3 659

1 214
202
135
550
90
221
467
179
205
116
564
15
454
4 412

1 214
202
135
550
90
221
467
179
205
116
564
15
454
4 412

732
4
3 327
1 327
506
366
1 142
88
308
200
1 348
63
9 411

922
5
4 113
1 327
506
366
1 362
105
363
238
1 641
63
11 011

514
123
60
49

514
123
60
49

5

5

2
753

2
753

626
4
2 895
727
292
211
932
72
233
163
1 241

816
4
3 681
727
292
211
1 152
89
288
201
1 534

7 394

8 993

106
1
432
600
215
155
211
16
76
37
107
63
2 018

116

140

34

150

174

15

15

78

93

93

0

0

35

35

35

48

63

48

63

382
877
2
1 261

430
877
2
1 309

445
877
2
1 324

8 325

9 964

7 085

15 411

17 049
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* For drøvtyggere og hestehold har vi to alternative beregningsmåter for arealbruken i Norge: med og uten
overflatedyrka eng og gjødsla beite på innmark. I tabellen vises resultatet etter begge alternativene, der det
ikke fulldyrka arealet i andre tallkolonne er fordelt mellom de ulike produktene fra disse husdyra i samme
forhold som det fulldyrka arealet i første tallkolonne.
** Tall for ost inkluderer her hele arealet til produksjon av geitemelk

Tabell 61 oppsummerer tallene i grove kategorier.
Tabell 61. Oppsummering av det dyrka arealet bak det norske forbruket i 2006. 1000 daa.*
Bare fulldyrka areal
Vegetabilsk mat og drikke
Animalsk mat og drikke*
Hestehold*
Andre dyr (inkl. kjæledyr)
Tobakk
Naturfibre (ull, bomull etc.)*
I alt

Norge
753
7 394
116
15
0
48
8 325

Utlandet
3 659
2 018
34
78
35
1 261
7 085

I alt
4 412
9 411
150
93
35
1 309
15 411

Medregnet annen
innmark i Norge
I Norge
I alt
753
4 412
8 993
11 011
140
174
15
93
0
35
63
1 324
9 964
17 049

* Kun dyrka areal. Utmarksbeite kommer i tillegg

Arealet som det norske forbruket krevde svarte til 3,30 daa per person, om vi bare regner det
fulldyrka arealet, eller 3,66 daa om vi regner med de norske overgangskategoriene overflatedyrka
areal og gjødsla beite. Dette er altså minimumstall ettersom enkelte poster ikke er med i
regnestykket. Det fulldyrka arealet i verden var ifølge FAO 15,35 milliarder daa i 2000, og endrer
seg nå lite fra år til år. Om tallet var 15,40 mrd. daa i 2006, vil det si at arealet per person var 2,34
daa. Hver av oss gjorde dermed, lavt regnet, krav på 41 % større fulldyrka areal enn det som står til
disposisjon per verdensborger.
Forholdet henger naturligvis sammen med at vi i Norge har et høyt forbruk av en del særlig
arealkrevende varer. Tabell 62 viser forholdet mellom det verdensgjennomsnittlige og det norske
forbruket av en del produkter. (På verdensbasis går vi ut fra at forbruk er tilnærmet lik produksjon.)
Tabell 62. Forbruk per innbygger av en del jordbruksvarer. Norge og verden i 2006.
Verdensproduksjon,
mill. tonn
Storfekjøtt
Fårekjøtt
Svinekjøtt
Fjørfekjøtt
Ku- og geitemelk
Kaffe & te
Bomull
Ull

61
8,6
105,6
78,8
563,8
7,7
24,8
2,2

Per person i
verden (1)
Kg
9,3
1,3
16,0
12,0
85,6
1,2
3,8
0,33

Per person i
Norge (2)
kg
20,7
5,8
26,3
14,3
300,2
8,7
13,3
1,8

Forhold
(2)/(1)
2,24
4,46
1,64
1,20
3,51
7,46
3,54
5,47

Kilde: Verdensproduksjon fra FAOSTAT database, norsk forbruk fra beregninger i kapittel 3 - 5.

Varene i Tabell 62 står til sammen for 71 % av det fulldyrka arealet vi har beregnet, og 73 % av
arealet inkludert annen innmark. Differansen mellom norsk og verdensgjennomsnittlig forbruk er
minst for fjørfe- og svinekjøtt. De er betydelig større for produkter fra drøvtyggere, samt for kaffe og
bomull.
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Sammenlikninger som dem ovenfor kan i Norge lett støte på to beslektede innvendinger. Den første
er at ”fulldyrka areal” ikke er samme sak verden over – at vi av klimatiske grunner må regne med å
bruke større areal på å produsere en mengde jordbruksvarer i Norge enn man gjør ellers i verden.
Den andre er at det er naturlig med et høyt forbruk av produkter fra drøvtyggere i Norge, ettersom
mye av jordbruksarealet her i landet bare egner seg til å dyrke gras.
Den første innvendingen er ikke riktig. Som det framkommer i kapitel 3, er avlingsnivået for korn og
poteter i Norge betydelig høyere enn de verdensgjennomsnittlige, og det samme gjelder flere
grønnsakslag. Det er selvfølgelig en del produkter som ikke kan dyrkes i Norge (for øvrig et
gjensidig forhold: det er omtrent like dødfødt å forsøke å dyrke de fleste av våre hagebær ved
ekvator som det er å dyrke bananer i Norge). Av de vekstene som kan dyrkes her, får vi derimot
svært brukbare avlinger. Den viktigste klimatisk begrensende faktoren for jordbruket i verden er
nemlig ikke temperatur, men nedbør. Den er både tilstrekkelig og uvanlig regelmessig i No rge,
hvilket vil si at vi i store deler av landet – det meste av Sør-Norge med unntak for fjellbygdene – har
bedre klimatiske vilkår for jordbruk enn verdensgjennomsnittet. Det forholdsvis kjølige klimaet betyr
dessuten at vi er forskånet fra svært mange sjukdommer og skadedyr som ellers gjør betydelige
innhogg i avlingene. Det kan slik sett godt argumenteres for at en dekar i Norge bør regnes som
mer verd enn en verdensgjennomsnittlig dekar.
Det andre argumentet – at det meste av arealet i Norge bare egner seg til å dyrke gras – gir ikke
særlig åpenbare konsekvenser, selv i den grad det er riktig. Det at Norge eventuelt har særlige
naturlige fortrinn for produksjon av disse produktene, er økologisk sett ikke noe bedre argument for
at forbruket av disse varene også bør være særlig høyt i Norge, enn de tilsvarende argumentene for
at forbruket av bomull bør være særlig høyt i Pakistan eller forbruket av kaffe særlig høyt i Brasil.
Hindringen for at norske drøvtyggerprodukter blir eksportert i større stil, snare re enn konsumert
nesten fullt ut lokalt, er selvfølgelig det svært høye norske inntekts-, og dermed kostnadsnivået. Det
svært høye norske inntektsnivået er samtidig en viktig grunn til at vi også konsumerer mer kaffe enn
brasilianere og mer bomull enn pakistanere.
Selve påstanden om at det meste av det norske jordbruksarealet ikke egner seg til annet enn
grasproduksjon er imidlertid heller ikke riktig. I det faktum at norske kornavlinger er høyere enn de
verdensgjennomsnittlige, ligger også at korn kunne dyrkes på større deler av det norske
jordbruksarealet før avlingene kom ned på verdensgjennomsnittet. Poteter og enkelte grønnsaker
kan dyrkes på nesten hele det nåværende dyrka arealet i Norge.
Grunnene til den sterke satsingen på gras og drøvtyggere er hovedsakelig å søke andre steder enn
i naturlige begrensninger – nemlig i alt fra kjøpekraftige nordmenns kostpreferanser til de
landbrukspolitiske virkemidlene, som naturligvis ikke er uten sammenheng med hverandre. Det blir
enda klarere om vi ser på mer klimatisk begunstigede deler av landet. I de åtte kommunene på
Jæren var 88 % av jordbruksarealet i 2006 brukt til gras. Det samme gjaldt 85 % av arealet i
bygdene langs Sørlandskysten og 50 % av arealet i bygdene omkring Trondheimsfjorden. Det er
ganske åpenbart ikke fordi det ikke kan dyrkes annet enn gras i disse områdene. De få bøndene på
Jæren som faktisk dyrker korn, får høyere avlinger enn det norske gjennomsnittet. Det norske
produksjonsmønsteret er ikke naturgitt, og det norske forbruksmønsteret er de t i enda mindre grad.
Betraktninger som dem ovenfor har lenge framstått som akademiske, idet verdensmarkedsprisene
på jordbruksvarer har vært lave og synkende, som uttrykk for et stort tilbud i forhold til den
kjøpekraftige etterspørselen. I den situasjonen har en kunnet argumentere godt for at vi i Norge
opptrådte mest solidarisk ved å maksimere etterspørselen etter både bomull, kaffe og matvarer fra
fattige land – og på den måten bidra til å heve prisene – samt på den andre sida for all del ikke å
produsere egne eksportoverskudd. I skrivende stund ser bildet noe annerledes ut: Matvarelagrene i
verden er mer eller mindre bunnskrapt. Prisen på ris ble i løpet av en 18 måneders periode i 2006 2008 tredoblet, prisen på hvete fordoblet. Prisene har siden vært høye og prisutviklingen ustabil,
sammenlignet med perioden før 2006. Det skyltes i noen grad dårlige værforhold i viktige
produsentland – 2006 var det første året siden 1993 da matproduksjonen per person i verden falt. I
noen grad skyldes det politiske beslutninger om å satse på produksjon av biodrivstoff, som kan bli
reversert, og høye oljepriser, og i noen grad det faktum at beredskapslagringen av matvarer er
avskaffet eller trappet ned i mange land (Norge inkludert), også det en politisk beslutning som ka n
reverseres.
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I noen grad skyldes det også en trend som verken kan eller bør reverseres, nemlig at mange hundre
millioner mennesker i Sør har blitt betydelig mer velstående i løpet av de siste 20 åra, og dermed i
stand til å konkurrere med oss i Nord, blant annet om retten til å spise kjøtt. Ser vi framover ikke
bare mot 2010, men mot 2030 eller 2050, er det en nokså stor sannsynlighet for at dyrka jord med
gode produksjonsvilkår vil framstå som en betydelig knappere ressurs enn den gjorde i 1990 eller
2000. Ikke bare øker verdens folketall fortsatt med 1,2 % årlig, og antallet med betydelig kjøpekraft
enda raskere, men de fleste klimamodeller taler for at flere av verdens tradisjonelle kornkamre vil få
økende problemer med den globale oppvarmingen.
I Norge har effekten av klimaendringene, i alle fall så langt, vært motsatte av de globale. Her har
produksjonsvilkårene blitt stadig bedre, hvilket ytterligere vil svekke argumentet for hovedsakelig å
dyrke gras, og den påstanden som gjerne følger retorisk, om ikke helt logisk, av det argumentet,
nemlig at det er naturlig med et stort forbruk av drøvtyggerkjøtt her til lands. Argumentene for å
opprettholde enkelte andre deler av vårt arealkrevende forbruk, for eksempel av tekstiler, blir også
dårligere i den grad utfordringen for land i Sør ikke blir å få solgt råvarene til akseptabel pris, men å
skaffe nok mat til akseptabel pris. Det norske folket var ikke i ferd med å fryse i hjel i 1990. Siden da
har klimaet blitt varmere, men i samme periode har vi fordoblet f orbruket av klær, målt i tonn per år.
Enda mer tvilsomme blir argumentene for å utvide det arealkrevende forbruket med en ny og
potensielt nærmest bunnløs post, nemlig produksjon av biodrivstoff til biler basert på råvarer fra
jordbruket. Om hele den norske bilparken skal kjøre på slike drivstoff vil det kunne kreve et større
fulldyrka areal enn hele vårt nåværende forbruk legger beslag på i Norge og utlandet til sammen.
Et annet spørsmål som reiser seg i et knapphetsperspektiv – og som har blitt reist i seinere tids
norske debatt - er om det er forsvarlig å satse videre på økologisk jordbruk, gitt at dette i vår del av
verden gir noe lavere avlinger enn det konvensjonelle jordbruket. Det er en kompleks
problemstilling, der det på den annen side argumenteres med at det økologiske jordbruket har en
rekke trekk ved seg som kan være viktige for jordbrukets langsiktige produksjonsevne. Disse
spørsmålene skal vi ikke gå dypere inn i her – bare peke på det faktum at dersom vi av nevnte eller
andre grunner godtar en viss reduksjon i avlingsnivåene, så blir grunnene til å redusere forbruket av
kjøtt og av arealkrevende varer uten næringsverdi desto sterkere.
Valget mellom kjøkkenhage og plen er – i likhet med valget mellom økologisk og konvensjonell drift,
mellom storfe og svin, mellom kjøtt og plantekost, mellom hurtig og langsom utskifting av
garderobene – en del av det store regnestykket som må gå opp om vi skal bringe vårt krav på dyrka
areal ned på et bærekraftig nivå. Prinsipielt er det en fordel at det her finne s mange variable. Det
betyr nemlig at det finnes flere mulige kombinasjoner av løsninger. Politisk er utfordringen, som
alltid i slike situasjoner, å fastholde erkjennelsen av at mindre av det ene tiltaket krever mer av de
andre.
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7.

Vedlegg

Nedenfor gjøres to sensitivitetsanalyser fro å illustrere effektene av å gjøre andre allokeringsvalg.
Analysene gjøres på to produksjoner der andre allokeringsvalg ville hatt størst innvirkning på
arealfordelingen mellom ulike produkt.

7.1.

Sensitivitetsanalyse: Økonomisk allokering mellom melk og kjøtt fra
storfé

Arealet kan fordeles basert på bondens inntekter fra kjøtt og av melk, slik vi gjorde for kjøtt og ull fra
sau, eller melk og kjøtt for geit. Det er visse utfordringer med å bruke salgsprisene for melk og kjøtt
som grunnlag for økonomisk allokering. Bøndene har andre inntekter som er relevant for
beslutninger om hvorvidt man skal produsere – og hvor mye. Dette gjelder for eksempel
driftstilskudd, distriktstilskudd og andre tilskudd, samt tilgjengelighet og priser på melk ekvoter.
Grunnet disse utfordringene, tilgang på andre data enn bare økonomiske og den store andelen av
totalarealet som storfe står for, og, valgte vi å legge fysisk relasjon basert på fôrenheter til grunn for
vår allokering. Nedenfor viser vi hvordan det kan slå ut om vi isteden hadde gjort en økonomisk
basert allokering mellom melk og kjøtt for storfe basert på salgspris for produktene.
Et veid snitt av tallene fra de 530 brukene med kumelk og/eller storfeslakt i Driftsgranskningene for
jordbruket 2006 (NILF 2007), viser en pris på 3,53 kr/liter melk og 32,55 kr/kg kjøtt. Fra rapporten
over ser vi at melkeproduksjonen var på 1 504 millioner liter, mens kjøttproduksjonen var på 87 643
tonn. Da får vi følgende grunnlagstabell for økonomisk allokering.
Tabell 63. Beregning av grunnlaget for økonomisk allokering mellom melk og kjøtt fra storfé
Melk
Kjøtt
Sum

Enhet
liter
kg
-

Antall enheter
1 504 000 000
87 643 000
-

Pris/enhet
3,53
32,55
-

Verdi, kr
Andel av verdi
5 309 120 000
65 %
2 852 779 650
35 %
8 161 899 650
100 %

Tabell 64. Økonomisk allokering mellom melk og kjøtt fra storfé
Sum (100 %), daa
Grovfôr (herav fulldyrka areal)
Poteter
Norsk kraftfôr
Utenlandsk fôr
I alt

Melk (65 %), daa

5 517 (4 117)
6
1 371
1 019
7 913

3 589 (2 678)
4
892
663
5 147

Kjøtt ( 35 %), daa
1 928 (1 439)
2
479
356
2 766

Tabell 65. Illustrasjon av forskjell på fysisk relasjon-basert og økonomisk basert allokering
Grunnlag for allokering
Fysisk relasjon basert på fôrenheter (FEm)
Økonomisk

I alt, daa
7 913
7 913

Melk, daa
3 800
5 147

Kjøtt, daa
4 113
2 766

Vi ser at en økonomisk allokering basert på salgspris (ekskl. tilskudd) for produktene, ville gitt et
større areal for melka, og mindre for kjøttet.

7.2.

Sensitivitetsanalyse: Faststoff-basert allokering mellom ost og myse
til grisefôr

Mysen er, som vi så i rapporten, et restprodukt med lav eller ingen salgsverdi. Vi valgte derfor å ikke
gjøre allokering mellom meieriprodukter til menneskemat og myse til grisefôr, men legge alt arealet
på meieriproduktene.
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Nedenfor vil vi illustrere effekten av å gjøre allokering mellom meieriprodukter og grisef ôr basert på
faststoffinnhold. Feitz et al. (2008) argumenterer for at ressursregnskap for melkeprod ukt bør
baseres på faststoffinnhold, og ikke på økonomi eller energi (kaloriinnhold).
Myke hvitoster som Norvegia og Jarlsberg har typisk ca 60 % faststoffinnhold mens brunost har ca
80 % faststoffinnhold. Feitz et al. (2008) legger for sine beregninger til grunn et faststoffinnhold på
63,9 % for ost, noe som ikke er veldig langt unna gjennomsnittet for norsk produksjon av hvit og
brun ost i Norge, og 12,5 % i melk. Det tilsier at man multipliserer ostemengden med en faktor på
63,9/12,5 = 5,1 for å få melkemengden som gikk med. Melkemengden som ikke er allokert til ost
eller andre meieriprodukter, altså resten, allokerer vi så til myse.
Basert på disse forutsetningene setter vi opp alternative versjoner av Tabell 27, Tabell 45, Tabell
46, Tabell 66 (meieriprodukter og storfé) og Tabell 48 og Tabell 49 (svinekjøtt) nedenfor.
Tabell 67. Sensitivitetsanalyse ost og myse til grisefôr. Norge 2006
Produktmengde
(1000 tonn)

Vektingsfaktor

Allokert
melk
(millioner
liter)

Andel av
allokert
melk

Uten allokering (fra Tabell 27)
…Ost
…Myse til grisefôr

86,2
682,4

8,05
ingen

694,6
ingen

46 %
ingen

Med allokering
…Ost
…Myse til grisefôr

86,3
682,4

5,11
rest

441,3
253,2

29 %
17 %

Tabell 68. Sensitivitetsanalyse fordeling av arealbruk til produksjon av ost og myse fra storfe
Prosent
av areal

Grovfôr
og potet*
1000 daa

Norsk
kraftfôr
1000 daa

Importert
fôr
1000 daa

I alt
1000 daa

Herav
fulldyrka
1000 daa

Uten allokering (fra
Tabell 45)
Ost

46 %

1 119

365

271

1 755

1 471

Med allokering
Ost
Myse

29 %
17 %

711
408

232
133

172
99

1 115
640

935
536

Tabell 69. Nettoimport av produkter fra storfe og tilhørende arealbehov. Korreksjonene
gjelder fulldyrka areal, og er gjort i samsvar med Tabell 28.
Arealbruk
(fulldyrka) per
tonn
daa

Korreksjon til
Korreksjon til
Netto import,
arealbruk i
arealbruk i
tonn
utlandet, 1000 daa Norge, 1000 daa

Uten allokering (fra
Tabell 46)
…Ost

17,1

-10 208

-174,2

Med allokering
…Ost

10,8

-10 208

-110,5

Tabell 70. Sensitivitetsanalyse areal i Norge og i utlandet til konsumvarer fra storfe. 1000 daa
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I
Norge

I utlandet,
fôrimport

I utlandet,
netto direkte
import av
husdyrprodukt

I
utlandet
i alt

I alt
fulldyrka

I alt

Uten allokering /fra
Tabell 47)
Ost
I alt

1 483
6 894

271
1 019

-174
187

97
1 207

1 581
8 100

1 297
6 701

Med allokering
Ost
I alt

943
6 353

172
920

-111
251

62
1 171

1 004
7 524

824
6 228

Arealbruken til produksjon av svinekjøtt i Norge uten allokering er vist i Tabell 48 og Tabell 49. Med
tillegg av mysearealet (fra Tabell 68 over) får vi differansene i areal for de radene som er vist i
Tabell 71.
Tabell 71. Arealbehov til produksjon av svinekjøtt i Norge. (Fulldyrka del i parentes)
Areal, 1000 daa

Areal per tonn kjøtt, daa

Uten allokering
…
Norsk fôr til myse
Importert kraftfôr
I alt

…
ingen
534
1 261

…
ingen
4,6
10,8

Med allokering
…
Norsk fôr til myse
Norsk kraftfôr ellers
Importert kraftfôr (direkte og til myse)
I alt

…
541
725
633
1 797

…
4,6 (3,8)
6,2
5,4
16,3 (15,4)

Nettoimporten av svinekjøtt er anslått til 6.114 tonn. Vi legger dette til og viser effekten av å
allokere/ikke allokere melk på faststoffbasis til myse til grisefôr i Tabell 72.
Tabell 72. Arealbehov i Norge og i utlandet til norsk forbruk av svinekjøtt. 1000 daa
I Norge
Uten allokering
Med allokering

727
1 268

I utlandet
(kraftfôrimport)
534
633

I utlandet
I utlandet i alt
(kjøttimport)
66
600
94
727

I alt
1 327
1 892

Vi ser at en faststoffbasert allokering av melk mellom ost og myse til grisefôr ville forskjøvet 565 000
daa fra ost til svinekjøtt sammenlignet med resultatene i rapporten. Det ville samtidig medført at det
totale jordbruksarealet for norsk forbruk ville økt med 63 700 daa, eller 0,4 %, fordi fradraget for
norsk nettoeksport av ost ville blitt mindre om man forskjøv areal fra osteproduksjon til
svineproduksjonen, som ikke har nettoeksport.
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Kommentar till rapporten
SIK har tagit del av rapporten ”Hvor mye jordbruksareal brukes til å dekke det norske forbruket av
jordbruksprodukter?” av John Hille och Mekonnen Germiso, och ombetts att först ge kommentarer
på ett utkast till rapporten och, efter omarbetning av författarna, lämna ett kort utlåtande om den
bearbetade rapporten. Det är Magdalena Wallman och Ulf Sonesson på SIK som har läst och
kommenterat.
Rapporten är gedigen och väl utförd, tydlig och välskriven. Den bygger på god förståelse för
produktionssystemen, och förmedlar även en sådan förståelse till läsaren. Metodik och beräkningar
följer allmänt vedertaget förfaringssätt för livscykelanalyser, LCA. De kommentarer som SIK gav
på det första rapportutkastet handlade framför allt om 1) metodik för allokering mellan vissa
mjölkprodukter och mellan socker, melass och betmassa, 2) motiveringar beträffande metodval och
3) beskrivning av vilka flöden som utelämnats (t.ex. vissa fall av svinn och gränshandel). Dessa
synpunkter har beaktats på ett bra sätt, och vi har inga kvarstående invändningar.
Uppgiften som författarna tar sig an innebär flera utmaningar:
•

Hantering av osäkerheter och dataluckor. De svårigheter, som bristerna i statistiken över
världens produktion av och handel med jordbruksprodukter för med sig, beskrivs översiktligt
i rapporten. Det handlar bland annat om skillnader i statistiken mellan odlad (dyrka) och
skördad (høsta) areal, och om att fördela sammansatta produkter på råvarukategorier. De
vägval och förenklingar som gjorts i rapporten beskrivs väl och är rimliga.

•

Val av produktions- och konsumtionsdata. I rapporten delas den använda jordbruksmarken
upp på norsk mark och mark i utlandet. Import och export kvittas, så att nettoflöden fås. För
den norska marken används norsk skördestatistik, och för importen används globala
genomsnittsskördar. Dessa val är väl motiverade.

•

Fördelning av areal mellan huvudprodukt och biprodukt eller mellan samprodukter. I
livsmedelsproduktion är det vanligt att det vid sidan om huvudprodukten uppstår
biprodukter, eller att det finns flera huvudprodukter (samprodukter). Om inte de ingående
resursflödena och utsläppen kan hänföras direkt och exklusivt till de produkter som kommer
ut, måste man ta ställning till hur användningen av resurser, i detta fall jordbruksmark, ska
fördelas mellan de produkter som fås ut av systemet. I rapporten görs denna fördelning
genom två typer av allokering: 1) allokering utifrån fysisk relation (utifrån vikt för vissa
produkter och utifrån foderbehov för produktion av mjölk respektive kött för nötkreaturens
produkter) och 2) ekonomisk allokering. Systemexpansion diskuteras, men avfärdas i
aktuella fall eftersom den inte kan genomföras på ett sätt som ger rimliga resultat. De val av
allokeringsprinciper som gjorts är väl motiverade och i enlighet med ISO-standard (ISO
14040).

Sammantaget anser vi att rapporten håller hög kvalitet och besvarar frågan som ställs i titeln på ett
utmärkt sätt utifrån vad som varit möjligt med de data som finns tillgängliga.
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