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Innhold 

Sammendrag 

Målet med prosjektet var å lage en strategi for økning i norsk produksjon av grønsaker, med Rogaland 

som eksempel og pilotområde. For å innhente opplysninger, hadde prosjektet fire hovedaktiviteter: 

Spørreundersøkelse (1) ble gjennomført for å få opplysninger om produsentenes motivasjon og syn 

på mulighetene for å øke produksjonen av poteter og grønnsaker i Rogaland. Målsetningene i nasjonal 

politikk regner vi med skal være førende for utviklingen på området. For å høre om politikernes 

prioriteringer og muligheter for å tilpasse importvern og lage incentiv for økt norskandel i 

produksjonen, arrangerte prosjektet i samarbeid med Rogaland landbrukspark et åpent møte (2.) på 

Bryne. Der ble prosjektet og noen av resultatene presentert som bakgrunn for en diskusjon. 

Daværende landbruksminister (Olaug Bollestad) og leder for Stortingets næringskomite (Geir 

Pollestad) stilte for rikspolitikerne, Ivar Pettersen (NIBIO), Dag Ove Aksland (Coop) og Terje Vester 

(Fatland) var invitert for å gi innspill til det markedsmessige. Vi hadde også et intervju (3) med en av 

grossistene (Coop), for å høre med dem om de ser muligheter for økt norsk produksjon. I et 

dialogmøte (4) med representanter for produsenter med ulike omfang og typer produksjoner, utfordret 

vi dyrkerne til å gi oss innsikt i hvordan de mener forholdet mellom produsent og grossist fungerer, de 

ga innspill til Mulighets- og sårbarhetsanalysen og sa hva de mente om mulighetene for utviklingen på 

området i Rogaland. I tillegg har prosjektet brukt statistiske opplysninger i beskrivelsen av norsk 

forbruk og produksjon av grønnsaker. 

Norsk forbruk av frukt og grønt er lavt, sammenliknet med mang andre europeiske land, som har hatt 

kampanjer på økt konsum (5 om dagen). Statistikk viser også at norsk produksjon er ganske høy for 

noen produkter, for eksempel for agurk og en del av de grovere grønnsakene som vi har gode 

forutsetninger for å produsere i Norge. Men det finnes også flere grønnsaker der kun en liten andel 

produseres i Norge, selv for typer vi kunne ha produsert i store deler av landet. I politikermøtet kom 

det fram at regjeringen (den siste Solberg-regjeringen) står fast på målsetningen om å ha landbruk i 

hele landet. Det er et mål å øke norsk matproduksjonen. Men handlingsrommet er ikke så stort for 

bruk av toll som verktøy. Geir Pollestad (Sp) mente en burde etablere et fond til å hjelpe med å jevne 

ut store svingninger i inntekter og at en bør se nærmere på muligheter til å styre omsetningsledda 

bedre enn i dag.  

Spørreundersøkelsen, med 63 respondenter, viste at i gruppen av produsenter som allerede produserer 

potet og grønnsaker, så er det stor interesse for å øke produksjonen. I gruppen av bønder som i dag 

ikke har den typen produksjon, så er det også betydelig interesse for å starte opp en produksjon. Men 

største hinder for økt produksjon, mener produsentene er at det ikke er mulig å øke kvotene i 

leveringsavtalene så mye som de ønsker. De mener at det er en tydelig trend i retning av at kvotene i 

Rogaland blir reduserte. For produsentene oppleves det også som et stort problem at leveringsavtalene 

kun gis for ett år. Da blir det risikabelt og vanskelig å ta de store investeringene som er nødvendige for 



å starte opp eller videreføre produksjon av poteter og grønnsaker. Produsentene opplever sterkt press 

på prisene på deres produkter. Wifstad et al. (2018) viser til at konkurransen i dagligvaremarkedet er 

svært stor og marginene er ofte små. Det er dermed naturlig å tenke at presset på produsentene blir 

stort, og når de står alene i forhandlingene med store og profesjonelle aktører så er det fristende å 

spekulere i hvem som taper mest? 

Grossisten vi intervjuet, viste til at det faktisk har vært fallende forbruk av frukt og grønt de siste 

årene. De mener at det er et ansvar myndighetene har, å gjennomføre kampanjer for å stimulere til økt 

konsum av grønt, ut fra helsemessige begrunnelser. Grossisten pekte på at det er grunnlag for bedre 

kommunikasjon mellom produsenter og grossisten, men synes at det også er for lite samarbeid mellom 

produsentene. Det blir ofte pekt på fra produsentene at det er for stor konkurranse med importvarer. 

Imidlertid peker grossisten på at de også har avtaler med leverandører i utlandet og at de må balansere 

markedssituasjonen i krysningspunktet mellom det de importerer, det de henter hos norske produsenter 

og etterspørselen til enhver tid. Deres første prioritet er at kundene til enhver tid skal få de varene de 

ønsker i butikkene. Ifølge grossisten er det derfor ofte umulig for dem å ta unna større volum enn 

avtalt dersom avlingene er store hos produsentene. Coop er i ferd med å bygge opp et sentrallager på 

Østlandet og vedgår at de ønsker å overføre mer produksjon rundt dette og at det derfor har vært og vil 

bli en reduksjon av leveringsavtaler i andre deler av landet.  

Resultatene fra dette forprosjektet viser at den sterke oppdelingen av verdikjeden for frukt og grønt, 

med mange aktører, for liten kommunikasjon og samhandling, gjør at de enkelte ledda i sterk grad har 

oppmerksomheten på det som er deres egne interesser og prioriteringer. De ulike aktørene handler i 

stor grad rasjonelt ut fra den situasjonen de er i og ut fra de interessene de har. Myndighetene ønsker 

mer norsk produksjon, produsentene ønsker større verdiskaping hos dem selv og omsetningsledda 

prioriterer butikkundene og stram styring av markedsføring fra import og norsk produksjon, med et 

nødvendig fokus på økonomien. Disse forholda innebærer flere kryssende mål og interesser. Resultatet 

blir at det er stor avstand mellom overordna mål og det som er realistisk å få til i retning av økt norsk 

andel av produksjonen.  

Det er vanskelig å mobilisere produsentene til økt produksjon i Rogaland, så lenge det er andre 

faktorer enn motivasjon i verdikjedens første ledd som involveres. Skal en få til økt norsk 

matproduksjon, må faktisk hele verdikjeden involveres og nasjonal og regional politikk må være en 

del av tilretteleggingen som gjør det mulig å realisere alle gode forsett. Imidlertid kan gevinsten av en 

slik satsing bli stor, i form av økt beredskap og selvberging i Norge, samt større verdiskaping i 

regionene.  

 

Bakgrunn 

Årsakene til å ha spesiell oppmerksomhet på produksjonen av poteter og grønnsaker er blant annet 

knyttet til at kostholdsråd tilsier at vi skal spise mer av disse varene. Imidlertid er det kun 22% av oss 

som spiste 5 om dagen i 2021 (OFG, 2021), og forbruket ble redusert under pandemien (kantine- og 

hotellmat?). Til sammenlikning var det hele 43% av befolkningen i Storbritannia som spiste 5 om 

dagen. Det viser at vi har et stort potensial for økt forbruk i Norge.  

Tabell 1. Forbruk (tonn), verdi (1000 kr) og andel norskprodusert for noen utvalgte kulturer (tall fra 

SSB og Landbruksdirektoratet vist i OFB, 2021.  

Produkt Forbruk 

(tonn) 

Verdi 

(1000 kr) 

Norskandel 

(%) 

Gulrot 40 443   886 793 95 

Kålrot 11 182   138 265 99 

Hodekål 12 471   148 566 89 



Løk 30 871   634 746 66 

Rosenkål      801     45 728 81 

Agruk 29 529 1 195 103 74 

Tomat 36 833 1 929 789 35 

Paprika 20 361    904 301 0,4 

Brokkoli 11 713    340 607 29 

Kinakål   3 922      62 543 43 

Blomkål   9 378    258 802 45 

Vårløk   1 718    182 354 27 

Purre   3 260      95 930 50 

Potet 98 014 1 473 913 75 

 

Tabell 1 viser at det er store muligheter til å øke norsk produksjon, selv for markedet som eksisterer i 

dag. Økt etterspørsel vil videre kunne øke markedet betydelig. Imidlertid er det stor forskjell mellom 

de ulike grønnsakslaga. Mens norsk andel ligger ganske høyt for noen, så er det godt rom for å øke 

andelen for andre. Det er også interessant at for noen av typene vi har lav dekning med norsk 

produksjon, så har vi gode forutsetninger for å dyrke dem i Norge. For noen grønnsakslag som er godt 

egnet for produksjon i Norge, som f.eks. brokkoli og blomkål, kan lav norskandel delvis forklares med 

lagringsevne. Med nyere kunnskap og lagringsteknologi kan det være mulig å forlenge lagringstid for 

flere grønnsakslag, og utvide norsk leveringssesong.  

Endringer i gjødselbruk-forskriftene kan medføre endringer i arealbruk, fra husdyrbasert produksjon 

(melk, egg og kjøtt) til andre produkter. Dersom det skjer, så vil en i Rogaland måtte finne alternativ 

bruk av ganske store arealer, der en må legge om fra grasproduksjon til for eksempel poteter og 

grønnsaker, eller til andre produksjoner, for eksempel mer korn, protein- og oljevekster. Valgene vi 

har er imidlertid begrensede. Rogaland har for eksempel for mye nedbør til storstilt satsing på økt 

kornproduksjon. Når det gjelder poteter og grønnsaker, har derimot Rogaland svært gode forhold.   

Mens det i dag er god dekning for noen av grønnsakslaga med norsk produksjon, slik som gulrot, 

kålrot og hodekål så er det likevel fortsatt rom for at norsk produksjon skal ta større markedsandel i 

kulturer som løk, purre, blomkål, brokkoli og salat.  Det kan også være betydelig potensial for å øke 

norsk produksjon av en rekke «nye» kulturer, som for eksempel kvitløk, søtpotet og ulike typer 

bønner. I tillegg vil en økning i grønnsakforbruket i seg selv gi rom for økning i norsk produksjon 

også av grønnsaker hvor vi i dag har tilnærmet full markedsdekning med norsk vare.   

Det råder for tiden ganske stor pessimisme i produsentmiljøet for potet og grønnsaker i Rogaland, 

fordi tegn tyder på at grossistene ønsker å overføre produksjon og lagring av produktene fra Rogaland 

til Østlandet. Denne utviklingen ser en i flere landsdeler (Eldby & Hillestad, 2022). Årsaken ligger i at 

grossistene bygger store sentrallager, og dermed ønsker de også at produksjonen legges til de samme 

regionene. Sett fra grossistenes synsvinkel, kan de ha mange gode grunner til å prioritere en slik 

utvikling, men det strider imot andre målsetninger, for eksempel myndighetenes overordna mål om å 

opprettholde mangfoldig landbruk i hele landet. Det kan synes som at det er mange og kryssende 

interesser som setter begrensninger for norsk produksjon av poteter og grønnsaker. Eldby og Hillestad 

(2022) viser til at transportkostnadene blir store for produksjonsleddet. Samtidig er det blant mange 

aktører stor oppmerksomhet på lokale og kortreiste produkter.  

Produsentene i Rogaland består av noen få som er store og spesialiserte, samt flere som produserer 

relativt små mengder av et bredere spekter av kulturer.  

Arealbarometeret for Rogaland Arealbarometer - Rogaland (nibio.no) viser at arealet som benyttes til 

andre kulturer enn gras, er svært lite.  

https://arealbarometer.nibio.no/nb/fylker/rogaland


 

Forprosjektet som det rapporteres fra her ble startet for å kunne lage en strategi for betydelig økning i 

norsk produksjon av grønnsaker, med Rogaland som eksempelområde / pilotområde. Delmåla var 

ganske mange: 1) Synliggjøre utfordringsbildet, 2) Analysere og synliggjøre årsaker til og 

konsekvenser av utarming av produsentmiljøet, 3) Analysere og synliggjøre behovet for å bedre 

økonomien i grønnsakproduksjonen, som avgjørende forutsetning for å kunne øke denne 

produksjonen. 4) Bygge Mat-nasjonen Norge; arbeide for å opprettholde eller øke selvforsyning, bedre 

matsikkerhet- og beredskap ved å endre politiske rammer, 5) Vurdere og synliggjøre potensialet for 

utvida sesong ved tidligproduksjon, høstproduksjon, vintersåing og forlenga salg etter lagring av 

viktige grønsaker. 6) Vurdere og synliggjøre potensiale for nye produkt, 7) Foreslå hvordan en kan 

mobilisere langs en komplett verdikjede, fra produsent til grossist og forbruker og Skape og sikre 

arbeidsplasser i jordbruket. 

Prosjektet skulle samle inn kunnskap om de nevnte forholdene gjennom a) Samle, sette sammen og 

analysere data. b) Møte med politiske miljø, regionalt og nasjonalt, c) Dialogmøte med dyrkere, 

omsetningsledd og foredlingsindustrien, d) Lage en overordna plan for mobilisering, som tar for seg 

utfordringene som stenger for økt norsk produksjon, der en også tar hensyn til arealtyper og tilgang til 

jord for godt vekstskifte. Rogaland egner seg godt som eksempelområde for nasjonal satsing på dette 

området. 

I ettertid ser vi at ambisjonene for hvor langt det er mulig å komme var for store, først og fremst fordi 

det er mange og kryssende interesser i forhold til lokalisering av produksjonen, i forhold til å få 

leveringsavtaler og konkurransen med import mm. I det følgende rapporterer vi på de forskjellige 

aktivitetene vi har hatt i prosjektet. 

I. Perspektivet til politikerne 

Møte med politikere, forskere, rådgivning og dyrkere Bryne 27. august 2021 

Kontakt med politikerne ble gjennomført ved å arrangere et møte hvor vi inviterte nasjonale og lokale 

politikere, samt landbruksrådgivning og dyrkerne i regionen.  Her følger et sammendrag av det ulike 

aktører kom fram med i løpet av møtet.  

Bondelaget (Marit Epletveit) føler seg presset fra flere sider. Det er vanskelig å ta store grep uten at 

det finnes en sikkerhet for bøndene som vil satse nytt. Sikkerheten må være at det er gode nok 

rammevilkår: Det må være sikkerhet for investeringer og avsetningen.  



Politikerne (både Bollestad og Pollestad) var stort sett enige om retningen på norsk landbrukspolitikk. 

Det skal være jordbruk i hele landet og bøndene må ha forutsigbarhet. Politikerne mener det finnes et 

handlingsrom, blant annet i at en bør kunne forlenge sesongene for leveranser av norske produkter. 

Men, landbruksministeren er klar på at det ikke er veldig mye å hente på økt importvern. 

Myndighetene gir lite i forhandlinger med land som ønsker å eksportere mer jordbruksprodukter til 

Norge, men hensynet til andre næringer teller tungt (fisk) i forhold til å favorisere norsk produksjon. 

Pollestad var mer offensiv. Han (SP) foreslår endringer i jordbrukspolitikken. Blant annet nevnte han 

mulighetene for et fond, som kan brukes til å jevne ut inntektene over de svært forskjellige åra (tørke, 

for vått, lave priser). Pollestad var kritisk til kjedene og deres alt for store makt og mener det må 

reguleringer til. 

Kjedene ble representert av Coop, som sier de er best i klassen når det gjelder andel norske varer 

(sammenliknet med import) på området frukt og grønt. De er bevisste på denne satsingen ifølge Dag 

Ove Aksland. Men Coop er en liten aktør (nær 30% av dagligvaremarkedet), sammenliknet med de 

andre på grossistsiden. Aksland snakket varmt om deres egen satsing på egne merkevarer og fremmet 

spesielt «Nyt Norge», som er en nasjonal merkeordning for norskprodusert mat. Det vil muligens 

komme inn aktører fra utlandet på grossistsiden, dersom kjeder for eksempel flagger ut. Er dette en 

realitet? Mekanismene i tollvernet, og hvordan det fungerer kom ikke godt nok fram. Vi har fulgt opp 

dialogen med kjedene, omtalt lenger ute i rapporten 

Ivar Pettersen (NIBIO Økonomi/Samfunn) pekte på at det er store summer involvert og de store har 

god fortjeneste i produksjonen av grønnsaker, enten en ser det i forhold til areal, arbeid eller kapital. 

Pettersen mener at dyrkerne har mulighetene for en betydelig makt. Grossistene er avhengige av den 

norske produksjonen. Men muligheten de norske produsentene har til å påvirke blir ikke benyttet, 

siden de ikke samarbeider om dette. Det er to veier å gå: Enten blir de enkelte (få) produsentene store 

og uavhengige, eller det kan satses felles, der mange mindre går sammen om ulike funksjoner. Uansett 

kan dette munne ut i store enheter. En bør nok også være klar over at det framover vil bli muligheter 

for at store eksterne aktører bygger seg opp med industriell produksjon. 

Det kan vise seg at mulighetene til leveranser av frukt og grønt til detaljistene er større enn vi tror. Det 

blir faktisk etablert leveringsavtaler direkte mellom produsenter og enkeltbutikker i kjedesystemet. 

Lokale butikker er mange steder opptatt av at leveransene skal være fra lokale aktører og at en skal 

kunne selge spesifikke merkevarer utenom kjedenes egne merkevarer. I Vestfold blir det bygd opp en 

stor produksjon som baserer seg på leveringsavtaler utenom kjedene. Dette tyder på at det kan være 

større muligheter for alternative omsetningsmåter enn det vi tror i et marked som blir sterkt dominert 

av de tre store grossistkjedene. 

Terje Wester (Fatland AS) gikk gjennom satsingene til foredlingsindustrien og mener denne industrien 

(slakteri som eksempel) er ganske så robust. De vil klare seg, selv om det kommer endringer i 

leveringssituasjonen. Deres egne strukturelle endringer har vært store de senere årene og kommer til å 

fortsette. Slakteriene må ha forhandlingsevne, og møte kjedene profesjonelt. 

 

II. Spørreundersøkelse. Hvordan vurderer dyrkerne mulighetene til økt produksjon? 

 

Spørreundersøkelsen ble sendt ut til 400 medlemmer av NLR Rogaland som er registret med en eller 

flere av produksjonene korn, potet, grønnsaker, bær og/eller veksthus. Over 90 % av arealet av nevnte 

produksjoner drives av medlemmer i NLR rogaland.  Metodikken var enkel ved at alle 400 fikk en 

epost med oppfordring til innspill via et spørreskjema med 41 ulike påstander og spørsmål. Den ble 

sendt ut 11. august 2021 med svarfrist innen 16. august. August er en travel tid for mange grønt og 

kornprodusenter og kan ha ført til mindre svar enn forventet. Spørreundersøkelsen ble besvart av 67 



nåværende og (mulige/interesserte) framtidige dyrkere av poteter eller grønnsaker. Undersøkelsen var 

lagt opp med en rekke påstander, der svarene ble gitt på en skala fra 1 (helt uenig) til 5 (helt enig). 

Mange av spørsmåla oppmuntret til å gi uttrykk for meningene og derfor er nok ikke alle svare basert 

på solide kunnskaper. Men en del av svarene er nok også godt funderte i deres egne erfaringer, siden 

såpass mange dyrkere er representerte. I det følgende er mange av spørsmål og svar omtalt og tall i 

parentes viser til gjennomsnittlig verdi på skalaen 1-5. 

Av de som svarte var det 20 potetprodusenter, 15 grønnsakdyrkere og 33 hadde grovfôrbaserte 

produksjoner. I forhold til de som svarte, så er det, overraskende nok, hele 48,5 % som hadde andre 

produksjoner enn potet og grønnsaker. Det kan reflektere at bøndene ser at flere utfordringer medfører 

behov for alternativer for den framtidige produksjonen i Rogaland. Endringer i matpreferanser, krav til 

løsdriftsfjøs, mulige endringer i regler for spredeareal og de stadig pågående strukturendringene er 

eksempler på usikkerhetsmomenter for utviklingen framover. Imidlertid gir vår undersøkelse ingen 

svar på hva som kan være årsakene til at en ønsker å starte opp nye produksjoner. De som svarte at de 

i dag ikke produserer poteter eller grønnsaker, oppga at de produserte gras eller annet grovfôr og av de 

som ønsker å starte opp, var det omtrent 50% som ville starte opp potet og det samme for grønnsaker.  

Produksjon og økonomi 

De som har svart, er klare på at de selv vil ta et ansvar til å initiere eller øke produksjonen (3,86). De 

mener videre at folk er opptatt av at vi har egen norsk produksjon (3,82). Men kostnadene mener de er 

store i forhold til inntektene (3,79). Når det gjelder omtale av økonomien for dyrkerne, så viste 

svarene ingen klar trend, der en var verken enig eller uenig i om økonomien var god ved produksjon 

av poteter (2,72) eller grønnsaker (2,98). Det ble gitt innspill om at det er viktig å få til økte priser til 

produsentene. Det ble også påpekt at produksjonene av poteter og grønnsaker krever store 

investeringer i maskiner, utstyr og bygninger. Maskinene på markedet er ofte tilpasset større forhold 

enn det vi har i Norge. 

Kunnskap og kompetanse 

På spørsmål om kunnskap kan være en hindring for å komme i gang med produksjonen, så var det 

ingen klare svar (2,55). En liten overvekt av svarene (33) mente de hadde for lite kunnskap, mens 29 

mente de har et godt kunnskapsgrunnlag. Med en stor andel som allerede er produsenter, så er det vel 

naturlig at de ikke ser på kunnskap som en stor hindring, mens det kan være en utfordring for de som 

ikke har erfaring. Av de som svarte, var det da også 33 som hadde annen produksjon enn poteter og 

grønnsaker. Svarene viste at de gjerne ser at det blir satset på mer kunnskapsutvikling (påstanden: Det 

er nok forskning; respons 1,98). Svarene tyder på at rådgiverne bør være enda mer spesialister enn i 

dag (3,21). Tabell 1 viser hvilke områder en vil prioritere rådgivning på. 

 Tabell 1. Opplisting av spesielt viktig områder for rådgivning. % av de avgitte svarene. 

Tema % svar 

Dyrkingsteknikk 30,4 

Sortsvalg 22,6 

Økonomi 17,4 

Miljø 10,4 

Bedriftsledelse 8,7 

Annet 6,1 

Regelverk for fremmedarbeidere 4,3 

 

Svarene tyder på at det er godt samarbeid mellom produsentene (3,45) og temaene de mente var 

viktige å samarbeide om er listet opp i Tabell 2.  



Tabell 2. Tema det ble svart bekreftende på som aktuelt for samarbeid, % av de som svarte. Det var 

mulig å merke av så mage  

Områder % enige (av 67 besvarelser) 

Rådgivning 38,8 

Omsetning av produktene 37,3 

Maskiner 35,8 

Pakkelinjer 34,3 

Lagerbygg 32,8 

Arbeidskraft 31,3 

Jordleie 29,9 

Økonomi 23,9 

 

Avsetning for produktene 

Dyrkerne vil gjerne dyrke mer poteter og grønnsaker. Svarene viser at det er vanskelig å få til 

leveringsavtaler og at det hindrer økning av produksjonen (4,33). På påstanden «grossistene er ivrige i 

å gi dyrkerne leveringsavtaler», var de som svarte klart uenige (1,78). Svarene tyder også på at det er 

vanskelig å bli enige med grossistene om mengder som skal leveres og priser på produktene. Likevel 

er det enighet om at grossistene er viktige som avtakere av grønnsakene (3,35), men dyrkerne ser 

gjerne at nye omsetningsformer blir etablert i tillegg til grossistene (Tabell 3). 

Tabell 3. Tabellen viser andel av de som svarte som ønsker velkommen nye og etablerte former for 

omsetning av poteter og grønnsaker. 

Type omsetning Andel positive (%) 

Gårdssalg 55,2 

Grossistene vil holde stand 41,8 

Rekoring 40,3 

Nettsalg 35,8 

 

Det er interessant å merke at det er stor interesse for å etablere en kortere vei mellom produsenter og 

forbrukere, selv om det ikke er overraskende, siden produsentene vil tjene betydelig mer om de klarer 

å etablere direktesalg. Men mulighetene er betydelig større til å få til ulike former for direkte salg der 

det er kort avstand fra dyrker til en stor befolkning i urbane strøk. 

 Økologisk eller konvensjonell produksjon 

Det klare svaret på om økologisk produksjon er interessant, var at det er det ikke, fordi en mener det 

ikke er lønnsomt.  

Konklusjoner 

Spørreundersøkelsen viser at det er flere faktorer som hindrer mobilisering for større produksjon av 

poteter og grønnsaker. Den største hindringen er imidlertid at det synes å være vanskelig (faktisk 

umulig?) å både å utvide og starte opp ny produksjon, fordi en ikke får leveringsavtaler. Det gjør at en 

bare kan starte opp produksjon som en selv selger til forbrukerne, noe som er mulig i tettbygde strøk, 

men det er mindre aktuelt i utkantsbygdene. Produksjon av poteter og grønnsaker er to områder som er 

ganske så spesialiserte i forhold til utstyr (investeringer) og kunnskap. Krav til store investeringer i 

bygninger og maskiner kan være en viktig faktor som hindrer eller stopper utviklingen på området. På 

den ene siden kommer en ikke i gang med en produksjon uten å ha investert i utstyr, samtidig som en 

faktisk ikke kan ta risikoen med stor satsing og investeringer, uten at en har en sikker leveringsavtale 



for produksjonen en planlegger. Resultatene viser tydelig at det er nødvendig med en seriøs og stor 

satsing dersom en skal klare å påvirke hvor mye poteter og grønnsaker en kan produsere i Norge. 

 

III. Dialogmøte med produsenter. Hvordan vurderer dyrkerne mulighetene til økt 

produksjon? 

Møte på Veksthusloftet 08.02. 2022 kl 1200 – 1400. I alt stilte 13 produsenter. Fra prosjektgruppen 

møtte Arne Vagle, Kari Aarekol og Arne Sæbø. 

Oppsummering fra møtet 

Det var NLR Rogaland sine medlemmer på fagområdene Potet og Grønnsaker som ble inviterte til 

dialogmøtet. Dialogen ble strukturert i forhold til de hoved-punktene som kom fram i 

spørreundersøkelsen. 

Det var noen få spørsmål som dyrkerne er spesielt opptatt av:  

1. Vanskene med å få leveringsavtaler, eller med å få økt mengde leveranser, ja endog å få 

beholde kvotene de hadde tidligere. Dette gjør at det er pessimisme i store deler av 

dyrkermiljøet. 

Etablerte produsenter må kjempe for å beholde leveringskvotene, som har blitt reduserte de siste årene. 

Samtidig er det altså stort ønske og vilje til å øke produksjonen blant eksisterende dyrkere. For potet er 

det kommet konkrete henvendelser til NLR fra bønder som ønsker å starte opp. Men disse advares (av 

NLR) mot å starte opp, fordi det ikke synes å være mulig å få leveringsavtaler. Dyrkerne ga i møtet 

klart uttrykk for at hovedmålet i vårt prosjekt, med fokus på økt produksjon, ikke er realistisk. Målet 

kan ikke være å øke produksjonen, det må være å beholde det volumet vi har og at vi ikke må redusere 

ytterligere. 

2. Det er store investeringer knyttet til å starte opp (og vedlikeholde) produksjonen av poteter og 

grønnsaker. Leveringsavtalene som inngås med grossistene er kun for ett år om gangen. Dette 

opplever produsentene som utrygt, siden de ikke har reell sikkerhet for at de kan drive utover 

dette ene året. Skal en gjennomføre store investeringer, så er det ikke forsvarlig. Det ble nevnt 

eksempler på at grossisten forlanger å få beskjed dersom noen av deres produsenter planlegger 

store investeringer. De vil godkjenne eventuelle investeringer og vil ikke ta på seg «ansvar» 

for å godkjenne produksjonen det legges opp til med bakgrunn i de aktuelle investeringene 

uten at de har «godkjent» den aktuelle investeringen.  

 

3. Det kan se ut som at grossistene holder markedsområdet for storkjøkken utenom det de tar 

ansvar for i forbindelse med norsk produksjon. Dersom det skjer, så vil en stor andel gå til 

importmarkedet. En årsak er at konkurransen på området er tøff. Det er et paradoks at de 

offentlige aktørene sees på som spesielt tøffe i forhandlingene med kjedene om pris, slik at de 

presser over til leveranser av billigere importvarer i stedet for å følge opp myndighetenes 

målsetninger om å levere norske produkter.  

Produsentene mener at grossistene ikke er like interesserte i å ta imot norsk produksjon som leveres 

like før importvarene overtar hele markedet. De som leverer i overgangsperioden mot importperioden 

om høsten, får uansett ikke bedre pris enn det betales for importvarene. Dette gjør at leveringsperioden 

skrumper inn, egentlig i begge ender.  

Ved overdragelse av eiendommer til neste generasjon, så er det ikke en selvfølge at neste generasjon 

får overta leveringsavtaler eller kvotene eiendommen har hatt med grossistene. Dyrkerne mener det er 

en bevisst overføring av kvoter fra Rogaland og Trøndelag til sentrale Østlandsregioner, der blant 



annet COOP bygger et sentralt lager og distribusjonssenter. Tidligere kunne en i Rogaland regne med 

at Bergensmarkedet skulle dekkes av produsentene i Rogaland, det er ikke lenger tilfelle. Det vil si at 

Bergensmarkedet dekkes med leveranser fra Østlandet. 

Konklusjon fra dialogmøtet 

Dyrkerne er ganske «nedpå» i forhold til mulighetene framover. Det er spesielt ved generasjonsskifte 

eller andre endringer de føler seg sårbare. Målet må være at en i første omgang beholder så mye som 

mulig av den eksisterende produksjonen i regionen. Dersom noen har tenkt å gi seg bør naboer og 

produksjonsmiljøet rundt vedkommende prøve å fange opp denne produksjonen. Her kan også NLR 

Rogaland ha en viktig rolle. 

IV. Intervju av en grossist (Coop) 

I prosjektet var det et mål å finne flaskehalser for målsetninger om å øke norsk produksjon, og om å 

øke den regionale produksjonen (i Rogaland). Vi spurte to grossister (Coop og Bama-Gartnerhallen) 

om de ville bidra med å svare på spørsmåla som prosjektet tar opp. Vi fikk positivt svar fra Coop, 

som stilte med et solid team på produksjonsplanlegging, innkjøp (nasjonalt og import) og salg av 

grønt til butikkene i kjeden. 

Før intervjuet var det informert om målene og vinklingen på forprosjektet og i møtet (Teams) ble det 

innledningsvis informert om at en i prosjektet hadde fått innspill fra politikere og dyrkere. Vi gjorde et 

poeng av at det er ønske om større norsk matproduksjon og større andel av produksjonen til norske 

produsenter og at produsentene i Rogaland ønsker å øke sin produksjon av potet og grønt.  

Vi spurte Coop om markedsituasjonen og hvilke muligheter vi kan ha for økt produksjon? 

Markedet (for frukt og grønt) har hatt tilbakegang, målt i kroneverdi, men ikke i volum. Men det er 

heller ikke vekst i forbruket av grønt. Men andelen norskproduserte varer øker i Coop, noe de også 

sier er et bevisst valg. Norskandelen kan øke enda mer, men det betinger at kundene øker forbruket. 

Det er utfordrende å få unge til å spise mer frukt og grønt, og ansvaret må være hos myndighetene. En 

må sørge for at det blir grønt i skoler og barnehager for å etablere gode vaner. Satsingen på et bredere 

utvalg av velsmakende tomater som ble gjort for en del år tilbake, er et godt eksempel på hvordan en 

kan få til økt etterspørsel. Produksjonen må imidlertid være konkurransedyktig prismessig i forhold til 

import. 

Coop ser imidlertid gode muligheter for økt norsk produksjon, der en kan forlenge sesongen, øke 

lagerkapasitet og kanskje også bruke tunneler for tidligere produksjon. Overgangsperiodene fra import 

til norske produkter kan være vanskelige. Det er for eksempel store forskjeller fra år til år i når 

produktene kommer på markedet, som følge av forskjeller i vær og produksjonsmåter. Coop mener at 

det spesielt i slike situasjoner er behov for bedre kommunikasjon enn det en har hatt til nå. Enkelte 

produsenter tror at «når jeg kommer på markedet er det uansett plass til mine produkter». Slik er det 

ikke alltid. Men Coop viser til at de har gode planer også for å overføre produkter mellom regionene i 

landet.  

Spesielt for brokkoli, blomkål og kålrot kan det være vanskelig å styre leveranser i forhold til 

markedet. Det ble nevnt at produsentene har for enkelt syn på markedet. Dialogen må bli bedre. Coop 

styrer ikke prisene i markedet. 

Coop sier de har to uker på seg i forhold til levering fra utlandet, det vil si fra de bestiller til de har 

varen. Deres første prioritet er butikkunden; «når de ønsker brokkoli, skal den foreligge i butikken». 

Vi mister mange kunder dersom en ikke har vareutvalget på plass i butikk til enhver tid. Enkelte 

produkter er ekstremt vanskelig å beregne til rett tid. Plommer ble nevnt som eksempel; «Har aldri 

truffet helt riktig med leveringstider (modningstid) til tross for god kommunikasjon». Coop er opptatt 



av å alltid ha nok varer, enten fra norske produsenter eller via import, men uten at de bestiller inn for 

mye. De er nødt til å tenke økonomi i alle ledd, og er opptatt av at de ikke skal bidra til matsvinn. 

Coop sine produksjonsplaner omfatter også avtaler med leverandører i utlandet. Disse avtalene skal 

også overholdes og det kan stenge for oppkjøp av norske varer. Men Coop importerer aldri mer enn 

det de har tenkt å selge. Men de er klare på at det er behov for bedre kommunikasjon med 

produsentene. 

Vi spurte om tollbeskyttelse kan virke mot sin hensikt? Og om tollvernet til dels kan styre 

produksjonen?  

Coop peker på at det er mange meninger om dette og mange av reguleringene er ganske merkelige; 

hvorfor er det toll på epler fra 15. mai, norske produsenter leverer ikke før i august. Grossistene føler 

seg maktesløse i dette og når ikke fram (hos Landbruksdirektoratet) med sine argumenter for å gjøre 

endringer. Et eksempel var at Coop ønsket å teste norsk produksjon av vårløk. Men da kom det 

plutselig toll på vårløk og kostnadene ble mye større og følgelig kuttet Coop ut testingen. «Vi må ha et 

tollvern som fungerer». Vi har et sårbart system når en stor produsent av salat gjør valg som medfører 

at det innføres toll på salat. Alle ønsker norsk produksjon. Heller produkter fra Randaberg enn fra 

Spania. Det bør gjøres noe med tollvernet for å få det til å fungere på en fornuftig måte. Grossistene 

har ikke lov til å sette seg sammen for å diskutere dette og samarbeid med andre aktører kan bli 

ekstremt utfordrende på grunn av systemet i Norge. Det eneste som kan gjøres er initiativ fra politisk 

hold.  

Kari pekte på at produsentene føler seg presset på flere fronter. Produsentene kan peke på at de for 

øyeblikket ikke har nok varer (i henhold til leveringsavtale) for eksempel med værforholdene som 

årsak. Produsentene viser til at de likevel blir presset av grossistene til å levere, gjerne utover det 

produsenten mener er fornuftig. Når de så leverer varer som ikke er store nok, eller ikke har god nok 

kvalitet, for å nå målet om leverte mengder, så får de kjeft for det. Coop på sin side opplever at 

produsenter sier de har full dekning, mens det er bare halve volumet på lageret.  

Ingunn viser til det (tidligere) gylne markedet for tidligproduksjon ikke er så gyllent lenger. For 

eksempel kan det bli importert tidlig kål som har en helt annen smak og kvalitet enn det norske 

produkter har. Dermed blir kundene lei produktene før de gode norske produktene kommer på 

markedet. Coop har som mål å øke forbruket av norske tidliggrønnsaker. Aktuelle tiltak er å bruke 

«bunt perioden», utnytte nærhet til bonde og til jordet som argumenter for at kundene skal velge 

norske produkter. Vi klarer ikke ta ut potensialet i dette. Vi kan gjøre mye mer med nye norske 

produkter. Målet er at kombinasjonen av import og de norske nye skal øke lysten til å spise mer over 

lengre tid. 

Kari viser til at kunden ikke skjønner hva som er norsk og hva som er importvare. Hun viser til Coop 

Klepp som har brukt norske flagg i hyllene med norske produkter, noe som virker veldig godt. 

Hva med «skulderproduksjonen» om våren og høsten i overgangene mellom norsk produksjon og 

import? Er det aktuelt å bruke spillvarme, tunnel-produksjon, høstplanting o.a. for å øke norsk 

produksjon? Hva tenker Coop? «Ja», dette er muligheter vi bør utnytte bedre. Et eksempel er bær som 

i dag har høye priser. Men samtidig risikerer en at mer varer inn i markedet vil kunne gi reduserte 

priser. Men norsk produksjon av bjørnebær fra mai til november er ett eksempel som bør utnyttes. 

Imidlertid må en også være klar over at en ved å trekke sesongene i begge retninger, så vil det kunne 

redusere etterspørsel og omsetning av andre produkter.  

Prosjektgruppen pekte på at vi har fått innspill fra dyrkerne om at det kan være vanskelig å beholde 

produksjonen når det har vært generasjonsskifte Vi peker på at produsentene i Rogaland og Trøndelag 

opplever at kvotene deres blir kuttet, både ved at noen produsenter forsvinner helt, eller kvotene deres 

blir reduserte.  



Coop har gjort endringer i lagergrensene. Vi må tenke lønnsomhet, og ett av tiltakene er 

automatisering i lageret. Det krever at en lager store enheter. Det betyr at en større andel butikker vil 

få varene levert fra Østlandet.  Men ambisjonene er at vi skal ivareta produsene også i distriktene så 

langt det lar seg gjøre. Når det gjelder generasjonsskifte, så innebærer det en mulighet å foreta 

justeringer når det er mulig, i lys av de endringer vi ser kommer. Dette er en utvikling som er 

nødvendig for å kutte kostnader. Vi vil heller ta vare på de produsentene vi har i stedet for å etablere 

nye.  

Vi gir ett-års leveringsavtaler og det er ikke mulig å endre det systemet. Det er ikke kultur i bransjen 

om å ha lengre avtaler. Men de fleste produsentene har avtaler som har eksistert over lang tid, noe som 

bør gi sikkerhet til produsentene. Ved planlegging legger vi mest vekt på det vi solgte i fjor. Men vi 

forskutterer ikke volumer. Vi lager de fleste produksjonsplanene fra august og utover hele høsten. Gitt 

en har god dialog er det ikke grunn til frykt hos produsentene.  

Når det gjelder investeringer hos produsentene, så ønsker Coop en diskusjon før de blir gjennomført. 

Vi ønsker å være åpne på nye trender og utviklingsmuligheter og har løftet det fram også for 

produsentene. Men dette falt ikke i god jord hos produsentene. Men vi er fortsatt opptatt av å ha en 

dialog rundt dette. 

Prosjektgruppen viser til at det kan framtvinge seg behov for å benytte arealene i Rogaland til andre 

produksjoner enn det som er tilfelle i dag. En reduksjon av husdyrbaserte produksjoner (melk, egg og 

kjøtt) kan tvinge seg fram, basert på ulike utviklingstrender. Er det en mulighet at det etableres et bredt 

samarbeid for å møte en slik situasjon, der målet er å legge til rette for økt norsk produksjon. Kan for 

eksempel produsenter og grossister samarbeide om å påvirke toll-systemene?  

Coop sier de har dialog med Landbruksdirektoratet i dag. Vi har ingen ambisjoner om å påvirke for å 

fjerne tollbeskyttelsen, men det må gjøres justeringer. Mens det er forbud mot samarbeid mellom 

grossistene, er det ikke begrensninger for produsentene. Produsenten bør dermed i større grad hjelpe 

hverandre, jobbe tettere i sammen og bygge kultur for samarbeid. Del «best praksis» i alle ledd. Skape 

kultur for «litt mindre jeg og mer vi».  

Coop ønsker å øke norsk-andelen av frukt og grønt og de ønsker økt forbruk. De arbeider blant annet 

med å lage gode forpakninger mm. En må bygge stein på stein også i dette arbeidet. Imidlertid ser 

Coop at de i liten grad har tillit hos forbrukerne, som mener vi kun er interesserte i å selge. Coop 

mener at myndighetene må ta mer grep i forhold til 5 om dagen. Vi må klare å få til ting over tid. Vi 

må bygge på vilje, evne og muligheter til endring. 

 

V. Sårbarhets- og mulighetsanalyse 

Sårbarhets- og mulighetsanalysen vi har foreslått er utarbeidet på grunnlag av innspill fra dialogmøtet 

med dyrkerne og ytterligere punkter fra prosjektgruppen. Analysen inneholder mange punkter, men for 

å gjøre analysen mer nyttig, bør en identifisere hva som er de viktigste faktorene og gripe fatt i dem.  

 

 

 

 

 

 



Tabell 1. Sterke sider, svake sider, muligheter og trusler i arbeidet med å styrke og videreutvikle 

produksjonen av poteter og grønnsaker i Rogaland.  

Sterke sider 

- Gunstig klima, vi kan dyrke det 

meste 

- Høy kompetanse hos dyrkerne på det 

som de produserer 

- Samarbeid om bruk av jord 

(vekstskifte) 

- Godt dyrkermiljø 

- God rådgivningstjeneste 

- Stort potensial for økt forbruk i 

Norge 

- Sterke forsknings- og 

rådgivingsmiljø 

- Tilgang til store arealer 

- Sterkt veksthusmiljø på 

grønnsaksiden 

Svake sider 

- Stor avstand til de store markedene 

- For lite muligheter til etterutdanning 

- For små kvoter (avtaler med grossistene). 

- Sentralisering av produksjonen (til 

Østlandet) 

- For få dyrkere 

- Ofte dårlig vær ved innhøsting av seine 

grønnsaker: kvalitet, lagersykdommer. 

- For lave sommertemperaturer for de mest 

krevende kulturene 

- Lite kunnskap om nye produksjoner 

- Lite nyskaping; vi dyrker (litt mindre av) 

det vi alltid har produsert 

- For lite samarbeid om vekstskifte 

Muligheter 

- Nærliggende markeder blir ikke 

forsynt fra Rogaland, det kan endres.  

- Vi kan utvide spekteret av 

grønnsakslag 

- Utvide dyrkingssesongen for flere 

grønnsaker: 1. Vi kan bruke mer 

klimaforbedrende tiltak (veksthus, 

tuneller, jorddekking) og 2. utvide 

lagerkapasitet. 

- Opprette flere forsyningskanaler fra 

produsent til kunde. 

- Mer jord kan bli tilgjengelig 

- Styrke merkingen som viser norsk 

produksjon 

- Politisk oppfølging av mål om økt 

produksjon og økt andel norsk 

produksjon.  

Trusler 

- Økende import, svakt importvern 

- Kvotene forsvinner til Østlandet (også 

aktuelt problem i Trøndelag: Felles satsing 

for de to fylkene?) 

- Kjedene satser på egne merkevarer og 

dermed svekkes identiteten til norsk 

produksjon, vi vet mindre om 

produksjonssted. 

- Kjedenes klare strategi om å bygge opp 

hovedlagre og produksjon på Østlandet. 

- Skulderproduksjonene blir mindre 

lønnsomme i konkurransen med import. 

- Stor etterspørsel etter eksotiske grønnsaker, 

mindre på de trauste «norske»? 

- Lave priser til produsentene 

- Vanskelig å få leveringskontrakter 

- Liten politisk vilje/evne til å endre 

strategisk på rammeforholdene? 

 

Analysen inneholder mange elementer som det kan og bør arbeides videre med. Det er mulig å bruke 

denne i arbeidet med å legge grunnlaget for økt produksjon. Men et viktig grep i fortsettelsen vil være 

å peke ut hvilke utfordringer som er de viktigste. 

Vår dialog med dyrkerne og grossistleddet tilsier at mange av faktorene i analysen er svært vanskelige 

å påvirke. Verken produsenter eller grossister har verktøy som kan brukes i arbeidet med å 

tilrettelegge for økt andel norsk produksjon.  

VI. Diskusjon 

Det er avgjørende å se på hele verdikjeden i sammenheng med de ulike (og kryssende) mål og 

interesser hos aktørene i ulike ledd. Det er ulike faktorer som utgjør de avgjørende flaskehalsene i de 

ulike ledda til verdikjeden. Med kryssende målsetninger på mange nivå, blir det lett til at «alle» peker 

på hverandre, uten at det blir tatt ordentlig fatt i de reelle utfordringene. 



Internasjonale problemer kan få dramatiske konsekvenser for matforsyningen, ikke minst til 

befolkningene i Afrika. For oss i Norge, kan prisen på importert mat øke kraftig. Vi ser allerede at 

prisene på innsatsfaktorer som gjødsel, energi, korn til mat og fôr har steget kraftig. Dette kan gi oss 

noen helt nye premisser for satsingen på økt norsk produksjon og beredskap.   

Verdikjeden for norskproduserte poteter og grønnsaker er ganske lang. Produsenten er første leddet, 

han leverer til pakkerier og varene går videre til grossistene som fordeler dem til butikkene over hele 

landet. Det kunne være interessant å diskutere muligheten for å korte inn verdikjeden. Det vil kanskje 

medføre både bedre oversikt og reduserte kostnader? 

De ulike informasjonskanalene vi har brukt har gitt oss en interessant innsikt i hvordan verdikjeden er 

bygd opp og hvor forskjellige interesser en finner i ulike ledd. Norske kjeder og butikker klarer seg 

ikke uten den norske produksjonen av frukt og grønt, og derfor har primærleddet kanskje mye større 

mulighet for makt enn de tror. Grøntprodusentenes samarbeidsråd (GPS) er et samarbeid mellom 

produsentorganisasjonene, på tvers av omsetningskanaler, der en diskuterer markedsforholdene og 

prissetting. Fra GPS sin hjemmeside (https://grontprodusentene.no/) kan en finne deres egen 

beskrivelse av deres rolle: «Grøntprodusentenes samarbeidsråd (GPS) er en forening for produsenter 

av poteter, grønnsaker, frukt og bær. Formålet til GPS er å påvirke til produsentsamarbeid på tvers av 

grossisttilhørighet. Det samarbeides om markedstilpasning og prisanbefalinger for norske poteter, 

grønnsaker, frukt og bær. Målet er å sikre produsentenes økonomi og bidra til mest mulig like 

konkurransevilkår i grøntmarkedet.»  

Vår påstand er likevel at produsentene ikke har mulighet til å utøve sin makt, siden de ikke er godt nok 

organiserte til en slik rolle. Dersom produsentene skal kunne ta tilbake makt i markedet, så må de 

enten slå seg sammen til mye større enheter, eller samarbeide bedre enn i dag. Vi mener å kunne se at 

hvert ledd i dagens verdikjede på mange måter «agerer fornuftig», basert på hva som er deres rolle og 

interesser. Men de ulike aktørene har også hver sine, og svært forskjellige perspektiv:  

Politikere, myndigheter og forvaltningen ser gjerne en økt produksjon av norske varer generelt og 

norsk frukt og grønt spesielt. Det handler om å legge til rette for sunt kosthold, økt norsk dekning av 

matproduksjonen og bedre beredskap. Det er stort potensial for å øke det norske konsumet for frukt og 

grønnsaker. Myndighetene bør ta et initiativ til å legge en strategi for hvordan det skal kunne 

realiseres. Gevinsten synes å være stor, i form av bedre folkehelse. Videre ønsker myndighetene større 

norsk verdiskaping og flere arbeidsplasser innen bioøkonomien på kort og lang sikt. Der er derfor et 

uttalt mål hos myndighetene at vi skal produsere mer av maten vi har behov for i Norge. Krigen i 

Ukraina aktualiserer behovet for større matsikkerhet i Norge. Sannsynligvis vil vi ikke få til en stor 

økning i andelen norsk produksjon før bønder og gartnere får bedre betalt og større sikkerhet for 

investeringer i kompetanse, maskiner og utstyr. En god fordeling av produksjonen i ulike landsdeler i 

Norge vil ikke bare værer bra i forhold til å «bruke hele landet», men også i forhold til beredskap mot 

for eksempel tørke- og frostskader. Mange varer har tollvern, men dette burde gås gjennom på nytt for 

å luke ut lite fornuftige ordninger og for å lage målrettede ordninger som gir effektene en ønsker. 

Tollsatsene bør økes i takt med det vernet en mener er nødvendig for å oppnå politiske mål om økt 

norskandel for mat. Myndighetene tror nok at de med sine innspill har stor innflytelse, men spørsmålet 

er om det er tilfelle, siden det er mange etablerte ordninger som i dag hindre fleksibel tilpasning til nye 

prioriteringer. 

Det kan være en mulighet å vise til behovet for mer mat produsert av alle landene i EU. Det kan være 

av interesse for EU at Norge tar et større ansvar for egen matproduksjon. Det burde ikke være umulig 

å diskutere slike spørsmål (med EU) på et overordna plan og videre hvordan det kan gi grunnlag for å 

beskytte norsk produksjon i større grad enn i dag. Men her dukker det også opp konflikter og dilemma, 

ikke bare i internasjonal handel. Nasjonalt kan en lure på om forbrukerne (velgerne) er villige til å 

betale det det koster å gjøre Norge mer selvforsynt. Vi kjemper mot naturgrunnlaget (kortere og 

kaldere vekstsesonger) og ett av de aller høyeste kostnadsnivåene i Europa. 

https://grontprodusentene.no/


 

 

Produsentene ønsker å øke deres verdiskaping og vil ha fleksibilitet i forhold til mengdene de leverer. 

Det vil si at de ikke vil ha press på seg til likevel å levere (dårlig kvalitet) dersom avlingene svikter 

eller leveringstidspunktene forskyver seg på grunn av vær og biologiske effekter. De ønsker også å 

kunne levere større mengder dersom produksjonsforholdene tilsier det. I Rogaland er det spesielt 

bekymring fordi tidligproduksjonen er i ferd med å forsvinne. Årsaken er at kostnader og de noe 

mindre avlingene en høster tidlig ikke blir betalt i form av høyere enhetspriser, slik som var tilfelle før. 

Dyrkerne mener å observere at import synes å overta mer i starten og slutten av leveringssesongene og 

dermed blir faktisk leveringssesongene kortet ned for norsk produksjon.  

For å kunne planlegge over lang tid, med satsing på bygninger, lager, maskiner, jordleieavtaler mm, så 

vil dyrkerne ha leveringsavtaler som strekker seg over lengre tid enn det som er dagens system, der 

avtaler inngås for ett år om gangen. Dyrkerne beskriver sitt forhold til grossistene som vanskelig. De 

mener at grossistene har all makt, mens de selv ikke har noe de skulle ha sagt. Vi har i denne rapporten 

pekt på at det er muligheter for dyrkerne til å ta mer makt enn de har i dag. Dyrkerne må på sin side 

være bedre oppdaterte enn de er på hvordan omsetningssystemene fungerer og på den aktuelle 

markedssituasjonen. 

Grossistleddet ønsker å bruke norsk produksjon som basis for deres innkjøp av varer, men de har sine 

kunder i hovedfokus. I denne prioriteringen tar de kanskje produsentene for gitt? Grossistene er nødt 

til å optimalisere sin virksomhet, der kundene til enhver tid skal ha tilgang til produktene de ønsker. 

De må hele tiden redusere kostnadene, blant annet skjer det ved å bygge store og automatiserte lager. 

Investeringene er såpass store at det ikke er plass til mange slike lagre. Det ser vi går utover den 

regionale satsingen på produsentene. Men dette kan også gi en mulighet for ny regional satsing ved 

siden av grossistenes sentraliserte anlegg. For å oppnå markedsdekning, må grossistene ha avtaler også 

med utenlandske leverandører. Det medfører forpliktelser fra grossist til de utenlandske leverandørene, 

noen ganger kan det trolig også gå på bekostning av mulige norske leveranser. Balansen mellom 

import og norsk produksjon er vanskeligst å handtere i overgangsfasene mellom import og 

mulighetene for norske leveranser. Her sier grossisten at det er muligheter for bedre kommunikasjon, 

slik at en bedre ivaretar norske produsenter. Grossisten mener at dyrkerne har stor evne til å «se seg 

selv» i dette bildet, men at de har for enkelt syn på hvordan markedet virker. Det ligger store 

muligheter i at produsentene samarbeider bedre (i alle ledd). 

Storkjøkkenmarkedet synes å være et spesielt presset område, der de store offentlige aktørene presser 

hardt på å få lavest mulig pris. Det medfører sannsynligvis at denne delen av markedet har spesielt høy 

andel av billige importvarer. Det er en forenkling å konkludere med at en ved offentlige innkjøp bør ta 

ansvar og velge norske varer, men to forhold tilsier at det ikke er mulig. For det første er hvert enkelt 

foretak forpliktet til å tenke økonomi ved innkjøp, det vil si at de naturligvis presser prisene. For det 

andre er det ikke lov å stille krav til at varene skal være produserte i Norge. Det kan derimot stilles 

krav om kvalitet og bærekraft, men i dag foreligger det ikke gode data for slike forhold. Kanskje kan 

det ligge en mulighet i å beskrive viktige faktorer knyttet til kvalitet og bærekraft, slik at det kan stilles 

krav ved utlysning av innkjøp? 

Konklusjoner 

Vi har følgende konklusjoner etter gjennomføring av prosjektet: 

1. Myndighetene ønsker mer norskproduserte poteter og grønnsaker. 

2. Dyrkerne i Rogaland ønsker å produsere mer og det er flere dyrkere som ønsker å starte opp 

med produksjon av poteter og grønnsaker. 



3. Grossistene ønsker mer norskproduserte poteter og grønnsaker, men de er nødt til å redusere 

kostnader og derfor er sentralisering til automatiserte lager nødvendig. De må også balansere 

norske avtaler opp imot importavtalene de har med utenlandske aktører. 

4. Grossistene hevder at økt etterspørsel er en mulighet for å produsere mer, men arbeidet med å 

øke etterspørsel etter frukt og grønt må myndighetene ta. 

5. På dyrkernivå er det ikke mulig å øke produksjonen i Rogaland, siden grossistene til dels har 

motsatte strategier; de ønsker å flytte produksjonen nærmere etablerte eller planlagte 

sentrallagre på Østlandet. Denne utviklingen er ikke Rogaland alene om å se på som et 

problem, en ser det samme i Trøndelag. Når dyrkerne ikke får leveringsavtaler, så nytter det 

heller ikke å investere i utstyr, bygninger og kompetanse og økningen i produksjonen uteblir. 

6. Resultatet er at til tross for felles mål blant alle aktørene om økt norsk produksjon, så kommer 

det ikke til å skje. Samtidig vil stadig mer av produksjonen av grønnsaker bli flyttet fra 

Trøndelag og Rogaland til Østlandet. 

Spørsmålet er imidlertid; er det likevel mulig på lengre sikt å øke norsk produksjon av poteter og 

grønnsaker i Norge og i Rogaland? For å komme videre er det noen diskusjoner vi er nødt til å ta og 

det en bestemmer seg for må bli implementert i praktisk politikk og organiseringen av sektoren. Vi 

mener det er særlig tre områder som må bearbeides før en kan realisere økt norsk produksjon: 

a) Politiske rammeverk 

Vi har i dag et tollvern som en bør oppgradere, slik at det er tilpasset dagens situasjon. Myndighetene 

har et ansvar for beredskap og i den sammenheng bør målsetningen oppgraderes for hvor mye mat vi 

skal produsere selv. Til nå har det vært for lite incentiver til å følge opp mål om å øke norsk 

produksjon.  

Et viktig moment er å ta vare på dyrka jord. I dag har vi mål om å minimere nedbyggingen av 

dyrkajord. Etter som vi blir flere mennesker i Norge, så reduseres stadig arealet per person, selv uten 

nedbygging. På den måten reduseres stadig vår egen evne til å produsere mat til den norske 

befolkningen. Bør vi endre mål for hvor mye arealet av dyrkajord vi skal kunne bygge ned, til et mål 

om hvor mye det skal økes?  

En oppdager at det finnes mange kryssende mål og interesser i norsk matproduksjon på et overordna 

plan. Eksempler er det nevnt over, at vi skal øke norsk produksjon samtidig som areal dyrka jord blir 

redusert. Målet om at maten skal være billig i Norge, setter også store begrensninger for hva vi kan 

dyrke. Kort vekstsesong, relativt lave temperaturer og høye kostnader i Norge tilsier ikke at vi skal 

kunne produsere mye av maten selv, så lenge importert mat er billig, slik den har vært over lang tid. 

Spørsmålet er om vi er villige til å betale mer for maten i bytte mot at vi produserer en større andel av 

maten selv i stedet for å importere billigere mat. Det vil være naivt å tro at en endring er mulig å få til 

uten store politiske vedtak og offentlig pengebruk! Kanskje er det også er naivt å tro at (folket og) 

politikerne er villige til å ta de valg og prioriteringene som er nødvendig? 

Det er også kryssende interesser i forholdet mellom produsenter, grossister og forbrukere, der 

optimalisering (av økonomien) ikke er mulig for alle uten stram styring. I dag er det produsentene som 

blir sittende med avmakt, lave priser og stor frustrasjon fordi de ikke har mulighet til å påvirke. 

b) Oppmuntre til økt forbruk av frukt og grønt.  

Økt konsum av frukt og grønt er i tråd med norske kostholds-tilrådninger. Større inntak av frukt og grønt vil 

kunne ha store positive effekter på folkehelsen. Samtidig vil en slik kampanje gi et større marked som norske 

produsenter kan betjene med sin produksjon. Men slike ønskede endringer vil også kreve strategier for politikk 

og praktisk tilrettelegging av incentiver mm. For eksempel vil større konsum av plantekost også redusere 

forbruket av kjøttbasert mat i Norge. En slik utvikling kan deler av norsk landbruk være mindre interessert i, 

siden store deler av norsk jord på grunn av klimatiske forhold ikke kan produsere annet enn gras som grunnlag 

for produkter av melk, ost og kjøtt. Slike forhold krever at en legger en strategi for helhetlig tilnærming. Kanskje 



bør en på nytt behandle dette politisk, for å si og spesifisere nærmere hvordan framtidens regionalisering av 

norsk matproduksjon skal være. Det må i tilfelle skje i samarbeid mellom myndigheter og 

næringspolitiske organisasjoner. De fleste grønnsakslag som produseres i Norge gir høy avkastning pr 

arealenhet, både i volum og verdi, sammenlignet med de fleste andre jordbruksproduksjoner. Norsk 

institutt for bioøkonomi (NIBIO) har estimert at det potensielle arealet av potet og grønnsaker kan 

være 6-7 ganger større enn dagens areal, mens den potensielle produksjonen målt i avlingsstørrelse 

kan være 5-6 ganger større enn dagens produksjon, men NIBIO skriver at estimatet er beheftet med 

stor usikkerhet. Det er dermed ikke arealtilgang som begrenser norsk grønnsakproduksjon, men 

etterspørselen og grønnsakforbruket i befolkningen. I utredningen «Grøntsektoren mot 2035» (2020), 

konkluderer et utvalg at «hverken en vekst i totalmarkedet eller en vekst i norskandel vil komme av 

seg selv. Kjernepunktet er at veksten i norskandelen må skapes gjennom etterspørselsdrevet 

innovasjon og mangfold i tilbudet, basert på innsikt i hva norske forbrukere ønsker nå og i framtiden.» 

Det har de senere årene vært produsert flere utredninger som ser på organiseringen av grøntsektoren. 

De fleste har imidlertid som utgangspunkt at en skal opprettholde en effektiv verdikjede som gir 

forbrukerne billig mat. Det er et viktig aspekt, men vi bør kanskje framover ha mer fokus på hvordan 

vi i Norge kan øke selvforsyningsgraden med mat av høy kvalitet og hvordan vi kan nytte ressursene i 

regionene for økt verdiskaping? 

c) Endringer i omsetningen av frukt og grønt. 

Dersom produsentene skal komme ut av dagens situasjon, der de føler seg underlagt styring av 

grossistleddet, så kreves det langt sterkere samarbeid mellom produsentene enn det vi har. 

Produsentene har i realiteten stor makt, siden grossistene er avhengige av den norske produksjonen 

som grunnlag for sin virksomhet. Men, fordi de ikke er organiserte, står hver enkelt produsent svært 

svakt i møte med grossistene. Løsningen er sannsynligvis ikke å lage et nytt ledd mellom hver enkelt 

produsent og grossistene. En bedre løsning er kanskje heller at produsentene slår seg sammen for å 

lage alternativ til omsetning via grossistene, altså at de lager seg sitt eget grossistledd som kan selge 

direkte til butikkene, i tråd med samvirkeordningene som fungerer godt på andre områder i landbruket 

(melk og kjøtt). Det skal også nevnes at det allerede finnes mange små grossister som operere i 

markedet mellom produsenter og butikker. Den andre løsningen som Ivar Pettersen har pekt på, er at 

de enkelte produsentene blir svært store. Det vil i tilfelle kunne virke negativt på målet om jordbruk i 

hele landet. Store enkeltprodusenter vil kunne operere der det er tilgang til mye jord. Det finnes ikke i 

trange norske fjorder eller små bygder, som også ligger i stor avstand fra de større markedene. 

Av delmåla i prosjektet, så er det spesielt de siste to som ikke er godt behandlet i vårt prosjekt. Vi 

mener det ikke er mulig å mobilisere til økt produksjon i Rogaland i dag, fordi det for mange faktorer 

som stenger for den mobiliseringen. Det vil være lureri å sette i gang et slikt mobiliseringsarbeid uten 

først å arbeide med de reelle flaskehalsene. Dyrkerne selv er svært klare på dette; det realistiske målet 

er ikke å øke produksjonen av poteter og grønnsaker i Rogaland, målet er derimot å ikke tape mer 

produksjon fra fylket. Skal en kunne endre på denne målsetningen til et mer ambisiøst mål, så er det 

mye arbeid som å gjøres: 1. Av dyrkerne: strukturering og organisering av deres makt, samt 2. politisk 

arbeid; oppdatere tollordning og legge et overordna rammeverk som kan medføre økt produksjon av 

norske produkter.  

Er det evne og vilje til å ta fatt på et slikt omfattende og mangesidig arbeid og hvem vil i tilfelle ta fatt 

i det? 
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