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02.09.14 Hvorfor og hvordan / hvorfor ikke OL til Oslo i 2022?  v/Dir. Eli Grimsby Oslo OL2022 
 
 
09.09.14 Ego 2 v/Tore Bollingmo/Statusrapport media i Norge  
   10 minutter ved Eilert (valget i Skottland) 
 
 
16.09.14 Home-start Moss ved Helen Hernes Mollatt 
 
 
23.09.14 Ole Gjølberg Landbruksøkonomi 
Kveldens tema var Landbruksøkonomi ved siviløkonom og professor  ved NMBU på Ås, Ole Gjølberg. 
Tittel på foredraget: Norsk landbruk: Avvikling eller utvikling? 
 
Ole Gjølberg ga et meget interessant innblikk i forholdene i norsk landbruk i dag med historiske 
utviklingstrekk i norsk landbruk de siste 40 år, videre innblikk i 3 framtidssenarier og hva vil skje med 
norsk landbruk om 15 år. 
 
De siste 40 år har dyrket areal ca. 10 mill daa, holdt seg stabilt. Det er ingen dramatisk utvikling selv om 
antall gårdsbruk har gått jevnt nedover de siste årene. Det er lenge til vi er nede på tilsvarende 
jordbruksareal som på 50-tallet. Det har vært en jevn strukturendring de siste 15 år. Jevn færre bruk, 
omtrent samme dyrket areal, jevnt større enheter, større produksjon av viktige varer bl.a. kjøttproduksjon 
Næringssubsidier til jord- og skogbruk er betydelige. Ca. 60% av støtten går direkte til bonden i en eller 
annen form. Landbrukets subsidier: Direkte fra Statsbudsjettet gjennom forhandlinger, indirekte gjennom 
tollbeskyttelse. En betydelig overføring målt pr. daa og pr. bruk. 
 
Senario 1.  Viderføring av trenden siste 40 år: 
Omtrent samme areal. Jevnt færre, men større bruk. Mer effektive bruk, relativt mindre subsidier, litt 
høyere lønnsomhet pga større bruk. Fortsatt økning i matproduksjon.  
Senario 2. Nedbygging: 
Reduksjon i arealer – gjengroing. Langt færre bruk, mindre produksjon. Ingen endring i bruksstruktur. 
Dårligere lønnsomhet. 
Senario 3. Konsolidering og fornying 
Omtrent samme areal. Langt færre konvensjonelle bruk. Kraftig økning i bruksstørrelsen i konvensjonell 
produksjon. Sterk vekst i nisje- og spesialprodukter. 2-deling av landbruket i konvensjonel/landskaps- og 
kulturlandbruk og økologiske produsenter. 
 
På denne bakgrunn stilte Ole gjølberg spørsmålet: Hvor er norsk landbruk i 2030? 
Svaret ble: Tja…….. 
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